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ADALET PARTİSİ 
PROGRAMI 

3 

B i r i n c i K ı s ı m 

TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ 

Gaye : MADDE : 1 — Adalet Partisi, Türk Mil
letini, millî tarih şuuru içinde, Batı Medeni
yeti seviyesine çıkarmayı, ideallerinin te
meli yapmış bir siyasî teşekküldür. Adalet 
Partisi, Türk Milletini geri kalmışlıktan, se
faletten ve siyasî vesayetten kurtarmak, Hür 
Dünyanın demokratik, ileri ve müreffeh hür 
bir üyesi haline getirmek için çalışır. 

Hürriyet ni
zamı; İnsan 
hakları ve 
haysiyeti : 

MADDE : 2 — Batılı mânada demokra-
tik düzeni, insan şeref ve haysiyetine yara
şır; vatandaşın düşünce, hareket ve vicdan 
hürriyetine saygılı; beşerî refah ve saadeti 
en tesirli şekilde gerçekleştiren; faziletkâr; 
en ileri ve mükemmel bir cemiyet düzeni 
olarak kabul ediyoruz. Medenî bir toplum 
olabilmenin ilk şartını, hür bir siyasî nizâm 
içinde yaşamak saadetine ermede görüyo
ruz. Ferdi ve vatandaşı, siyasî vesayet altına 
almak isteyen; insan haysiyetini rencide 
eden; insan hak ve hürriyetlerini hiçe sayan; 
insanı, devletin ve siyasî otoritenin bir âlet 
ve vasıtası olarak görmek isteyen her türlü 
totaliter düşünce ve temayülün karşısında
yız. 

Hukuka bağ
lı devlet dü
zeni : 

MADDE : 3 — Batılı anlamda hür ve de
mokratik cemiyet nizâmının ayrılmaz parçası 
olarak, İnsan Hakları Evrensel Beyanname
sinde ifadesini bulan ferd haklarının ve te
mel hürriyetlerin gerçekleşmesi, korunması 
için devamlı bir şekilde gayret ve çaba gös
terilmesi, uyanık bulunulması gerektiğine ka
niiz. Batı demokrasi âleminin müşterek ga
yesini teşkil eden, vatandaşa ve ferde hu-
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kuk güveni sağlayan hukuka bağlı devlet dü
zeninin, kurulması ve tekemmül etmesi için, 
maddî ve manevî bütün varlığımızla çalışa
cağız. 

Demokratik 
müessese
lerin korun
ması : 

MADDE : 4 — Cemiyetin nüvesini teş
kil eden aile müessesesine ve mülkiyet hak
larına saygı gösteren; insanın yaratıcı kabi
liyetine,yeni ufuklar açan; ferdî imkânları, 
gönüllü ve ihtiyarî gayretlerle geliştiren; şah
sî teşebbüse ilerleme yollarını açık tutan; 
batılı demokratik düzenin temel müessese
lerini teminat altında bulundurmak gayemiz
dir. Hizmet ve idarî ademî merkeziyet mües
seselerinin, meslek ve fikir derneklerinin, 
çok taraflı bir siyasî düzen olan demokratik 
hayat tarzının vazgeçilmez parçaları olduk
larına kaniiz. 

Sosyal gü
venlik mü
esseseleri : 

MADDE : 5 — Aile, miras ve özel mül
kiyet düzenine dayanan siyasî, içtimaî ve 
iktisadî rejimin, her alanda hürriyet idealini 
gerçekleştirmede, millî kabiliyet ve gayreti 
seferber ederek, halkın refah ve saadetini 
artırmada en tesirli ve mükemmel bir sis
tem olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda bu 
düzenin cemiyet ahengini ve muvazenesini 
korumaya müsait; içtimaî kutuplaşmaları or
tadan kaldırmaya yarayan bir nizâm olduğu
na kaniiz. Cemiyetle aşırı servet ve gelir 
farklarının meydana çıkmasiyle belirecek ku
tuplaşmaları, hür iktisat düzenini ' ortadan 
kaldırmadan, demokratik müesseseleri ze
delemeden, devleti ve siyasî otoriteyi, va
tandaş hayatına keyfî müdahalelerde bulu
nacak, müstebit ve otoriter bir teşkilât ha
line getirmeden önleyecek müterakki vergi
ler, sosyal sigortalar ve güvenlik tedbirleri, 
hür sendikacılık, toplu sözleşme ve grev 
hakkı, geniş amme hizmetleri gibi demokra
tik metod ve müesseselerin mevcut olduğu-
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na inanıyoruz. Bu inançla, sosyal denge ile 
sosyal güvenliği sağlıyacak bu müessese
lerin geliştirilmesini zarurî buluyoruz. 

MADDE : 6 — Yaşama ve çalışma hür
riyetini, düşünce, vicdan, söz, yazı, toplan
ma ve seyahat hürriyetlerini teminat altına 
alan; vatandaşlara farklı muamele yapma
yan; Türk Milletinin her ferdine kabiliyetini 
tam bir şekilde geliştirmesi için eşit imkân
lar veren; eğitim ve öğretim müesseselerin
den, içtimaî hizmetlerden ve sosyal güvenlik 
haklarından bütün vatandaşların faydalan -
masını sağlayan, vatandaşı mutluluğa ulaş
tıran «REFAH DEVLETİ» ni kurmak samimî 
arzumuzdur. 

MADDE : 7 — Ancak, çok partili demok
ratik düzen sayesinde geniş vatandaş kitle
lerinin devlet idaresine katılmasının müm
kün olacağı kanaatindeyiz. İşçi, esnaf ve 
çiftçi gibi geniş vatandaş kütlelerinin, ikti
sadî güçlerini, meslekî dernek ve sendikalar 
vasıtasıyla artırabileceğine inanıyoruz. Dev
let elindeki her türlü maddî ve manevî va
sıta ve imkânların; köylü, işçi, esnaf ve me
murların, dar gelirlilerin, gecekondularda ve 
mahrumiyet bölgelerinde yaşayan vatandaş
ların hayat şartlarını İslah etmede, her va
tandaşa medenî bir yaşama seviyesi sağla
mada ve sosyal güvenlik temininde kullanıl
ması, «REFAH DEVLETİ» inanç ve görüşümü
zün marıtıkî bir sonucudur. 

Millî varlığımızın kaynağı olan köyleri
mizi, medeni dünyanın yaşama ve hayat se
viyesine ulaştırmak millî ülkümüzdür. 

MADDE : 8 — Vatandaşı vatandaşa düş
man etmeye ve memleketin bütünlüğünü 
parçalamaya çalışan; cemiyetin çeşitli ka
natlarını ve tabakalarını birbiri aleyhine çe-
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virmeye gayret eden, çok partili düzeni ve 
ona dayanan, hür seçimle kurulmuş parlâ
mentoyu gözden düşüren ve kötüleyen; de
mokratik sistemi Türk milletine uygun gör
meyen; totaliter bir idareyi zorla memlekete 
kabul ettirmeye çalışan aşırı cereyanlarla 
en tesirli bir şekilde mücadeleyi, demokra
tik sistemi müdafaa etmek ve vatandaşın 
hürriyetini güven altında tutabilmek için za
rurî bir mes'uliyet sayarız. 

Tefrîkacıllık, MADDE: 9 — Irk, kültür, din, mezhep 
taassup ve ve mahallî gelenek farkları doğuran cereyan-
hurafeler- iara karşı durmayı; memleketin Batı mede-
den korun- niyetine bir an evvel kavuşabilmesi için ge-
ma : çirmeye mecbur olduğu içtimaî, kültürel ve 

fikrî inkişafları önleyecek, ilim fikir ve vic
dan hürriyeti alanındaki gelişmeler için şart 
olan müsamaha ve hoş görürlüğü baltalıya-
cak taassup ve hurafelerden, halkımızı ma
sun tutmayı millî bir vecibe saymaktayız. 

Lâiklik anla MADDE : 10 — Lâikliği, din aleyhtarlığı, 
yışımız : dine saygısızlık veya dinsizlik şeklinde anla

mıyoruz. Devletin lâik olması, vatandaşların 
dinleri ile alâkalarını kesmeleri demek de
ğildir. Her vatandaş, mensup olduğu din ve 
ibâdet şekillerini icrada serbest olmalıdır. 

Türk Mîllî- MADDE: 11 —Türk milliyetçiliğini; Bü-
yetçiliği : yük Milletimizin bütünlüğünü ve beraberli

ğini sağlamak, millî ihtiyaç ve menfaatleri 
her türlü şahıs ve zümre menfaatlerinin üs
tünde tutmak, Türk vatandaşları ve nesilleri 
arasında şuurlu bir tesanüt ve samimî bir 
kardeşlik bağlılığı ve birliği kurmak, millî, 
tarihî ve manevî değerlere saygı göstermek, 
yeni nesilleri millî tarih şuuru içinde yetiş
tirmek manâsında anlıyoruz. 
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Basın ve fî- MADDE : 12 — Ana prensiplerini umu-
kir hürriyeti, mî olarak yukarda ifade ettiğimiz hür cemi-
Hâkim temi- yet düzeni ideâlimizin tabiî bir parçası ola-
natı, Seçim rak, basın hürriyetini, radyo ve televizyonun 
sistemi : tarafsız bir şekilde idaresini, fikir ve akade

mik hürriyetleri, toplanma ve dernek kur
mak hürriyetlerini, tarafsız mahkemeler ve 
hâkim teminatını, siyasî partilerin eşit yarış
ma ve mücadele imkânlarından faydalanma
sını, seçim sisteminin hem memleket için
deki siyasî cereyanları ve kanaatları akset
tiren, hem de tesirli ve istikrarlı bir devlet 
idaresini mümkün kılan bir mahiyette olma
sını gerçekleştirmek gayesindeyiz. 

İ k i n c i K ı s ı m 

İKTİSADÎ DÜZEN 

ve 

KALKINMA POLİTİKASI 

Hür iktisadî MADDE : 13 — Demokratik düzenin ay-
düzen, Özel rılmaz bir parçası olan hür iktisat düzeni ve 
teşebbüs : özel teşebbüs sistemine olan inancımız, bu 

sistemin yalnız hürriyet alanında değil, top
lum refahı ve iktisadî kalkınma bahsinde de 
en başarılı ve müessir bir sistem olmasından 
ileri gelmektedir. Vatandaşın hürriyet ihti
yacını ikinci plâna atarak, iktisadî kalkınma 
hedefi için onu devletin elinde bir iptidaî 
malzeme gibi kullanma yolunu teklif eden 
totaliter görüşleri reddediyoruz. Hürriyetsiz 
bir toplumun, devamlı, istikrarlı ve yüksek 
seviyeli bir istihsal imkânına kavuşabilece
ğine inanmıyoruz. İktisadî refah ve verimin, 
ancak ferdî kabiliyet ve gayreti değerlendi
ren, onu teşvik eden, hür bir iktisat düze
ninde gerçekleştirilebileceğine ve süreli bir 
şekilde devam ettirilebileceğine kaniiz. 
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Memleket 
imkân ve 
kaynakları
nın kullanıl
ması : 

MADDE : 14 — Türkiye gibi ileri Batı 
memleketlerinin refah ve gelişme seviyesi
ne henüz ulaşamamış olan bir memlekette, 
sür'atli bir iktisadî kalkınmayı gerçekleşti 
rebilmek için, henüz tam bir verimle kulla
nılmayan çeşitli imkân ve kaynakların mev
cut olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyetten bu 
yana ve bilhassa İkinci Dünya Harbinden bu
güne kadar, memleketimizin iktisadî alanda 
kazanmış olduğu mesafe, tabiî ve beşerî kay
naklarımızın zenginliği, sermaye terakümü ve 
teşebbüs alanında elde edilen tecrübe ve 
sonuçlar, ilmî, rasyonel ve plânlı bir şekilde 
iktisadî politikaya verilecek yönle, bütün va
tandaşları iktisadî kalkınma hedefi için se
ferber edecek, onları şevkle memleketin 
imâr ve kalkınmasına sevkedecek temel şart
lan hazırlamıştır. 

Devlet faaliyetlerinin ve yatırımlarının 
desteği ile vatandaşlarımızın en geniş bir 
cephede iktisadî kalkınma hedefine koyul
malarını, vatandaş gayretinin yani özel te
şebbüs faaliyetinin âzami haddine çıkarak, 
millî kaynaklarımızı kalkınma hedeflerine yö
neltmesini, iktisadî refah ve kurtuluşumu
zun başlıca anahtarı olarak kabul ediyoruz. 

Meşru kâr 
ve kazanç 
hakkı : 

MADDE : 15 — İktisadî bünyemizi mo-
demleştirerek, piyasa ekonomisinin tesirli 
ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için ge
reken şartları hazırlıyarak, fertlerin ve va
tandaşlarımızın kazanma, çalışma, servet ve 
mülk edinme arzularına geniş imkânlar aça
rak, millî gelirimizdeki artışı sür'atlendire-
bileceğimize, fert başına düşen geliri artı
rabileceğimize inanıyoruz. 

İktisadî kalkınma hamlesine katılan va
tandaşlarımızın elde ettiği kâr ve kazanç
ların, bütün çalışan zümreleri ve Devleti, 
aynı zamanda ve müşterek olarak faydalan
dıran bir başarı olacağına inanıyoruz. 
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Vatandaşın kazancını kıskanan, kötüle-
yen ve onu zararlı gibi gösteren menfi gö
rüşlerin, memleketin iktisadî istikbalini kö
reltecek zararlı fikir ve telkinler olduğu inan
cındayız. 

Meşru kâr ve kazancı, ne Orta Çağlar
daki gibi «Bir lokma bir hırka» telâkkisiyle 
karşılayan, ne de çalışanların hakkından ça
lınmış bir pay sayan görüşü kabul ederiz; 
onu, milyonlarca vatandaşın günlük faaliyet
lerini, en verimli sahalara teksif ettiren fay
dalı ve zarurî bir içtimaî mekanizma olarak 
mütalâa ederiz. 

İktisadî kal
kınmada 
Devletin ro
lü : 

MADDE :16 — İktisadî kalkınmada dev
letin son derece önemli olan rollerini müd
rik olarak, âmme hizmetlerini, âmme teşeb
büslerini, iktisadî ve malî politikadaki dü
zenleyici ve yol gösterici vasıtaları, para ve 
kredi politikasındaki vasıtalı ve vasıtasız ik
tisadî mekanizmaları iktisadî kalkınma poli
tikamızda en müessir bir şekilde kullanmak 
azmindeyiz. 

Devlet te
şebbüsleri
nin vasıfla
rı : 

MADDE : 17 — İktisadî kalkınmada dev
let teşebbüsünü, ferdî teşebbüsü kıskanan 
ve ona rakip çıkan menfî, kıskanç ve kısır 
bir devletçilik şeklinde değil, fakat büyük 
monopolların kurulmasını önleyen, onların 
faaliyetlerini düzenleyen, ferdî teşebbüsün 
gücü yetmeyince, onu tamamlayan ve ona 
yardımcı olan, teknik bilgi, ferdî imkânları 
aşan sermaye ve yüksek risk icabettiren 
alanlarda öncü ve yol gösterici bi rrol oyna
yacak müessese olarak kabul ediyoruz. 

Kalkınmayı 
yavaşlatan 
unsurlar : 

MADDE : 18 — Yukardaki vasıfları haiz 
olmayan devlet teşebbüslerini, halkın ve va
tandaşın toplamış olduğu kıt ve kaynaklan 
israf eden, asıl verimli ve faydalı olacağı 
yerlere teksif edilmeyip, pekâlâ vatandaşın 
daha iyi ve verimli bir şekilde faaliyet gös-
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tereceği sahaları lüzumsuz yere işgal eden, 
halka ve vatandaşa rakip ve muhasım bir 
tutum içine girerek, millî kalkınma hareke
tini yavaşlatan unsurlar olarak mütalâa edi
yoruz. 

Sosyal sabit 
sermaye 
alanları : 

MADDE : 19 — Devletin, yol, köprü, de
miryolu, kanal, liman, baraj, enerji santralı 
gibi iktisadî ve sosyal sabit sermaye alan
larına dikkat ve gayretini teksif etmesi ge
rektiğini; özel teşebbüsün takatini aşan, bazı 
kilit endüstrilerde faaliyet göstererek, hem 
vatandaşa ve hem de bütün millî ekonomiye 
en çok yararlı olduğu sahalara gayretlerini 
yöneltmesini isabetli görmekteyiz. 

Malî politi
ka : 

MADDE : 20 — Malî politikamızın esası, 
yukarıda gösterilen alanlarda, sosyal sabit 
sermayenin teşekkülü için, millî tasarrufla
rın arttırılması, bankacılık, kredi ve sermaye 
piyasası müesseseleri için gerekli âmme 
sermayesinin temin edilmesi hedeflerini ger
çekleştirmek; âmme hizmetlerinin görülme
si için gereken hacimde malî imkânların top
lanmasını temin etmek; ekonominin enflâs 
yon ve deflasyon gibi istikrardan uzaklaş
ması anlarında, bütçe masraflarını ayarlamak 
ve vergi varidatını tanzim etmek; millî borç 
ve para politikası yoluyla ekonominin, ikti
sadî inkişafına paralel olarak duyduğu teda
vül vasıtası ihtiyaçlarını karşılamak gibi he
defleri gerçekleştirmektir. 

Maliyemiz, Merkez Bankası kanaliyle, 
emri ve kontrolü altında bulunan malî mü
esseselerle, banka sistemimizin kredi hac
mini kontrol altında bulunduran çeşitli me-
kanizmalariyle, takibedilen iktisadî istikrar 
ve kalkınma politikasına yardımcı bir para 
ve kredi politikası güdülmesini sağlar. 

Sosyal ada
let ideali : 

MADDE: 21 — «REFAH DEVLETİ» anla
yışı içinde, hareket ederek, fertlerin çalış-
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ma ve kazanma arzularını körletmeyen, iş 
yapma imkânlarını baltalamıyan, servet ve 
geliri, müsadere ve keyfi mülâhalelere açık 
bırakmıyan bir maliye ve sosyal politika gö
rüşü çerçevesinde, «Sosyal Adalet» ideâP-
nin en tesirli bir şekilde gerçekleştirilebile
ceğine inanıyoruz. 

MADDE: 22 — Vergi politikasında mü
kellefin güven hislerini sarsan, kazanma ve 
gelirini serbestçe sarfetme imkânlarını ve 
arzusunu baltalıyan, iktisadî faaliyetlerinde 
onu yeni teşebbüslerden alıkoyan, sermaye 
terakümünü önleyerek memleketin iktisadî 
kalkınmasını yavaşlatan vasıtalı ve vasıtasız 
vergileri islâh etmek ve böylece, vatandaş 
üzerindeki ağır ve adaletsiz vergi yükünü 
düzenlemek başlıca gayemizdir. 

MADDE : 23 — Vergi politikasının tat 
bikatında, Devletle vatandaşı sayısız husus
larda karşı karşıya getiren, maiî idareyi, do
ğan ihtilâflarla altından kalkınmaz hâle so
kan çetrefil usulleri basitleştirmek; vergi 
kontrolünü, kaçakçılığın önlenmesini, mülki
yet haklarına müdahale sayılmıyacak ve va
tandaşın güven hislerini sarsmıyacak, nor
mal usullerle gerçekleştirmek gerektiğine 
inanıyoruz. 

MADDE : 24 — Vergide optimal gelirin 
yâni, azamî hasılanın sağlanmasının en baş
ta gelen garantisi verginin umumiliğinde top
lanır. Verginin umumiliği prensibi ise, vergi 
yükünün muhtelif mükellef zümreleri arasın
da uygun ve âdil bir nisbette taksim ve tev
ziini emreder. Bu netice de vergi ödeme ik
tidarı olan her vatandaşın prensip itibariyle 
vergiye tabi tutulmasını ve zümreler arasın
da farklar yaratacak bir tatbikata gidilmeme
sini zaruri kılar. Biz de bu prensibin anlayı
şına uygun olarak vergi ödeme iktidarı olan 
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her vatandaşın malî gücüyle mütenasip ola
rak âdil esaslar dairesinde vergiye tabi tu
tulması lüzumuna ve ancak bu suretle vergi 
adaletinin gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 

Vergi siste- MADDE : 25 — Vergi ödemede malî güç 
minin teşvik prensibine dayanılarak, fedakârlıkta müsavat 
edici yönü : sağlamak gayesiyle tatbik edilen müterakki 

nisbetli vergi tarifelerinde, nisbetlerin ve 
nisbet dilimlerinin tesbitinde sadece malî 
mülâhazalarla ve bütçe zaruretleriyle hare
ket edilerek ağır bir şekilde adaletsiz vergi 
tatbikatına gidilmesinin aleyhinde ve karşı
sındayız. 

Memleketimizin iktisadî kalkınmasına 
yardımcı özel teşebbüslerin geliştirilmesi 
için, vergi sistemimizin teşvik edici bir va
sıta olarak kullanılmasına taraftarız. 

Vergiyi, toplumun çeşitli tabakaları ve 
kesitleri arasında muvazene yaratacak bir 
vasıta olarak kullanmayı kabul etmekle be
raber, hür ve çok yönlü bir toplum bünyesine 
dayanan temel siyasî görüşlerimizin ruhuna 
aykırı istikametlerde, vergilemeyi bir siyasî 
tazyik vasıtası olarak kullanmaya karşıyız. 

Bütçe görü- MADDE : 26 — Devlet faaliyetlerinin ve 
şiimüz : tasarruflarının saha ve şümulü ne kadar ge

nişlerse Devlet maliyesinin mümkün olduğu 
kadar ekonomik ve rasyonel tarzda idare 
edilmesi lüzumu da o nisbette artar ve 
ehemmiyet kazanır. Bu bakımdan böyle bir 
idarenin ancak iyi kurulmuş ve prensipleri 
iyi tesbit edilmiş, ekonomik ve politik ka
rakteri iyi belirtilmiş bir bütçe sistemi ve 
düzeni sayesinde sağlanabileceği kanaatin
deyiz. 

Plânlı kal- MADDE: 27 — Rasyonel ve ilme daya-
kınma : nan bir iktisadî kalkınma politikası takibe-

debilmek için, bugün ileri, hür ve medenî 
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bir çok memlekette başarı ile takip edüegel-
mekte olan iktisadî plânlama tekniğinden is
tifade etmek azmindeyiz. Bunun için evvelâ, 
iktisadî istatistiklerimizi geliştirmek, iktisa
dî haber alma ve tahlil hizmetlerini genişlet
mek icabettiğine kaniiz. 

Özel teşeb- MADDE : 28 — Plân içinde tesbit edi-
büse yar- len hedeflerin özel sektör için «Zorlayıcı» 
dım : değil, «Yo! gösterici» mâhiyette olması ge

rektiğine; müteşebbislerin, maliye ve kredi 
politikası, dış ticaret politikası gibi çeşitli 
alanlarda alınacak, faiz, yatırım indirimi, ver
gi muafiyeti, uvuz veya bedava arsa, bol ve 
ucuz enerji, bina temini, malî yardım ve süb
vansiyonlar, farklı resim ve tarifeler, teknik 
yardımlar gibi «Özendirici tedbirler» yoluyla 
teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Demokratik ve hür bir ekonomide, özel 
teşebbüsün zor ve baskı ile, emir ve tali
matla değil, ancak yukarda mahiyeti zikredi
len dolaylı vasıtalarla, teşvik ve özendirme 
ile, plân hedefleri istikametinde yürümesi • 
nin temin edilmesi mümkündür. 

Sektörler MADDE : 29 — Türkiye gibi henüz kâfi 
arasında derecede gelişmemiş bir ekonomi bünyesine 
denge ku- sahip olan memleketlerde iktisadî gelişme-
rulması : nin her şeyden önce sektörler arasında ye

ni bir muvazene kurulmasına bağlı bulundu
ğuna inanıyoruz. İktisadî bünyemizin gele -
neksel yapısı içinde, verimi düşük, tekniği 
iptidaî olan tarımın baş mevki işgal etmesi 
karşısında, iktisadî kalkınmayı süratlendir
mek için tarımı modern bir bünyeye kavuş
turmak ve hem nüfus artışı, hem de ziraî 
bünyede mevcut fazla işgücünü sür'atle sana
yide ve diğer sektörlerde verimli kılmak ge
rektiğine inanıyoruz. 

Sür'atlî sa- MADDE : 30 — Verimli ve istihsal ka-
nayileşme : biliyeti yüksek bir ekonomi bünyesine ge-
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çerken tarihte bir çok memleketin tecrübe 
ettiği gibi sür'atle sanayileşmek zaruretini 
duymaktayız. 

Sanayileşmemizin sür'atlenebilmesi için, 
nüfusumuzun teknik kabiliyetini, eğitim se
viyesini artırmak, sanayi alanında sermaye 
terakümünü hızlandırmak ve bu alana doğru 
sermaye hareketini teşvik etmek, Türk mü
teşebbisini çeşitli vasıtalarla sanayi alanın
da çalışmaya yöneltmek bu çalışmanın ge
rektirdiği teknik ve ekonomik bilgilerle onu 
teçhiz etmek lüzumuna kaniiz. 

Ekonomik MADDE: 31 — Sanayi politikamızın 
ve sosyal esas kaidelerinden biri, sanayileşmenin sa-
gelişmele- dece bir takım büyük fabrikalar kurmaktan 
rin kıymet- ibaret olmadığıdır. Bir memlekette sanayi 
lendirilme- sahasındaki gelişmenin ekonomik ve sosyal 
si : bünyede çok daha derin ve geniş çapta de

ğişmeleri icabettirdiğine kaniiz. Bu bakımdan 
sanayi gelişmesini teşvik edecek ve arttıra
cak faaliyetlere girişirken, memleketimizde 
ekonomik ve sosyal sahadaki gelişmelerin 
kıymetlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihti
yacı temin etmek üzere, memleketin bütün 
ekonomik ve sosyal kaynaklarının şümullü 
bir etüd ve analizinin yapılmasına çalışıla
caktır. Türk halkının bünyesini tetkik edecek 
bir araştırma enstitüsünün kurulması âcil 
ihtiyaçlarımızın başında gelir. 

Sanayide MADDE : 32 — Sanayi politikamızın di-
tevsi ve re- ğer bir cephesi de yeni sanayi kolları kuru 
organizas- lurken mevcut sanayi kollarının üzerinde 
yon : ehemmiyetli bir şekilde durup, bir kısmının 

tevsii, diğer bir kısmının da reorganizasyo-
nu cihetine gidileceği hususudur. Bu suret
le nisbeten az yatırım, az emek ve küçük 
riskler karşılığında ilâve iş hacminde sür'atli 
bir artış sağlanacağına inanmaktayız. 
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Küçük Sana- MADDE : 33 — Bir memleketin kalkın-
yün gelişti- masında büyük sanayi tesisleri kadar, küçük 
rilmesi : sanayi tesislerinin de kurulması, genişletil

mesi ve modernleştirilmesi ehemmiyetli nis-
bette rol oynamaktadır. Bilhassa Avrupa eko
nomisinde küçük sanayiin ehemmiyeti son 
derece büyüktür. Bu bakımdan küçük sanayi 
karşısındaki tutumumuz, bu sanayii sadece 
muhafazaya inhisar etmeyecek, aynı zaman
da bunlar teşvik edilecek, himaye görecek 
ve gelişip, büyümeleri için her türlü tedbir
ler alınacaktır. Bu tedbirlerden bazıları : 

a) Sanayileşmeyi teşvik için istişare ve 
danışma servisleri teşkil etmek, 

b) Proto - tipleri inkişaf ettirmek ve çe
şitli sahalarda araştırma yapmak üzere etüd 
büroları kurmak, 

c) İş adamları ve müteahhitler için ye
tiştirme ve olgunlaşma kursları açmak, 

d) Küçük sanayiin kalkınabilmesi için, 
muhtaç olduğu sanayi siteleri ve çarşıları 
kurmak, 

e) Sanayiciye pazarlamada yardım et
mek, alım satım işlerinde ve piyasa vaziyeti 
hakkında lüzumlu bilgileri vermek, 

f) Malî hususlarda ve malzeme bakı
mından gerekli yardımlarda bulunmak. Bu 
maksatla kurulmuş olan malî müesseselerin 
imkânlarının arttırılması ve yeni müessese
ler kurulmasına çalışmaktır. 

Sanayi böl- MADDE : 34 — Büyük sanayi veya kü-
geleri, ve çük sanayi için lüzumlu olan enfrastrüktür 
teşvik edici yatırımların, sosyal, ekonomik ve kültürel 
tedbirler : tesirlerinin dağınık ve müessiriyet derece

lerinin az olmaması için sanayi bölgelerinin 
kurulmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Bu bakımdan sanayi bölgelerinin tesbit edil
mesine ve bu gibi bölgelere sanayi kuracak
lara hususî avantajlar ve muafiyetler sağlan-
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masına taraftarız. Bu bölgelerin enfrastrük-
tür tesisleri ve âmme hizmetleri öncelikle 
yapılacaktır. Sanayi bölgelerinin yerleri ve 
buralarda sanayi kuracaklara sağlanacak 
avantaj ve muafiyetler tâyin ve tesbit edi
lerek ilân edilecektir. 

Sermaye pi- MADDE : 35 — Sanayileşmenin ilerle-
y asasının yip, güçlenebilmesi, bu alanda sermaye te-
kurulması : rakümünün hızlanabilmesi, fert ünitelerinin 

ve teşebbüslerinin yeterli hâle gelmesi için, 
diğer sanayileşmiş memleketlerde olduğu 
gibi, memleketimizde de sür'atli bir serma
ye piyasasının kurulması çarelerinin aran
ması icap etmektedir. 

Bunun için sermaye şirketi kuruluşlu 
rmı mâlî avantajlar, kolaylıklar ve muafiyet
ler yoluyla teşvik etmek; kuruluşları kolay 
laştırmak ve basitleştirmek; kontrol ve de
netim cihazlarını takviye etmek; tahvil ve 
hisse senedi ihraçlarını kolaylaştırmak; bun
ların vatandaşlar arasında en geniş şekilde 
sürümünün artırılması için, borsaların, mâ
lî müesseselerin faaliyetlerini hızlandırmak, 
risk ve ikraz sermayesi ile şirket kuruluş
larına katılacak mâlî müesseseleri, icabında 
devlet kaynaklariyle takviye etmek gerek
tiğine inanıyoruz. 

Ortak Pa- MADDE : 36 — Sanayimizin oldukça kı
zara hazır- sa bir müddet sayılan belirli intikal safha-
lık : sından sonra Ortak Pazara katılmamız halin

de güçlüklerle karşılaşmaması için şimdi
den tedbir almak; Batı Dünyasının ileri sa
nayi memleketleriyle rekabet imkânlarımızı 
takviye etmek; Ortak Pazar üyeleriyle sana
yi alanında işbirliğini artırabilmek için nis-
bî avantaj bakımından üstün olduğumuz sa
nayi alanlarında bir an evvel kuruluş ve ih
tisaslaşmamızı tamamlamak gereklidir. 
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MADDE : 37 — Sanayileşmemizin ve 
iktisadî kalkınmamızın her şeyden evvel dış 
âlemden muhtaç olduğumuz teknik vasıta
ları ve ham maddeleri bol ve kesintisiz bir 
şekilde temin etmemize bağlı bir keyfiyet 
olduğunu hatırlıyarak, dış ticaret tıkanıklı
ğının bir an evvel giderilmesi için ciddî ted
birler alınması zaruretine kaniyiz. 

Bu maksatla ihracatı, turizmi ve diğer 
görünmiyen kalemler gelirlerini artırmak, 
memlekete yabancı sermaye akımını teşvik 
etmek, şimdilik ithalâtımızda büyük kalem 
tutan bazı maddelerin, memleket içinde imâl 
edilmesini teşvik etmek üzere sür'atli ted
birler almak icabetmektedir. Yabancı serma
yenin, risk ve ikraz sermayesi şeklinde, tek
nik bilgi, tesisat ve patent olarak gelişini 
hızlandırmak için gereken bütün tedbirleri 
alacağız. 

MADDE : 38 — GATT (Genel Ticaret ve 
Gümrük Anlaşması) ve Ortak Pazar anlaş-
malariyle bağdaşacak şekilde hem ihracâ
tımızı artıracak, hem de ithalâtımızda geniş 
tasarruf temin edecek sanayi dallarını, hi
maye tedbirleri sayesinde, bir an evvel ge
liştirme yolları aramalıyız. 

Diğer taraftan dış ticaret politikamızda, 
döviz kaynaklarımızı kullanırken, bu hususla
ra öncelik vermek, millî sanayiimizin ihti
yaçlarını, bol ve kesintisiz bir şekilde temin 
edebilmek için, gereken malî ve idarî ted
birleri almak icabetmektedir. Kotaların tan
ziminde, liberasyon listelerinin tesbitinde bu 
hususlara hassasiyetle riayet edilmesi ge
rektiğine inanıyoruz. 

MADDE : 39— İktisadî kurtuluşumuzun, 
kalkınmamızdaki sür'at ve devamlılığın dı
şardan sermaye temin etmek kadar, belki 
ondan çok daha önemli olarak, kendi im-
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kânlarımızı artırmağa ve döviz kazanma ka
pasitemizi sür'atle genişletmeğe bağlı ol
duğunu yakın tecrübeler göstermiştir. Bu 
itibarla ihracatın artırılması, iktisadî kalkın
ma politikamızda bir numaralı öncelik teş
kil eden hususlardan biridir. 

İhracatı teşvik için, müstahsilden tüc
cara kadar, tüccardan yabancı ithalâtçıya 
kadar uzanan zincirleme bağları takviye et
mek icabetmektedir. Yabancıların istediği fi
yat, vasıf ve mahiyette iç istihsalimizi ve ma
mullerimizi artırmak, standartlaştırmak, pa
zarlamak zarureti vardır. Bunun için hem 
müstahsilin ve imalâtçının hem de bunu pa
zarlayan ihracatçının teşvik edilmesi, takvi
ye edilmesi icabetmektedir. Dış memleket
lerdeki temsilcilerimizi daha iyi bir şekilde 
organize etmek, müstahsil ve ihracatçıyı, 
sermaye ve kredi imkânlariyle, vergi mua
fiyeti ve indirimleriyle, icabında mâlî yar
dımlarla, teknik yardım ve vasıtalarla teşvik 
etmek ilk olarak ele alacağımız tedbirler 
olacaktır. 

MADDE : 40 — İktisadî münasebetler, 
ticaret ve iktisat politikasında, mâlî ve bil
hassa dış ticaret politikasında, müstakar ve 
tutarlı bir yol takibedilmesini şart koşar. Bu 
itibarla sık sık değişen kararnamelerle, her 
gün sürpriz yaratan tedbirlerle memleketin 
iktisadî düzeninin sarsılmasını önlemek ge
rektiğine inanıyoruz. 

MADDE: 41 — Harp tehlikesi, şiddetli 
enflâsyon ve deflasyon, tekel ve aşın mal 
darlığı gibi fevkalâde haller müstesna, tica
ret hayatına, iş hayatına fiyat kontrolü, kâr 
haddi, narh, lisans, kontenjan gibi tedbir
lerle idarî müdahaleleri zararlı ve asıl he
defi baltalayıcı tedbirler olarak mütalâa edi
yoruz. İktisadî düzenin, fiyat istikrarının, idâ-

18 

TBMM KUTUPHANESI



rî müdahalelerle değil, gene iktisadî ted
birlerle tanzim edilmesi zaruretine kaniyiz. 

Esnaf ve MADDE : 42 — Esnafın, küçük tüccar 
zanaatkar : ve zanaat erbabının, iktisadî gelişmemizin bu

günkü safhasında işgal ettiği ehemmiyeti 
müdrik olarak, bu zümreyi, halkımızın iktisa
dî ihtiyaçlarını karşılayan, daha büyük ve ras
yonel işletmelere geçmeden, fertlerimize ik
tisadî faaliyet şuuru ve terbiyesi veren bir 
zümre olarak kabul ediyoruz. 

Esnaf ve zanaat erbabının, sermaye, kre
di, ham madde ihtiyaçlarını karşılayabil
mek, mamullerini değerlendirme ve pazar
lama imkânlarına kavuşturmak için koopera
tifleşmesini teşvik etmek; devletin teknik 
ve mâlî imkânlariyle kendilerine destek ol
mak gerektiği kanaatindeyiz. Bu zümrenin 
de sosyal sigortalardan istifade ettirilmele
rine imkân sağlanmasında büyük fayda gör
mekteyiz. 

Ziraî kalkın- MADDE: 43 — İktisadî kalkınmamızda, 
ma : milletimizin büyük çoğunluğunun geçim kay

nağım teşkil eden tarımın yeri son derece 
büyüktür. Tarım sektöründe çok fazla nüfu
sun bulunması, bu nüfusun büyük bir hızla 
artması, nüfus başına düşen gelirin az olma
sı ve ziraî istihsal faktörlerinin kifayetsizli
ği, ziraî kalkınmamızın başlıca meseleleridir. 
Tarım sektöründeki nüfus başına düşen ge
liri artırmak ve toprak ünitesine isabet eden 
verimi yükseltmek ziraî kalkınmamızın esa
sını teşkil etmektedir. 

Tarım refor- MADDE : 44 —• Memleketimizi ziraî böl-
mu : gelere ayırarak, her bölge için ilme ve ger

çeklere dayanan özel tarım programları tat
bik etmek; ziraî istihsali artıracak, maliye
ti düşürecek tedbirleri almak ve bu suretle 
prodüktiviteyi ve rantabiliyeti yükseltmek; 
toprağın iyi işlenmesini ve muhafaza edil-
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meşini sağlamak; yeniden işletmeye açıla
cak topraklan sür'atle işletmeye hazır vazi
yete getirmek, iyi tohumluk, uygun gübre, 
teknik sulama, ziraî bilgi, tarım mücadelesi 
gibi hizmetleri temin etmek; bunlar için lü
zumlu ekipman ve finansman bulmak; ziraî 
istihsalde istikrarı sağlamak ve sermayenin 
tarımdan kaçmamasını temin için, mülkiyet 
emniyeti, ziraî asayiş, kadastro, tapulama 
ve ziraî sigorta gibi müstahsile emniyet ve 
itimat telkin edecek her türlü tedbiri almak: 
elde edilen mahsullerin değer fiyatına satı
şını temin için iç ve dış pazarlarda uygun 
bir pazarlama organizasyonu kurmak ve ku
rulmasını sağlamak; ziraî teknolojiyi inkişaf 
ettirmek; tarım sahasındaki gizli ve aşikâr 
işsizliği tarım teknolojisi ve muhtelif endüs
tri sahalarına çekmek; prodüktif ve rantabl 
çalışan düzenli tarım işletmelerini teşvik 
etmek; bu suretle memleketimizde «Tarım 
Reformu»nu tahakkuk ettirmek emelindeyiz. 

MADDE: 45 — Topraksız köylünün top
raklandırılmasın! lüzumlu ve zarurî görmek
teyiz. Topraklandırmayı dar mânada, toprak 
dağıtımı şeklinde değil, ziraî kalkınmamızı 
sağlıyacak bir politikanın tümü olan «Tarım 
Reformu»nun bir unsuru olarak anlıyoruz. 
Devlet elinde bulunup verimli bir şekilde 
kullanılmayan ve işlenmeyen bütün toprak
ların, düşük prodüktivite ile işlenen toprak
lardan muayyen ölçülerin üzerinde bulunan
ların, bunları verimli bir şekilde işletebile
cek çiftiçlere, belli ölçüler ve şartlarla da
ğıtılmasına taraftarız. Düzenli işletmelerimi
zin muhafazası ve bunlarda mülkiyet emni
yetinin korunması ana prensiplerimizdendir. 

MADDE : 46 — Ziraî gelişmemizde 
önemli rol oynayacak olan toprağın ıslahını, 
ağaçlandırılmasını, erozyondan kurtanlma-
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sim, taşkından muhafaza edilmesini ve top
rakların sulanması için, halkla işbirliği yol
larının geliştirilmesini faydalı ve zarurî gör
mekteyiz. 

Orman po- MADDE : 47 — İlim ve tekniğin çerçe-
litikamız : vesi içinde, ileri ve rasyonel bir ormancılık 

uygulanması suretiyle, ormanlarımızın korun
ması, verimlerinin artırılması, yeni ormanla
rın yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Halkımızın refah ve saadeti temel hedef 
olduğu için, memleket gerçekleri ve yılların 
tecrübesi gerçekçi bir görüşle göz önünde 
tutularak, ormanlann verimi azaltılmadan, 
halk ve orman ilişkileri düzenlenecektir. 

Baltalık or- MADDE : 43 — Devlet baltalık ormanla-
manlarm rının köy sınırları içinde kalan kısımlarından 
korunması : o köylere yetecek miktarlarının korunması, 

yetiştirilmesi ve faydalanılması, Orman Ge
nel Müdürlüğünün idare ve murakabesi altın
da, köy hükmi şahsiyetlerine devredilecek
tir. 

Köylü ve or- MADDE : 49 — Orman içi köylerde, 
man müna- Devlet Orman teşkilâtının amenajman plân-
sebeti : larına göre ve onların kontrolü altında işle

tilmek şartiyle, koruluklar tahsis etmek, bu 
suretle köylünün yakacak ve avadanlık ihti
yaçlarını karşılamak da üzerinde duracağı
mız önemli işlerdendir. Tahrip edilmiş or
man sahalarımızda aynı şekilde köylüye ko
ruluklar tahsisi ve muhafazası ile yeni or
manların meydana getirilmesine çalışacağız. 

Hayvancı- MADDE : 50 — Türkiye'de hayvancılık, 
lık : balıkçılık ve diğer su ürünlerini, hem önemli 

bir ihracat konusu, hem de millî gelirimizin 
artmasiyle daha da genişleyecek iç ihtiyacı 
karşılayacak bir kaynak olarak mütalâa edi
yoruz. Bunun için köylü ve müstahsilin teş
kilâtlanmasını, istihsal, yetiştirme ve avla-
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ma için gereken tesisleri karşılıklı dayanış
ma ile temin etmeyi, kıymetlendirme ve pa
zarlamada gerekli tedbirleri almayı isabetli 
görüyoruz. 

Memleketimizde mer'a hayvancılığı ya
nında besi hayvancılığı, entansif hayvancı
lık şekillerinin de geliştirilmesine çalışmak 
lüzumuna inanıyoruz. Mer'alan, daha modern 
ve verimli hale getirmek için teknik, huku
kî ve mâlî gereken tedbirlerin bir an önce 
alınmasını faydalı görmekteyiz. 

Yardımcı MADDE: 51 — Tarım ve sanayi gibi 
sektörler : ana müstahsil sektörler yanında, bankacı

lık, sigortacılık, ulaştırma, enerji ve maden 
gibi alanlarda da, umumî kalkınma politika
sına paralel gelişmelerin gerçekleştirilmesi 
hayati bir zarurettir. 

Tarım, sanayi, maden ve ulaştırma alan
larında, müteşebbislerin ve müstahsilin kı
sa vadeli, uzun ve orta vadeli kredi ihtiyaç
larına cevap veren yeni müesseselerin ku
rulmasını, mevcutların kuvvetlendirilmesini 
arzu etmekteyiz. 

Sigorta müesseselerinin, hem uzun va
deli iktisadî istikrarsızlıkları önliyen, hem de 
toplumun sermaye teşekkülü gücünü artı
ran bir vasıta olarak takviye edilmesine ve 
sahasının genişletilmesine çalışacağız. 

Yakıt ve MADDE: 52 — Halkın ısınma ihtiyaç-
enerji : larından, sanayiin yakıt ve enerji ihtiyaçla

rına kadar çok önemli bir sahayı kavrıyan 
yakıt ve enerji meselesine, memleket ger
çeklerine uygun ve rasyonel bir çözüm yo
lu bulmak için, uzun vadeli bir enerji poli
tikası takibedilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Köylümüzün gübre olarak kullanabile
ceği malzemeyi yakıt olarak kullanmasını 
önlemek, orman tahribatına yol açan odun 
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kesimini azaltmak için ucuz linyit, akarya
kıt temini gibi yollan geliştirmek gerektiği
ne inanıyoruz. 

Sanayiin ihtiyacı olan ucuz elektrik ve 
akaryakıt kaynaklarımızı, linyit ve maden kö
mürünü en rasyonel ve iktisadî icaplara uy
gun bir şekilde geliştirmeyi, hızlı kalkınma
mızın icaplarından sayarız. 

Ulaştırma : MADDE : 53 — İktisadî kalkınmamızda 
ucuz, sür'atli ve şümullü bir ulaştırma şe
bekesinin oynıyacağı hayatî rolü müdrik ola
rak, memleketimizin coğrafî yapıcı ve fizikî 
bünyesinin gerçeklerini hesaba katarak, ulaş
tırma ve haberleşme hizmetlerimizi ıslâh 
etmeyi ve genişletmeyi öncelikle mütalâa 
edilecek konulardan biri sayarız. Kara, de
miryolu, deniz ve hava yolu şebekeleri ara
sında karşılıklı bağlantıları, tamamlayıcı mü
nasebetleri artıracak ve geliştirecek bir 
ulaştırma politikasının tesbitine ihtiyaç ol
duğu kanaatındayız. 

Ana yollar, köy ve il yolları arasındaki 
karşılıklı münasebetleri hesaba katan, de
miryolu, karayolu ve denizyolu ile liman ve 
antrepoların birbirleriyle sıkı ve koordine 
çalışmasına imkân veren bir yapım, idare ve 
tarife politikası güdülmesini zarurî görürüz. 
Şebekelerin ve ulaştırma vasıtalarının, mo
dern standartlara uygun, iyi bakımlı bir şe
kilde idamesini, bu politikanın zarurî bir so
nucu sayarız. 

Ü ç ü n c ü K ı s ı m 
SOSYAL HİZMETLER 

ve 
SOSYAL GÜVENLİK 

Âcil ve pra- MADDE : 54 — «İktisadî Refah Devleti» 
tik ihtiyaç- anlayışımızın tabiî bir sonucu olarak, va-
lar : tandaşlanmızın günlük hayatına tesir eden 
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âmme hizmetleriyle, iyi ve verimli vatan
daşlar olarak yetişmeleri imkânlarını açan 
diğer hizmetleri, modern devletin en başta 
gelen mes'uliyetleri arasında mütalâa ede
riz. Bunlar arasında, eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik ve mesken konularını, vatandaşın 
günlük ve uzun vadeli en âcil ve pratik ih
tiyaçları arasında kabul ederiz. 

Millî Eğitim MADDE : 55 — Vatandaşlarımızın, hür 
politikamız : ve demokratik bir sistemin işleyebilmesi için 

mevcudiyeti şart olan, seviyeli, karakterli, 
faziletli, ahlâklı, kültürlü ve geniş görüşlü 
şahsiyetler olarak yetiştirilmesine yönelti
len bir eğitim sistemine kavuşmak millî eği
tim alanındaki hizmet anlayışımızın temeli
dir. Birbirini seven ve anlıyan, haklarına 
karşılıklı saygılı, yardım ve işbirliği zihni
yetini benimsemiş, kültürlü ve müsamahalı 
vatandaşlardan müteşekkil hür ve müreffeh 
bir Türkiye'nin kuruluşu ancak böyle bir mil
lî eğitim politikası sayesinde mümkün ola
bilecektir. 

Millî Eğitim politikamızda ilmî zihniyeti 
benimsemiş, hür düşünceli şahsiyet sahibi 
vatandaşların yetiştirilmesi yanında, mesle
kî alanda bilgili ve hünerli, Türkiye'nin ikti
sadî kalkınmasında kendisinden beklenen 
üstün hizmetleri görebilecek seviye ve ka
litede, üstün vasıflı vatandaşların eğitilme
sine de önem vereceğiz. Millî Eğitimde müs-
bet ilimler yanında, sosyal ve manevî ilim
lerin öğretimine de önem verilmesi gerekti
ğine inanıyoruz. Millî tarihimizde önemli yer 
tutan, millî benliğimizin teşekkülünde rolü 
büyük olan, tarihî, kültürel mirasın ve millî 
geleneklerimizin, güzel sanatların, millî 
folklorun ihmâl edilmemesini isteriz. 

Gençliğin MADDE: 56 — Sür'atli bir kültürel ve 
ihtiyaçları : sosyal gelişme vetiresi içinde yetişen Türk 
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gençliğinin, beden, ruh ve karakter yapısı 
bakımından, hem okul içi hem de okul dışı 
yetişme imkânlarına özel ehemmiyet ver
mek gerektiğine kaniyiz. Bu maksatla izci
lik, gençlik kulüpleri ve dernekleri, fikir ku
lüpleri, öğrenci dernekleri, millî forklor ekip
leri ve teşekkülleri gibi, gençliğin kendi 

, kendini yetiştirmesinde son derece ehemmi
yetli roller oynıyan faaliyet dallarında ken-
İerine yardımcı olacak ve yol gösterecek bir 
çalışmayı lüzumlu sayarız. 

Gençlerin memleketi tanımasına, ruh ve 
bedenlerini sağlam bir şekilde geliştirmele
rine, diğer memleketlerdeki gençlerle ve 
bizzat başka bölgelerden gelen arkadaşlariy-
le daha iyi tanışıp kaynaşmalarına imkân ve
ren, kamp yerleri, gençlik yurtları gibi te
sislerin kuruluş ve idaresinde Devletin ön-
ayak olmasını istemekteyiz. 

MADDE : 57 — Gençliğin halkla daha 
iyi kaynaşabilmesi, toplum kalkınmasının çe
şitli safhalarında onların yaratıcı enerjilerin
den ve gayretlerinden istifade edilebilmesi 
için, bu kalkınma ile ilgili resmî ve gönüllü 
teşekküllerin elbirliği ve işbirliği ile, gençle
re çalışma imkânları açılmasını arzu ederiz. 
Bilhassa tatil ve yaz aylarında gençleri ha
yata hazırlıyacak ve tecrübelerini artıracak 
bu gibi teşebbüslerin eğitici tesirlerinin de 
yüksek olacağına kaniiz. 

MADDE : 58 — Türk çocuklarına ve 
gençliğe eşit eğitim imkânlarından daha ge
niş şekilde faydalanabilmeleri için Devlet 
ve mahallî idareler seviyesinde geniş bir 
burs ve kredi sistemi tatbik edilmesini ve 
bunun, eğitimin her safhasında yürütülmesi 
ni arzu ederiz. 
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Müstehlik MADDE: 59 — İlk, orta ve meslekî eği-
eğitimden timle, üniversite ve yüksek okul seviyesinde: 

yatırımcı ki eğitim faaliyetlerimizi, hem demokratik 
öğretime toplum hayatının icapları, hem de sür'atli 
geçiş : iktisadî kalkınma ihtiyaçlarımızın zaruretleri 

ile, ahenkli ve koordine yürütmek gerektiği
ne inanıyoruz. Bu sebeple çeşitli eğitim ka
demeleri için elde mevcut kaynakların en 
zarurî ve hayatî ihtiyaçlara göre ayarlanma
sını, müstehlik eğitimden yatırımcı öğretime 
geçilmesini zarurî ve faydalı görmekteyiz. 

Yüksek öğ- MADDE : 60 — Üniversite ve yüksek 
retimde ci- okul müesseselerimizin batı standartları se-
hazlanma : viyelerine yükseltilmesini araştırma ve oriji

nal düşünceye ve buluşlara yönelen faaliyet
lerin teşvik edilmesini, enstitü ve laboratu-
varların, kütüphane ve dokümantasyon, se
miner imkânlarının artırılmasını, öğrenci ve 
öğretim üyesi nisbetinin düzenlenmesini ge
lişen ve değişen bir Türkiye'nin hayatî ihti
yaçları bakımından zarurî mütalâa ederiz. 

Okul dışı MADDE: 61 — Eğitim ve öğretimin 
imkânlar ve okuldan sonraki safhada da devam etmesi 
halk eğiti- için gerekli şartlar, imkân ve vasıtalar sağ-
mî : lanamadığı takdirde, okul çağındaki eğitim 

ve öğretim etkisinden kaybedeceği için, okul 
dışındaki imkânları da artırmak, okul açmak 
kadar önemlidir. Bunun için halk eğitimine, 
okul dışı eğitim ve öğretim faaliyetimizin bir 
parçası olarak özel bir ehemmiyet verece
ğiz. 

Halk eğitimi çalışmalarını milliyetçi bir 
ruh ve anlayışla, köy kalkınmamızı sağlaya
cak bir istikamette geliştirmeyi zarurî gör
mekteyiz. Eğitimin yalnız okul çağında de
ğil, bütün hayat boyu devam eden bir faali
yet olduğunu hatırlıyarak, kütüphane, müze, 
tiyatro v.s. gibi diğer eğitim, kültür ve sanat 
faaliyetleriyle beraber mütalâa edilmeyen 
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bir eğitim politikasının eksik kalacağına ka
niiz. Okulla, onun dışında kalan diğer kül
tür ve eğitim müesseselerinin birbirini ta
mamlayacak şekilde faaliyet göstermeleri ge
rektiğine inanıyoruz. Bu itibarla eğitim he
defimiz içinde okul açmak kadar, okulun 
içinde yer aldığı çevreyi, vermek istediğimiz 
eğitim için müsait bir ortam haline getirmek 
üzere gereken yardımcı tedbirleri alacağız. 

Eğitim sis- MADDE : 62 — Türkiye'nin modernleş-
teminîn dü- me çabalarının bizi arzu ettiğimiz hedeflere 
zenlenmesi: sür'atle ulaştırabilmesi için, Batı kültürü, me

deniyeti ve zihniyetinin derinliklerine nüfuz 
edecek şekilde eğitim sistemimizin yeniden 
düzenlenmesi gerektiğine kaniiz. Bunun için 
Batı Âlemi ve hür dünya ile kültür, teknik ve 
güzel sanatlar alanlarında, bağlarımızın daha 
sıklaştırılmasını, eğitimdeki işbirliğinin arttı
rılmasını zarurî saymaktayız. 

Herkese MADDE: 63 — Türk vatandaşlarına 
eğitim, her eşit eğitim imkânları verilmesi, herkese ha-
köye okul : yatta kabiliyetini geliştirecek fırsat eşitliği 

temin edilmesi, eğitim safhalarında kabili
yetli gençlerimizin öğrenimlerine devam ede
bilmeleri için kendilerine destek olunması 
gereklerine «Sosyal Adalet» ilkesi icapları 
olarak inanmaktayız. 

Bu maksatla okulsuz köy bırakılmama
sını da zarurî bulmaktayız. 

Vasıflı ve MADDE : 64 — Her kademedeki eğitim 
ülkücü öğ- ve öğretim müesseselerinde öğretmenliğin 
retmen : cazip bir meslek halinde tutulmasını; mes

lek itibarının sarsılmamasım; hayat şartla
rının tatminkâr bir seviyede olmasını temin 
etmek üzere, maddî ve manevî alanda acilen 
tedbir alınması gerektiğine inanmaktayız. 
Vasıflı, ülkücü öğretmen yetiştirilmesinin 
eğitim meselelerinin başında geldiğine ka
niiz. 
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Tarihî eser, MADDE : 65 — Memleketin hem turizm 
Cami ve kül- bakımından önemli sermayesini teşkil eden, 
tür yuvaları- hem de milletimizin kültür mirasları arasın-
nın idamesi: da bulunan tarihî binaları ve âbideleri onar

mak ve sağlam halde tutmak millî kültür po
litikamızın tabiî vazifeleri arasındadır. 

Kütüphanelerin, okuma odalarının, mü
zelerin, cami ve ibadethanelerin, sosyal ve 
kültürel kulüplerin ,sergi ve konferans sa
lonlarının, okul öğrenci yurdu ve misafirha
nelerinin yeterli, düzenli, temiz ve ihtiyaca 
uygun bir şekilde idâme ettirilebilmesi için, 
devletle mahallî idarelerin işbirliği yapması 
gerektiğine kaniiz. Keza parkların, oyun sa
halarının çocuk bahçeleri ve kreşlerin, ço
cukların, gençliğin ve halkın ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde düzenlenmesi ve ida
resinin, devlet tarafından desteklenmesini 
uygun görürüz. 

Şehircilik, MADDE: 66 — Sür'atli kalkınma ve 
imar ve is- sanayileşme hamlesi içinde bulunan bir 
kân, Her ai- memleket için büyük bir nüfus hareketinin 
leye bir yu- belirmesi tabiî olduğundan, memleketimiz-
va : de de şehirleşme, iskân, imâr ve mesken me

selelerinin önemli bir konu teşkil ettiğine ve 
daha da edeceğine kaniiz. 

Bu sebeple şehircilik işlerinin idare, 
eğitim ve tatbikat alanında daha şümullü ve 
sistemli bir şekilde ele alınmasını lüzumlu 
görmekteyiz. Belediyeciliğin, idare ve ma
hallî âmme hizmetleri işletmesi gibi yön
lerini bilen elemanların yetiştirilmesi, bele
diyelerimizin ve mahallî idarelerin mâlî kay
naklar ve teknik vasıatlarla teçhizi husus
larında yardım ve desteğe muhtaç bulundu
ğu kanaatmdayız. İdarî ademî merkeziyet 
müesseselerini, merkezî idarenin lüzumsuz 
tasallutundan kurtarmak kararındayız. Şe
hirlerde gecekondularda oturan vatandaşla-
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rımızın meselelerine samimiyetle eğilmek, 
her aileye bir yuva kazandırmak emelinde
yiz. 

MADDE : 67 — Halkın sağlığını koru
mak devletin vazifesidir. Köy, kasaba ve şe
hirlerimizde gıda maddeleriyle, barınma ve 
çevre sağlığı şartlarının yeterli bir şekilde 
kontrolü, titizlikle uygulanması gereken bir 
âmme hizmetidir. 

Devlet, vatandaşların sağlığını tehdit 
eden her türlü fizikî, kimyevî ve biyolojik 
tehlikelere karşı tedbirler almak, gelişmek
te olan nesillerin, ruh ve beden yapısına 
zarar verici etkenleri önlemek, onlara en 
müessir usullerle sağlık eğitimi vermekle 
mükelleftir. Bu anlayış içinde koruyucu he
kimliğe öncelik tanımaktayız. 

Bina, malzeme, teknik tesisler, vasıta 
ve hizmet bakımından sağlık kurumlarının, 
çağımızın gerektirdiği standartda olmasını 
kontrol, bütün vatandaşların sağlık hizmet
lerinden âdil ölçüler içinde yararlanmasını 
temin etmek hedefimizdir. 

MADDE : 68 — Verem, frengi mücade
lesi ve tedavisi, ruh hastalıkları ve ruh sağ
lığı gibi sosyal hastalıklar ve konular, âmme 
hizmeti olarak yürütülmelidir. Bu alanda ih
tiyacı karşılıyacak tedbirlerin alınması, te
sislerin hizmete girmesi, doğum ve çocuk 
bakım evlerinin, kreşlerin çoğaltılmasına 
devlet dikkat etmelidir. 

Hekimlerin, modern tababet standartla
rına sahip olmalarını temin ve kontrol, ça
lışma alanları ve bölgelerinin şartlarına gö
re ücretlerini düzenleme, devlet hizmetinde 
çalışanların zamanlarının tamamını vazifele
rine tahsis, serbest tababetin gelişmesine 
yardım, hekimlerin muvazeneli bir nisbetle 
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yurt sathına yayılmalarını temin; sağlık po
litikamızın hedeflerindendir. 

Yoksulların MADDE : 69 — Tıbbî ve cerrahî bakım 
tedavisi : ve tedavi kurumlarını, bölge tesisleri halin

de halkın ayağına götürmek, kıt gelirli, iş
siz, yoksul vatandaşların her türlü tedavi 
giderlerini sosyal yardım fonlarından karşı
lamak hedefimizdir. 

Tedavi sa- MADDE : 70 — Yerli ilâç ve sıhhî mal-
nayiinin hî- zeme sanayiinin kontrol ve desteklenmesini, 
mayesi : döviz tasarrufu ve sağlık hizmetlerinin tat

minkâr bir şekilde sağlanması bakımından 
zarurî görürüz. 

Sosyali- MADDE: 71 — Hekimliğin sosyalleşti-
zasyon : rjlmesinde, pilot bölgelerden alınan sonuç

ların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi 
yapılarak, tecrübe bölgelerindeki tesislerin 
tam çalışır hale getirilmesi, yeter sayıda 
hekim ve yardımcı personelin yetiştirilmesi 
sağlandıktan sonra, bünyemize uygun bir 
düzenlemeye gitmeyi zarurî görüyoruz. 

İş hayatın- MADDE: 72 — Endüstri hayatı ilerlemiş 
da düzen : ve şehirleşmiş bir toplumda, iş ve işçi mese

lelerinin ehemmiyeti artacağı için, işçi ve iş
veren arasındaki münasebetleri düzenliyen, 
işçinin çalışma şartlarını ve sosyal güvenliği
ni teminat altına alan, modern ve demokratik 
bazı müesseselerin yerleşmesine, kökleşme
sine ve geliştirilmesine yardım etmek ge
rektiği kanaatındayız. 

Asgarî üc- MADDE : 73 — Çalışan vatandaşlar 
ret, toplu arasında kadın ve çocukların özel hükümler-
sözleşme : le himaye edilmesini, çalışma şartlarının 

düzenlenmesini, işgücünün hak ettiği kar
şılığı alabilmesine yardım etmek üzere, as
garî ücret tesbiti gibi usullere başvurulma
sını ve nihayet işçilerin kütle halinde teş-
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kilâtianarak, işveren veya onun meslek te
şekkülü karşısına sendika ile çıkıp ücret 
için toplu sözleşme yoluna başvurmasını 
doğru görürüz. 

Hür Sendi- MADDE: 74 — H ü r sendikacılığı, hem 
kacıhk : ücret pazarlığı, hem çalışma şartlan, hem 

de demokratik bir düzende verimi artıran 
ve meslekî ve beşerî dayanışmayı takviye 
eden faydalı bir müessese olarak kabul 
ederiz. Sendika hürriyetine karşı müdaha
leyi, demokratik hak ve hürriyetlere karşı 
yapılmış bir müdahale olarak mütalâa ede
riz. 

Sendikacılığın meslekî bir dayanışma 
vasıtası olarak kullanılmasını, siyasî baskı 
ve emeller için bir âlet ve vasıta haline ge
tirilmemesini arzu ederiz. 

Millî gelir ve kalkınma politikamıza uy
gun bir ücret politikası takibedilmesi için, 
sendikaların işbirliğine ve mes'uliyet hissi 
içinde faaliyetlerini geliştirmelerine ihtiyaç 
duyulacağını kabul ederiz. 

Sendika hürriyetini ve grev ve lokavt 
hakkını tahdit etmemek şartiyle, işçi teşek
küllerinin siyasî baskı vasıtası olarak kul
lanılmasını Ve iktisadî kalkınma hedeflerimi
zi baltalıyacak ve bizzat çalışan kütlelerin 
menfaatlarma zarar verecek istikamette 
sosyal hakların kötüye kullanılmasını önle
mek üzere, hür Batı memleketlerinde baş
vurulan usul ve müesseseler çerçevesi için
de hareket edilmesi gerektiğine kaniiz. 

İşçi-İşveren MADDE: 75 — İş verimliliğini artır-
münase- mak ve işyerlerinde işçi - işveren münase
beti : betlerini daha ahenkli kılmak için işyeri da

nışma komitelerinin kurulmasını teşvik et
mek isteriz. 

İşyerinde eğitim ve kurslarla, meslekî 
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eğitimin ve kalifiye işçinin sağlanmasını teş
vik etmek ve bu hususta sendikalarla işbir
liği yapmak gerektiğine inanıyoruz. 

MADDE: 76 — Hastalık, analık, iş ka
zaları, meslek hastalıkları, maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları gibi vasıtalarla, 
bütün çalışanları içine alan, birçok fizyolo
jik ve meslekî riskleri ve rehabilitasyon ih
tiyacını karşılayan şümullü sosyal güvenlik 
tedbirlerini geliştirmek ve buna yalnız işçi 
ve işverenin değil, devletin de bir miktar ka
tılmasını sağlamak gerektiğine inanıyoruz. 

İşsizlik sigortasının kurulması için ha
zırlık yapmak ve cemiyet içinde muhtaç ve 
düşkün fertlerin Devlet himayesinden istifa
de edebilmesi için bazı tedbirler alınmasını 
sağlamak gerektiğine inanıyoruz. Keza tarım 
işçilerini de sosyal güvenlik sistemi içine 
almak gerektiğine kaniiz. 

Her Türk vatandaşını yarınından emin 
halde, huzur ve emniyet içinde yaşatmak 
gayemizdir. 

D ö r d ü n c ü K ı s ı m 

ÂMME İDARESİ 

Parlâmento: MADDE : 77 — Millî iradenin hakikî 
temsilcilerinin toplandığı, millî hâkimiyetin 
tecelli ettiği Parlâmentoyu âmme idâresinin 
temel müessesesi saymaktayız. Parlâmen
tonun ve onun murakabesi altında bulunan 
siyasî otoritenin mümessili bulunan mes'ul 
Hükümetin üstünde, hiçbir kuvvetin Devlet 
hayatının yürütülmesine müdahale etmesi 
düşünülemez ve böyle müdahalelere göz yu-
mulamaz. Parlâmentoyu, her türlü tertipler
den, baskı gruplarının nüfuzlarından masun 
tutmak, prestij ve otoritesini sarsacak faa-

Sosyal gü
venlik ted
birleri : 
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liyet ve telkinlerden kurtarmak, tesirli ve 
verimli kılmak demokratik devlet idaresinin 
en belli başlı şartlarındandır. 

MADDE: 78 — Siyasî partilerin emni
yet içinde çalışmalarını sağlamak, maddî ve 
manevî baskılardan âri bir şekilde faaliyet
lerine devam imkânı vermek, parti içi de
mokrasi usul ve teamüllerini tatbik etmek, 
millî iradenin tecellisi bakımından önemli 
noktaları teşkil eder. 

MADDE : 79 — Anayasa Mahkemesinin 
her türlü siyasî tesirlerden uzak, demokra
tik Türk Cumhuriyetinin temel müesseseleri
ni ve kanunlarını, her türlü müdahale ve sui
istimalden korumaya azimli, tecrübeli ve 
yüksek meslekî vasıfları haiz üyelerle teç
hiz edilmiş olarak görmek en halisane ar
zumuzdur. 

MADDE: 80 >— Devlet Başkanının par
tiler üstü hüviyete sahip, bütün memleket
te Devlet ve âmme hizmeti alanında tecrü-
mesi olan, büyük manevî prestij ve otorite
ye malik şahsiyetlerden olmasını, partiler-
arası rekabetlerin centilmence yürümesini, 
demokratik düzenin ahenk ve muvazenesi 
bakımından faydalı görmekteyiz. 

MADDE: 81 — Hükümet ve Bakanlar 
Kurulunun teşekkülünde, en yüksek seviye
deki Devlet politikasının müştereken müna
kaşa edilip, karara bağlanmasına imkân sağ-
lıyacak, dairelerinin meselelerini yakından 
izleyen ve onlara gereken umumî direktifle
ri verecek ve bu tedbirleri Hükümet ve par
lâmento içinde müdafaa edecek yeteri sa
yıda üye bulunmalıdır. 

MADDE: 82 — Bakanların ve bakanlık
ların vazifeleri arasında rasyonel ve işin 
mâhiyetine uygun bir vazife taksimi yapıl
malı; aynı mâhiyeti haiz olan veya birbiri 
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rejimi : 

İdarede 
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ile yakın iigisi bulunan vazifeler çeşitli ba
kanlıklar arasında dağılmamalı; çeşitli ba
kanlıkların işbirliği ile gerçekleşecek mâhi
yetteki bazı özel meseleler için, ilgili bakan
lardan müteşekkil «Bakanlar Komitesi» ken
di aralarında toplanıp, Bakanlar Kurulu için 
hazırlık yapabilmelidir. 

83 — Devlet Personel rejimi, 
kariyer esasına dayanmakla beraber, âmme 
hizmeti dışında bazı yüksek vasıflı idareci, 
teknisyen ve mütehassısın kısa vâdeler için 
kontratlı olarak çalıştırılmasına da imkân 
vermeli; vazifeler sıralanmalı ve kademelen-
dirilmeli, Deviet Memuriyetine giriş imti
hanla olmalı, personel ödenekleri hem kı
dem, hem de hizmet kademelerini hesaba 
katan bir sistem içinde tesbit edilmelidir. 
Devlet Personelinin ücretleri fiat endeksle-
rindeki hareketlere göre ayarlanmalı ve her
halde Devletin vasıflı ve yetişmiş persone
lini kaybetmemesi için gereken her türlü 
tedbir alınmalıdır. 

MADDE : 84 — İdarede âmirlerin vazife 
ve mesuliyetlerini yayan ve anonimleşti-
ren, hizmetin gecikmesine sebep olan, ka
rarsızlık ve bürokrasiyi teşvik eden vazife 
ve mes'uliyetleri çeşitli daireler ve kademe
ler arasında dağıtan usullere son vererek, 
hizmet süratlendirilmelidir. Karar vermekten 
kaçınan, mes'uliyet yüklenmekten çekinen, 
vazifeyi başkaları üzerine sevketmeyi gele
nek ve âdet haline getiren usuller sür'atîe 
tasfiye edilmeli, bürokraside vs Devlet dai
releri içinde kumanda zinciri, vazıh ve belir
li bir şekilde tesbit edilmelidir. 

85 — Artan âmme hizmetle
rinin vatandaş ayağına daha iyi şekilde gö
türülebilmesi ve genişleyen merkezî idare 
teşkilâtının bürokratik mecburiyetler içinde 
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boğulmasının önlenmesi için, Türkiye'de 
Merkezî Devlet Teşkilâtı ile, Mahallî İdare
ler arasındaki alâkaların, tarihî kökler ve 
tesadüflere dayanan bünyesi yeniden göz
den geçirilmeli ve Mahallî İdarelerin selâ-
hiyet ve imkânları artırılmalıdır. Merkezî 
Devlet Teşkilâtı ile koordinasyon ve işbirli
ği daha vazıh ve rasyonel bir şekilde tesbit 
edilmelidir. 

MADDE : 86 — Adalet hizmetinin daha 
tesirli ve sür'atii bir şekilde görülebilmesi 
için adiiye teşkilâtımızda ve usullerimizde 
reformu zarurî görmekteyiz. Adlî teşkilâtı 
genişletmek, idarî mahkemeler ve ihtisas 
mahkemeleri kurarak, yargıtay ve danıştay 
ile ilk mahkemelerin yüklerinin hafifletilme
si gerektiğine inanıyoruz. 

Adaletin tarafsızlığı için hâkim temina
tının takviye edilmesi, hâkimlerin tâyin, ter
fi, nakil, tecziye ve emekliye ayrılmalarında 
siyasî tesirlerden uzak, objektif kıstasların 
nazarı itibara alınması gerektiğine kaniiz. 

MADDE : 87 — Mahallî idarelerin ger
çek bir şahsiyete kavuşturulmasını, idarî 
ademi merkeziyet prensibinin samimi bir 
şekilde tatbik edilmesini, demokratik düze
nin ve hızlı gelişmenin şartlarından sayarız. 

Köylerimizin gelişmesinde ve ihtiyaçla
rının karşılanmasında yetersiz halde bulu
nan köy kanununu, köy kalkınmasına yar
dım edecek şekilde yeniden tedvinini zaru
rî görmekteyiz. 

MADDE : 88 — Yurt bütünlüğünü koru
yabilmesi için silâhlı kuvvetlerimizin mo
dern silâhlar ve teknik vasıtalarla teçhiz 
edilmeleri yanında, iyi eğitim görmesini, 
modern usuller ve metotları benimsemiş ve 
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kavramış ateş gücü yüksek bir kuvvet hali
ne getirilmesini arzu ederiz. 

Ordumuzun MADDE : 89 — Silâhlı kuvvetlerimizin 
tarihî gele- yalnız Vatan müdafaası ile meşgul olması-
neği; Ordu nı, siyasî cereyan ve temayüllerden uzakta 
personeli- kalmasını, siyaset dışında millî bir müesse-
nin refahı : se hâlinde savunma vazifesini yapmasını, 

hem «Modern Devlet» anlayışının, hem de 
Silâhlı Kuvvetlerimizin tarihî geleneklerinin 
tabiî bir icabı sayarız. 

Ordu personelinin yorucu ve yıpratıcı 
şartlar içinde çalıştığını hesaba katarak, 
mesleğin şeref ve haysiyetine yakışan bir 
hayat seviyesini idâme ettirmenin zarureti
ni kabul ederek, Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
mesken, maişet, refah ve emniyet bakımın
dan tatmin edici imkânlara sahip olmasını 
arzu ederiz. 

Hükümet ve MADDE : 90 — Ordunun, Parlâmentonun 
Ordu müna- murakabesinde bulunan Hükümetin emrinde 
sebetleri : bir devlet teşkilâtı olması sebebiyle, Silâh

lı Kuvvetlerin yüksek idaresi ile demokra
tik devlet düzeni esaslarına göre Bakanlar 
Kurulu ve Millî Savunma Bakanlığı arasın
daki münasebetlerin, vazife ve mes'uliyet 
bakımından hiç bir tedahüle meydan ver-
miyecek bir şekilde tanzim edilmesi gerek 
tiğine inanıyoruz. 

B e ş i n c i K ı s ı m 

DIS POLİTİKA 

Dış Politika- MADDE : 91 — Birleşmiş Milletler Ana
mızın esas- yasası çerçevesi içinde, dünyada barış, ada
ları : let, eşitlik, hürriyet ve milliyet ve millî hâ

kimiyet esaslarına uygun olarak, bütün mil
letlerle işbirliği yapılmasına ve barışın ko
runması için gayret sarfedilmesine çalış-
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mak, dış politikamızın temellerinden biri
dir. 

Medenî milletler camiasının ve Batı 
dünyasının müşterek mirası haline gelmiş 
olan hür cemiyet düzenini, demokratik kıy
met ve müesseseleri korumak, geliştirmek 
ve yaymak için, siyasî, askerî, kültürel, sos
yal, manevî ve iktisadî alanlarda, aynı he
deflerde anlaştığımız ve aynı kıymetleri 
paylaştığımız hür milletler camiası ile iş
birliğini artırma ve derinleştirmenin, millî 
menfaatlarımız bakımından hayatî bir ihti
yaç olduğuna kaniiz. 

Silâhsızlan- MADDE : 92 — Dünya barışını tehdit 
ma; işbirliği eden gerginliklerin azaltılması, nükleer harp 
ve dayanış- felâketinin önlenmesi için atom denemele-
ma : rinin men'i, nükleer ve konvansiyonel si

lâhların azaltılması ve kademeli ve kontrol
lü olarak silâhsızlanmak hedefine ulaşılması 
için bütün iyi niyetli milletlerle işbirliği ya
pılmasını, bu yoldaki gayretlerin desteklen
mesini arzu ederiz. 

Barışı tehdit eden alanlarda Birleşmiş 
Milletlerin daha aktif ve tesirli bir şekilde 
hareket etmesi için bu teşekkülün samimiî 
olarak desteklenmesini, az gelişmiş ülkeler
le, Batının ileri ve zengin milletleri arasın
da sosyal ve iktisadî alanda işbirliği ve da
yanışma kurulması için bu teşekkülün sar-
fettiği gayretleri desteklemeyi ve buna ka
tılmayı faydalı bir yol olarak mütalâa ede
riz. 

Bütün Dün- MADDE 93 — Yakın komşularımızla, ta
yada nüm- rihî bağlarla bağlı bulunduğumuz Orta Do-
yet ve ba- ğu milletleri, Asya ve Afrika'da bağımsızli-
rış : gına yeni kavuşmuş memleketlerin halkı ile 

yakın münasebetler kurmayı, dostluk tesis 
etmeyi, hem Türkiye'nin dünya milletler ca
miası içindeki şerefli yerini almasına, hem 
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de dünyada hürriyet ve barışın teessüsüne 
yardım eden bir adım olarak mütalâa ede
riz. 

Avrupa Birliği, Ortak Pazar gibi Ba*ı 
Dünyası ile bağlarımızı kuvvetlendirecek, 
iktisadî kalkınmamıza yardımcı olacak ve 
Türkiye'yi Batının hür ve müreffeh ülkeleri 
arasına sür'atle yükseltecek azimli adımla
rı, NATO ve CENTO gibi hem savunma hem 
de diğer sosyal, iktisadî ve kültürel hedefle
re hizmet eden andlaşmalara sadık kalmayı 
dış politikamızın hedefleri arasında sayarız. 
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ADALET PARTİSİ 
T Ü Z Ü Ğ Ü 

29, 30 Kasım 1. Aralık. 1968 tarihlerinde yapılan 
ADALET PARTİSİ Dördüncü Büyük Kongresi 

tarafından kabul edilen tâdillerle birlikte 
yeniden tâb edilmiştir. 
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ADALET PARTİSİ 
T Ü Z Ü Ğ Ü 

29, 30 Kasım 1. Aralık. 1968 tarihlerinde yapılan 
ADALET PARTİSİ Dördüncü Büyük Kongresi 

tarafından kabul edilen tâdillerle birlikte 
yeniden tâb edilmiştir. 
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ADALET PARTİSİ TÜZÜĞÜ 

BİRİNCİ KİSİM 

GENEL ESASLAR 

Partinin ku
ruluşu, Adı, 
Merkezi ve 
özel işareti: 

MADDE : 1 — Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası, İnsan Hakları Beyannamesi, Medeni 
Kanun ve Siyasî Partiler Kanunu esasları ile 
diğer kanunlar dahilinde çalışmak üzere 
ADALET PARTİSİ adiyle bir siyasi parti ku
rulmuştur. 

Partinin merkezi Ankara'dadır. 
Partinin özel işareti KIR AT'tır. 

Partinin ga
yesi : 

MADDE: 2 — Partinin gayesi, Türkiye,-
de millî vahdetin ve gerçek millet hâkimi
yetinin kurulup gerçekleşmesine; ferdin ve 
ailenin tam bir hürriyet, refah ve saadete 
kavuşturulmasına; Türk Milletinin ve Dev
letinin yükseltilmesine çalışmak; progra
mında yazılı içtimaî emniyet, millîyetçilik, 
şahsiyetçilik (şahsa değer vermek), köycü
lük ve şahsî teşebbüscülük ile her sahada 
terakki ve tesanüdü gerçekleştirecek millî 
bünyeye uygun ıslahatçılık esaslarını vatan
daşlara benimsetmek suretiyle Türk Mile-
tine ve Vatanına hizmet etmektir. 

İKİNCİ KİSİM 

TEŞKİLÂT 

B i r i n c i B ö l ü m 

ÜYELER 

Üyelik ve 
üye olma 
şartları : 

MADDE: 3 (*) — Üyeler, Partinin ga
yesini benimseyen, Parti için devamlı ola
rak maddi ve mânevi fedakârlıkta bulun-
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maya söz veren, Parti çalışmalarına katıl
mayı ve belirli bir aidat ödemeyi kabul eden 
kimselerdir. 

A — ADALET PARTİSİNE : 
a — Türk vatandaşı olmayanlar, 
b — Reşit olmayanlar, 
c — Kısıtlı olanlar, 
d — Kesin olarak mahkûm oldukları 

bir suçtan dolayı T.B.M.M. üyeliğine seçil
me yeterliğini kaybetmiş olanlar, 

e — Lise ve eşidi yahut daha alt ka
demelerdeki öğretim kurumlarında öğrenci 
olanlar, 

f — Memurlar, 
g — Âmme iktisadî teşekküllerinin ve 

özel kanunla veya özel kanunun verdiği se-
lâhiyete dayanılarak kurulmuş bankaların ve 
teşekküllerin idare ve murakabe işlerinde 
çalışanlar ile aylıklı veya yevmiyeli memur
ları ve âmme yararına çalışan derneklerden 
özel gelir kaynakları kanunla sağlanmış olan
ların merkez kurullarında vazife alanlar, 

h — Başka bir partinin üyesi olanlar, 
Giremezler. 
B — ADALET PARTİSİNE : 
a — Türk kültürünü benimsemiş olan, 
b — Partinin tüzük ve programını bir 

beyanname imzalamak suretiyle kabul etti
ğini beyan eden, 

c — Selâhiyet ve nüfuzunu kullanarak 
insan haklarını çiğneyici fiillerden doğan bir 
suçtan, vatana hiyanetlerin, komünistlikten, 
irticadan ve mukaddesata hürmetsizlikten, 
şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan v e her 
ne şekilde olursa olsun âmme malını çal
maktan hüküm giymemiş bulunan (hüküm 
giymiş bulunanlar affedilseler bile partiye 
üye kaydolunmazlar), 
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d — Kesin olarak mahkûm oldukları 
bir suçtan dolayı T.B.M.M. üyeliğine seçil
me yeterliğini kaybetmiş olanlardan 9. Tem
muz. 1961 tarihinden önce memnu hakları-
nun iadesine karar verilmiş veya 9. Tem
muz. 1961 tarihinden önce memnu hakları
nın iadesine hak kazandığı selâhiyetli mah
keme tarafından bu konuda sonradan ve
rilen kesin karar ile tevsik edilmiş olan, 

e — Partiye belirli bir aidat ödemeye 
söz veren, 

Her Türk vatandaşı üye olabilir. 
C — Üniversite öğretim üyeleri ve öğ

retim üyesi yardımcıları, memurların (f) 
bendi gereğince tâbi olduğu yasaklamanın 
dışındadır. Ancak bunlar partinin Temsilci
ler Meclisi ve Genel İdare Kurulu üyeliği 
dışında vazife alamazlar. 

D — Seçimlerde Adalet Partisi liste
lerinde bağımsız olmayan kimseler, seçimi 
kazanırlarsa derhal parti üyesi olurlar. 

MADDE: 4 (*) —Partiye girişlerde her 
vatandaş iki partilinin tezkiyesini taşıyan 
iki nüsha giriş beyannamesi imzalamaya ve 
bu beyannamede sarih adresini bildirmeye 
ve beyannamesini devamlı olarak oturduğu 
mahallin ilçe idare kuruluna vermeye veya 
göndermeye mecburdur. 

Partiye girişlerde, ilçe idare kurulları
na müracaatı her ne suretle olursa olsun 
önlenen kimseler, il idare kurullarına mü
racaat edebilirler. İl idare kurulları bu gi
bi müracaatları ilçe idare kurullarına zim
metle veya iadeli taahhütlü mektupla gere
ği yapılmak üzere gönderir. 

Her ne şekilde olursa olsun giriş için 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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müracaat eden şahıslara müracaatlarının 
alındığına dair bir belge verilir. 

İlçe idare kurulunca isteklinin partiye 
alınmasına (3. ncü madde hükümleri içeri
sinde) mani hali olup olmadığının tesbiti 
için tahkikat yapılır. Tahkikat sonunda kabu
lü veya kabul edilmemesi hakkında ilçe ida
re kurulunca müracaattan itibaren 15 gün 
içinde bir karar verilir. Bu karar, karar def
terine geçirilir. Karar kabul şeklinde ise, ka
rar tarih ve numarası üyenin giriş beyanna
mesine işlenir. Noterden tasdikli üye kayıt 
defterine müracaat sırasına göre kaydolu
narak karşısına kabul kararının tarih ve 
numarası yazılır. Üye giriş beyannamesi de 
mahalle veya köy dosyasında muhafaza edi
lir. Üye isterse kendisine bir kimlik cüzda
nı verilir. Karar isteklinin partiye kabul 
edilmemesi şeklinde ise, bu husus bir ay 
içerisinde istekliye hiçbir sebep göstermek
sizin taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Ad
rese tebligat mümkün olmamış veya istek
li müracaatında adres göstermemiş ise ka
bul edilmeme kararı ilçe binasının müna
sip bir yerine asılarak ilân olunur. 15 gün 
müddetle devam edecek olan bu ilân tebli
gat yerine geçer. İstekli kararın tebliğinden 
veya ilân müddetinin sonundan itibaren 15 
gün içerisinde il idare kuruluna müracaat 
edebilir. İl idare kurulu bir ay içerisinde bir 
karar vermeye mecburdur. Aksi takdirde o 
ilçe idare kurulunun kararını tasdik etmiş 
sayılır. 

İlçe idare kurulunun üye kaydetmeme 
kararını il idare kurulunun tasdik etmesi 
halinde ilgili sahış Genel İdare Kuruluna 15 
gün içinde itiraz edebilir. Genel İdare Ku
rulu, gerekli incelemeden sonra nihai ka
rarı verir. Karar kabul şeklinde ise ilgili, bu 
tarihten itibaren partili sayılır. Bir şahsın 
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Partiden ay
rılmış olan
ların yeni
den kabul -
leri : 

partili olduğuna Genel İdare Kurulu karar 
verdiği takdirde bu karara itiraz olunamaz. 

T.B.M.M. Üyelerinden partiye girmek 
isteyen, iki eski partilinin teklifi ve kendi 
imzası ile iki giriş beyannamesi tanzim ede
rek müracaat eder, Genel İdare Kurulu ka
ran île partiye alınır. Ve beyannamesinin 
bir örneği seçim bölgesine gönderilerek is
tediği ilçeye kaydolunur. 

Genel Merkez karariyle partiye alınan 
senatör ve milletvekilleri hakkında ilçe, hiç 
bir itiraz dermeyan etmeden kütüğe kayda 
mecburdur. 

Bir kimse, bütün yurtta yalnız bir ilçeye 
kayıt olunabilir. Kayıt yeri o kimsenin de
vamlı olarak oturduğu köy veya mahallenin 
bağlı bulunduğu ilçedir. Hiç bir partili ika
metgâhını değiştirmedikçe başka bir ilçeye, 
mahalle veya köye naklini istiyemez. 

MADDE: 5 — Parti iller teşkilâtına 
mensup olup da, partiden ayrılmış bulunan
ların, yeniden partiye kabulleri, ilçe idare 
kurulunun mütalâası üzerine il idare kuru
lunun kararına bağlıdır. İl idare kurulunun 
kararı kesindir. 

Partiden evvelce ayrılmış olan Merkez 
Temsilciler Meclisi, Genel İdare Kurulu, 
Yüksek Haysiyet Divanı, Merkez Haysiyet 
Divanı üyelerinin, senatör ve milletvekille
rinin yeniden partiye kabulleri, mensup ol
dukları il idare kurulunun mütalâası ve Ge
nel İdare Kurulunun kararına bağlıdır. Ge
nel İdare Kurulunun kararı kesindir. 

Kanunî zaruretler dolayısiyle Partiden 
ayrılmış veya 3. ncü madde hükümleri dı
şındaki bir sebeple çıkarılmış olanların ma
ni hali geçince istekleri üzerine kayıtları 
yenilenir. 

Merkez Temsilciler Meclisi lüzum gör-
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düğü hallerde yukarıdaki fıkra hükümleri 
saklı kalmak şartıyle af kararı alabilir. 

Üye kayıt MADDE : 6 — Her ilçe, noterden tas-
defterinin diki i bir üye kayıt defteri tutmaya mec-
tutulması : burdur. Bu deftere 4. ncü madde gereğince 

Partiye kabul edilen üyeler kaydedilir. 
Üye giriş beyannamesinin bir örneği al

tına karar tarih ve numarası ile iiçeye kayıt 
sıra numarası işlendikten sonra il idare ku
ruluna gönderilir. İl, bu giriş beyannamele
rini, ilçelere ve ilçelerin köy ve mahallele
rine göre dosyalarında muhafaza eder. 

İller ilçelere göre Partiye kayıtlı üye
lerin listelerini, ayrıca her altı ayda bir de 
yeni kaydolunan ve ayrılanların listelerini, 
Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez, il
lere göre bunu tasnif ve muhafaza eder. 

Yardımcı Kollar ve kurullar da, bu esa
sa uygun hareket ederler. 

Partiden ay- MADDE : 7 — Partiden ayrıldığını ka
rılma ve ka- yıtlı bulunduğu ilçe idare kuruluna bildiren 
yit silme : veya başka bir partiye geçtiği anlaşılan 

üyenin kaydı, ilçe idare kurulu karariyle si
linir. İstifa veya başka partiye giriş sebep
lerinden biriyle kaydının silinmiş olduğu 
iadeli taahhütlü mektupla kaydı silinene bil
dirilir. 

İlgili, bu tebliğden itibaren beş gün 
içinde il idare kuruluna itirazda bulunabi
lir. İl idare kurulu beş gün içinde ilçesinin 
görüşünü alarak dosyayı kendi görüşü île 
birlikte il haysiyet divanına havale eder. İl 
haysiyet divanı beş gün içinde itirazı kara
ra bağlar. Bu karar kesindir. Karar kesinle
şinceye kadar üyenin üyelik sıfat ve selâ-
hiyeti devam eder. 

Bir kimse Partiye alındıktan sonra, 
Partiye girmesine mani bir sebep haber 
alınır veya re'sen böyle bir hale muttali 
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olunursa, ilçe idare kurulunca, bu husus 
hakkında en geç onbeş gün içinde bir tah
kikat yapılır. Ve dosya il idare kuruluna 
gönderilir. İl idare kurulu beş gün içinde 
kendi düşüncesiyle birlikte il haysiyet diva
nına sevkeder. İl haysiyet divanı üyenin 
müdafaasını ~ aldıktan sonra kaydının silin
mesine veya kalmasına yedi gün içinde ka
rar verir. Bu karara karşı üyenin, tebliğden 
itibaren beş gün içinde Merkez Haysiyet Di
vanına itiraz hakkı vardır. Merkez Haysiyet 
Divanının kararı kesindir. 

Üye istifa suretiyle ayrılmışsa istifa 
dilekçesi ve diğer evrakı hususi bir dosya
da saklanarak üye kayıt defterine ve be
yannamesine şerh verilir. İl idare kuruluna 
yazılır. 

Mahkeme ve seçim kurulu kararları ile 
kaydı silinenler, Partinin hiçbir organına 
itirazda bulunamazlar. 

Üyelerin MADDE : 8 — Parti üyeleri; 
Parti içi mü- a ) parti içinde ilk vazifelerinin sevgi, 
nasebetleri: hoşgörürlük ve fedakârlık temellerine daya

nan samimi bir fikir arkadaşlığı havası ya
ratıp yaşatmak olduğuna inanırlar. 

b) Parti içinde veya Parti toplantı
larında Parti doktrini dahil, her şeyin açık 
kalblilik ve bütün çıplaklığı ile konuşulabil-
mesini, münakaşa ve tenkit edilebilmesini 
siyasi olgunluk icaplarından sayar, bu müna
kaşa ve tenkitlerden veya kendi görüşleri
nin kabul edilmemesinden gücenerek, tatbi
katta hareket ve yürüyüş birliğini bozma
yı, disiplin fikirlerine aykırı görürler, 

c) Parti çalışmalarında: 
1 — Partinin program ve tüzüğüne, 

tefsir ve yönetmelik hükümlerine ve bunla
ra uygun olarak selâhiyetli idare organla
rınca verilen kararlara uymayı; 
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2 ı-r- Partinin prensiplerini güçleri yet
tiği kadar yaymaya ve anlatmaya çalışmayı; 

3 — Üyesi oldukları kurullara, Parti 
meseleleri hakkında düşüncelerini bildir
meyi; 

4 — Seçimlerde Parti adaylarına oy 
vermeyi ve onların kazanmalarına çalışmayı; 

Vazife bilirler. 
d) Parti birliğini veya Parti içindeki 

sevgi, tesanüd ve itimadı, çalışma ahengini 
bozacak, sarsacak hareketlerden sakınma
yı ve program, tüzük ve yönetmelikler hu-, 
kümleri veya selâhiyetli organlar tarafın
dan bu hükümlere uygun olarak verilen ka
rarlar veya bildiriler aleyhinde beyan ve 
neşriyatta bulunmayı veya bu yolda hare
ket, teşvik ve tahrik etmeyi millî terbiye ve 
ahlâka aykırı telâkki ederler. 

e) Partiden veya bulundukları parti içi 
idari hizmetlerden ayrılırken işin icap ettir
diği devir muamelelerini beş gün içinde 
noksansız olarak yaparlar. 

Üyelerin va- MADDE: 9 — Parti üyeleri: 
tandaşlarla a ) Ahlâk ve kanun hâkimiyetini her-
münasebet- şeyin üstünde tutar ve bunu her fırsatta söz-
' e r ' : leriyle, hareketleriyle teyid ederler. 

b) Bütün vatandaşlar arasında şuur
lu bir sevgi ve iyilik anlayışına dayanan sa
mimi bir kardeşlik havası yaratmaya çalı
şırlar. Millî vahdeti korumanın temel şar
tının böyle hareket etmek olduğuna inanır
lar. 

c) Yurtdaşlara kin, nefret, partizanlık 
gibi zararlı duygular ve fikirleri aşılamak 
suretiyle millî tesanüdü sarsmaya, bozma
ya çalışan her türlü fikir, hareket ve teşeb
büslerle mücadele etmeği vatan borcu bi
lirler. 
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Partili yazar
lar ve Pas-tî 
gazeteleri : 

Üyeliğin 
partililere 
sağladığı 
haklar : 

d) Şahsi emniyet ve refahlarını umu
mun emniyet ve refahı dışında ve üstünde 
aramayan insanlar olarak, Parti nüfuzunu, 
Parti vazifelerini ve bulundukları âmme hiz
metlerini kendileri veya başkaları için hu
susî menfaat vasıtası yapma göreneğini kö
künden reddederler. 

10 — Gazete ve dergilerde, 
doktrin, program ve metod münakaşaları, 
kritiği, partili yazarlar için serbesttir. An
cak, fiil ve hareket; Parti disiplininin, kong
re kararlarının, Merkez Temsilciler Meclisi 
ile Genel İdare Kurulu kararlarının aksine 
olamaz. 

Partinin malı olan gazete ve dergiler, 
gerek idare bakımından ve gerek siyasî kont
rol bakımından, Parti Genel İdare Kurulu
nun bu iş için ayıracağı üyenin murakabe
sine tabidirler. 

Mahalli teşkilâtın malı olan gazeteler, 
ilgili idare kurullarının kontrol ve direktif
lerine tabidirler. 

11 — Partili üyeler, her türlü 
seçmek ve seçilmek; kongre delegeliğine, 
teşkilâttaki vazifelere adaylığını koymak, 
seçildikleri takdirde vazife almak, aday se
çimi yoklamalarına katılmak; seçildikleri 
takdirde Parti listesine girmek; Parti top
lantılarına katılmak; Parti program ve tü
züğünün tatbikatı hususunda görüşlerini 
kademe usulüne uymak suretiyle, Parti teş
kilâtına ve vazifelilerine duyurabilmek hak
larına sahiptirler. 

En az altı aydan beri Partiye kayıtlı ol
mayanlar, köy ve mahalle toplantılarına, ma
halli seçim yoklamalarına ve ön seçimlere 
katılamazlar. Köy ve mahalle temsilcisi ve 
yedeği veya delege seçilemezler. 
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İ k i n c i B ö l ü m 

PARTİ TEŞKİLÂTI 

Parti teşki
lâtı, iller ve 
merkez teş
kilâtı, yar
dımcı kuru
luşlar : 

MADDE: 12 — Parti temel teşkilâtı, 
muhtarlık bölgesindeki Parti görevlileri (tem
silcileri) ile ilçe ve il teşkilâtı ve merkez 
teşkilâtından ibarettir. 

Partinin temel teşkilâtından başka yar
dımcı kuruluşları da vardır. 

I — Partinin temel teşkilâtı şunlardır: 
1 — İller teşkilâtı : 
a) Köy ve mahalle muhtarlık bölge

sindeki Parti temsilcisi ve yedeği, 
b) İlçe teşkilâtı ve kongreleri, (Mer

kez ilçeler dahil) 
c) İl teşkilâtı ve kongreleri, 
d) İl Genel Meclisi ve Belediye Mec

lisi Adalet Partisi Grupları, 
2 — Merkez teşkilâtı : 
a) Büyük Kongre, 
b) Merkez Temsilciler Meclisi, 
c) Genel İdare Kurulu, 
d) Genel Başkanlık Divanı, 
e) Genel Başkan, 
f) Genel Başkan Yardımcıları, 
g) Yüksek Haysiyet Divanı, 
h) Merkez Haysiyet Divanı, 
i) Müşterek Haysiyet Divanı, 

j) T.B.M.M. Adalet Partisi Grupları. 
II — Partinin yardımcı kuruluşları şun

lardır: 

Kolları Büyük a) Kadın ve Gençlik 
Kongreleri, 

b) Kadın ve Gençlik 
İdare Kurulları, 

Kolları Merkez 
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c) İl ve ilçe kadın ve gençlik kolları 
kongreleri, 

d) İl ve ilçe kadın ve gençlik kollan 
idare kurulları, 

e) İl divanları, 

f) Devamlı ve geçici kurul ve komis
yonlar. 

Kademeler : MADDE: 13 — Parti teşkilâtı idarî tak
simata muvazi olarak kurulur. 

Parti teşkilâtının birinci kademesi, (köy 
ve mahalleler) muhtarlıklar bölgesindeki 
Parti temsilcileridir. Parti temsilcileri ilçe 
idare kuruluna bağlıdır. 

İkinci kademe ilçe idare kurullarıdır. 
İlçe idare kurulları il idare kuruluna bağ
lıdır. 

Üçüncü kademe, il idare kuruludur ve 
Genel İdare Kuruluna bağlıdır. 

Henüz alt kademeleri bulunmayan teş
kilât, doğrudan doğruya bir üst kademe teş
kilâtına bağlıdır. 

İLLER TEŞKİLÂTI 

TEŞKİLÂTIN KURULMASI 

Müteşebbis 
idare kurul
ları : 

MADDE : 14 — Parti teşkilâtı bulunma
yan ilçelerde müteşebbis ilçe idare kurulu
nu teşkil etmek vazifesi il idare kurulunun
dur. İl idare kurulunun kurulmamış olduğu 
hallerde müteşebbis Üçe idare kurulu Ge
nel İdare Kurulu tarafından teşkil olunur. 

İlçe idare kurulunun kurulamadığı ilçe
lerde, il idare kurulu o ilçenin mahalle ve 
köylerinde parti görevlilerini vazifelendirir. 
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İdare Kurul
larının inhî-
lâli : 

MADDE: 15 (*) — İl ve ilçe idare ku
rulu asil ve yedek üyelerinin her ne sebeple 
olursa olsun toptan çekilmeleri halinde in-
hilâl eden ilçe idare kurulunu il, il idare 
kurulunu da Genel İdare Kurulu geçici şe
kilde teşkil eder. 

Bu şekilde kurulan il ve ilçe idare ku
rulu normal kademe kongresine kadar göre
ve devam eder. 

İl ve ilçe idare kurulu asil ve yedek 
üyelerinin peyderpey çekilmeleri halinde 
asil ve yedek üyelerin adedi il idare kuru
lunda yedi, ilçe idare kurulunda altı üyeden 
aşağı düşünceye kadar ilgili kurullar vazife
lerine devam ederler. 

Üye adetleri bu miktarlardan aşağı düş
tüğü takdirde bir ve ikinci fıkra hükümleri 
uygulanır. 

42. nci maddenin tatbiki dışında bir se
beple başkanlığın boşalması halinde, ilgili 
kurul yedeklerle tam sayıya, bu mümkün 
olmazsa karar yeter sayısına iblâğ edildik
ten sonra kendi arasından bir başkan seçer. 

Müteşebbis 
ve işten el 
çektirme su
retiyle ku
rulan idare 
kurullarının 
selâhîyet ve 
süreleri : 

MADDE: 16 (*) — İlk kurulan müte
şebbis heyetler ile tüzüğün 15. nci maddesi 
gereğince inhilâl sebebiyle teşkil edilen ge
çici idare kurulları, bu tüzükteki istisna hü
kümleri mahfuz kalmak kaydiyle kongre-
lerce seçilmiş idare kurullarının hak ve 
selâhiyetlerine sahiptirler. 

İl ve İlçe idare kurullarının işten el 
çektirilmeleri halinde işten el çektirme ka
rarının il ve ilçe idare kurullarına zimmetle 
veya taahhütlü mektupla tebliğinden itiba-
den 45 gün içinde il veya ilçe kongresi top
lanarak yeni daimi kurulu seçer. Bu süre 
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içerisinde il veya ilçe kongresi için yeni 
delege seçilmiş değilse kongre eski dele
gelerle toplanır. 

Bu suretle seçilen il veya ilçe idare ku
rullarının vazife süresi normal kademe 
kongrelerine kadar devam eder. 

İşten el çektirme kararının verilmesi 
sırasında veya bundan sonra normal kademe 
kongrelerine başlanılmış ise geçici idare 
kurullarının aktedecekleri kongreler normal 
kademe kongrelerinin gündemine uygun 
olarak yapılır. 

İLÇE VE İL KONGRELERİ 

MADDE : 17 — İlçe ve il kongreleri her 
iki yılda bir yapılır. Mahallî coğrafî duruma 
ve iş şartlarına göre her kademe, kongresi
nin tarihini bir üst kademenin muvafakati
ni alarak tesbit eder. 

Zaruri sebeplerle, evvelce tesbit olu
nan kongre tarihi, bir üst kademe idare ku
rulu tarafından ilân müddetlerine riayet su
retiyle değiştirilebilir. 

Zaruri hallerde, Genel İdare Kurulu, 
her kademenin kongre tarihini, re'sen değiş
tirebilir. 

MADDE : 18 — İlçe kongresinin fevkalâ
de toplantısı, ilçe kongresine katılacak de
legelerin en az beşte birinin talebi üzerine 
veya ilçe idare kurulunun veyahut üst ka
deme idare kurullarının kararı ile yapılır. 

İl kongresinin fevkalâde toplantısı, ii 
kongresine katılacak delegelerin en az beş
te birinin talebi üzerine veya il idare kuru
lunun yahut Genel İdare Kurulunun kararı 
ile yapılır. 

Fevkalâde kongrelerde ancak gündem
de yazılı toplantıyı gerektiren meseleler ko-
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nuşulur. ve karara bağlanır. Seçimler fevka
lâde kongre gündemine konu yapılamaz. 

İlçe kongre- MADDE: 19 (*) — İlçe kongresi, sayı-
si delegele- sı altı yüzden fazla olmamak ve aşağıdaki 
rî : şekilde tesbit edilmek kaydiyle: 

a) İlçeye bağlı köy ve mahallelerde en 
son milletvekili seçiminde partinin aldığı ve 
25. nci madde gereğince tesbit olunan oy 
sayısı üzerinden 100 oy'a kadar bir, müte
akip her 100 oy için.bir ve küsurat için de 
bir delege hesaplanmak üzere o köy ve 
mahallede Partiye kayıtlı üyelerin kendi ara
larından seçtikleri delegelerden; (ilçe kong
resi delege sayısı altı yüzü geçtiği takdir
de Partice o ilçede genel milletvekili seçi
minde alınan oy sayısı toplamı altı yüze 
taksim edilmek suretiyle her muhtarlık böl
gesinden ilçe kongresine katılacak delege 
için lâzım olan sayı tesbit edilir.) 

b) İlçe idare kurulu başkan ve üyele
rinden (geçici idare kurulu başkan ve üye
leri hariç) 

c) Kongrelerini yapmış olmaları şar-
tiyle Parti gençlik ve kadın kolu ilçe baş
kanlarından, 

teşekkül eder. 
İlçe kongre- MADDE: 20 (*) — İlçeye bağlı her köy 
sf delege ve mahalleden gelecek delege miktarını, 
miktarının 19. ncu maddenin (a) bendi ve 25. nci mad-
tesbiti : de gereğince Genel İdare Kurulu tesbit ve 

tamim eder. 
Köy ve ma- MADDE: 21 (*) — İlçeye bağlı köy ve 
halle toplan- mahallelerde, Partiye kayıtlı üyelerin iştira-
tıları : ki ile köy ve mahalle toplantısı yapılır ve 
İlçe kongre- ilçe kongresinden en geç bir ay evvel biti
şine delege rilir. 
seçimi : Köy ve mahallenin Partiye kayıtlı üye 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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listeleri dört nüsha tanzim edilerek köy ve 
mahalle toplantıları başlamadan onbeş gün 
evvel il idare kuruluna gönderilir. İl idare 
kurulu bu listeleri mühürü ile tasdik ettik
ten sonra ilçe ilçe tevhit ederek birer nüs
hasını Genel Merkeze gönderir. İkisi ilçeye 
iade olunur. Diğer nüsha il merkezinde sak
lanır. İlçeye gönderilen listelerden biri ilçe 
idare kurulu binasında saklanır. İlçeye gön
derilen listelerden biri ilçe idare kurulu 
binasında, bütün partililerin görebileceği bir 
yere asılarak ilân olunur. Dördüncü nüsha 
köy ve mahalle toplantısı günü üye yokla
maları için kullanılır. 

Köy ve mahalle toplantılarının tarihi, 
saati, yeri bir hafta evvel mahallin mutad 
ilân vasıtaları ile ilçe merkezinde ve ayrıca 
toplantının yapılacağı köyde ve mahallede 
ilân edilir. 

Köy ve mahalle toplantıları ilân edilen 
gün, saat ve yerde ilçe idare kurulu selâhi-
yetlileri tarafından yoklama ile açılır. Ka
yıtlı üyenin yarıdan bir fazlası yoksa köy ve 
mahalle toplantısı bir saat tehir edilir. Mü
teakiben mevcut üye ile toplantı yapılır. 

Köy ve mahalle toplantılarında her tür
lü siyasi konuşmalar yapılabilir. 19. ncu 
maddenin (a) bendi gereğince ilçe kongre
sine katılacak delegeler seçilir. 

İl kongresi MADDE : 22 (*) — İl kongresi, sayısı 
delegeleri : binden fazla olmamak ve aşağıdaki şekilde 

tesbit edilmek kaydiyle : 
a) İlçe kongrelerince, kendi seçim çev

relerinde en son milletvekili seçiminde Par
tinin aldığı ve 25. nci madde gereğince tes
bit olunan oy sayısı üzerinden 400 oy'a ka
dar bir, müteakip her 400 oy için bir ve kü-

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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surat için bir delege hesaplanmak üzere, 
ilçenin köy ve mahallelerinde kayıtlı üyeler 
arasından seçilecek delegelerden, 

b) O ilin partili T.B.M.M. üyelerinden, 
c) İl idare kurulu başkan ve üyelerin

den (geçici idare kurulu başkan ve üyeleri 
hariç) 

d) İl haysiyet divanı başkan ve üye
lerinden, 

e) Kongrelerini yapmış olmaları şar-
tiyle Parti gençlik ve kadın kolu il başkan
larından, 

Teşekkül eder. 

İl kongresi MADDE: 23 (*) — İl kongresi için her 
delege mik- ilçeden gelecek delege miktarını, 22. nci 
tarının tes- . maddenin (a) bendi ve 25. nci madde ge-
bitî : reğince Genel Merkez tesbit ve tamim 

eder. 

Delegeliğin MADDE : 24 — İlçe ve il kongresi dele-
süresi : gelerinin vazife süreleri kendilerini seçen 

kongrelerin gelecek normal toplantısına ka
dar devam eder. 

Delege tes- MADDE: 25 — Alınan oy sayısına göre 
bitinde uy- delege sayısının tesbitinde, son genel mil-
gulanacak letvekili seçimi neticelerinin mahallî seçim 
oy sayısı : kurulları ve Yüksek Seçim Kurulunca ilân 

edilen resmî rakamları veya Devlet İstatis
tik Enstitüsünün yayınladığı rakamlar esas 
tutulur. 

Kongreleri- MADDE: 26 — Her ne şekilde olursa 
ni yapma- olsun kongresini yapmamış ilçe veya il teş-
mış idare kilâtı, üst kademe kongresinde temsil olu-
kurulları : namaz. 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Kongreye 
davet, kong
renin açıl
ması ve 
mevcudun 
tesbiti : 

Kongre Baş
kanlık Diva
nı 

Kongre Baş
kanının vazi
fe ve selâhi
yetleri : 

MADDE : 27 (*) — Kongreler, kongre 
günü hariç en az 7 gün evvel mahallî mutad 
ilân vasıtaları ile ve ıttıla ve iştiraki sağlı-
yacak şekilde ilân edilir. İlânda kongrenin 
gün, saat ve yerinin belirtilmesi şarttır. 

Kongreler kendi idare kurullarının baş
kanları veya ikinci başkanları yahut idare 
kurulundan vazifeli bir üye tarafından yok
lama yapıldıktan sonra delege tam sayısı
nın salt çoğunluğu ile açılır. 

İdare kurulunun kongreye iştirak ede
memesi halinde kongreyi açma vazifesi, üst 
kademe idare kurulunca kongreyi takibe 
memur edilen şahıs tarafından ikinci fıkra
daki esaslar dairesinde yerine getirilir. 

Salt çoğunluk bulunmazsa toplantı er
tesi güne bırakılır ve mevcut delege ile ye-
tinilir. 

MADDE : 28 — Kongre açıldıktan son
ra delegeler tarafından işari oyla Partiye 
kayıtlı üyeler arasından bir başkan ve bir 
ikinci başkan ve lüzumu halinde yeteri ka
dar ikinci başkan ve yeteri kadar kâtipten 
müteşekkil bir başkanlık divanı seçilir. 

Kongreye iştirak eden delegelerin beşte 
birinin yazılı isteği üzerine yalnız kongre 
başkanı gizli oyla seçilir. 

Kongreyi başkanlık divanı idare eder. 
Divan, gerekli kararları kendi üyelerinin ço
ğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olduğu tak
dirde, Başkanın bulunduğu tarafın görüşü 
kabul olunur. 

MADDE : 29 — Kongre Başkanlığını ifa 
etmekte olan Başkan veya İkinci Başkan 
kongrenin inzibatını temin, zabıtların tutul
masını murakabe etmekle vazifelidir. 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Kongrenin intizamını ve söz hakkını ih
lâl edenleri, tahrikat yapanları, sadet dışın
da konuşanları men etmek, icabında bunla
rı Divan kararı ile kongre haricine çıkar
mak (dışarı çıkarılanların seçimlerde oy 
hakları baki kalmak şartiyle) Başkanın selâ-
hiyeti dahilindedir. Bu hususta alınacak ka
rarlar kesindir. 

Şikâyet ve MADDE : 30 — Delege tesbitleri ve 
itirazlar : kongreler hakkındaki şikâyet ve itirazlar 

aşağıda gösterilen usullere tâbidir: 

a) İlçe kongresi için köy ve mahalle 
toplantılarında yapılan delege seçimleri hak
kındaki şikâyet ve itirazlar, o köy ve mahal
lede Partiye kayıtlı bulunan üyelerin dörtte 
biri tarafından delege seçim ve ilânını mü
teakip beş gün içinde il haysiyet divanına 
yapılır. 

İl haysiyet divanı şikâyet konusu olan 
toplantıya ait evrakı ve bu hususa ait gö
rüşlerini bildirmesini, il idare kurulu aracı
lığı ile ilçe idare kurulundan ister. İlçe ida
re kurulu ilgili evrakla birlikte görüşünü beş 
gün zarfında bildirmeğe mecburdur. İl hay
siyet divanı, işbu evrakın gelişini müteakip 
üç gün içinde şikâyet ve itirazları kesin ola
rak karara bağlar. 

b) İlçe kongresine dair şikâyetler ve 
itirazlar, kongreye iştirak eden delegelerin 
beşte biri tarafından kongreyi müteakip beş 
gün içinde, il haysiyet divanına yapılır. İl 
haysiyet divanı, şikâyet konusu kongreye 
ait bütün evrakı celbeder. İl idare kurulun
dan bu hususla ilgili görüşünü bildirmesini 
ister. İl idare kurulu beş gün içinde görüşü
nü bildirmediği takdirde, beklemeksizin, şi
kâyet ve itirazları beş gün içinde karara 
bağlar. Taraflar il haysiyet divanının bu ka
rarı aleyhine tebliğ ve ilândan itibaren üç 
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gün zarfında Merkez Haysiyet Divanına iti
raz edebilirler. Merkez Haysiyet Divanının 
bu hususta vereceği karar kesindir. 

c) İl kongreleri hakkında şikâyet ve 
itirazlar, il kongresine iştirak eden delege
lerin beşte biri tarafından kongreyi mütea
kip yedi gün içinde Merkez Haysiyet Diva
nına yapılır. Merkez Haysiyet Divanı itiraza 
konu teşkil eden kongreye ait bütün evrakı 
celbeder. Görüşünü bildirmek'üzere Genel 
İdare Kuruluna tevdi eder. Genel İdare Ku
rulu yedi gün içinde görüşünü bildirmediği 
takdirde Merkez Haysiyet Divanı beklemek
sizin beş gün içinde itiraz ve şikâyetleri ke
sin olarak karara bağlar. 

Bir ilçenin köy ve mahallelerinin tama
mında veya bir kısmında toplantılar yapıl
madan yapılmış gibi gösterilmiş olduğuna, 
ilçe veya il kongresi yapılmadan yapılmış 
gibi gösterildiğine Genel İdare Kurulu, her 
hangi bir şekilde muttali olduğu takdirde 
yapılmış gibi gösterilen bu toplantı ve kong
releri hükümsüz addedip yeniden yapılma
sını isteyebilir. 

Yukarıdaki süreler içinde vazifesini yap-
mıyanlar ve ilgili evrakı kasten yok edenler 
ve muamelenin gecikmesine sebep olanlar 
hakkında tüzüğün 42. nci maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

Kongre gün- MADDE : 31 — Her kongrenin gündemi, 
deminin tes- kendi kademesi idare kurulları tarafından 
bit ve tâdili: kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak 

tesbit olunur. Mevcut delegelerin çoğunlu
ğunun kararı ile maddelerinin sırası değiş
tirilebilir ve ilâveler yapılabilir. Ayrıca mev
cut delegelerin en az yirmide birinin yazılı 
teklifi üzerine müzakeresi istenen maddele
rin gündeme alınması mecburidir. 

Üst kademelerin yazılı olarak bildirdiği 
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hususlar alt kademe gündemine konulur. 
Kongreler işlerini kolaylaştırmak için 

lüzumlu gördükleri miktarda komisyon ku
rarlar. 

Kongrelerin MADDE : 32 (*) — Kongrelerde her tür-
vazîfevese- lü memleket meseleleri, umumi ve mahalli 
lâhiyetleri : amme hizmetleri hakkında görüşmeler yapı

lır ve kararlar alınır. 
Kongreler adını taşıdıkları idare kurul

larının üst karar mercii ve her bakımdan 
murakabe organlarıdır. 

Bu itibarla her kongre: 
a) Kendi kademesi idare kurulunun 

mahalli hareket ve faaliyetlerini inceler. Ge
rek bunlar hakkında ve gerek gelecek çalış
ma devresi için seçilecek yeni idare kuru
lunca yapılması gereken hususlar hakkında 
lüzum gördüğü direktifleri verir, kararları 
alır. 

b) Delegeler tarafından yapılacak tek
lifleri inceler, selâhiyeti dahilinde olanları 
karara bağlar, olmıyanları . idare kurulu va-
sıtasiyle üst kongre ve kademeye sunar. 

c) İdare kurulunun faaliyet raporunu, 
hesap vaziyetini tetkik, kabul veya reddeder. 

d) Gelecek çalışma devresine ait ve 
idare kurulunca hazırlanmış bütçeyi aynen 
veya tâdilen kabul eder. 

e) İlçe kongresi ilçe başkanını, ilçe 
idare kurulu asil ve yedek üyeleriyle il kong
resine gidecek delegeleri; il kongresi il baş
kanını, il idare kurulu asil ve yedek üyele
rini, il haysiyet divanı asil ve yedek üyele
rini ve Büyük Kongreye gidecek delegeleri 
seçer. 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Kongre MADDE : 33 (*) — a) Kongrelerde ilk 
usulleri : önce idare kurulunun faaliyet raporu oku

nur. Faaliyet raporu ve idare kurulunun he
sap vaziyeti hakkında müzakere ve karar 
verilmeden seçimlere geçilmez. Aksi halde 
muamele yapılmamış sayılır. 

b) Kongre isterse idare kurullarının 
kesin hesap raporunu ve hesap vaziyetini, 
seçeceği (hesapları tetkik komisyonuna) 
tetkik ettirebilir. Komisyonun ^derhal top
lanması, en kısa bir zamanda raporunu Baş
kanlık Divanına vermesi lâzımdır. 

c) Kongrelerde söz hakkı, Merkez 
Temsilciler Meclisi, Genel İdare Kurulu 
üyeleri ile partili senatör ve milletvekilleri, 
üst kademe temsilcileri ve delegelerindir. 
Başkanlık divanının teklifi ve kongrenin 
kabulü ile diğer şahıslara da söz verilebilir. 

d) Kongrede seçimler gizli oyla yapı
lır. Kongre isterse idare kurulu başkanı ve 
üyeleri ile haysiyet divanı üyelerinin seçim
lerinden başka diğer seçimlerin el kaldır
ma suretiyle yapılmasını kararlaştırabilir. 

e) Gösterilen adaylar kongre salonun
da uygun bir yere, herkesin göreceği bir şe
kilde yazılır. 

f) İdare kurulu ve haysiyet divanı üye
leri seçiminde, oy pusulaları, asil ve yedek 
üye miktarınca isim yazılmak ve asil ve ye
dek üyelik sıfatları belli edilmek suretiyle 
tanzim olunur. Yedek listede yazılı olanlar 
asilden fazla oy almış olsalar dahi yedek 
üye seçilmiş olurlar. Pusulalara belirli mik
tardan fazla isim yazılmış bulunursa alttan 
itibaren fazla isimler nazara alınmaz. Basılı 
ve elle yazılmış her türlü oy pusulaları ile 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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tashihat yapılmış pusulalar muteberdir. Eşit 
oy çıktığı takdirde kur'a çekilir. 

g) Oyların sayılması, kongrece kâfi 
miktarda kur'a ile teşekkül ettirilecek beşer 
kişilik tasnif komisyonları tarafından ale
nen ve ara verilmeden yapılır. Tasnif komis
yonu üyelerinin hepsinin imzası ile yapıla
cak iki nüsha mazbatadan biri kongre zap
tına bağlanır; öteki, kongre başkanının im
zasını havi bir tezkere ile birlikte derhal üst 
kademe idare kurulune gönderilir. 

h) Kongreye müteallik zabıtlar seçim 
neticelerini de havi olarak kongre başkan
lık divanınca beraber imzalanır. Bütün zabıt, 
evrak, mazbata ve raporlar ilçede üç, ilde iki 
nüsha olarak tanzim ve biri kendi idare ku
ruluna, diğeri üst kademe idare kuruluna 
ve Genel Başkanlığa, kongre başkanlık di
vanı tarafından iadeli taahhütlü mektupla 
gönderilir. 

İLÇE VE İL İDARE KURULLARI 

İdare Kurui- MADDE : 34 — İdare kurulları, kendi Ira
larının te- demeleri kongreleri tarafından gizli oyla se-
şekkülü ve çilir. İlçe idare kurulları başkan dahil 9, il 
vazife ala- idare kurulları başkan dahil 11 asil üyeden 
cak partili - teşekkül eder. Bu kurulların asil üye mikta-
ler : rı kadar yedek üyeleri de bulunur. 

En az altı aydan beri Partiye kayıtlı ol
mayanlar, idare kurularına seçilemezler. 
Haklarında geçici çıkarma kararı verilmiş 
olup, henüz müddetini doldurmayanlar, ida
re kurullarına seçilemez ve bu kurullarda 
vazife alamazlar. Baba, ana ile çocuklar, 
kardeşler, karı koca aynı idare kurulunda 
birlikte bulunamazlar. İlçe idare kurulları 
ile il idare kurullarına ancak o il seçim çev
resinde devamlı oturanlar seçilebilir. 
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İdare kurulu başkan ve üyeliği, hangi 
kademe olursa olsun başka bir idare kurulu 
başkan ve üyeliğiyle birleşemez. O il çev
resinde başka bir kurulda da vazife alına
maz. 

Senatör ve milletvekilleri, il ve daha alt 
kademelerdeki idare kurullarında vazife ala
mazlar. 

Vazife taksi- MADDE: 35 (*) — İdare kurulları ilk top-
mi : lantılarında vazife taksimi yaparlar. Bir ikin

ci başkan, bir sekreter, bir muhasip seçer
ler ve derhal eski idare kurullarından işi 
devralırlar. 

Vazife taksiminde, mevcudun salt ço
ğunluğunun oyunu almış olanlar seçilirler. 
Bu miktarda oy çıkmazsa oylamaya devam 
olunur. 

BAŞKAN: Kademesinin çevresi içinde 
Partiyi temsil eder, başkanlığa bağlı teşki
lâtı teftiş ve murakabe eder. Yazılan kâğıt
ları; kademeler arası ve diğer yazışmalarda 
sekreter üye ile, hesap işlerinde muhasip 
üye ile birlikte imza eder. 

İKİNCİ BAŞKAN: Başkanın yardımcısı-
dır. Kendisine vereceği işlere bakar, Baş
kan bulunmadığı zaman onun vazifesini gö
rür. 

SEKRETER ÜYE: Siyasî Partiler Kanunu, 
tüzük ve yönetmelikler dairesinde lâzım ge
len defterleri, idare kurulu zabıtlarını tutar. 
Kararları yazar ve imza ettirir. Dosyaları, 
her türlü evrakı başkanla birlikte muhafaza 
eder. Başkan ve ikinci başkan bulunmadığı 
zaman temsil selâhiyeti sekreter üyenindir. 

MUHASİP ÜYE: İdare kurulunun bilû
mum hesap işlerine bakar. Siyasî Partiler 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Kanunu, tüzük ve yönetmelikler gereğince 
lüzumlu muhasebe defterlerini tutar. Sarfi
yatın kurul kararma uygun olmasından baş
kanla birlikte mes'uldürler. Aidatı tahsil 
edeı* ve bu hususta gerekli tedbirler alır. 
Varidat bulmak imkânlarını kurula teklif 
eder, kongreye sunulacak kesin hesap rapo
runu ve bütçe tasarısını hazırlar. 

İdare kurulu karariyle, kademeye ait 
muhtelif işler, üyeler arasında bölüşülür. 
Vazifeliler, verilen vazifelerin yapılmasın
dan birinci derecede mes'uldürler . 

Kurul top- MADDE: 36 (*) — İdare kurulları üye 
(arıtılan, tam sayısının salt çoğunluğu ile en az haf-
müstafî sa- tada bir toplanır. Aksine karar verilmedikçe 
yılacak üye- kurul üyelerinden başkası toplantıda bulu-
ler : namaz. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu 

ile alınır. 
Mazereti olmadığı halde üst üste belir

li üç toplantıya gelmiyen üye istifa etmiş 
sayılır. 

Ancak bu hükmün tatbik edilebilmesi 
için; mutad toplantı günlerinin tarih, saat ve 
yer gösterilmek suretiyle karar defterine 
geçirilmesi, bu kaydın bütün üyelerin imza
sı ile tesbit edilmesi, mutad dışındaki top
lantılar için yapılacak davetlerde tarih, sa
at ve yer yazılarak imza ettirilmesi ve top
lantıda bulunanların isimlerinin her zabıtta 
yazılı olması şarttır. 

İstifa etmiş sayılan üye üst kademeye 
itiraz edebilir. Bu kademenin vereceği ka
rar kesindir. 

Kurulların MADDE : 37 — İdare kurullarının müd-
müddetlerî detleri müteakip kongrelerine kadar devam 
ve münhal- eder. Bu müddet içinde vefat, istifa veya 
leri : sair bir sebeple kuruldan ayrılanların yeri-

(•*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 

66 
TBMM KUTUPHANESI



ne en fazla oy alan yedek üye davet olunur. 

MADDE: 38 —İdare kurullarının vazife
leri şunlardır: 

a) Parti prensiplerini her fırsattan 
faydalanarak yaymak; halkın Partiye karşı 
sevgisini artırmak. 

b) İlgili kanun ve Parti tüzüğü hüküm
lerini, yönetmelik icaplarını, Merkez Temsil
ciler Meclisi ve Genel İdare Kurulu karar
larını, üst kademelerin vereceği talimatı, ka
demesi kongresinin kararlarını yerine ge
tirmek, kendine bağlı teşkilâtı idare ve mu
rakabe etmek, kademelerin faaliyetlerini 
tanzim etmek; 

c) Memleket işleri ile alâkadar ol
mak, seçimlerde parti namına aday gösteri
lecekleri kazandırmak için faaliyette bulun
mak; 

d) Kendi kongrelerinde görüşülecek 
işleri hazırlamak, faaliyet ve kesin hesap 
raporu ile gelecek faaliyet dönemi bütçe 
tasarısını kongreye sunmak; 

e) Partililer arasındaki geçimsizliği 
önlemek ve icabında ara bulmak; 

f) Partiyi kuvvetlendirmek ve genişlet
mek ve bu hususta gerekli gördüğü düşün
celeri bir üst kademeye bildirmek; Parti ge
lirinin en elverişli şekilde toplanması ve 
yeni gelir kaynakları bulunması için tedbir
ler almak; 

g) Kendi vazifelerine ait işler hakkın
da partililerin yardımından faydalanmak, ko
misyonlar kurmak, fikir ve mütalâalarını al
mak üzere karma toplantılar yapmak; 

h) Parti teşkilâtı arasında iş ve vazife 
bakımından vaki faaliyetlerde acele bir lü-
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zum olmadıkça bir üst kademeden yukarı 
kademe ile yazışmaya girmiyerek sıraya ria
yet suretiyle alt ve üst kademe ile nezaket 
ve sevgi dairesinde sözlü ve yazılı müna
sebette bulunmak ve samimi tesanüdü de
vam ettirmek; 

i) Kendi çevrelerinde Partinin duru
mu ve üye miktarı hakkında her altı ayda 
bir üst kademeye rapor vermek ve alt ka
demeden bu raporları istemek ve takip et
mektir. 

Siyasî faali- MADDE : 39 — İdare kurulları kendi çev-
yet : relerindeki bütün siyasî faaliyetlerle yakın

dan ilgilenerek, çevrenin içtimai, iktisadi, 
sıhhi, bayındırlık vesair işleri hakkında be
lediyeler ve il genel meclisleri içindeki 
Parti mensuplarını tenvir ve bunların faali
yet istikametini tayin etmek; bunları tali
mat dairesinde, grup halinde teşkilâtlandır
mak; seçimlerde yapılması icabeden işleri 
mahallin icaplarına göre tayin, tanzim ve 
idare etmekle vazifelidirler. 

Memnu fiil- MADDE: 40 — İdare kurulları ve baş-
ler : kanları : 

a) Genel İdare Kurulunun muvafaka
tini almadan kendi çevrelerini aşan Parti 
umumi siyaseti hakkında beyanat veremez
ler. Kendi kademelerine tekabül eden resmî 
makamlardan yukarı makamlarla muhabere 
edemezler. Lüzumlu görecekleri ahvalde bir 
üst kademe idare kuruluna bildirerek onun 
vasıtası ile takipte bulunurlar. 

b) Bağlı bulundukları üst kademe ile 
irtibatlarını kesmeğe karar veremezler. Din
letemedikleri şikâyet ve talepleri varsa, o 
kademeye de malûmat vermek suretiyle bir 
üst kademeye bildirirler. 
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Memur ve 
müstahdem
ler : 

MADDE : 41 — Parti hizmetleri için lü
zumuna göre alınacak memur, kâtip ve ha
demelerin o işe alınması, işten çıkarılması, 
tahsisatlarının tayini ve arttırılması idare 
kurulları kararı ile yapılır. 

İşten el çek
tirme : 

MADDE: 42 (*) — a) Siyasi Partiler 
Kanunu ve tüzük hükümleri gereğince tutul
ması lüzumlu bulunan defter ve cedvellerin 
usulüne uygun olarak tutulmaması veya tu
tulan defterler üzerinde tahrifat yapılması 
yahut muhafaza edilmemesi, 

b) Parti menfaatlerini açık ve ağır bir 
surette ihlâl edici fiil ve davranışlarda bu
lunulması, gibi hallerde, ilgililerin kanuni 
mes'uliyetleri baki kalmak şartiyle ilçe ve il 
başkanı ve idare kurullarına, Genel İdare 
Kurulu tarafından kısmen veya tamamen 
aşağıdaki şekilde işten el çektirilebilir: 

1 — İşten el çektirmeyi gerektiren bir 
durumu tesbit eden il idare kurulu gerekçe
li bir rapor ile Genel İdare Kurulundan ilçe 
başkanının işten el çektirilmesini ve ilçe 
idare kurulunun feshini istiyebilir. Genel 
İdare Kurulu incelemeyi yaptırdıktan sonra 
veya teftiş sırasında müfettişlerin göstere
cekleri lüzum üzerine verilecek bir karar 
ile ilçe başkanı ve üyelerine kısmen veya 
tamamen işten el çektirebilir ve yeni geçici 
kurulu kurar. Genel İdare Kurulunun kararı 
kesindir. 

2 — Genel İdare Kurulu re'sen veya 
teftiş sırasında müfettişlerin gösterecekleri 
lüzum üzerine il idare kurulunun veya baş
kanının müdafaasını aldıktan sonra kısmen 
veya tamamen il başkanı ve idare kurulla
rına işten el çektirebilir. Genel İdare Kuru
lunun karan kesindir. 

(*') Dördüncü Büyük Kongrece degi§tirîlmî§tir. 
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3 — İlçe ve il idare kurullarının asil ve 
yedek üyeleri ile birlikte toptan işten el 
çektirilmeleri halinde Genel İdare Kurulu, 
işten el çektirme kararı ile birlikte geçici 
kurulu teşkil ve tebliğ eder. 

Kısmen işten el çektirme halinde il ve
ya ilçe idare kurulu 15. nci madde gereğin
ce yedek üyelerle tamamlanır. 

Köy ve ma- MADDE: 43 (*) — Köy ve maallelerde 
hailelerde (muhtarlık bölgelerinde) Parti işlerinin yü-
Parti işleri rütülmesi için, ilçe idare kurulunun üye ka-
ve Parti yit defterinde kayıtlı partililer arasından ma-
temsilcisi : halle ve köy toplantılarında bir asil, bir ye

dek Parti temsilcisi seçilir. 
Parti temsilcisinin yeri yedekle doldu-

rulamıyacak şekilde inhilâl ederse, ilçe ida
re kurulu tarafından kırkbeş gün içinde o 
köy ve mahallede toplantı yapılarak yeni 
Parti temsilcisi seçilir. , 

Mahalle ve köy delegeliğinin inhilâlî ha
linde de yukarıdaki hüküm uygulanır. 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

BÜYÜK KONGRE 

Büyük Kong- MADDE : 44 — Büyük Kongre, iki yılda 
renin top- bir Genel İdare Kurulunun tesbit edeceği 
lanması : yer ve zamanda toplanır. Toplantı yer ve 

zamanı kanunî müddet içinde hükümete, en 
az bir ay evvel de teşkilâta bildirilir. 

Gerekli hallerde Parti Genel Başkanı ve
ya Merkez Temsilciler Meclisi veya Genel 
İdare Kurulu tarafından veya Büyük Kongre 
delegelerinin en az beşte birinin yazılı tale
biyle Büyük Kongre fevkalâde toplantıya çağ
rılabilir. Bu hallerde ancak toplantıyı gerek-

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Büyük kong 
renin kuru
lusu : 

Büyük kong
renin vazife 
ve sel âh i -
yetleri : 

tiren meseleler konuşulur ve karara bağlanır. 
Büyük Kongrenin fevkalâde toplantısında se
çim yapılamaz. 

MADDE : 45 (*) -
çilmiş üyelerle tabii 
eder. 

- Büyük Kongre, se-
üyelerden teşekkül 

A — SEÇİLMİŞ ÜYELER: İl Kongrelerin
ce o ilin mürettep T.B.M.M. üye sayısının iki 
katı olarak seçilen delegelerdir. 

B — TABİİ ÜYELER: Şunlardır : 
a) Parti Genel Başkanı, 
b) Merkez Temsilciler Meclisi Üyeleri, 
c) Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri, 
d) Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri, 
e) Merkez Haysiyet Divanı Üyeleri, 
f) Partili Bakanlar Kurulu Üyeleri, 
g) Partili T.B.M.M. Üyeleri, 
Büyük Kongre delegelerinin bu sıfatları, 

kendilerini seçen kongrenin gelecek normal 
toplantısına kadar devam eder. 

MADDE : 46 — Büyük Kongre partinin 
en yüksek karar organıdır. Devlet, cemiyet 
ve partiyi ilgilendiren bütün mevzuîarla am
me faaliyetleri ve parti politikası hakkında 
temenni veya bağlayıcı kararlar almak; Ka
nun ve Parti tüzüğünün gösterdiği sair hu
susları karara bağlamak; Partinin tüzük ve 
programında değişiklik yapmak; Partinin ke
sin hesabını, bütçesini tetkik ve kabul, Mer
kez Temsilciler Meclisi ve Genel İdare Ku
rulunu ibra etmek; tüzükte belirtilen organ
ları seçmek, Büyük Kongrenin selâhiyetle-
rindendir. 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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BÜYÜK KONGRE USULLERİ 

Büyük kong
renin günde
mi 

Açılış : 

Başkanlık 
Divanı : 

Raporun o 
kunması : 

Komisyon
lar : 

MADDE : 47 — Büyük Kongrenin gün
demi Genel İdare Kurulu tarafından tesbit 
olunur. Kongre, gündemine ve çalışma usu
lüne hâkimdir. Fevkalâde kongre gündemi, 
daveti yapan tarafından tanzim olunur. 

MADDE : 48 — Büyük Kongre toplantı 
yeter sayısı, delege tam sayısının salt ço
ğunluğudur. Büyük Kongre, yoklamayı müte
akip toplantı nisabı varsa, Parti Genel Baş
kanı tarafından açılır. İlk çağrı üzerine yapı
lan toplantıda yeter sayı bulunmamışsa ikin
ci çağrı üzerine yapılacak toplantıda yeter 
sayı aranmaz. Mevcut delegelerle toplantı 
yapılır. 

MADDE: 49 — Büyük Kongre, günde
mindeki meseleleri müzakereye başlamadan 
evvel, aksine karar alınmadığı takdirde işari 
oyla, bir Başkan ve lüzumu kadar ikinci baş
kan ve kâtip seçer. Bunlar Kongre Divanını 
teşkil ederler. Kongre Divanı; müzakereleri 
idare, kongrenin inzibatını temin, evrakı mu
hafaza, zabıtları tanzim ve tasnif heyetini 
murakabe ve tasnif sırasında ve neticesin-
deki şikâyet ve itirazları tetkik ve kesin ka
rara bağlamakla vazifelidir. 

MADDE: 50 — Kongre Başkanı, ilk ola
rak Parti Genel Başkanına Genel İdare Kuru
lu raporunu okumak üzere söz verir. Rapor, 
ya bizzat Genel Başkan yahut Genel İdare 
Kurulu üyelerinden biri tarafından okunur. 

MADDE : 51 — Büyük Kongre, aşağıda 
gösterilen komisyonları teşkil eder. Bundan 
başka, işlerin mahiyetine göre ayrıca ko
misyonlar tertip ve teşkil olunabilir. 

Bu komisyonlar şunlardır: 
a) Temel Meseleler Komisyonu, 
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b) Program Komisyonu, 
c) Tüzük Komisyonu, 
d) Hesap ve Bütçe Komisyonu, 
e) İstekler Komisyonu, 
f) İtiraz ve Şikâyetleri Tetkik Komis

yonu. 

Komisyonla- MADDE : 52 — Kongreye iştirak eden 
rın kuruluş il başkanları veya vazifelendirdiği bir dele-
şekli : geden müteşekkil heyet toplanarak komis

yon için onbeş aday tesbit eder ve Başkan
lık Divanına bildirir. Komisyon adayları tes
bit olunurken ihtisaslar nazara alınarak iller
den gelen delegelerle istişare edilir. Komis
yon adayları kongrenin tasvibine sunulur. 

Komisyonla- MADDE : 53 — Her komisyon, kendine 
rın çalışma bir başkan, bir ikinci başkan, bir sözcü ve 
tarzı : iki kâtip seçer. Bunlar, komisyonların diva

nını teşkil ederler. 
Divan, gündemi tanzim eder. Bununla 

beraber komisyon, gündemine hâkimdir. 
Komisyon toplantı nisabı üye tam sayı

sının salt çoğunluğudur. 
Komisyon, kendine havale edilen işlerin 

icabına göre, tâli ihtisas komisyonları teş
kil edebilir. 

Komisyon, her hangi bir mevzuun Bü -
yük Kongrede izah ve müdafaasını üyelerden 
birine verebilir. Komisyon müzakerelerine 
her delege iştirak ile mütalâasını bildirebi
lir. Şu kadar ki, komisyonda üye olmayanlar 
oy kullanamazlar. 

Komisyon mazbataları, Divan tarafından 
imzalanır. Evrakın muhafazası kâtiplere ait
tir. 

Her Komisyon Başkanı, Divanı teşkil 
edenlerin isimlerini ve tanzim ettikleri maz
bataları evrakı ile birlikte Kongre Divanına 
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verir. Mazbata, kongrede müzakere edilerek 
oylanır, kabulü halinde katiyet kesbeder. 

Kongre mü- MADDE : 54 — Büyük Kongrede müza-
zakereleri : kereler gündemdeki sıraya göre cereyan 

eder. Bu sıranın değiştirilmesi veya bir me
selenin gündeme alınması Kongrenin kara
rına bağlıdır. 

Müzakereler söz isteği sırasına göre ce
reyan eder. Başkan, Parti Genel Başkanı ile 
Genel İdare Kurulu adına Genel İdare Ku
rulu üyesine ve Komisyon Başkanı ile söz
cülerine taleplerinde tercihli olarak söz ve
rir. 

Söz isteyenlerin, adını, soyadını ve de
legesi bulunduğu ili beraber söylemesi lâ
zımdır. 

Partinin tüzük ve programında değişik
lik yapılmasına dair tekliflerin veya Milleti 
ve Devleti veya amme faaliyetlerini yahut 
parti politikasını ilgilendiren konularda ka
rar alınmasına dair teklifleri karara bağla-1 

mak için, bunların, Genel Başkan, Temsilci
ler Meclisi veya Genel İdare Kurulu veya 
Kongre delegelerinin en az yirmide biri ta
rafından ileri sürülmüş olması gerekir. Bu 
teklifler, Büyük Kongrece seçilecek bir ko
misyonda görüşüldükten sonra; Kongre, ko
misyon raporunu inceler. 

Büyük kong- MADDE: 55 (*) — Büyük Kongrede 
rede seçim Parti Genel Başkan» ve diğer organların se
ve karar nî- çimleri gizli oyla yapılır, 
sabi : Büyük Kongrede karar yeter sayısı, 

hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Oyların kul- MADDE : 56 — Büyük Kongre seçim-
lanıiması ve lerinde; delegeler kur'a ile belirtilecek il-
tasnîfî : den başlamak üzere, davet sırasına göre 

bizzat kendileri oylarını kullanırlar. 
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Oyların tasnifi için her ilden birer de
lege seçilmek suretiyle yeter sayıda tas
nif komisyonları kurulur. Tasnif alenen ve 
ara verilmeden yapılır. Oy puslalarına asil 
üye miktarınca isim yazılır. Bu mfktardan 
fazla isim yazılmışsa alttan itibaren fazla 
isimler nazara alınmaz. Asil üye miktarın
dan az isim yazılı oy puslaları muteberdir. 
Ancak bu miktarın yarısından az isim ya
zılmış oy puslaları nazara alınmaz. Basılı 
veya elle yazılmış her türlü oy puslaları 
veya basılı oy puslalarında tashihat yapıl
mış olanlarla elle yazılmış olup tashihat 
yapılan oy puslaları muteberdir. Tasnif ne
ticesinde en fazla oy alanlar sıra ile asil 
üyeliklere diğerleri yine sıra ile yedek üye
liklere seçilmiş olurlar. Oyların tasnifinde 
eşit oy çıktığı takdirde aralarında kur'a çe
kilir. 

Tasnif sonuçlarına ilânlarından itibaren 
beş gün içinde ilgililer tarafından Kongre 
Başkanına itiraz edilebilir. Başkan derhal 
Kongre Başkanlık Divanını ve itirazın ma
hiyetine göre yeteri kadar tasnif heyetine 
dahil üyeyi çağırır ve üç gün içinde itiraz 
konusunu kesin karara bağlar. 

Kongre za - MADDE: 57 — Kongrenin sonunda 
bıtları : kongreye müteallik bütün evrak ve zabıt

lar, Kongre Başkanı tarafından, Parti Genel 
Başkanına, dizi pusulası ile teslim edilir. 

MERKEZ TEMSİLCİLER MECLİSİ 

Merkez tem- MADDE: 58 (*) — Büyük Kongreden 
silcüer Mec- sonra Partinin en yüksek karar organı Mer-
lisî ve kuru- kez Temsilciler Meclisidir. 
' u ? u : Merkez Temsilciler Meclisi şunlardan 

müteşekkildir : 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Merkez tem
silciler Mec
lisinin vazi
fe ve selâhi
yetleri : 

kili, 

a) Parti Genel Başkanı. 
b) Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, 
c) Partili eski Genel Başkanlar, 
d) Partili eski Başbakanlar, 
e) Onbeş partili senatör ve milletve-

f) Kongrelerince seçilmiş il başkan
ları, 

g) Kongrelerini yapmış olmaları kay-
kiyle kadın ve gençlik kolları genel başkan
ları, 

Onbeş T.B.M.M. üyesi ve yedekleri, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
münferit grupları tarafından, bu grupların 
kuvvetleri oranında seçilir. Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi gruplarınca seçilen 
üye ve yedeklerinin süreleri, seçildiklerin
den sonraki ilk Büyük Kongreye kadardır. 
T.B.M.M. üyeliği sıfatı kalkanların, Temsil
ciler Meclisi üyeliği de kalkar. Yedeklerinin 
dâvetine rağmen T.B.M.M. üyelerine ayrılan 
kontenjan dolmazsa gruplarınca yerine se
çildiği üyenin süresini tamamlamak üzere 
yenisi seçilir. 

Yeter sayıda partili senatör ve millet
vekili bulunmadığı taktirde mevcutla yeti-
nilir. Bir parti grubunun üye adedi kendi 
kontenjanını doldurmazsa eksiklik diğer 
gruptan tamamlanır. 

MADDE: 59 Merkez Temsilciler 
Meclisinin vazifeleri şunlardır: 

a) Partinin umumî politikasını, Büyük 
Kongrenin direktif ve temayülüne uygun 
olarak tâyin ve icaplarına göre tâdil ve tes-
bit etmek; 

b) Kanun ve tüzük hükümlerine göre 
yapılması gereken ve ilgili organlar tara
fından hazırlanan, Meclis Gruplarına ait iç 
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Merkez tem
silciler Mec
lisinin top • 
lantılan : 

yönetmelikler dışındaki, yönetmelikleri tet
kik ve tasdik etmek; 

c) Genel Başkan Yardımcılarını seç
mek; 

d) Genel Başkanlık Divanınca hazır
lanmış olan Merkez Temsilciler Meclisi fa
aliyet raporunu tetkik ve tasdik edip Bü
yük Kongreye sevketmek; 

e) Kanunlarla ve Parti tüzüğü ile veri
len diğer vazifeleri yapmak. 

MADDE: 60 — Merkez Temsilciler 
Meclisi en az altı ayda bir Parti Genel Mer
kezinin bulunduğu yerde veya başka bir il
de Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır. 
Merkez Temsilciler Meclisi üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu ile toplanır ve kararla
rını mevcudun çoğunluğuyla alır. Toplantı
ları, Genel Başkan veya Genel Başkanın tâ
yin edeceği yardımcılarından biri idare eder. 

Fevkalâde toplantılar için de çağrı, Ge
nel Başkan tarafından yapılır. 

GENEL İDARE KURULU 
Kuruluşu ve MADDE: 61 (*) — Genel İdare Kuru-
çalışma usu- lu; Parti Genel Başkanı, Cumhuriyet Sena-
lü : tosu Grup Başkanı, Millet Meclisi Grup 

İdare Heyetinin seçeceği Grup Başkanı Ve
killerinden biri (seçilen bulunmadığı tak
dirde diğeri) ve Büyük Kongre tarafından 
seçilen 24 asil üyeden teşekkül eder. Asil 
üye miktarı kadar yedek üye bulunur. 

Genel İdare Kurulunun vazifesi, müte
akip Büyük Kongreye kadar devam eder. Bu 
müddet içinde vefat, istifa gibi sebeplerle 
kuruldan ayrılanların yerine en fazla oy alan 
yedek üye sıra ile davet olunur. 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Genel İdare Kurulu, Genel Başkanın; 
bulunmadığı hallerde altmış yedinci madde
de yazılı sıraya göre yardımcılarından biri
nin riyasetinde üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır. Acele hallerde toplan
tı nisabı aranmaz ve eksik üyeler ile de 
toplanılabilir. 

Ancak kararlar, her toplantıda enaz do
kuz üyenin oybirliği ile alınır. Eşit oylarda 
başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul 
edilir. 

Genel İdare Kurulu enaz ayda bir top
lanmaya mecburdur. Mutad toplantıların dı
şında üyelere tebligat yapmak şarttır. Ma
zeretsiz olarak üst üste belirli üç toplan
tıya gelmeyen üye, 36. nci maddede yazılı 
şekil dairesinde istifa etmiş sayılır. 

Genel İdare MADDE: 62 (*) — Genel İdare Kuru-
Kuruiunun lu Partinin en yüksek icra organı olup va-
vazîfevese- zifeleri şunlardır: 
lâhiyetlerî : a ) Parti program ve tüzüğü hükümle

rini, Büyük Kongre ve Merkez Temsilciler 
Meclisi kararlarım uygulamak ve bunlara 
göre partinin bütün teşkilâtını idare etmek, 

b) Lüzumu görülen yerlerde teşkilât 
kurmak, yardımcı organları teşkil etmek, 
kurulan teşkilâtı ve yardımcı organları ge
nişliğine ve derinliğine geliştirmeye çalış
mak, 

c) Parti program ve tüzüğünün tatbiki; 
mesai şeklinin tanzimi, ihtisas komisyonla
rı ve büroları teşkili ile sair lüzumlu gör
düğü hususlar hakkında yönetmelikler ha
zırlamak ve bunları Merkez Temsilciler 
Meclisinin tasdikine sunmak, 

d) Parti prensiplerini yaymak için bü-

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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tün neşir ve telkin vasıtalarından faydalan
maya çalışmak, 

e) Partinin umumi faaliyet ve siyaseti 
hakkında teşkilâtı tenvir etmek ve yapıl
ması gereken işler hususunda direktif ve 
talimat vermek; teşkilât kademelerinden in
tikal eden mevzularda karar vermek ve ge
rekli gördüğü malûmatı istemek; 

f) Büyük Kongreye sunulacak bilanço
yu, kesin hesap raporunu, bütçeyi, umumi 
faaliyet raporunu hazırlamak; 

g) Merkez Temsilciler Meclisine sunu
lacak raporları tanzim etmek; 

h) Partinin görüşünü ve ele aldığı me
seleleri parti teşkilâtı ile meclis gruplarına 
ve müşterek gruba aksettirmek, takip ve 
intaç etmek, lüzumu halinde parti grup ida
re heyetleri ile müşterek toplantı yapmak, 

i) Parti gelirini artırmaya çalışmak ve 
bunun için gerekli tedbir ve kararları al
mak, 

3) Bilûmum seçimlere ait seçim meka
nizmasını tanzim, sevk ve idare etmek, 

k) Tatbikatta ve yeni vaziyetler kar
şısında lüzumlu kararlar almak, kanunlar ile 
tüzüğün verdiği bütün vazifeleri yerine ge
tirmek, 

I) Lüzumlu gördüğü hallerde kendisi
nin kanundan ve bu tüzükten doğan vazife 
ve selâhiyetlerini kendi üyelerinden veya 
partililerden bir veya bir kaçına devretmek 
yahut onları bu vazife ve selâhiyetleriyie 
mücehhez kılmak, 

m) Partinin menfaatına uygun, kanun
ların ve tüzüğün yasaklamadığı bütün vazi
feleri yapmak, bu sebeple her türlü kararı 
ve tedbiri almak. 

Parti teşkilât kademeleri hiyerarşik sı
ra ile Genel İdare, Kuruluna bağlıdır. Bu se-
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beple Genel İdare Kurulu, zaruri gördüğü 
hallerde teşkilât kademelerinin vazife ve se-
lâhiyetlerini resen kullanabilir. 

Partinin bütün temel teşkilâtı (iller ve 
merkez teşkilâtiyle birlikte haysiyet divan
ları) ve yardımcı kuruluşları Parti tüzüğü ve 
yönetmeliği hükümlerinin gösterdiği şekil 
ve şartlar dışında ve bu hükümlerin göster
mediği bir sonuç ve hal tarzına göre karar 
alamazlar. Böyle kararlar alındığı takdirde, 
Genel İdare Kurulu Büyük Kongreye karşı 
mes'uliyeti üzerine alarak ve gerekçesini 
göstererek bu türlü kararları tatbik etme
mek ve ettirmemek selâhiyetini haizdir. 

GENEL BAŞKANLIK DİVANI 

Kuruluşu ve 
çalışmaları: 

Vazife ve 
selâhiyet
leri : 

MADDE: 63 — Parti Genel Başkanlık 
Divanı, Parti Genel Başkanı, Genel Başkan 
Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Muha
sip, Cumhuriyet Senatosu Parti Grup Baş
kanı ve Millet Meclisi Parti Grup Başkan 
Vekillerinden -Grup İdare Kurulunun seç
tiği- biri, bu olmadığı taktirde diğeri ile 
teşekkül eder. Genel Başkanlık Divanı ay
nı zamanda Merkez Temsilciler Meclisinin 
de Başkanlık Divanı vazifesini ifa eder. 

Genel Başkanlık Divanı en az haftada 
bir defa toplanır. Kararlar en az dört üye
nin oy birliğiyle alınır. 

MADDE : 64 — Genel Başkanlık Diva
nının vazifeleri şunlardır: 

a) Teşkilâtla daimi irtibatı sağlamak, 
Partinin organları arasında ahengi temin et
mek; 

b) Genel İdare Kurulunun kararlarının 
tatbikinden doğan meseleleri mütalâa et
mek ve karara bağlamak; 

c) Parti adına yapılacak mühim beyan-
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ların esaslarını gözden geçirmek, beyanna
melere nihai şeklini verip yayınlamak; Mer
kez Temsilciler Meclisi ile Genel İdare Ku
rulunun yayınlanmasına karar verdiği ve 
esaslarını hazırlayıp yazılmasını havale et
tiği beyannameleri kaleme almak; 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti 
Gruplarının ve Grup İdare Kurullarının müş
terek veya münferit toplantılarına katılmak 
ve lüzumlu gördüğü hallerde bunları top
lantıya çağırmak; 

e) Merkez Temsilciler Meclisi ve Ge
nel İdare Kurulunun gündemini hazırlamak; 

f) Parti personelini Genel İdare Kuru
luna inha etmek. 

PARTİ GENEL BAŞKANI 

MADDE : 65 (*) — Parti Genel Başkanı, 
Büyük Kongrece, müteakip Büyük Kongreye 
kadar vazife görmek üzere seçilir. 

Genel Başkan seçimi gizli oyla yapı
lır. Mevcudun salt çoğunluğunun oyunu 
alamayanlar seçilmemiş sayılırlar. Genel 
Başkanlık için sadece bir kişi aday göste
rilmiş ise ve kongrece karar verildiği tak
dirde oylama el kaldırma usulü ile yapıla
bilir. 

İlk turda mevcudun salt çoğunluğu te
min edilemez ise, en çok oy alan iki aday 
arasında ikinci tur yapılır. İkinci turda nisap 
aranmaz, en çok oy alan seçilmiş olur. 

Genel Başkan, müddetin sonunda tek
rar seçilebilir. 

Genel Başkanlığın inhilâli halinde Mer
kez Temsilciler Meclisi en çok onbeş gün 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Parti Genei 
Başkanının 
vazife ve 
selâhiyet
leri : 

zarfında toplanarak ilk Büyük Kongreye ka
dar vazife görmek üzere bir Genel Başkan 
Vekili seçir. Bu seçime kadar genel baş
kanlık işlerini, teşkilât işlerine bakan Ge
nel Başkan Yardımcısı yürütür. 

MADDE : 66 (*) — Parti Genel Başkanı: 
a) Partiyi temsil eder, 
b) Haysiyet divanları hariç, bütün Par

ti teşkilâtının tabii başkanıdır. Bulunmadığı 
takdirde bu vazifeyi 67. nci maddede yazı
lı sıraya göre Genel Başkan Yardımcıları 
görürler. 

c) Genel İdare Kuruluna, Merkez Tem
silciler Meclisine ve Büyük Kongreye kar
şı şahsen mes'uldür. 

d) Merkez Temsilciler Meclisi ve Ge
nel İdare Kurulu ile Partinin T.B.M.M.'ndeki 
grupları ve onların idare kurulları arasında
ki ahengi ve işbirliğini sağlar ve bu organ
ların birleşik toplantılarına başkanlık eder. 

e) Vazife ve selâhiyetlerini şahsen 
kimseye devredemez. Geçici bir müddet 
için böyle yapılmasına zaruret hasıl olur
sa, hal şeklini Genel İdare Kurulu tesbit ve 
ilk toplanacak Merkez Temsilciler Meclisi
ne arz eder. Merkez Temsilciler Meclisinin 
kararı Büyük Kongreye kadar sürer. 

f) Hiç bir dernekte faal ve idari vazi
fe alamaz. 

g) Merkez Temsilciler Meclisi tarafın
dan seçilen ve dört kişiden ibaret olan Ge
nel Başkan Yardımcılarının bakacakları va
zifeleri tesbit eder ve icabında değiştirir. 

h) Haysiyet divanlarından sâdır olup 
disiplin konularına taallûk eden kararların 
bir kere daha müzakeresini, tebliğ tarihin-

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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den itibaren bir ay zarfında ilgili divandan 
istiyebilir. 

Bundan sonra hasıl olacak kararı, (dos
ya bir ay içinde görüşülmemiş ise mevcut 
kararı) tasvip etmediği takdirde, tatbik et
memek selâhiyetini haizdir. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI 

Seçimi ve 
vazifeleri : 

MADDE: 67 (*) — Partinin dört Genel 
Başkan Yardımcısı vardır. Bunları, Merkez 
Temsilciler Meclisi, Büyük Kongreyi mütea
kip yaptığı ilk toplantıda Genel İdare Kuru
lu üyeleri arasından gizli oyla seçer. 

Genel Başkan Yardımcılarından biri teş
kilât işlerine, biri propaganda ve istihbarat 
işlerine, biri seçim işlerine, biri de yardım
cı kuruluşlar, kurumlar ve Genel Başkanın 
tesbit edeceği diğer işlere bakar. Parti Ge
nel Başkanının bulunmadığı zaman, onun va
zifesini teşkilât işlerine bakan Genel Baş
kan Yardımcısı, onun bulunmadığı zaman 
propaganda ve istihbarat işlerine bakan Ge
nel Başkan Yardımcısı, onun da bulunma
dığı zaman ise diğer Genel Başkan Yar
dımcısı görür ve Partiyi o temsil eder. 

Her Genel Başkan Yardımcısına, Ge
nel İdare Kurulu üyeleri arasından kendisi
nin tâyin edeceği iki şahıs yardım eder. 

Genel Başkan Yardımcıları bulunmadı
ğı takdirde bu şahıslardan biri Başkanlık 
Divanına iştirak eder ve bu suretle Genel 
Başkan Yardımcılığı Başkanlık Divanında 
temsil olunur. 

Genel İdare 
Kurulunda 
vazife taksi
mi : 

MADDE : 68 — Genel İdare Kurulu, Bü
yük Kongreyi müteakip yaptığı ilk toplantı
da, kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir 
Genel Sekreter, bir Genel Muhasip seçer. 
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Gerektiği zaman diğer üyeler arasında iş 
bölümü yapar. 

MADDE: 69 — Partinin muhaberatını 
Genel Sekreter idare eder. 

Merkez Temsilciler Meclisi ve Genel 
İdare Kurulunun toplantılarını tanzim, mü-
zakeratını tesbit, alman kararları karar def 
terine işlemek ve icrasını takip etmek Ge
nel Sekreterin vazifelerindendir. 

Parti teşkilatındaki personelin zat işle
rini tedvir ve kontrol ve Parti binalarının 
ve vasıtalarının bakımına ve yerinde kulla
nılmasına nezaret etmek, her türlü evrak 
ve defterleri muhafaza etmekle mükellef
tir. 

Genel Sekreter, Genel İdare Kurulu 
üyeleri arasından bir şahsı yardımcı olarak 
seçer. Genel Sekreterin bulunmadığı za
manlarda yardımcısı Başkanlık Divanına iş
tirak eder. 

MADDE : 70 — Parti Merkez teşkilâtı
nın mâli işlerini Genel Muhasip yürütür. 
İller teşkilâtının mâli işlerini murakabe et
mek, Partinin mâli işlerine ait muamele ve 
muhaberesinde Parti Genel Başkanı veya 
Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte im
za koymak zorunda olup, Partinin mâli ve 
muhasebe işlerinden mes'uldür. 

Ü ç ü n c ü B ö l ü m 

DİSİPLİN İŞLERİ 

MADDE : 71 — Aşağıdaki maddelerde 
yazılı hareketlerde bulunan parti mensupla
rı hakkında tahkikat yapmak, disiplin kara
rı vermek, Parti tüzüğü ile verilmiş sair va-

Genel Sek
reter : 

Genel Mu -
nasip : 

Parti haysi
yet divan
ları : 
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zifeleri görmek için illerde ve merkezde 
Parti haysiyet divanları kurulur. 

İl haysiyet MADDE: 72 (*) — İl haysiyet divanı il 
divanının kongrelerince seçilen 7 asil üyeden teşek-
kuruluşu, kül eder. Bu divanların asil üye miktarı ka-
vazife ve dar yedek üyesi bulunur, 
selâhiyet- j | haysiyet d ivanı vilâyet çevresinde 
' e r ' : ikamet eden ve 73. ncü maddenin ikinci fık

rasındaki istisnalar dışında kalan bütün 
partililer hakkında birinci derecede disiplin 
tatbikatı yapmaya selâhiyetlidir. Ancan re'-
sen takibat yapamaz, kendisine yetkili or
ganlar tarafından intikal ettirilen dosyaları 
karara bağlar. 

İl haysiyet divanı, kendisine tevdi olu
nan disiplin işlerinde ilgililerin yazılı mü
dafaasını on gün içinde almaya ve bir ay 
içinde karar vermeye mecburdur. 

İl haysiyet divanlarının kararlarına kar
şı tebliğinden itibaren 7 gün içinde Merkez 
Haysiyet Divanına itiraz edilebilir. 

Merkez hay- MADDE : 73 — Merkez Haysiyet Diva-
sîyet divanı- nı. Büyük Kongrece gizli oyla seçilen do-
nın kurulu- kuz asil üyeden teşekkül eder. Bu Divanın 
şu, vazife ve asil üye miktarı kadar yedek üyesi de bulu-
selâhiyet- nur. Merkez Haysiyet Divanı, il haysiyet di
leri : vanlarınca verilen ve itiraz yoluyla gelen 

disiplin kararlarını tasdik, iehte tâdil veya 
kaldırmak suretiyle kat'i olarak neticelen
dirir. 

Merkez Haysiyet Divanı, tetkikatını ev
rak üzerinde yapar. Ancak lüzumlu gördüğü 
hallerde ilgiliyi dinler. Ayrıca mahallinde de 
tahkikat yaptırabilir. İl idare kurulları baş
kan ve üyeleri ile il haysiyet divanları üye
leri ve il merkezindeki belediye başkanla-

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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rı hakkında birinci derecede karar vermeğe 
Merkez Haysiyet Divanı selâhiyetlîdir. Bu 
karara karşı Yüksek Haysiyet Divanına iti
raz olunabilir. Merkez Haysiyet Divanı ak
sine karar vermedikçe, itiraz, kararın infa
zını durduramaz. İl kongrelerine ait her tür
lü şikâyet ve itirazları 30. ncu madde gere
ğince karara bağlar. 

Merkez Haysiyet Divanı, Genel İdare 
Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya re'-
sen bir il haysiyet divanının vazifesi meya-
nında bulunan muayyen bir veya bir kaç işi 
tahkik edip karara bağlamaya, civar bir il 
haysiyet divanını vazifelendirebilir. Bu selâ-
hiyetini il idare kurulunun isteği üzerine de 
kullanabilir. Bir il haysiyet divanının inhilâ-
li halinde inhilâl eden haysiyet divanının va
zifelerini görmeğe civar bir il haysiyet di
vanını selâhiyetli kılabilir. 

Yüksek hay
siyet divanı
nın kurulu
şu, vazife ve 
selâhiyet
leri : 

MADDE : 74 — Yüksek Haysiyet Diva
nı, Büyük Kongrece seçilen 11 asil üyeden 
teşekkül eder. Bu divanın asil üye miktarı 
kadar yedek üyesi de bulunur. 

Yüksek Haysiyet Divanı : 
a) Merkez Haysiyet Divanı ve Müşte

rek Haysiyet Divanı tarafından birinci dere
cede verilen kararları itiraz üzerine tetkik 
ile kat'i olarak karara bağlar. 

b) Genel Başkan, Merkez Temsilciler 
Meclisi, Genel İdare Kurulu üyeleri, Yük
sek ve Merkez Haysiyet Divanı üyeleri 
hakkında birinci derecede her türlü disiplin 
kararları verebilir. 

c) Genel İdare Kurulunun talebiyle 
program ve tüzüğü tefsir eder. Tefsir yo
luyla boşluklar doldurulur. Yönetmeliklerin 
Parti tüzüğüne aykırı olup olmadığını tetkik 
eder ve karara bağlar. 
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Müşterek 
dîvanın ku
ruluşu, va
zife ve selâ
hiyetleri : 

Haysiyet di
vanlarına ait 
müşterek 
hükümler : 

MADDE: 75 — Müşterek Divan, Mer
kez Haysiyet Divanı iie Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Müşterek Grup Haysiyet Diva
nının birleşmesinden teşekkül eder. Merkez 
Haysiyet Divanının başkam, ikinci başkanı 
ve sekreteri, bu divanda da aynı vazifeyi 
görürler. 

Partili senatör ve milletvekillerinin 
Partiden geçici ve daimi çıkarılmalarını ge
rektiren fiillerden dolayı karar vermeye yet
kili disiplin organı, Müşterek Divandır. Bu 
divanın kararlarına karşı Yüksek Haysiyet 
Divanına itiraz olunabilir. Yüksek Haysiyet 
Divanının karan kesindir. 

Diğer divanlara ait çalışma 
Müşterek Divan için de câridir. 

usulleri 

MADDE : 76 (*) — İl haysiyet divanla
rı asil üyeleri, il kongrelerini müteakip, Mer
kez Haysiyet Divanı ve Yüksek Haysiyet 
Divanı asil üyeleri de Büyük Kongreyi mü
teakip toplanıp, kendi aralarından gizli oy
la bir başkan, bir ikinci başkan ve bir sek
reter seçerler. 

Haysiyet divanlarının vazife müddetle
ri müteakip kongreye kadardır. Haysiyet di
vanlarında inhilâl vukuunda en çok oy alan 
yedek üyeler sırasıyla davet olunarak di
van tamamlanır. 

Parti organlarındaki faal hiçbir vazife, 
haysiyet divanı üyeliği ile birleşemez. Hay
siyet divanlarında üye olanlar Partide üc
retli bir hizmet alamazlar. 

Haysiyet divanları üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun 
salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşit
lik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu 
neticeyi tâyin eder. 

<*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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34. ncü maddenin birinci fıkrası hariç 
diğer hükümleri, haysiyet divanları için de 
tatbik olunur. 

Bütün haysiyet divanları bu tüzükte ve 
ilgili kanunlarda başka bir müddet tayin 
edilmemişse kendilerine intikal eden ve va
zife ve selâhiyetlerine dahil bulunan her 
türlü işi ve meseleyi en fazla bir ay içinde 
karara bağlamak ve neticelendirmek zorun
dadırlar. Bu süre içinde neticelenmeyen 
mesele veya iş, haysiyet divanına intikal et
tiği şekilde kesinleşir. 

Disiplin ce- MADDE : 77 — Disiplin cezaları şun-
zaları : fardır: 

a) İhtar, 

b) Tevbih, 
c) Bir yıla kadar Partiden geçici çıkar

ma, 
d) Partiden daimi çıkarma. 
Geçici çıkarma cezaları muayyen bir 

zaman için tatbik edilir ve bu zamanın so
nunda ortadan kalkar. Partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grubundan veya bir teş
riî meclisteki grubundan geçici olarak çı
karma hakkında verilen cezalar, o üyenin 
ceza müddetince gruplardan herhangi biri
nin çalışmalarına katılmamasını gerektirir. 
Geçici çıkarma cezasına uğrayan Parti üye
si, faaliyetine katılamayacağı Parti organla
rına hiçbir teklif yapamaz. Ve bu organlar
dan talepte bulunamaz. Ancak, bu hüküm, 
geçici çıkarma cezasına uğrayanın, Parti tü
züğüne ve programına, Partinin diğer mev
zuatına ve organlarının kararlarına uyması 
mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Geçici çı
karma cezasına uğrayanlara Parti içinde hiç 
bir vazife verilemez. 
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MADDE: 78 — Disiplin cezasını gerek
tiren haller şunlardır: 

a) Siyasî Partiler Kanununa, Parti prog
ramına, tüzük ve tefsirlerine, yönetmelik 
hükümlerine, Parti Merkez Temsilciler Mec
lisi ve Genel İdare Kurulu ve diğer organ
lar tarafından verilen kararlara aykırı hare
ketlerde bulunmak; 

b) Yukarıdaki fıkrada yazılı esaslara 
uymayan neşriyatı yapmak veya bu yolda
ki neşriyatı tahrik etmek; 

c) Her türlü seçimlerde Parti kararı 
olmadan müstakilen adaylığını koymak, di
ğer partilere ve bağımsızlara oy vermek 
veya onlar lehine propaganda yapmak ve
ya Parti namına tesbit ve ilân edilen aday
lar aleyhinde açık veya gizli olarak çalış
mak; oy puslalarında tahrifat yapmak; 

d) Partiyi şahsi menfaatlerine âlet et
mek ve bu maksatla Parti nüfuzunu istisma
ra tevessül etmek, Parti içinde tesanüdü ve 
teşkilât kademelerinin ahenk ve faaliyetle
rini bozacak hareketlerde bulunmak; Parti 
içinde şahsiyat ile uğraşmayı itiyat edin
mek; 

e) Toplantıdaki konuşma ve kararla
rı, hangi yerde olursa olsun söylemek ve
ya açığa vurmak; Partice kendisine vazife 
ve selâhiyet verilmediği halde kendisini va
zifeli ve selâhiyetli göstermek; meşru ma
zereti olmadığı halde oy hakkını kullanma
mak; 

f) Umumiyetle siyasi hayatta Parti ba
kımından nezaket ve sevgiyi, tesanüd ve 
itimadı bozacak ve Partinin birliğini tehdit 
edecek hareketlerde bulunmak; 

g) Kongrelerde, önseçimlerde, aday 
yoklamalarında menfaat ve para mukabilin
de oylara tesir veya buna teşebbüs etmek, 
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yahut bu hallerde menfaat sağlamak ve pa
ra almak. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususlar
dan dolayı bu hareketlere ıttıladan itibaren 
bir yıl ve her halde hâdiseden itibaren üç 
yıl geçtikten sonra takibat yapılamaz. 

Disiplin ce- MADDE : 79 — Bir partili hakkında di-
zası talebi : siplin takibatı açmak selâhiyeti, sevk edil

mesi icap eden haysiyet divanına göre il 
idare kurulları ve Genel İdare Kuruluna; 
Parti meclis gruplarına dahil senatör ve 
milletvekillerinin gruplara taallûk eden fiil 
ve hareketlerinden dolayı, parti müşterek 
ve münferit grup idare heyetlerine aittir. 

Haysiyet divanlarına sevk kararları, şev
ke selâhiyetli organların üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun oyu ile verilir. 

Takibata karar verilmeden evvel, bu 
kurullarca tahkikata lüzum görülmüşse, ge
rek kendi üyeleri, gerek alt kademelerdeki 
diğer kurul veya üyesi bu hususta vazife-
lendirilebilir. 

Aleyhine müracaat edilen partili ile bunu 
ihbar veya bundan şikâyet edenler mensup 
oldukları kurulda bu işin müzakeresine işti
rak edemezler. Bunların iştirak edememesi 
müzakere nisabının hasıl olmasına mani ol
duğu takdirde eksikler yedeklerden ikmal 
edilir. Yine mümkün olmazsa en yakın il 
idare kuruluna tevdi olunur. 

Muhtelif kademelerdeki idare kurulları 
münhasıran kendi faaliyet ve iştigal mev-
zularına dahil olan ve başka kurullarda veya 
illerde vazifeli partililerin faaliyetlerine ta
allûk etmeyen hususlarda gerek doğrudan 
doğruya, gerek mensuplarının şikâyeti üzeri
ne disiplin takibatı yapılmasını istedikleri 
takdirde şevki icap eden haysiyet dîvanına 
göre, il idare kuruluna veya Genel İdare Ku-
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ruluna müracaat ederler. Bu müracaatlar, 
kademelere riayet ve delilleri şikâyete bağ
lamak suretiyle yapılır. Her kademe kurulu 
bu husustaki mütalaasını isterse bu evraka 
ilâve edebilir. 

Haysiyet di- MADDE :80 — Birinci derecede tahki-
vaniarına in- katta bulunan haysiyet divanları, aleyhine 
tikal eden disiplin takibatı istenen kimsenin müdafaa-
hususların sını aldıktan sonra, işi müzakere eder ve ka-
birincî dere- rara bağlar. Gerekirse alâkalıları da çağırır 
cede tetkik ve dinlerler. 
Şekli : Haklarında takibat yapılan şahıslar, ken

dilerine isnat olunan fiil bildirilerek yazılı 
müdafaa yapmağa davet olunurlar. Haysiyet 
divanınca tesbit olunan müddet içinde müda
faasını yapmadığı takdirde mevcut delillere 
göre karar verilir. Müdafaa için verilecek 
müddet bir haftadan az olamaz. 

Haysiyet divanı kararları alâkalıya ve 
takibat isteyen kurula en geç on gün içinde 
yazıyla tebliğ olunur. 

Haysiyet divanları, ceza talebine esas 
teşkil eden fiil ve hareketin vuku bulup bul
madığı hususunda karar verirken, iddia ve 
müdafaa ve delilleri kıymetlendirirken tak
dir hakkına sahiptirler. 

Haysiyet di- MADDE : 81 (*) — a] Haysiyet divan-
vanlannca larınca birinci derecede verilecek kararia-
verilen ka- ra karşı, bu tüzükte başka bir müddet tayin 
rarlara karşı edilmemiş ise tebliğ tarihinden itibaren on-
itiraz : beş gün içinde (74. ncü maddenin (b) ben

di mahfuz kalmak üzere) gerek hakkında 
hüküm verilen ve gerek takibat talep eden 
kurullar itiraz edebilir. 

b) İl haysiyet divanı kararlarına karşı 
olan itirazlar ilgililer tarafından Merkez 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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Haysiyet Divanına gönderilmek üzere il ida
re kuruluna verilir. İl idare kurulu kendi 
cevabı ile birlikte bu itirazı Merkez Haysi
yet Divanına gönderir. İtiraz eden il idare 
kurulu ise, itirazının bir suretini ilgiliye 
tebliğ ederek yedi gün içinde cevap verme
sini bildirir. Cevap verilmemiş ise bu hu
sus işaret edilerek Merkez Haysiyet Diva
nına gönderilir. 

c) Haysiyet divanlarının itiraz üzerine 
verecekleri kararlar kesindir. Ancak, Genel 
İdare Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanının ve
receği çıkarma kararı ile, bu divanın veya 
Merkez Haysiyet Divanının tasdiki ile ke
sinleşen çıkarma kararlarının, bu kararla
rın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde, 
bir defaya mahsus olmak üzere tekrar tet
kik edilmesini aynı haysiyet divanından ta
lep edebilir. 

d) Büyük Kongre ve bütün kademe 
kongreleri, haysiyet divanlarına sevk selâ-
hiyetine sahip bulunan parti kurullarının 
kararları ile haysiyet divanlarmca verilen 
kararlar hakkında müzakere yapamaz ve bu 
mevzularda karar alamaz. Anck 74. ncü mad
denin (b) ve bu maddenin (c) fıkrası Bü
yük Kongre için istisnadır. 

Disiplin MADDE : 82 (*) — Partiden geçici veya 
mevzuunda daimi çıkarmayı icap ettiren hallerde, disip-
tedbir ka- lin cezası verilmesi için sevk kararı alma-
ran : ya selâhiyetli olan kurul, tedbir mahiyetin

de olmak üzere suçlu görülen üyeyi Parti 
içindeki vazifelerinden derhal uzaklaştıra-
bilir. 

Hakkında tedbir kararı alınan üye, beş 
gün içinde bu karar aleyhine Genel İdare 
Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir. Genel 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmlgtir. 
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İdare Kurulunun tedbirin kaldırılması yahut 
devamı hususundaki kararı kesindir. 

Partiden daimi çıkarma kararının infa
zı, Parti kayıtlarından ismin silinmesi de
mektir. Kesinleşen daimi çıkarma kararı 
bütün teşkilâta bildirilir. 

D ö r d ü n c ü B ö l ü m 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

ADALET PARTİSİ GRUPLARI 

Münferit ve 
müşterek 
gruplar : 

Grup iç yö
netmeliği : 

Grup Başka
nı ve Baş -
kan Vekille
ri, Grup İda
re Kurulları: 

MADDE : 83 — Parti programı ve pren
siplerini tahakkuk ettirmekle mükellef bu
lunan partili senatörler (Cumhuriyet Sena
tosu Adalet Partisi Grubu) 'nu; milletvekil
leri ise (Millet Meclisi Adalet Partisi Gru
bu)'nu teşkil ederler. Her iki grubun bir
likte toplanmasından (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Adalet Partisi Grubu) meydana 
gelir. 

MADDE : 84 — Adalet Partisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grubu, üyelerinin tam 
sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak, 
Parti tüzüğünde gösterilen haller dışında, 
grupların çalışma usullerini tesbit edecek 
bir iç yönetmelik hazırlar. 

MADDE : 85 — Adalet Partisi Genel 
Başkanı, Partinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Grubunun Başkanıdır. 

Genel Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi değilse, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grubu (müşterek grup) kendi
ne bir başkan seçer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu
nun Başkanı, üyesi olduğu yasama meclisi
nin de Başkanıdır. Diğer grup kendine bir 
başkan seçer. 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si işlerinin yürütülmesinde başkana yardım
cı olmak üzere ikişer adet başkan vekili 
ile 12 şer adet grup idare heyeti üyesi se
çerler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup 
Başkanı seçilmesi gerekirse üye tam sayı
sının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki tur
da bu çoğunluk sağlanamazsa mevcudun 
salt çoğunluğu ile yetinilir. 

Genel İdare Kurulu üyeleri, grup idare 
kurullarında vazife alamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Baş
kanı ile grupların başkan vekilleri ve üyele
ri her toplantı yılı başında o yıl için seçilir. 
Boşalma halinde yine seçim yolu ile başkan 
ve vekillerinin yeri doldurulur. İdare kurul-
larındaki inhilâllerde yedekler oy sırasına 
göre gelirler. 

Gruplar adına, başkan, başkan vekille
ri veya kendilerine grup adına sözcülük ve
rilen grup üyeleri konuşabilirler. İdare ku
rulları, belli konular için sözcüler seçebi
lirler. 

Müşterek MADDE : 86 — Cumhuriyet Senatosu 
Grup Haysi- Parti Grubunca seçilmiş beş senatör ve 
yet Divanı : Millet Meclisi Parti Grubunca seçilmiş beş 

milletvekilinden müteşekkil bir Müşterek 
Grup Haysiyet Divânı kurulur. 

Müşterek Grup Haysiyet Divanı kendi 
arasından bir başkan, bir ikinci başkan 
ve bir de sekreter seçer. Toplantı nisabı 
yedi kişidir. Kararlar mevcudun salt çoğun
luğuyla verilir. Müsavat halinde başkanlık 
eden üyenin oyu neticeyi tâyin eder. 

Müşterek Grup Haysiyet Divanı, Mer
kez Haysiyet Divaniyle birlikte Parti tüzü
ğünde gösterilen vazifeleri görmek üzere 
Müşterek Divanı meydana getirirler. 
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Disipline ay- MADDE: 87 — Parti tüzüğünde belirti
kin haller ve lenlerin dışında partili senatör ve milletve-
disiplin ce- killeri için disiplin takibatını icap ettiren fi-
zaları : il ve haller, disiplin takibatı talebinin şekli 

ve disipln cezaları, bunlara itiraz yolları 
Grup İç Yönetmeliği ile tâyin ve tesbit 
olunur. 

Riayet edîl- MADDE: 88 — Türkiye Büyük Millet 
mesi gere- Meclisi üyeleri : 
ken haller : a ) Meclis çalışmalarında Parti umdele

rine ve programına ve Parti grup genel ku
rulu kararlarına uymaya ve bunları destek
lemeye mecburdurlar. 

b) Makbul mazeretleri olmadıkça Mec
lis, grup ve komisyon çalışmalarına katıl
mak zorundadırlar. 

c) Grupça karara bağlanmayan hal -
lerde, Meclisteki konuşmalarında ve oy ver
melerinde serbesttirler. 

d) Katılmaya mecbur olduğu toplantıla
rın müzakerelerinde bulunmamak, kararla
rından haberdar olmamak veya müzakere
lerde aksi mütalâada bulunmuş olmak grup 
ve Parti yüksek kademe kararlarına uyma
mak için mazeret teşkil etmez. 

B e ş i n c i B ö l ü m 

MAHALLİ MECLİS GRUPLARI 

Belediye ve MADDE : 89 — Adalet Partisinin temsil 
il genel edildiği her il merkezinde bir (Adalet Par-
meclisi tisi İl Genel Meclisi Grubu) ile (Adalet 
grupları : Partisi Belediye Meclis Grubu) ve belediye 

meclisi bulunan yerlerde bir (Adalet Par
tisi Belediye Meclisi Grubu) kurulur. 

Partili belediye başkanları bu grupla
rın tabii üyesidirler. 
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Grup İdare MADDE: 90 — İl genel meclisleri ile 
kurullarının belediye meclislerinde kurulacak olan parti 
üye adedi : gruplarının idare kurulları beş üyeden az 

olamaz. Üye adedi beş ve daha az ise mev
cutla yetinilir. 

Grup idare heyeti, meclislerin partili 
üyeleri tarafından gizli oyla seçilir. 

Vazife tak- MADDE: 91 — Grup idare kurulları 
simi : kendi aralarından bir başkan, bir ikinci baş

kan bir de sekreter seçerler. İl ve ilçe ida
re kurulu başkanları bu meclislerin üyesi 
iseler, yeniden grup başkanı seçmeğe lü
zum yoktur. Ve meclis gruplarının tabii baş
kanıdırlar. Parti gruplarının bir karar defte
ri bulunur. Verilen kararlar bu deftere ya
zılır. 

Grup İdare MADDE : 92 — Grup idare kurulunun 
kurullarının vazifesi, mensup olduğu meclisteki üyeler 
vazife yese- arasında tesanüdü temin ve meclislerin fa-
(âhiyetlerî : aliyetini tanzim etmek; meclis gündeminde

ki meseleleri takip ederek bunlar hakkında 
daha evvelden bir karar alınması icap eden
ler varsa, bunları kendi parti mensubu üye
leriyle müzakere ederek bir karara bağla
maktır. 

Üyelerin] MADDE : 93 — Meclislerin partili üye-
mükellefi- leri grup karanları hilâfına hareket edemez 
yeti : ve oy veremezler. Müzakerelerde bulunma

mak, kararlardan haberdar olmamak veya 
müzakerelerde aksi mütalâada bulunmuş 
olmak mazeret teşkil etmez. Grup kararla
rı hilâfına hareket disiplin cezasını icabet-
tirir. 

Siyasî Partiler Kanununun 28. nci mad
desinin hükmü saklıdır. 
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Çalışma MADDE : 94 — Meclislerin her toplan-
başiangıcı ma devresi başında, yeniden grup idare ku-
ve mahallin rulu seçimi yapılır. İl merkezindeki belediye 
en yüksek meclislerinde il idare kurulu başkanları, il-
Partî idare çeye bağlı belediye meclislerinde ilçe idare 
kurulu baş- kurulu başkanları, toplantılara iştirak ede-
kanının du- bilirler. Ancak, oy kullanamazlar. 
r u m u : İl genel meclisi Adalet Partisi grup 

toplantılarına il idare kurulu başkanları iş
tirak edebilirler. Fakat, grubun üyesi değil 
iseler oy kullanamazlar. 

A l t ı n c ı B ö l ü m 
YARDIMCI TEŞKİLÂT 

İl Divanı : MADDE : 95 — İl divanı, il idare kuru
lu başkanı ve üyeleri ile ilçe idare kurulu 
başkanlarından, il merkezindeki belediye 
başkanı, belediye ve il genel meclisi parti 
grubu başkanlarından, kongrelerini yapmış 
gençlik ve kadın kollan il başkanları ile o 
ilin partili senatör ve milletvekillerinden 
teşekkül eden yardımcı bir organdır. 

Divan, her altı ayda bir veya lüzumlu 
görüldükçe, il idare kurulu başkanının da
veti üzerine ve onun başkanlığında nisap 
aranmadan toplanır. Mahalli hizmetleri, il 
çevresindeki bilûmum meseleleri ve parti 
faaliyetlerini gözden geçirir. Görüşler ve 
teklifler bir rapor halinde Genel İdare Ku
ruluna bildirilir. 

Devamlı ve MADDE: 96 — Parti idare kurulları 
geçici kurul kendiliklerinden veya üst idare kurulları-
ve komis- nın talebi yahut kongrelerinin kararı ile de-
yonlar : vamlı veya geçici danışma, araştırma kurul

ları, muayyen meseleler için devamlı veya 
geçici komisyonlar teşkil edebilirler. 

Parti Genç- MADDE: 97 — Merkez Temsilciler 
lik ve Kadın Meclisinin tetkik ve tasdikinden geçmiş, 
Kolları : yönetmelikler gereğince, Parti iller ve mer-
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Parti Büro-
Earı : 

kez teşkilâtına muvazi yardımcı teşkilât 
olarak Parti Gençlik ve Kadın Kollan kuru
labilir. 

Gençlik Kolları ilçe ve il başkanları, 
bağlı bulundukları ilçe ve il idare kurulla
rının tabii üyeleridir. Ancak bu kurulların 
vazife taksiminde oy hakları yoktur. Kadın 
Kollan ilçe ve il başkanları, bağlı bulun
dukları ilçe ve il idare kurullarının tabii 
üyeleridir; arzu ettikleri takdirde bu kurul
ların toplantılarına iştirak ederler. Ancak 
bağlı bulundukları kurulların vazife taksi
minde oy haklan yoktur. 

MADDE: 98 (*) — Parti Genel Merke
zinde teşkilât işlerine bakan Genel Başkan 
Yardımcısına bağlı «Kongre Bürosu» ile «Tü
zük ve Muamelât Bürosu», Propaganda ve 
İstihbarat işlerine bakan Genel Başkan 
Yardımcısına bağlı «Basın Bürosu» ile se
çim işlerine bakan Genel Başkan Yardım
cısına bağlı «Hukuk İşleri Bürosu» ve Genel 
İdare Kurulu tarafından lüzum görülen baş
ka bürolar kurulabilir. Genel İdare Kurulu 
lüzum gördüğü takdirde bu bürolar, teşkilâ
tın diğer kademelerinde de teşkil edilebilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TEFTİŞ VE MURAKABE 

Parti teşki- MADE : 99 — Genel İdare Kurulu bü-
lâtının tef- tün teşkilâfı, üst kademeler kendilerine bağ-
tiş ve mura- lı alt kademeleri her cihetten teftiş ve mu-
kabesi, Par- rakabe ederler. Teftiş ve murakabe işlerin-
tî müfettiş- de 42. hcİ madde hükümleri tatbik olunur, 
teri : Parti faaliyetlerini hızlandırmak, tan

zim etmek ve teşkilâtı teftiş ve murakabe 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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etmek için Gene! İdare Kurulu tarafından 
yeteri kadar müfettiş tâyin olunur. 

Yardımcı teşkilât kademeleri bağlı bu
lundukları temel teşkilât kademeleriyle hiç 
bir surette münasebetlerini kesemezler. 
Yardımcı teşkilât kademelerini, kendi üst 
kademeleri ve bağlı bulundukları temel teş
kilât kademeleri her bakımdan kontrol ve 
murakabe eder ve bu hususta gereken ka
rarları alırlar. 

MADDE : 100 — Genel İdare Kurulu 
Büyük Kongre tarafından; Partinin iller ve 
merkez teşkilâtı Genel İdare Kurulu tara
fından; alt kademeler bağlı bulundukları 
üst kademeler tarafından ve ayrıca her ka
deme kendi kongresi tarafından mâli mura
kabeye tabi tutulur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

MÂLİ HÜKÜMLER 

MADDE : 101 — Partinin gelir kaynak
ları şunlardır : 

1 — Parti üyelerinden alınan: 
a) Giriş aidatı, 
b) Yıllık veya aylık aidat, 

2 — Partiye mensup Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinden alınan aidat, 

3 — Adaylık için başvuranlardan önse
çime veya yoklamaya girmeden önce alı
nan özel aidat, 

4 —Parti yayınlarının satış bedeli, 
5 — Parti bayrağı, flaması, rozeti ve 

benzeri rumuzların satışından sağlanan ge
lirler, 

6 — Parti hüviyet cüzdanlarının ve Par
ti makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanma
sı karşılığında alınan paralar, 
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7 — Parti lokallerinin işletilmesinden 
elde edilen gelirler, 

8 — Partice tertiplenen balo, eğlence, 
müsamere, konser, spor müsabakası ve 
konferans gibi faaliyetlerden sağlanan ge
lirler, 

9 — Partinin tertiplediği piyango gelir
leri, 

10 — Parti mamelekinden elde edilen 
gelirler, 

11 — Bağışlar, 
12 — Krediler, 
13 — Kanuna ve Yasama Meclisi içtü

züklerine göre Devletçe sağlanan yardım
lar. 

Yukarıdaki 1 ilâ 6 nci, 8 inci, 9 uncu 
ve 11 ilâ 13 üncü bentlerde yazılı gelirler
den hiçbir surette vergi, resim ve harç alı
namaz. Yukarıdaki 7 nci bentde yazılı par
ti lokallerinin işletilmesinden elde edilen 
gelirler, ticarî nitelik taşımıyan işletme fa
aliyeti sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler 
hakkında da aynı hükümler tatbik olunur. 
Yukarıdaki 10 uncu bentde yazılı gelirler
den, Partinin sahip olduğu ve ticarî olarak 
işletilen basımevlerinin gelirleri ile Parti
nin gayesi dışında sahip olduğu gayrimen
kul mallar ve gayesi içinde veya dışında 
sahip olduğu gayrimenkul mallardan sağ-
ladığı gelirler; vergi, resim ve harçlara iliş
kin hükümlere tâbidir. 10 uncu bentde ya
zılı diğer gelirler hiçbir vergi, resim ve har
ca tâbi değildir. 

Partiye üye olmak istiyen kimseden gi
riş aidatı alınmaz. 

Partiye, her üye, aylık veya yıllık ola
rak ödemek üzere, bir aidat yekûnu kabul 
etmek zorundadır. 
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Bu aidatın yıllık miktarı, en az 1, en çok 
120 lira olur. 

Üye, vermeği kabul ettiği aidatın mik
tarını, kayıtlı bulunduğu teşkilât kademesi 
ve yardımcı kol idare kurulu başkanlığına 
yazı ile bildirerek artırabilir. Aidatı alacak 
olan teşkilât kademesi veya yardımcı kol 
idare kurulu, üyenin, vermeği kabul ettiği 
miktarda aidat ödeyecek durumda olmadığı
nı tesbit ederse, aidat taahhüdünü en az 
hadde kadar indirebilir. 

Bir parti üyesinin Partiye borçlu oldu
ğu aidatın bir kısmını veya tamamını öde
memiş olması, o üyenin kongrelere, Büyük 
Kongreye delege seçilmesine, köy ve ma
halle muhtarlık bölgelerindeki Parti temsil
cisi ile yedeğinin seçiminde ve ön seçim 
yoklamalarında oy kullanmasına, köy ve 
mahallelerdeki Parti temsilciliğine veya ye
değine seçilmesine hiç bir surette engel 
olamaz. 

Aidatını ödemeyen partililer hakkında 
Partiden geçici çıkarma veya kesin çıkar
maya tâbi disiplin cezaları tatbik edilemez. 

Son mâli yıl içinde Partiye borçlu oldu
ğu aidatın tamamını ödememiş olanlar, ilçe 
ve il idare kuruluna başkan ve üye, Merkez 
Temsilciler Meclisine üye, haysiyet divan
larına üye, Genel İdare Kuruluna üye, bele
diye başkanı ve belediye meclisi ile il ge
nel meclisi üyesi ve Cumhuriyet Senatosu 
üyesi ile Milletvekili seçimlerinde aday 
olamazlar. 

Senatör ve MADDE: 102 — Partiye mensup Tür-
mîlletvekil - kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne 
lerinîn ai - miktar aidat ödeyeceği ve bu aidatın ne 
datı : miktarının grup faaliyetlerine ve ne mikta

rının Parti Genel Merkezine ayrılacağı, 
T.B.M.M. Grubu karan ile belli edilir. 
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Adaylık için başvuranlardan ön seçi
me veya yoklamaya girmeden önce alına
cak özel aidat, aday yönetmeliklerindeki 
esaslara göre düzenlenir. 

Gayrimen - MADDE: 103 — Parti, maksadına hâ-
kul alım ve dim gayrımenkuller dışında gayrimenkul ik-
satımı ve tisap edemez. Partinin gayesi içinde oi-
sat ş bedeli: mak şartiyle gayrimenkul mallarından gelir 

sağlanabilir. 
Parti, Siyasî Partiler Kanununun 71 nci 

maddesinin 1 inci fıkrasında zikredilen dai
re, idare, teşebbüs, banka, kurum, müesse
se, kuruluş, sendika, birlik, federasyon, 
konfederasyon ve derneklerden hiçbir su
rette kredi alamaz. 

Parti yayınlarının, Parti bayrağı, Parti 
flaması, rozeti ve benzeri rumuzlarının, 
Parti üye hüviyet cüzdanlarının ve Parti 
makbuz, defter ve kâğıtlarının satış bedeli, 
Genel İdare Kurulu kararı ile düzenlenir. 

Parti binaları ile, Parti Büyük Kongre, 
kongre ve toplantılarının yapıldığı yerde 
Parti bayrağı, flaması ve Parti rumuzlarını 
taşıyan benzeri eşyanın satışı, ancak ilgili 
kademe idare kurulunun tesbit edeceği fi
yatlar üzerinden makbuz karşılığında yapılır. 

Piyango ter- MADDE : 104 — Piyango ancak Genel 
tibi ve sair İdare Kurulunun müsaadesi ile yapılabilir, 
hususlar : Müsaade o ilin seçim çevresine münhasır

dır. İcabında Genel İdare Kurulu, bütün il
lere şâmil piyango tertip edebilir. Balo, eğ
lence, müsamere, konser, spor müsabaka
sı, konferans ve benzeri faaliyetler il idare 
kurulunun müsaadesi ve murakabesi altın
da yapılır. 

Gayrimen- MADDE: 105 — Parti Genel İdare Ku-
kûl alımı ve rulu, Partinin maksadına hadim olacak gay-
satımı. İstik- rımenkulleri iktisaba, devir ve ferağa selâ-
raz : niyetlidir. 
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Parti Genel İdare Kurulu, Partinin mak
sadına medar olma küzere istikraz akit ve 
selâhiyetine sahiptir. İcabında bu selâhiye-
tini il idare kuruluna da teşmil edebilir. 

MADDE : 106 — Parti lokallerinin işle
tilmesinde ve Parti kitaplıklarına girişte 
sağlanacak gelirler, benzeri yerlerdeki be
del ve ücretler dikkate alınarak ilgili idare 
kurullarınca yapılacak tarifelere bağlanır. 

MADDE: 107 — Parti için, bir gerçek 
veya tüzel kişiden bir yıl içinde alınacak 
bağış 5.000 lirayı veya bu kıymeti aşamaz. 

Siyasî Partiler Kanununun 71 nci mad
desinin 1 inci fıkrasında yazılı müessese 
ve teşekküllerden bağış istenilemez ve ka
bul edilemez. 

Hiçbir bağış, bağışta bulunan veya se-
lâhiyetli vekiline ait olduğunu açıkça belir
ten bir belgeye dayanılmaksızın, bağış ola
rak kabul edilemez. 

MADDE : 108 — Siyasî Partiler Kanu
nunun 74 üncü maddesine göre Partiye Dev
letçe sağlanan yardımın kullanılma şekli, 
Genel İdare Kurulu tarafından tesbit ve 
Merkez Temsilciler Meclisi tarafından tas
dik olunur. 

MADDE : 109 — Parti gelirleri makbuz 
karşılığında alınır. Makbuzlar, Genel İdare 
Kurulu tarafından bastırılır ve teşkilâta da
ğıtılır. Parti teşkilât kademeleri kullandık
ları makbuzların dip koçanlarını, Genel İda
re Kuruluna iade etmek mecburiyetindedir
ler. İade edilmeyen makbuz dip koçanları 
dolayısiyle, teşkilât kademeleri, Genel İda
re Kuruluna karşı mâli mes'uliyet taşırlar. 
Makbuzların asıl kısımiariyle dip koçanla
rında aynı müteselsil numara bulunur. Mak-
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buz dip koçanları, yönetmelik gereğince 
Parti Genel Merkezinde saklanır. 

Parti parala- MADDE: 110 — Partinin paraları bata
rının muha - ka olan yerlerde bankalarda durur. İdare 
fazası : kurulu başkanı ve muhasip üyenin müşte

rek imzasiyle çekilir. 

Sarf selâhi- Genel Merkezde 5.000, il teşkilâtında 
yeti ve a- 1500 ve ilçe teşkilâtında 500 liraya kadar 
vans : olan masraf, bilâhare karar alınmak üzere, 

başkan ve muhasip üye tarafından birlikte 
yapılabilir. 

Bu miktarları geçmemek üzere Genel 
Merkezde Genel Muhasip, iller teşkilâtında 
muhasip üyeler, avans verebilirler. 

Bu miktarlar, Merkez Temsilciler Mec
lisi tarafından değiştirilebilir. 

Bütçe ve ke- MADDE :111 (*) — Parti merkez teş-
sin hesap : kilâtının bütçesi ve her bütçenin kesin he

sabı her takvim yılı içinde Genel İdare Ku
rulunca hazırlanır. Bütçe, ait olduğu yıldan 
önce, kesin hesap ve bilanço da o yıldan 
sonra Merkez Temsilciler Meclisine sunu
lur. İller ve ilçeler teşkilâtının bütçeleri, bu 
teşkilât idare kurullarınca yapılır ve üst 
kademe idare kurulunun tasdiki ile tekem
mül eder. İller ve ilçeler yardımcı kolları
nın bütçeleri, bağlı bulundukları ana kade
me idare kurullarının tasdiki ile tekemmül 
eder. 

Kesin he - MADDE: 112 — İller ve ilçeler teşkî-
sapların in- lâtının geçen yıla ait kesin hesapları, kong-
celenmesî : relerde kurulan komisyonlarca incelenir. He-

Kesin hesabın kongrece kabulü ile es
ki idare kurulu ibra edilmiş olur. 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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saplan tetkik komisyonunca bu hususta dü
zenlenen rapor kongreye sunulur. 

İller ve ilçeler yardımcı kollarının ge
çen yıla ait kesin hesapları kendi kongrele
rinde seçilen hesaplan tetkik komisyonla
rınca incelenir. Hesaplan tetkik komisyo
nunca bu hususta düzenlenen rapor kongre
ye sunulur. Kesin hesabın kongrece kabu
lü ile eski idare kurulu ibra edilmiş olur. 
Kongrece kabul edilen kesin hesabın, yar
dımcı kolun bağlı bulunduğu ana kademeye 
sunulması mecburidir. 

Bütçe ve MADDE :113 — Parti Merkez Teşkilâtı 
kesin hesa- ile iller ve ilçeler teşkilâtının ve yardımcı 
bin karara kolların birleşik bütçe ve kesin hesapları, 
bağlanması: Siyasî Partiler Kanununun 79 uncu madde

si gereğince Büyük Kongre tarafından ka
rara bağlanır. 

Genel İdare Kurulunca düzenlenen bi
lanço, Büyük Kongrenin tasdikine arz olu
nur. Parti Merkez Teşkilâtı ile iller ve ilçe
ler teşkilâtının ve yardımcı kolların bir ön
ceki takvim yılına ait gelir ve giderlerini 
gösteren kesin hesaplan ile bilanço, her yı
lın Nisan ayı içinde Cumhuriyet Başsavcı
lığı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 
verilir. 

İdare kurulu MADDE: 114 — İdare kurulları başkan 
başkan ve ü- ve üyeleri kendi kurullarının masraflarından 
yelerînîn ve borçlarından, Partinin mevcut parasının, 
mes'ulîyeti: demirbaşının ve sair eşyasının muhafazasın

dan Partiye karşı şahsen ve müteselsilen 
mes'uldürler. 

İdare Kurulları başkan ve üyeleri bizzat 
kendi kurullarının, üçüncü şahıslarla yaptık
ları hukukî tasarruflardan ve borçlardan şah
sen ve müteselsilen mes'uldürler. 
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Muhasebe MADDE : 115 — Partinin bütün teşkilâ-
yönetmeli- tının harcamalarının şekli ve miktarı, malî 
ği : işleri, muhasebe işleri, muhasebe defterle

rinin tutulması, Genel İdare Kurulu tarafın
dan hazırlanan ve Merkez Temsilciler Mec
lisince tetkik ve tasdik olunan bir yönetme
likle düzenlenir. 

Gelirin üst MADDE: 116 — Her kademe, Merkez 
kademeye Temsilciler Meclisince tesbit edilecek esas-
gönderil- lara göre, Partinin gelirinden bir miktarını 
mesi : üst kademeye gönderir. 

Bağış ve MADDE: 117— Parti merkezindeki yar-
borçlanma- dımcı kollarla il ve ilçelerdeki ana kademe-
larda mes'u- ler ve yardımcı kollar tarafından Parti hükmî 
liyet : şahsiyeti adına akit ve taahhütde bulunul -

masına müteallik esaslar Genel İdare Kuru
lunca tesbit edilir. 

Bu esaslara aykırı olarak girişilen akit 
ve taahhütlerden Parti hükmî şahsiyeti mes' 
ul değildir. Bu takdirde mesuliyet, akti im
zalayan veya taahhütte bulunan şahsa yahut 
şahıslara aittir. 

Seçimlere 
girmek : 

Yoklamala
ra girebil 
mek için 
izin : 

Merkez 
adayları : 

BEŞİNCİ KISIM 

SEÇİMLER VE ADAYLIKLAR 

MADDE : 118 — Yapılacak her türlü se
çime tamamen veya kısmen Partinin girme
si veya girmemesi hakkında karar vermek 
selâhiyeti Gerfel İdare Kuruluna aittir. 

MADDE: 119 — Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi aday yoklamalarına girmek 
için, Partiye kayıtlı olsun veya olmasın, mü
racaat edenlerin (Partili T.B.M.M. üyeleri ha
riç) aday yoklamalarına katılabilmeleri, Ge
nel İdare Kurulunun müsaadesine bağlıdır. 

MADDE : 120 — 
huriyet Senatosu ve 

Partinin katıldığı Cum-
vlillet Meclisi seçimle-
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rinde, Partinin katıldığı illerde göstereceği 
adayların toplamının yüzde beşi kadar, Ge
nel İdare Kurulu tarafından merkez adayı 
gösterilebilir. Merkez adayları, milletvekili 
seçimlerinde sekiz ve daha fazla milletvekili 
çıkaran iller listelerine konulur. 

Listelerdeki MADDE : 121 — Cumhuriyet Senatosu 
eksiklik ve ve Millet Meclisi seçimlerinde herhangi bir 
boşlukların seçim çevresinde her ne sebeple olursa ol-
doldurul- sun aday yoklaması yapmak mümkün olma
ması : dığı, yapılan yoklamaların iptal edildiği, lis

telerde eksiklik bulunduğu ve boşluklar mey
dana geldiği takdirde, aday _ göstermek ve 
gösterilen adayların listelerdeki sıralarını 
tesbit etmek, Genel İdare Kuruluna aittir. 

Belediye MADDE: 122 — İl belediye başkanı 
başkanları: aday yoklamalarına katılmak için müracaat 

edenler, Partiye kayıtlı olsun veya olmasın, 
Genel İdare Kurulunun tasvibi ile yoklama
lara katılabilirler. 

İlçe, nahiye, köy müstakil veya mülhak 
belediye başkan adaylığı için müracaat eden
ler, Partiye kayıtlı olsun veya olmasın, ilçe 
idare kurulunun mütalâası ve il idare kuru
lunun tasvibi ile yoklamalara katılabilirler. 

Genel İdare Kurulu, il idare kurullarının 
bu konudaki kararlarını tetkik eder ve değiş
tirebilir. Genel İdare Kurulunun kararı ke
sindir. 

İl genel MADDE : 123 — İl genel meclisi ve be-
meclisi ve iediye meclisi aday yoklamalarına katılma 
belediye talebinde bulunanların, Partiye kayıtlı olsun 
meclisi veya olmasın, yoklamalara girmek müsaade-
yoklama- si il idare kurulları tarafından verilir. Ancak 
lan : Genel İdare Kurulu lüzum gördüğü hallerde 

bu selâhiyeti bizzat kullanır. Genel İdare Ku
rulu, il idare kurullarının bu konudaki karar
larını tetkik eder ve değiştirebilir. Genel İda
re Kurulunun kararı kesindir. 
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İl İdare Ku- MADDE : 124 — İl belediye meclisi se-
rullarımn çimlerinde her ilin çıkaracağı üye adedinin 
hakkı : yüzde beşi kadar aday, il idare kurulları ta

rafından gösterilebilir. Bunların listelerdeki 
sıralarının tesbiti de aynı kurullara aittir. 

Şikâyet ve MADDE: 125 — İl belediye başkanı 
itirazların aday yoklamaları hakkında yapılan şikâyet 
halledil- ve itirazlar, Genel İdare Kurulu tarafından 
mesi : nihai olarak halledilir. Ancak şikâyet ve iti

razlar tetkik edilirken Genel İdare Kurulu 
ilgilileri dinliyebilir. 

İlçe, bucak ve köy müstakil ve mülhak 
belediye başkanı, il genel meclisi ve bele
diye meclisi aday yoklamaları hakkında ya
pılan şikâyet ve itirazlar ise, il idare kurul
larınca tetkik ve halledilir. İl idare kurulları, 
ilgilileri dinliyebilir. 

İl idare kurullarının kararları hakkında 
Genel İdare Kuruluna itiraz ve şikâyet edi
lebilir. Genel İdare Kurulunun kararı kesin
dir. 

ALTINCI KISIM 

PARTİ MERKEZ TEŞKİLÂTI VE HÜKÜMET 

MÜNASEBETLERİ 

Hükümet MADDE : 126 — Hükümet kurulmasına, 
kurmak ve hükümet koalisyonlarına iştirak edilmesine; 
koalisyona Partinin kurduğu hükümetin çekilmesine ve-
iştirak : ya iştirak ettiği hükümet koalisyonlarından 

ayrılmasına karar vermek selâhiyeti, Genel 
İdare Kuruluna aittir. 

Hükümetten çekilme veya ayrılma ka
rarına rağmen hükümetten istifa etmiyenler, 
Partiden istifa etmiş sayılırlar. Partili bakan
lar, Partinin umumî politikasına aykırı hare
kette bulunamazlar. 

108 
TBMM KUTUPHANESI



Bakanların MADDE: 127 — Cumhurbaşkanı, Ana-
tesbiti : yasa gereğince Başbakanlık vazifesini Parti 

Genel Başkanına verdiği takdirde, Parti Ge
nel İdare Kurulu, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Parti Grup İdare Kurulları ile 
istişare ettikten sonra bakanları tesbit eder. 
Parti Genel Başkanı başbakan olmadığı tak
dirde; başbakanlık vazifesi verilmiş olan şa
hıs, Parti Genel Başkanı ile birlikte, yukarı
daki şekilde bakanları tesbit eder. 

Kabinede MADDE : 128 — Genel Başkanlık Diva-
vazife alma: nından, Parti Gene! Başkanı dahil, ancak iki 

şahıs hükümette Vazife alabilir. Diğerleri de 
vazife aldıkları takdirde Genel Başkanlık Di
vanından çekilmiş sayılırlar. Çekilmiş sayı
lanlar Genel Başkan Yardımcıları ise, ilk top
lanacak Merkez Temsilciler Meclisinde yer
lerine yenileri seçilir. Bu vakte kadar, çekil
miş sayılanların yerlerine Genel İdare Ku
rulu kendi içinden vekil tâyin eder. 

Genel İdare Kurulundan hükümete işti
rakin sayısı, Genel Başkanlık Divanından iş
tirak edeceklerle beraber sekizi geçemez. 

Organlar a- MADDE : 129 — Genel Başkan ve Parti 
rasındaki â- Genel Başkanlık Divanı, Partinin kurduğu ve-
hengin te- ya iştirak ettiği hükümet ile Merkez Temsil-
mjnî : çiler Meclisi, Genel İdare Kurulu, Cumhuri

yet Senatosu ve Millet Meclisi müşterek ve 
münferit grup umumî heyetleri ve idare ku
rulları arasında ve bunların her birinin ara
sında ahenkli bir çalışmayı temin etmekle 
mükelleftirler. 

Mülkiye 
amirliğine 
bildirme : 

YEDİNCİ KISIM 
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

MADDE: 130 — Köy ve mahallelerde 
Parti temsilcileri ile yedeklerinin ve delege
lerin seçimleri için yapılacak toplantılarla, il 
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ve ilçe kongrelerinin gün, yer ve gündem-Ieri 
ve bu toplantı ve kongrelerde Parti temsilci
liğine, idare kurullarına, yardımcı organlara 
ve haysiyet divanlarına seçilenlerin ve bun
larda vukubulacak değişikliklerde yerlerine 
gelenlerin adları, soyadları, doğum yerleri 
ve tarihleri, meslek ve sanatlariyle ikamet
gâhları, o mahallin en büyük mülkiye âmiri
ne, seçim veya tâyinden başlıyarak yedi gün 
içinde ilgili idare kurulları tarafından bildi
rilir. 

Partinin ka- MADDE: 131 — Parti, Büyük Kongrede 
patılması : hazır bulunan üye sayısının üçte ikisinin oyu 

ile kapanma kararı alabilir. 
Partinin kapandığı Genel Başkanlık ta

rafından Büyük Kongrece kapanma kararının 
alınmasından başlıyarak yedi gün içinde, İç
işleri Bakanlığına yazı ile bildirilir. 

Fesih halinde Partinin menkul ve gayri
menkul bütün mallarının tasfiyesi kongre ka
rarında gösterilir. 

Tüzüğün de- MADDE : 132 — Tüzük ve Programın ta-
ğiştirîlmesi: mamen veya kısmen değiştirilmesi, ilgili 

kanunlardaki hükümlere göre, Büyük Kong
re tarafından yapılır. 

Tüzüğün yü- MADDE : 133 — Bu Tüzük, Büyük Kong-
rürlüğe giri- rece kabul edildiği andan itibaren değişiklik-
şi : leri ile birlikte yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE: 1 (*) — Bu Tüzüğün, 
Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilen 58 
inci maddesinin (f) bendi, Beşinci Büyük 
Kongreyi takip eden günden itibaren yürür
lüğe girer. 

(*) Dördüncü Büyük Kongrece değiştirilmiştir. 
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