




DEMOKRAT PARTİ 

T Ü Z Ü Ğ Ü 

BİRİNCİ K I S I M 

Genel Esaslar 

Partinin Kuruluşu, Adı ve Merkezi 

M A D D E 1. — Demokrat Parti; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Si
yasî Partiler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar hükümlerine göre faaliyette 
bulunan siyasî bir teşekküldür. 

Partinin merkezi Ankara'dır. 

Partinin işareti (D.P.) ve amblemi, kaidesine (YETER SÖZ MÎLLE
TİNDİR) ibaresi yazılı parmaklan bitişik sağ elin iç görüntüsüdür. 

Amacı 

M A D D E 2. — H ü r ve demokratik düzen içinde, millî egemenlik, m i l 
lî birl ik ve beraberliği ve Türk milliyetçiliğini korumak, güçlendirmek ve 
geliştirmek. 

Sosyal güvenlik, sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlamak. Toplumun, 
ailenin ve kişinin, tam bir hürriyet içinde refah ve saadetini temin etmek 
üzere, işsizlik ve fukaralığa son verip, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri 
gidererek, her vatandaşın, yurdun her köşesinde, insan onuruna yaraşır bir 
yaşam seviyesine ulaşmasını gerçekleştirmek. 

Ülkenin ve kişilerin maddî ve manevî değerlerine saygılı (sahip) ola
rak, bu değerleri titizlikle korumak, insanın temel hak ve hürriyetlerine 
sahip çıkarak, ferdin teşebbüs gücünü desteklemek ve ülke ekonomisinin 
yapısında ve işleyişinde serbest piyasa ekonomisini hâkim kılmak. 

Geleceğin sahipleri, Türk gençliğini, büyük Türkiye idealine, Türk mi l 
liyetçiliğine inanmış, millî ve manevî değerlere bağlı, ilmî düşünce ve çalış
mayı benimsemiş birer insan olarak yetiştirmek ve Türkiye'yi Büyük Ata
tü rk 'ün ilke ve inkılapları ışık ve doğrultusunda, hür, bağımsız, demokra
tik, güçlü ve itibarlı bir ülke olarak, çağdaş ülkelerin seviyesi üzerine çı
karmaktır. 
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İKİNCİ KISIM 

Parti Üyeliği 

Üyeliğin Genel Şanları 

M A D D E 3. — Partinin gayesini, tüzüğünü ve programını benimse
yen ve parti çalışmalarına katılmayı ve belirli bir aidatı kabul eden 21 yaşı
nı doldurmuş, medenî ve siyasî hakları kullanma ehliyetine sahip, erkek 
- kadın her Türk vatandaşı partiye üye olabilir. 

Üye Olamayacak Kimseler 

M A D D E 4. — a) Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları men
supları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek öğre 
tim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki 
görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer ka
mu görevlileri, özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka
ların ve teşekkülerin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ile aylık ve 
yevmiyeli memurları ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kay
nakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurulların
da görev alanlar, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler mensupları, partiye üye 
olamazlar. 

b) Kamu hizmetinden yasaklılar, 

c) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
l ik , inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile isti
mal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçların
dan biriyle mahkûm olanlar, 

d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 
üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar, 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suç
lardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etmek suçundan mah
kûm olanlar, 

0 Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazı
lı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düş
manlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 

g) Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçün
cü fıkralarına yazılı eylemlerle aynı kanunun 537 nci maddesinin birinci, 
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ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve 
ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar, 

Partiye üye olamazlar ve üye kaydedilemezler. 

Üyeliğe Kabul Şartları 
M A D D E 5. — a) 3 üncü maddedeki nitelikleri haiz olup da partiye 

girmek isteyen her vatandaş ik i partilinin tezkiyesini taşıyan bir beyanna
meyi, ikametgâhının veya işyerinin veya nüfus kütüğünde kayıtlı bulundu
ğu ilçe başkanlığına verir. 

Ayrıca kendisinden parti program ve tüzüğünü kabul ettiğini ve yılda 
belirli bir aidatı ödeyeceğine dair bir beyanname alınır. Bu beyannamede 
müracaatçının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, tahsil durumu, 
medenî hali, mesleği, ikametgâh ve varsa iş adresinin sarih olarak yazıl
ması mecburidir. Partiye üye olmak isteyen kimse ikametgâhının veya iş
yerinin veya bulunduğu ilçe idare kuruluna müracaat eder. ilçe idare ku
rulu müracaatçıya, talebi halinde, bir alındı belgesi verir ve müracaatçının 
giriş beyannamesindeki şekil noksanlıkları olması halinde, talep sahibine, 
bu noksanlıkları tamamlaması için İS günlük bir süre tanınır. 

b) Herhangi bir sebepten dolayı ilçe idare kuruluna müracaat imkâ
nı bulunmayan ahvalde il idare kuruluna müracaat edilebilir. 

İl idare kurulu, bu müracaatı , alakalı kurula zimmet mukabili teslim 
edebileceği gibi iadeli taahhütlü mektupla da gereği yapılmak üzere 
gönderir. 

c) İlçe idare kurulunca isteklinin partiye alınmasına 4 üncü madde 
hükümleri ile sair hususlarda mani hali olup olmadığının tespiti için ince
leme yapılır. İnceleme müracaat tarihinden itibaren azamî onbeş gün süre
bilir. İnceleme sonunda müracaatın kabulü veya kabul edilmemesi hakkında 
ilçe idare kurulunca bir karar verilir. Bu kararın karar defterine geçirilme
si mecburidir. Karar "kabul" şeklinde ise kararın tarih ve numarası giriş 
beyannamesine yazılır. 

d) Karar, isteklinin partiye kabul edilmemesi şeklinde ise, bu husus 
karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde hiçbir sebep gösterilmeksi-
zin istekliye taahhütlü mektupla bildirilir. Sarih adresi olmayan giriş be
yannameleri ile toplu liste halinde müracaatlar hakkında bir muamele ya
pılmaz. Giriş beyannamesi olmayanlar hakkında tekemmül ettirilen üye ka
yıtlan muteber sayılmaz. 
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e) Partiye üye olmak üzere müracaat eden vatandaş, müracaat tari
hinden itibaren onbeş gün içerisinde müspet veya menfî bir tebligat alma
mışsa veya müracaatı reddedilmişse il idare kuruluna yazılı olarak itiraz 
edebilir. İl idare kurulu müracaattan itibaren en geç bir ay içerisinde bir 
karara vararak müracaat sahibine taahhütlü mektupla bildirir. Bu karar 
kesindir. 

0 T .B.M.M. seçimlerinde partinin aday listelerinde bağımsızlık sı
fatı belirtilmeden aday olanlar, seçimi kazandıkları anda kendiliğinden parti 
üyesi olurlar. 

g) Demokrat Partiye kaydolmak isteyen memlekete ve partiye büyük 
hizmeti geçmiş kimseler Genel idare Kurulunca partiye kabul edilirler. Bun
ların giriş beyannameleri ilgili i l veya ilçeye gönderilir. 

Genel İdare Kurulunca partiye kabul edilen kimseler hakkında diğer 
parti organlarında hiçbir itiraz ileri sürülemez. 

Üye Kayıt Defterlerinin Tutulması 

M A D D E 6. — Her ilçe ilgili seçim kurulu başkanlığınca tasdikli üye 
kayıt defteri tutmaya mecburdur. Bu deftere, tüzüğün 5 inci maddesine göre 
partiye kabul edilen üyeler, mahalle ve köylerinin bulunduğu sayfalara, karar 
tarihi, numarası , isim ve soyadı ve adresi ile birlikte işlenir. Beyannamenin 
ikinci nüshası, karar tarih, numarası işlendikten sonra il idare kuruluna 
gönderilir. İl idare kurulu, ilde mevcut ilgil i seçim kurulu başkanlığınca 
tasdikli üye kayıt defterine ilçelere ve ilçelerin mahalle ve köylerine göre 
kaydederler. Beyannameleri de kartoteks esasına göre muhafaza ederler. 

Kayıt Yeri 

M A D D E 7. — Her parti üyesi, kaydını yaptırdığı ilçe teşkilatına men
suptur. Bir parti üyesi, yalnız bir tek ilçe teşkilatına kaydolunabilir. Hiçbir 
parti üyesi nakil işlemi yaptırmadıkça bir başka ilçe teşkilatına kayıt ola
maz ve kayıtlı bulunduğu mahalle veya köyden başka bir yerden delege se
çilemez. 

Partiden Ayrılmış Olanların Yeniden Partiye Kabulü 

M A D D E 8. — Parti iller teşkilatına mensup olup da partiden ayrıl
mış olanların yeniden partiye kabulleri, ilçe idare kurulunun mütalaası üze
rine il idare kurulunun kararına bağlıdır. İl idare kurulunun karan kesindir. 

Partiden evvelce ayrılmış olan Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin 
ve Denetim Kurulu ve T .B .M.M. üyelerinin yeniden partiye kabulleri, 
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mensup oldukları il idare kurulunun mütalaası ve Genel İdare Kurulunun 
kararına bağlıdır. Genel İdare Kurulunun karan kesindir. 

Kanunî zaruretler dolayısıyla partiden ayrılmış ve tüzüğün 4 üncü mad
desi hükümleri dışındaki disiplin sebepleri ile partiden çıkanlmış olanla
rın mani hali geçince, istekleri üzerine kayıtları yenilenebilir. 

Genel İdare Kurulu lüzum gördüğü hallerde, yukarıdaki fıkra hüküm
leri saklı kalmak şartıyla, partiden çıkarılanlar hakkında af kararı alabilir. 

Üye Kaydının Silinmesi 

M A D D E 9. — Bir parti üyesinin, üyelik için kanun ve parti tüzüğü 
hükümlerine göre gereken niteliklere sahip olmadığı veya bu nitelikleri son
radan kaybettiği anlaşılırsa, kendisinden il veya Genel İdare Kurulunca bu 
konuda yazılı görüşünün bildirilmesi istenir. Bu üye, yazılı görüşünü, bu 
husustaki yazılı talebin kendisine gönderilmesinden bir ay içinde bildirmezse 
veya yazılı görüşünün incelenmesi olumsuz sonuç verirse, üyelik kaydı il 
idare kurulunun karan ile silinir. Talep Genel İdare Kurulundan gelmişse, 
il idare kurulunun teklifte bulunması icabetmez. 

Kaydı silinen üye, bu karara karşı, karann kendisine yazı ile bi ldir i l 
mesinden başlayarak bir ay içerisinde Merkez Disiplin Kuruluna itirazda 
bulunabilir. 

Mahkeme veya seçim kurulu karan ile kayıt silinmesi muamelesi ke
sin olup, bu şekilde kaydı silinenler, partinin hiçbir organına itirazda bu
lunamazlar. 

Üyelikten İstifa 
M A D D E 10. — Partinin her üyesi, istediği anda, parti üyeliğinden isti

fa edebilir. İstifa talebi, yetkili parti organlanna yapılır. Bu talebi alan ku
rul , gerekli kanunî işlemin yapılması için ilgili kurullara durumu bildirir. İl
gili kurullar, üye kayıt defterine şerh vererek, evrakı dosyasında saklar. 

Parti Üyelerinin Vazifeleri 

M A D D E 11. — Aşağıda sayılan vazifeleri partili üyeler ifa etmekle 
mükelleftirler : 

a) Parti programını ve yetkili organların bağlayıcı karar ve görüşle
rini her fırsattan faydalanılarak vatandaşlara yaymak ve anlatmak, 

b) Millet ve Devlet işleri, her çeşit kamu faaliyetleri ve bu konular
daki parti çalışması ile ilgilenmek ve bu hususlardaki bilgi ve düşüncele
rinden parti kurul lannın ve üyelerinin faydalanmasını sağlamak, 
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c) Üyesi bulunduğu parti teşkilatının ve kurullarının toplantılarına 
ve faaliyetlerine katılmak, 

d) Parti içinde veya partili üye sıfatı ile seçildiği kamu hizmetlerin
de, üzerine aldığı vazifeyi tam olarak yerine getirmek, 

e) Parti görevinin icap ettirdiği hizmeti eksiksiz yapmak ve kurul
lardaki görevlerden ayrılırken partinin evrak ve eşyasını tam olarak dev
retmek, 

f) Seçimlerde partinin yetkili organlarının gösterdiği yollarda hare
ket etmek ve partinin katıldığı seçimlerde parti adaylarının kazanması için 
çalışmak, parti listelerine ve bu adaylara oy vermek. 

Parti Üyeliğinin Sağladığı Haklar 

M A D D E 12. — Parti üyelerinin herhangi bir parti içi hizmette aday
lıklarını koyabilmeleri, partili üye sıfatıyla parti hizmetlerine seçilebilme
leri için en az altı ay evvel partiye kaydolunmuş bulunmaları şarttır. (Bu 
madde, bütün illerde teşkilat kurulduktan sonra tatbik edilir.) 

Altı ay evvel kaydını yaptırmayanlar, delege seçilemez ve seçemezler. 
Ancak bu h ü k ü m , köylerde tatbik edilmez. (Bütün illerde teşkilat kurul
duktan sonra tatbik edilir.) 

Partiye kayıtlı olmayanlar, ilçe, il idare kurulu ve Genel İdare Kurulu 
kararı ile, lüzum görülürse, belediye, il genel meclisi ve T.B.M.M. üyeliği
ne aday konulabilir veya gerekirse kontenjan adayı gösterilebilirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Parti Teşkilatı 

Teşkilatın Genel Taksimi 
M A D D E 13. — A) Merkez Teşkilatı, 
B) tiler Teşkilatı, 
Q T .B.M.M. , 11 Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları . 

A) Merkez Teşkilatı : 

1. Büyük Kongre, 
2. Genel İdare Kurulu, 
3. Genel Başkan, 
4. Genel Başkan Yardımcıları, 
5. Başkanlık Divanı, 
6. Merkez Disiplin Kurulu, 
7. Parti Divanı. 
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B) İller Teşkilatı : 

1. İl ve ilçe kongreleri, 
2. İl ve ilçe idare kurulları, 
3. Belde teşkilatları, 
4. İl disiplin kurulları. 

Q T.B.M.M. , İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları : 

1. T .B .M.M. Grubu Genel Kurulu, 
2. T .B.M.M. Grubu İdare Kurulu, 
3. T .B .M.M. Grubu Disiplin Kurulu, 
4. İl Genel Meclisi Parti Grupları , 
5. Belediye Meclisleri Parti Grupları. 

A) MERKEZ TEŞKİLATI 

I . - BÜYÜK KONGRE : 

Büyük Kongrenin Teşekkülü 

M A D D E 14. — Büyük kongre aşağıda yazılı partili üyelerden teşek
kül eder. 

a) Seçilmiş üyeler : 

Seçilmiş üyeler, T .B.M.M. üye tamsayısının ik i katından fazla olma
mak üzere il kongrelerince seçilmiş delegelerdir. 

Her ilden kongreye katılacak delege miktarı, partinin son milletvekili 
genel seçiminde bütün yurtta aldığı oy sayısının dokuzyüze bölünmesiyle 
bulunacak katsayıya o ilde alman oy miktarının bölünmesi suretiyle tespit 
edilecek miktardır. Büyük kongreye katılacak delegeler, il kongresinde kendi 
arasından seçilir. Büyük kongre delegelerinin seçimi Siyasî Partiler Kanu
nunun 21 inci maddesi uyarınca yapılır. Seçilmiş büyük kongre delegeleri
nin görevi, bir sonraki olağan kongreye katılacak delegelerin seçimine ka
dar devam eder. 

b) Tabiî Üyeler : 

1. Genel İdare Kurulu Üyeleri, 
2. Parti Genel Başkanı, 
3. Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, 
4. Parti Üyesi Bakanlar, 
5. Partili milletvekilleri. 

9 



c) Şeref Üyeleri : 

1. Demokrat Parti 5 inci Büyük Kongresi delegeleri, Demokrat Par
ti eski Genel idare Kurulu üyeleri, eski disiplin kurulu üyeleri, eski genel 
başkanlar, eski partili başbakanlar, partinin şeref üyeleridir. Seçilmiş veya 
tabiî delege değillerse büyük kongrenin onur üyeleri olup, oy verme hakkı 
hariç kongre üyeliğinin bütün haklarına sahiptirler. 

2. Türkiye veya dünya çapında, dalında ün yapmış, i l im, sanat, si
yaset, tiyatro, müzik ve basın mensuplarına Genel idare Kurulu kararıyla 
şeref üyeliği verilebilir. 

Büyük Kongrenin Yetki ve Görevleri 

M A D D E 15. — Büyük Kongrenin yetki ve görevleri şunlardır : 

1. Parti Genel Başkanını, partinin Genci İdare Kurulu ve Merkez Di
siplin Kurulunu gizli oyla seçmek, 

2. Parinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, 
3. Partinin gelir gider kesin hesabını kabul ve Genel idare Kurulunu 

ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek, 
4. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplum ve dev

leti ilgilendiren konularla kamu faaliyeti ve parti politikası hakkında genel 
nitelikli olmak şartıyla temenni kararlan veya bağlayıcı kararlar almak, 

5. Kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara 
bağlamak, 

6. Partinin kapanmasına veya bir başka partiyle birleşmesine ve böy
lece hukukî varlığı sona erecek partinin tasfiye veya intikal şekline dair ka
rarlar vermek. 

Büyük Kongrenin Toplanması : 

M A D D E 16. — Büyük Kongre en az ik i , en çok üç yılda bir Genel ida
re Kurulunun belirteceği tarihte toplanır. Toplantı yer ve zamanı kanunî müddet 
içinde en büyük mülkî amirliğine ve onbeş gün önceden teşkilata bildirilir. 

Genel Başkanın gerekli görmesi veya Genel İdare Kurulunun karan, 
yahut Büyük Kongre üye tamsayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Bü
yük Kongre, Genel Başkanlıkça olağanüstü toplantıya çağırılır. 

Olağanüstü Kongre, son olağan kongrenin seçilmiş üyeleri ve o tarih
teki tabiî üyelerle toplanarak toplantı gündemindeki konulan görüşür. Gün
dem, seçimlerin yenilenmesini gerektiriyorsa, önce bu husus, kongre dele
gelerinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla karara bağlanır. Karar se
çimlerin yenilenmesi şeklinde olursa, Genel Başkan dahil seçimler yenilenir. 
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Büyük Kongrenin toplantı günü, saati, yeri ve gündemi, olağan ve ola
ğanüstü toplantılar için onbeş gün evvel en az bir büyük gazete ile Genel 
Başkanlıkça ilan olunur. Kongrede gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdir
de aynı gün, aynı yerde bir saat sonra yapılır. 

Büyük Kongre Çalışma Usulleri 

Gündem 

M A D D E 17. — Büyük Kongrenin gündemi, Genel idare Kurulu tara
fından tespit olunur. Kongre, gündemine ve çalışma usullerine hâkimdir. 
Olağanüstü kongrenin gündemi, daveti yapan tarafından tanzim olunur. 

Büyük Kongrenin gündemine Genel Başkanın veya Büyük Kongre üye 
tamsayısının yirmide birinin yazılı isteği üzerine ilaveler yapılabilir. Parti 
çalışmaları hakkında Genel İdare Kurulunun raporu, Büyük Kongrenin 
gündeminde mutlaka yer alır. 

Partinin bütçesi ve kesin hesabı, Genel İdare Kurulunun teklifi üzeri
ne, Büyük Kongrece karara bağlanır. Ayrıca Genel İdare Kurulunun dü
zenlediği bilanço, Büyük Kongre tarafından onaylanır. 

Açılış 

M A D D E 18. — Büyük Kongrede toplantı nisabı, delege tamsayısının 
salt çoğunluğudur. Büyük Kongre, yoklamayı müteakip toplantı nisabı var
sa, Parti Genel Başkanı veya Genel idare Kurulundan bir yetkili tarafın
dan açılır. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda yeter sayı bulunamamışsa, 
bir saat sonra aynı gün ve yerde toplanır ve nisap aranmaz; mevcut delege
lerle, kongre yapılır. 

Başkanlık Divanı 
M A D D E 19. — Büyük Kongre, gündemindeki meseleleri müzakereye 

başlamadan evvel, bir başkan, üç ikinci başkan ve yedi kâtip seçer. Bunlar 
kongre divanını teşkil ederler. Divan başkanlığı için birden fazla aday gös
terildiği takdirde seçimler gizli oyla yapılır. Kongre Divanı müzakereleri ida
re, kongrenin inzibatını temin, evrakı muhafaza, zabıtları tanzim' ve tasnif 
sırasında ve neticesindeki şikâyet ve itirazları tetkik ve kesin karara bağla
makla vazifelidir. 

Genel Başkanın Açış Konuşması ve Faaliyet Raporunun Okunması 
M A D D E 20. — Büyük Kongrede, önce Genel Başkan açış konuşma

sını yapar. Bunu Genel İdare Kurulu raporunun okunması takip eder. Ra
por, Genel İdare Kurulu üyelerinden biri tarafından okunabilir. 
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Komisyonlar 

M A D D E 21. — Büyük Kongre, aşağıda yazılı komisyonları teşkil eder. 
Bundan başka, işlerin mahiyetine göre aynca komisyonlar tertip ve teşkil 
olunabilir. 

1. Ana Davalar Komisyonu, 
2. Program Komisyonu, 
3. Tüzük Komisyonu, 
4. Dilekler Komisyonu, 
5. Gençlik Davaları Komisyonu, 
6. İşçi ve Esnaf Meseleleri Komisyonu, 
7. Köy ve Köylü Davaları Komisyonu, 
8. Memur Meseleleri Komisyonu, 
9. Bütçe, Kesinhesap ve Bilanço Komisyonu. 

Komisyonların Kuruluşu 

M A D D E 22. — Her ilden bir temsilcinin iştirak edeceği bir heyet ta
rafından her bir komisyon için, ihtisaslara riayet edilerek beşer üye tespit 
olunur. Bu adaylar, Kongre Başkanlığı tarafından Kongrenin tasvibine 
sunulur. 

Komisyonların Çalışma Usulü 

M A D D E 23. — Komisyonlar, kendilerine bir başkan, bir ikinci başkan, 
bir sözcü ve bir kâtip seçerler. Bunlar komisyonların divanını teşkil ederler. 

Komisyonların toplantı nisabı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 
Komisyonlar, kendilerine havale edilen işlerin icabına göre, tali iht i 

sas komisyonları teşkil edebilirler. 

Komisyon müzakerelerine isteyen Büyük Kongre delegeleri iştirak ile mü
talaalarını bildirebilir. Ancak komisyonda üye olmayanlar oy kullanamazlar. 

Komisyon tutanakları , Divan tarafından imzalanır. Evrakın muhafa
zası kâtiplere aittir. 

Her komisyon başkanı, divanı teşkil edenlerin isimlerini ve tanzim et
tikleri raporları , evrakı ile birlikte Kongre Divanına verir. Rapor, kongre
de müzakere edilerek oylanır; kabulü halinde kesinlesin 

Kongre Müzakereleri 
M A D D E 24. — Büyük Kongrede müzakereler, gündemindeki sıraya 

göre yapılır. Bu sıranın değiştirilmesi veya bir meselenin gündeme alınma
sı kongrenin kararına bağlıdır. 
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Müzakereler söz isteği sırasına göre cereyan eder. Başkan, Parti Genel 
Başkanı ile Genel İdare Kurulu adına Genel İdare Kurulu Üyesine ve Ko
misyon Başkanı ile sözcülerine tercihen söz verir. 

Partinin tüzük ve programında değişiklik yapılmasına dair tekliflerin 
veya millet ve devlet veya kamu faaliyetlerini yahut parti politikasını i lgi
lendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için 
bunların Genel Başkan veya Genel İdare Kurulu veya kongre delegelerinin 
en az yirmide biri tarafından yazılı olarak talep edilmiş olması gerekir. Bu 
teklifler, Büyük Kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra 
Büyük Kongreye sunulur, komisyon raporunu inceler. 

Büyük Kongre Seçimleri 
M A D D E 25. — Genel Başkan, Genel İdare Kurulu ile Merkez Disip

lin Kurulu Üyelerinin seçimleri yargı gözetimi altında, gizli oy ve açık tas
n i f esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır : 

Seçim yapılacak Büyük Kongre toplantılarından en az onbeş gün ön
ce kongreye katılacak üyeleri gösteren listeler, Yüksek Seçim Kurulunun 
tayin edeceği seçim kurulu başkanına ik i nüsha olarak verilir. Siyasî Parti
ler Kanununun 21 inci maddesindeki esaslara göre seçim kurulu başkanın
ca tasdik edilen listeler kongre toplantı tarihinden yedi gün önce parti ge
nel merkezi binasında asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür. 
İlan süresince listeye yapılacak itirazlar, ilgili hâkime yapılır. Bu suretle i l 
gili seçim kurulu tarafından kesinleştirilen ve mühürlenerek partiye gön
derilen listeye hiçbir surette itiraz edilemez. 

Büyük Kongrede yapılacak seçimlerde aday olmak için şahsen müra
caat edenlerin listeleri, organlara göre ayrı ayrı olmak üzere bu tüzükte 
gösterilen usullere uygun olarak düzenlenip, mühürlenmek için görevli se
çim kurulu başkanına verilir. 

Seçim Kurulu Başkanlığınca, Büyük Kongre Seçim Sandık Kuruluna 
yardımcı olunması ve oyların sayılması için, aday olmayanlar arasından 
ayrı ayrı illerden olmak şartıyla her organ seçimi için üçer kişilik tasnif 
komisyonu kurulur. 

Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üye
likleri için şahsen müracaat eden adayları kura ile belirlenecek bir harften 
itibaren soyadı alfabe sırasını esas alarak, bu kurullara göre ayrı ayn liste
lerde birleştirip, Genel Kurulun bilgisine sunduktan sonra açık bir şekilde 
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askı yoluyla da kongre salonunda ilan eder ve çoğaltıldıktan sonra mü
hürlenip oy pusulası olarak kullanılmak üzere seçim kurulu başkanına 
gönderir. 

Oyların Kullanılması 

M A D D E 26. — Seçim Kurulunca gönderilen listede adı yazılı olma
yanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya re
simli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş resmî 
belge ile, Büyük Kongre seçmeni olduğunun ispat edilmesinden ve listede
ki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 

Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, 
adayları gösterir ve seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki isim
lerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturacak üye sa
yısından fazla veya yarısından az adayın işaretlendiği oy pusulalarıyla, se
çim kurulunca mühürlenmemiş oy pusulaları geçersiz sayılır. 

Tasnif sonunda en fazla oy alanlar asıl üyeliklere, sonra gelenler oy 
sırasına göre yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Eşitlik halinde kur'a çekilir. 

Seçim sonuçlarına, tutanakların düzenlenip ilan edilmesinden itiba
ren ik i gün içerisinde ilgililer tarafından ilgili hâkime itiraz edebilirler. Hâ
kim tarafından verilen karar kesindir. 

Kongre Tutanakları ve Bantları 

M A D D E 27. — Kongre sonunda kongreye müteallik bütün evrak, tu
tanaklar, bantlar ve oy pusulaları, kongre başkanı tarafından mühürlenip, 
bir dizi pusulası tanzim edilerek, muhafaza edilmek üzere seçilen genel baş
kana teslim edilir. 

I I . - GENEL İDARE K U R U L U 

Kuruluşu 

M A D D E 28. — Genel İdare Kurulu, Partinin Büyük Kongreden son
ra gelen en yüksek karar ve icra organı olup, şu üyelerden teşekkül eder : 

a) Parti Genel Başkanı, 
b) Büyük Kongrece seçilen 30 asıl ve 30 yedek üye, 
c) Varsa T .B .M.M. parti grubunun 1 başkanvekili. 

Genel İdare Kurulunun görevi Büyük Kongrenin gelecek normal top
lantısına kadar devam eder. Bu süre içinde ölüm ve istifa gibi sebeplerle 
ayrılanların yerine yedekleri çağırılır. 

14 



Genel idare Kurulunun Vazife ve Selahiyetleri 

M A D D E 29. — Genel İdare Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Parti program ve tüzüğünün hükümlerini, Büyük Kongre karar
larını uygulamak ve bunlara göre partinin bütün teşkilatını idare etmek, 

b) Lüzum görülen yerlerde teşkilat kurmak, 
c) Partinin program ve tüzüğünün tatbiki, mesai şeklinin tanzimi, 

ihtisas komisyonları ve bürolarının teşkili ile sair lüzumlu gördüğü husus
lar hakkında yönetmelikler hazırlamak, 

d) Partinin prensiplerini yaymak için bütün yayın ve telkin vasıtala
rından faydalanmaya çalışmak, 

e) Partinin umumî faaliyet ve siyaseti hakkında teşkilatı aydınlatmak 
ve yapılması gereken işler hususunda direktif ve talimat vermek; teşkilat 
kademelerinden intikal eden mevzularda karar vermek ve gerekli gördüğü 
malumatı istemek, 

0 Büyük kongreye sunulacak bilançoyu, kesinhesap raporunu, büt
çeyi, umumî faaliyet raporunu hazırlamak, 

g) Partinin görüşü ve ele aldığı meseleleri parti teşkilatı ile Meclis 
Grubuna aksettirmek, takip ve sonuçlandırmak, lüzum halinde Meclis Grup 
İdare Kumlu ile müşterek toplantı yapmak, 

h) Partinin gelirini artırmaya çalışmak ve bunun için gerekli tedbir
leri ve kararları almak, 

i) Bütün seçimlere ait seçim mekanizmasını tanzim, sevk ve idare 
etmek, 

j) Tatbikattan ve yeni durumlar karşısında lüzumlu kararlan almak, 
kanunlar ile tüzüğün verdiği bütün görevleri yerine getirmek, 

k) Partinin menfaatına uygun, kanunlann ve tüzüğün yasaklamadı
ğı bütün görevleri yapmak, bu sebeple her türlü karan ve tedbiri almak. 

1) Parti teşkilatının kanun ve tüzük hükümlerine uygun çalışmalan-
nı temin ve murakabe etmek üzere parti müfettişlikleri kurmak, bunlann 
çalışma şekli ve usullerini tanzim edici yönetmeliği hazırlamak, parti mü
fettişlerini kontrol ve murakabe etmek. 

TEFTİŞ VE D E N E T İ M 

m) Genel İdare Kurulu bütün teşkilatı, kademeler de kendilerine bağlı 
alt kademeleri her yönden, teftiş ve denetim altında bulundururlar. Aynca 
her kademe kendi kongresi tarafından denetime tabidir. 
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Her kademe, bağlı bulunduğu üst kademeye gelir giderleri hakkında 
en geç altı ayda bir hesap vermekle yükümlüdür. 

PARTİ MÜFETTİŞLERİ 

Genel idare Kurulu, parti muamelatının kanun, parti, tüzük ve yö
netmeliklerine uygunluğunu sağlamak, parti işlerini düzene sokmak, par
ti çalışmalarını hızlandırmak ve daha verimli hale getirmek, teşkilat kur
mak veya teşkilatı denetlemek amacı ile gerektiği kadar parti müfettişi gö
revlendirebilir. Bölge müfettişlikleri kurabilir. 

Parti müfettişlerinin, görev yerleri veya alanları yahut bölgeleri görev 
yetkilerinin sınırı atanmalarıyla belirtilir. 

GENEL MERKEZ DİVANLARI 

M A D D E 29. — n) Kuruluşu, Görev ve Toplantıları : 

Genel Merkez Divanları üyeliği devam eden parti kurucuları, eski ge
nel başkanlar ile genel başkan ve genel idare kurulu üyeleri, merkez disip
lin kurulu üyeleri, partili bakan ve milletvekilleri, il başkanları, il belediye 
başkanları ve yüksek danışma ve onur kurulu başkanı ve başkanlık diva
nı, genel idare kurulunun lüzum göreceği zamanlarda başkanlık divanının 
tespit edeceği gündem ile toplanır. 

Genel Merkez Divanı genel başkan tarafından lüzum görüldüğü tak
dirde ilçe başkanları ve partili belediye başkanlarının da katılması suretiy
le de genişletilmiş şekilde genel başkan tarafından toplantıya çağrılır. 

Genel Merkez Divan toplantılarında partinin uygulamakta olduğu po
litikalar veya uygulanacak politikalar hakkında müzakere yapılır ve istişa-
ri görüşler belirlenir. Bu toplantılar Genel Başkanın lüzum gördüğü hal
lerde toplanır. 

İl ve ilçelerde de il ve ilçe başkanları lüzum gördüklerinde bütün i l , 
ilçe, belde idare ve disiplin kurullarının iştirakiyle genişletilmiş divan top
lantıları yapılır ve Genel İdare Kurullarına da duyurulur. 

Genel İdare Kurulunun Vazife Taksimi 

Genel İdare Kurulu kendi üyeleri arasından gizli oyla teşkilat işleri, 
seçim işleri, siyasî işler, basın ve propaganda işleri, kadın ve gençlik işleri, 
ekonomik ve malî işler, bütün dernekler ve sendikalar, iş ve işçi sorunları, 
sosyal işler ve münasebetler, parlamento ve hükümet ilişkileri, araştırma, 

16 



planlama ve politika tespiti işlerine bakmak üzere ik i ila yedi Genel Baş
kan Yardımcısı seçer. Genel Başkan Yardımcıları Genel Başkan tarafından 
verilen diğer işleri de yürütürler. Ayrıca bir genel sekreter ve bir genel mu
hasip de yine Genel İdare Kurulu üyeleri arasından gizli oyla seçilir. 

Genel Başkan Yardımcıları lüzumu halinde genel idare kurulu üyeleri 
arasından bir veya i k i yardımcı seçebilirler ve genel idare kuruluna bilgi 
verirler. Genel Başkan Yardımcılarının bulunmadıkları zamanda yerlerine 
hangi yardımcının vekalet edeceğini kendileri belirler ve Genel Başkanlık 
Divanına bildirirler. Genel Sekreter de lüzum halinde genel idare kurulu 
üyeleri arasından bir veya i k i yardıma seçebilir ve Genel İdare Kurulunun 
bilgisine sunar. 

M A D D E 30. — Genel İdare Kurulu kendi üyeleri arasından görevleri 
belirtilmek suretiyle 2-7 Genel Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreter ve Genel 
Muhasibi üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçer. 

I I I . • GENEL BAŞKAN : 

Seçimi ve Süresi 

M A D D E 31. — Parti Genel Başkanı, büyük kongre tarafından kapalı 
hücrede, gizli oy açık tasnif esasına göre, üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile seçilir. İlk i k i oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 
i k i aday arasında seçim tekrarlanır ve en çok oy alan aday, Genel Başkan 
seçilmiş olur. Genel Başkanın görev süresi en çok üç yıl olup, müteakip 
kongreye kadar devam eder. 

Herhangi bir sebepten dolayı Genel Başkanlığın boşalması halinde, 
yenisini seçmek üzere Büyük Kongre 45 gün zarfında Genel İdare Kurulu 
tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. 

Genel Başkanın Vazife ve Selahiyetleri 

M A D D E 32. — Parti Genel Başkanı : 

a) Partiyi temsil eder; 

b) Disiplin kurulları hariç, bütün teşkilatın tabiî başkanıdır; 

c) Genel İdare Kuruluna, milletvekili bulunduğu takdirde parti gru
buna başkanlık eder; 

d) Partiyi bağlayıcı demeç ve tebliğleri bizzat kendisi yayınlar veya 
vazifelendirdiği kimselere yayınlatır; 
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e) Mutat toplantılar dışında, başkanlığım yaptığı kurulları, lüzum 
gördüğü zaman toplantıya çağırır; 

0 Gerekli gördüğü takdirde Büyük Kongreyi olağanüstü toplantıya 
çağırır; 

g) Yetkili gruplarca alınan kararların tatbikine nezaret eder ve tatbi
kini sağlar. 

h) Parti adına dava açabilir ve davada hasım olabilir. 

IV. - GENEL BAŞKAN Y A R D I M C I L A R I : 

Unvan ve Görevleri 
M A D D E 33. — 30 uncu madde gereğince seçilen Genel Başkan Yar

dımcılarının unvan ve görevleri şunlardır : 

a) Teşkilat işlerine bakan Genel Başkan Yardımcısı, teşkilatın geliş
tirilmesinden ve kongrelerin yapılmasından ve teşkilat bünyesindeki ih t i 
lafların halledilmesinden, bu tüzük hükümleri gereğince sorumludur. 

Propaganda ve siyasî işler Genel Başkan Yardımcısı, partinin propa
ganda ve istikbale ait araştırma ve geliştirme tedbirlerinin alınmasını te
min eder. Partinin basınla olan ilişkilerini koordine eder. 

b) Seçim işlerine bakan Genel Başkan Yardımcısı, her türlü genel, 
mahallî ve kısmî seçim işlerini tedvir etmekle görevlidir. Bu görevini ya
parken teşkilat ve propaganda işlerine bakan Genel Başkan Yardımcıları 
ile istişare eder. 

c) Sosyal ilişkilere bakan Genel Başkan Yardımcısı, toplumun çeşitli 
kesimlerinin parti, T . E M . M . Grubu ve hükümetle ilişkilerini düzenler, ça
lışma grupları oluşturur, kadın ve gençlik komisyonları kurabilir. Çalışma
ları kontrol ve koordine eder. 

Genel Başkanın yokluğunda veya boşalma halinde sırasiyle teşkilat iş
lerine bakan Genel Başkan Yardımcısı, onun yokluğunda sırasıyla diğer yar
dımcılar vekalet eder ve bu sıfatla Genel İdare Kuruluna da başkanlık eder. 

Genel Başkan Yardımcıları arasında boşalma vukuunda Genel İdare 
Kurulunun ilk toplantısında 30 uncu madde uyarınca seçim yapılır. 

Genel Sekreter ve Yardımcısı 

M A D D E 34. — Genel Sekreter, Genel İdare Kurulu toplantılarım, par
tinin muhaberatını tanzim, müzakereleri tespit, kararları karar defterine 
işler ve icrasını takip eder. 
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Parti teşkilatında personel işlerini tedvir ve kontrol etmek, parti bina
larının ve vasıtalarının bakımına ve kullanılmasına nezaret, her türlü def
terleri muhafaza etmek de Genel Sekreterin vazifelerindendir. 

Genel Sekreter, Genel İdare Kurulu üyeleri arasından bir üyeyi "Ge
nel Sekreter Yardımcısı" olarak seçer. Kendisi bulunmadığı zamanlarda, 
Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterin katıldığı organlara onu temsi-
Ien iştirak eder. 

Genel Muhasip 

M A D D E 35. — Parti Merkez Teşkilatının malî işlerini Genel Muha
sip yürütür. İller teşkilatının malî işlerini murakabe eder. Partinin malî iş
lerine ait muamele ve muhabere evrakını parti Genel Başkanı veya yardım
cılarından bir i ile birlikte imzalar. Partinin malî ve muhasebe işlerinden 
mesuldür. 

V. - BAŞKANLIK DİVANI 

Kurulusu 
M A D D E 36. — Başkanlık Divanı Genel Başkan, Genel Başkan Yar

dımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip ve varsa T.B.M.M. Grubu Baş-
kanvekilinden teşekkül eder. (T .RM.M. Grup Başkanvekili Genel İdare Ku
rulu üyesi iseler oy kullanırlar, aksi takdirde oy kullanamazlar.) 

M A D D E 37. — Başkanlık Divanı, Genel Başkanın danışma ve yürüt
me organıdır. 

a) Başkanlık divanı partiyi, büyük kongrenin direktifleri ve Genel 
İdare Kurulunun kararları doğrultusunda sevk ve idare hizmetinde, Genel 
Başkana yardımcı olur. 

b) Partinin bilumum kurul ve ünitelerinde etkili bir çalışma tempo
sunun gerçekleşmesine teşkilat kademeleri arasında ahengin sağlanmasına 
çalışır. 

c) T .B.M.M. Parti Grubu ile Genel Merkez arasında temas ve irtiba
tı devam ettirir. 

d) Genel Başkan tarafından yapılacak veya parti adına yayınlana
cak önemli beyanat ve açıklamaların esaslarını tespit eder. 

e) Genel İdare Kurulunun gündemini hazırlar. 

0 Seçimlere ait organizasyonu tanzim, sevk ve idare çalışmalarında 
kendi aralarında Genel Başkana yardım eder. 
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V I . - MERKEZ DİSİPLİN K U R U L U : 

Kuruluş ve Görevleri 

M A D D E 38. — Merkez Disiplin Kurulu, Büyük Kongrece seçilen on-
bir üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında onbeş gün içinde gizli oy ve salt 
çoğunlukla bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. 

Merkez Disiplin Kurulu tüzüğün disiplin işleri kısmında belirtilen gö
revleri ifa eder. (Merkez Disiplin Kurulu 11 asıl, 11 yedek üyeden oluşur.) 

B) İLLER TEŞKİLATI : 

Teşkilat Merkezleri 

M A D D E 39. — Parti teşkilatı mülkî idare bölümlerine paralel olarak : 

Belde teşkilatı, belediye olan nahiye ve kasaba merkezlerinde; 

ilçe teşkilatı, illerin merkez ilçelerinde ve il'e bağlı ilçelerin merkezle
rinde, 

İl teşkilatı, il merkezlerinde kurulur. 

Belde teşkilatı idare kurulu, ilçe idare kuruluna, ilçe idare kurulu il 
idare kuruluna, il idare kurulu Genel İdare Kuruluna bağlıdır. 

Her türlü mülkî idare bölümünde, yukarıda zikredilen teşkilat birim
lerinden sadece biri bulunur. 

I . - PARTİ TEMSİLCİLİĞİ : 

M A D D E 40. — Köy ve mahallelerde, ilçe kongresine katılacak delege 
seçimlerini gerçekleştirmek ve gerekli işlemleri yürütmek için her mahalle
de ve köyde partiye kayıtlı üyeler arasından bi r i , ilçe idare kurulu tarafın
dan parti temsilcisi olarak görevlendirilir. 

Partinin gayesine uygun çalışmaları yapmak üzere teşkilat kademeleri 
kendi bünyelerinde danışma veya araştırma kurul ve komiteleri teşkil edi
lebilir. Bunların görev ve yetkileri ile üyelerin sayısı, seçilme ve görevlen
dirme usulleri yönetmelikle düzenlenir. 

YÜKSEK DANIŞMA VE ONUR KURULU : 

a) Danışma ve Onur Kurulu doğrudan doğruya Genel idare Kuru
luna bağlı istişarî bir kuruldur. 

b) Yüksek Danışma ve Onur Kurulu D.P. milletvekilleri, D.P.'nin ha
yatta kalmış eski il başkanları, D.P.'Ii belediye başkanları, D.P. kökenli es
ki parlamenterlerden teşekkül eder. 
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c) Yüksek Danışma ve Onur Kuruluna üyeler kendi aralarında bir 
başkan, bir başkanvekili ve bir de sekreter seçer. 

d) Toplantılar parti genel başkam veya Yüksek Danışma ve Onur Ku
rulunun başkanının daveti üzerine toplanır, görüş ve düşünceleri ve tavsi
yeleri Genel Başkanlığa bildirirler. 

I I . - KÖY VE M A H A L L E T O P L A N T I L A R I , DELEGE SE
ÇİMLERİ : 

M A D D E 41. — Köy ve mahalle toplantılarını yapma görevi belde teş
kilatı bulunan yerlerde belde idare kuruluna, diğer yerlerde köy veya ma
halle parti temsilcisine aittir. 

İlçe başkanlığı, ilçeye bağlı her köye ve mahallede oturan parti üyele
rinin listelerini, üye kayıt defterlerine uygun olarak ayrı ayn hazırlayıp ait 
olduğu köy veya mahallenin parti temsilcisine, belde teşkilatı olan yerlerde 
belde idare kuruluna gönderir. Üyelerin oturduktan yeri açıkça gösterir şe
kilde hazırlanması gereken bu listeler, toplantılardan onbeş gün önce köy 
veya mahallede, uygun bir yere, ilçede parti binasının kapısına asılmak su
retiyle ilan olunur. 

Partiye kayıtlı olup da listeye ismi yazılmamış, ya da o muhtarl ık çev
resinde oturmamış olup da listeye adlan yazılmış üyeler hakkında listele
rin asıldığı tarihten itibaren beş gün içinde, herhangi bir üye tarafından 
ilçe yönetim kuruluna itiraz edebilir. 

İlçe yönetim kurulu itirazlan Uç gün içinde karara bağlar ve listelerde 
gereken düzeltmeleri yaparak aynı şekilde ilan eder. Karar derhal alındı bel
gesi ile şikâyetçiye tebliğ edilir. İlçe yönetim kurulu Uç gün içinde karar ver
mez veya şikâyetçinin itirazım reddederse, il yönetim kuruluna itiraz edebilir. 

İl yönetim kurulunun verdiği karar kesin olup, ilçe yönetim kurulu 
bu karara göre işlem yapmak zorundadır. Üyenin il yönetim kurulundan 
alacağı karar, toplantıya iştirak için yeterlidir. 

Köy ve mahalle toplantılannm tarihi, saati ve yeri (Bu yerin herkese açık 
olması lazımdır.) toplantı gününden on gün önce, toplantının yapılacağı köy 
ve mahallede uygun bir yere, ilçede parti binasının kapısına asılır. Köy ve ma
halle toplanülan Han edilen gün, saat ve yerde parti temsilcisi tarafından, belde 
teşkilatı olan yerlerde belde başkanı tarafından yoklama ile açılır. Kayıtlı üye
lerin yandan bir fazlası yoksa, köy ve mahalle toplantısı bir saat son
raya bırakılır. İkinci toplantıda hazır bulunan üyelerle iktifa olunur. 
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Köy ve mahalle toplantılarında, ilçe kongresine katılacak miktarda asıl, 
bu sayının yarısı kadar yedek delege seçilir ve seçim tutanağı derhal ilçe 
başkanlığına gönderilir. 

Genel İdare Kurulu, her türlü delege seçimlerini kısmen veya tama
men iptal etmeye, yeniden yaptırmaya ve lüzum gördüğü hallerde delege 
seçimlerini bizzat yürütmeye görevlileri seçmeye yetkilidir. 

I I I . • BELDE TEŞKİLATI 

Belde Yönetim Kurulu 

M A D D E 42. — Belediye teşkilatı bulunan her köy (Kasaba) ve nahi
yede bir başkan ve ik i üyeden oluşan, Demokrat Parti belde yönetim ku
rulu teşkil olunur. 

Belde teşkilatının kuruluşu, ilçe yönetim kurulunun teklifi ile İl Yö
netim Kurulunca onaylanmak suretiyle gerçekleşir ve Genel Merkeze de 
bildirilir. 

Belde teşkilatında görev verilecek parti üyelerinin belde merkezinde 
ikamet etmeleri gerekir. 

Seçimi 

M A D D E 43. — Belde başkanı ile yönetim kurulları, her kongre dö
neminde ilçe kongresinden evvel, delege tespitleri için tüzüğün 41 inci mad
desi uyarınca o yerde yapılacak toplantıda, aşağıdaki usule göre seçilir. 

İlgili kasaba yahut nahiyenin belediye hudutları dahilinde ikamet eden 
her parti l i , belde yönetim kurulu başkan veya üyelikleri için adaylığını ko
yabilir yahut aday gösterilebilir. 

Belediye meclis ve il genel meclisi üyeleri belde teşkilatında görev ala
mazlar. 

Adayların belirlenmesini müteakip toplantı başkanın nezaretinde ya
pılacak gizli oylama sonunda en fazla oy alan asıl üyeliğe, sonra gelen ik i 
aday yedek üyeliği seçilmiş olur. Yeter sayıda yedek üye çıkmaması halin
de mevcutla iktifa olunur. 

Daha sonra belde yönetim kurulu asıl üyeliğine seçilen Uç kişi, kendi 
aralarında gizli oyla bir başkan seçer. 

Yönetim kurulu üyeleri ile başkan seçiminde salt çoğunluk esası uy
gulanır. 
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Görev ve Yetkileri 

M A D D E 44. — Belde yönetim kurulu, partinin belediye hudutları da
hilindeki hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir. Bu arada; 

a) O yer sakinlerini partiye üye kaydolmaları konusunda kendileri
ne yardıma olur ve (İye kayıtlarının artırılmasına çalışır. 

b) Belde hudutları dahilinde ikamet etmekte bulunan partili üyele
rin onaylı bir listesini ilçe başkanlığından alarak toplantılar için hazır bu
lundurur. 

c) İlçe kongresi için yapılacak delege seçimini, ilçe başkanlığının gös
tereceği takvim içerisinde gerçekleştirir. Bu maksatla yapılacak toplantı
nın yer, gün ve saatini mahallî usullerle partililere duyurur. 

d) Belde teşkilatında görev alan başkan ve üyelerin adlarını, soyad
larını, doğum yer ve tarihlerini, meslek veya sanatlarım ve ikametgâhları
nı gösterir onaylı listelerin birer örneğini, seçim sonrası bir hafta içerisin
de, kaymakamlığı tevdi edilmek Özere ilçe başkanlığına, diğer bir örneğini 
Cumhuriyet Başsavcılığına verilmek üzere Genel Merkeze gönderir. 

e) Çevre halkının partiye karşı ilgi ve sevgisini artırmak, partinin 
program ve prensiplerini yaymak için gayret sarfeder. 

0 Üst kademelerin vereceği talimat ve görevleri yerine getirir. 

g) Çevrenin kamu hizmetleriyle ilgilenir. 
h) Seçimlerde parti adaylarının kazanmaları için çaba harcar. 
Belde teşkilatı, hudutları dahilinde bulunduğu ilçe yönetim kuruluna 

bağlıdır. Bu itibarla çok acele ve önemli bir sebep olmadıkça il ve genel 
merkez kademesiyle yazışmaya giremez. 

Belde teşkilatı kurulan yerleşim merkezlerinde, o yer için ayrıca parti 
temsilcisi seçilemez. 

IV. - İLÇE VE İL TEŞKİLATI 

Üçe Kongresinin Delegeleri 
M A D D E 45. — İlçe kongresi seçilmiş ve tabii üyelerden teşekkül eder. 

Seçilmiş delegeler 400'den fazla olamaz. 

1. Seçilmiş üyeler : 

a) İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı partili üyesi sayısı 400 
veya daha az ise bütün üyeler ilçe kongresi delegesi sayılır. 
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b) İlçe ve çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı partili üye sayısı 
400'den fazla ise; 400 rakamı, partinin son milletvekili genel seçiminde o 
ilçede aldığı oy sayısı toplamına bölünür, elde edilen katsayı her köy ve 
mahallede son milletvekilliği genel seçiminde partinin aldığı oy sayısıyla 
çarpılır. Çıkan sayı köy ve mahalleden seçilecek delege miktarını gösterir. 

İlçe yönetim kurulunca yapılacak delege hesapları, delege seçimlerin
den Uç ay önce il yönetim kurulunca incelenip tasdik edilmek suretiyle ke
sinlesin Bu listelere karşı tasdik tarihinden itibaren bir ay içinde genel mer
keze itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Genel Merkezce verilen karar kesindir. 

c) Köy ve mahalleye isabet eden delege miktarı kadar o köy ve ma
hallede partili üye yoksa, eksik üye kadar delegelik boş bırakılır. Bu dele
gelik başka bir köy veya mahalleden doldurulamaz. 

Köy ve mahallenin genel seçiminden sonra kurulması, kaldırılması, 
bölünmesi, birleştirilmesi gibi sebeplerle buralarda partinin aldığı oy mik
tarının resmen tespit edilememesi halinde delege miktarının tespitine teş
kilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yetkilidir. 

2. Tabiî Üyeler : 

İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanı, il be
lediye başkanı ve ilçeye bağlı Demokrat Partili diğer belediyelerin başkan
larından ibarettir. 

Delege Listesi 

M A D D E 46. — İlçe başkanlığı köy ve mahalle toplantılarından sonra 
kongre için seçilen delegelerin listesini ik i nüsha olarak hazırlayarak kong
reden en az onbeş gün önce o yerin ilçe seçim kurulu başkanına, (ilçede 
birden fazla ilçe seçim kurulu bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu 
başkanına) verir. 

Kesinleştikten sonra İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından onaylana
rak ilçe başkanlığına iade olunan delege listesi, ilçe kongresinin yoklama 
cetvelini teşkil eder. 

İlçe Kongresinin İlam 

M A D D E 47. — İlçe kongresi, kongre gününden en az 15 gün evvel 
alışılmış ilan araçlarıyla halka duyurulur. İ landa kongrenin yer, gün, saat 
ve gündemi belirtilir. (Gazete ile ilan şart değildir.) 

İlk toplantıda salt çoğunluk bulunmazsa, toplantı aynı gün, aynı yer
de bir saat sonra yapılır. 
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İkinci toplantıda hazır olan delege ile iktifa olunur. 

İl Kongresi İçin Delege Seçimi 

M A D D E 48. — İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayı
sı partinin o ilçe seçim çevresinde, son milletvekili genel seçimlerinde aldı
ğı oya göre aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

600 sayısı, il seçim çevresinde son milletvekili genel seçimlerinde par
tinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. 

Elde edilen katsayı, ilçe seçim çevresinde son milletvekili genel seçim
lerinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. 

Ortaya çıkan rakam, o ilçe kongresinde il kongresi için seçilecek dele
ge sayışım gösterir. 

İlçenin genel seçimlerden sonra kurulması, kaldırılması, bölünmesi, 
birleştirilmesi veya sair sebeplerle ilçede partinin aldığı oy miktarının res
men tespit edilememesi halinde delege miktarının tespitine teşkilat işlerin
den sorumlu genel başkan yardımcısı yetkilidir. 

İlçe İdare Kurulu 

M A D D E 49. — İlçe idare kurulu, ilçe kongresi tarafından gizli oyla 
seçilen 5'ten az, 9'dan çok olmamak şartıyla asil ve bir o kadar da yedek 
üyeden teşekkül eder. Bu miktarı genel idare kurulu tespit ve tebliğ eder. 

İl Kongreleri Delegeleri 

M A D D E 50. — 11 kongresi seçilmiş delegeleri ile tabiî üyelerden te
şekkül eder. Seçilmiş delegelerin sayısı 600'den fazla olamaz. 

1. Seçilmiş Delegeler : 

İlçe kongrelerince, tüzüğün 48 inci maddesine göre seçilen delegelerdir. 

2. Tabiî üyeler şunlardır : 

a) İlin partili milletvekilleri, 
b) İl başkanı, 

c) İl idare kurulu üyeleri, 

d) İl disiplin kurulu başkanı, 

e) İl disiplin kurulu üyeleri, 

0 Büyükşehir belediye başkanları. 
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Geçici idare kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılmak hakkına 
sahiptirler. Ancak, geçici il idare kurulu başkan ve üyelerinden delege sı
fatı olmayanların, kongrede oy kullanma hakları yoktur. 

3. Onur üyeleri : 

Parti üyeliği devam eden eski il ve disiplin kurulu başkanları, D.P.'li 
büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olan partililer, i l in partili eski mi l 
letvekilleri, il kongresinin onur üyeleridir. Bunlar kongrede söz alabilir, fakat 
oy kullanamazlar. 

Delege Listesi 

M A D D E 51. — İl başkanlığı, ilçe kongrelerinde il kongresi için seçi
len delegelerin listesini ik i nüsha hazırlayarak, kongreden en az 15 gün ön
ce; Yüksek Seçim Kurulunun il kongresi için önceden belirteceği Seçim Ku
rulu Başkanına verir. 

Kesinleştikten sonra Seçim Kurulu Başkanı tarafından onaylanarak il 
başkanlığına iade olunan delege listesi, il kongresinin yoklama cetvelini teş
ki l eder. 

// Kongresi İlanı 

M A D D E 52. — İl kongresi, kongre gününden en az 15 gün önce alı
şılmış ilan araçları ile yer, gün, saat ve gündemi belirtilmek suretiyle du
yurulur. 

İ landa çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının aynı gün 
aynı yerde, bir saat sonra yapılacağı da belirtilir. İkinci toplantıda çoğun
luk aranmaz. 

İl başkanlığı delegelerin bilgilerini temin için uygun göreceği yazılı ve 
sözlü haberleşme tedbirlerini almakla görevlidir. 

Büyük Kongre Delegesi Seçimi 

M A D D E 53. — Her il kongresinde, o i l i büyük kongrede temsil et
mek üzere seçilecek toplamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısı
nın ik i katından fazla olmamak kaydıyla aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

"Son milletvekili genel seçiminde alınan oy miktarı; T .B .M.M. üye 
tamsayısı ik i katından, önce her ile ik i ve milletvekili sayısı kadar delegelik 
tahsis edildikten sonra geriye kalan sayıya bölünür. Elde edilen katsayı o 
il 'deki son milletvekili genel seçimlerinde alınan oy ile çarpılır. Çıkan ra
kam il in delege sayısını gösterir." 
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Olağan il kongresinde, büyük kongre için kaç delege seçileceği kong
relerin başlamasına karar verildiği tarihte teşkilat başkanlığınca hesap edi
lerek Genel İdare Kurulunun onayından sonra il başkanlıklarına bildirilir. 

// İdare Kurulu 

M A D D E 54. — İl idare kurulları il kongreleri tarafından gizli oyla 
seçilen 7'den az, 15'ten çok olmamak şartıyla asil ve bir o kadar da yedek 
üyeden teşekkül eder. Bu miktarı Genel İdare Kurulu tayin eder. 

İL VE İLÇE KONGRELERİ HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER : 

Kongre Dönemi 
M A D D E 55. — İlçe ve il kongrelerinin toplantı dönemi, bir üst kade

me kongrenin yapılmasına engel olmayacak şekilde Genel İdare Kurulun
ca tespit olunur. Bu süre 3 yıldan fazla olamaz. 

İlçe ve il kongre delegelerinin görev süreleri kendilerini seçen kongre
lerin müteakip olağan toplantılarına kadar devam eder. 

Kongre Gündemi 

M A D D E 56. — İl kongresinin gündemi, il idare kurulu, ilçe kongre
sinin gündemi ilçe idare kurulu tarafından düzenlenir. Kongrede hazır olan 
delegelerin çoğunluğunun kararı ile gündem maddelerinin sırası değiştiri
lebilir veya gündeme yeni maddeler ilave edilebilir. Ancak bu konudaki tek
liflerin, hazır olan delegelerin en az yirmide biri tarafından yazılı olarak 
yapılması gerekir. 

Üst kademelerin yazılı olarak bildirdiği konular alt kademelerde kongre 
gündemine konulur. 

Kongre Başkanlık Divanı 
M A D D E 57. — Kongreyi başkanlık divanı yönetir. Kongre açıldıktan 

sonra bir başkan, bir ikinci başkan ve yeteri kadar kâtip üyeden teşekkül 
eden başkanlık divanı seçilir. 

Kongre başkanı gizli oyla seçilir. (Aday tek ise bu seçim işarî oyla ya
pılır.) İkinci başkan ve kâtipler işarî oyla seçilirler. 

Divan, gerekli kararları üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşit
l ik halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul olunur. 

Kongre Başkanlık Divanının Vazife ve Selahiyetleri 
M A D D E 58. — Kongre başkanı, toplantı düzenini sağlamak ve tuta

nağın yazılmasını kontrol etmekle görevlidir. Kongrenin kanun ve tüzük 
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hükümleri çerçevesinde tamamlanması için kongre başkanı lüzum gördü
ğü bilcümle tedbirleri alabilir. 

Kongre düzenini bozanları, söz hakkının kullanılmasına engel olan
ları, kışkırtıcılık yapanları gerekiyorsa divan kararı ile kongre dışına çıkar
mak başkanın yetkileri dahilindedir. (Dışarı çıkarılanların seçimlerde oy 
hakları saklıdır.) Bu konularda alınacak kararlar kesindir. 

Kongrenin Vazife ve Selahiyetleri 

M A D D E 59. — Kongrelerde her türlü yurt sorunları, mahallî ve ka
mu hizmetleri hakkında görüşmeler yapılır ve kararlar alınır. 

Bu cümleden olarak : 

a) Kendi kademesi yönetim kurulunun bütün çalışmalarını tetkik ve 
müzakere eder. Gelecek hizmet dönemi için seçilecek yeni yönetim kuru
lunca yapılması gereken işler hakkında gerekli gördüğü direktifleri verir, 
kararları alır. 

b) Delegelerin tekliflerini inceler, yetkisi içinde olanları karara bağ
lar, olmayanları yönetim kurulu aracılığı ile bir üst kademeye gönderir. 

c) Yönetim kurulunun çalışma raporunu, hesap durumunu inceler, 
kabul veya reddeder. 

d) Gelecek çalışma dönemine ait ve yönetim kurulunca hazırlanmış 
bütçeyi olduğu gibi veya değiştirerek kabul eder. 

e) İlçe kongresi, ilçe başkanını, ilçe yönetim kurulu asil ve yedek üye
leri ile, il kongresine gidecek delegeleri yargı gözetimi altında gizli oy ve 
açık tasnif esasına göre seçer. 

0 İl kongresi, il başkanını, il yönetim kurulu asil ve yedek üyelerini, 
il disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini ve büyük kongreye gidecek delege
leri yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre seçer. 

Kongrelerde Uygulanacak Kurallar 

M A D D E 60. — 

a) Kongrede önce idare kurulunun faaliyet ve hesap raporu okunur 
ve bu raporlar hakkında karar verilir. 

b) Kongre isterse idare kurulunun kesinhesap raporunu ve hesap du
rumunu, seçeceği Hesapları inceleme Komisyonuna verir. Komisyon der
hal toplanır en kısa zamanda raporunu hazırlar ve Başkanlık Divanına tes
l im eder. 
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c) Kongrelerde söz hakkı, Genel Başkan, Genel İdare Kurulu üyele
ri ile partili milletvekilleri, üst kademe temsilcileri ve delegelerindir. Baş
kanlık divanın teklifi ve kongrenin kabulü ile diğer kişilere de söz verilebilir. 

d) Kongrelerde idare kurullarının ibrası için yapılan oylamalara, o 
kademenin başkan ve üyeleri katılamazlar. 

e) Kongre tutanakları kongre başkanlık divanınca imzalanır. İlçe 
kongresinde 3, il kongresinde i k i nüsha olarak düzenlenen bu tutanaklar
dan biri kendi yönetim kuruluna, diğeri üst kademe yönetim kuruluna ve 
Genel Başkanlığa kongre başkanlık divanı tarafından en kısa zamanda ta
ahhütlü mektupla gönderilir veya imza mukabilinde teslim edilir. 

Seçimlerin yapılması 
M A D D E 61. — İlçe ve il organları seçimleri ile üst kongre delegeleri

nin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşa
ğıdaki şekilde yapılır. 

Seçim yapılacak il ve ilçe kongrelerinin delegelerini belirleyen listeler 
tüzüğün i lgi l i maddeleri uyarınca ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 
verilir. Kongrenin yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar bildirilir. 

Seçim Kurulu Başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip 
incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra kongreye ka
tılacakları belirleyen listeleri tasdik ve iade eder. 

Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Kongrenin top
lantı tarihinden 7 gün önce kongresi yapılacak olan kademenin bulundu
ğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. Han süresi 3 gündür. 

İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incele
nir ve en geç i k i gün içinde kesin olarak karar bağlanır. Bu suretle kesinle
şen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hâkim taraından onaylana
rak kongresi yapılan teşkilata gönderilir. 

Seçim kurulu başkanı, bir başkan ve ik i üyeden oluşan yeteri kadar 
seçim sandık kurulu oluştur. Sandık kurulu başkam ile bir üyesi memur
lar, diğer üyesi de aday olmayan üyeler arasından seçilir. Ayrıca her sandık 
için aynı şekilde üçer yedek üye belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanı
nın yokluğunda kurula memur üye başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, kanunun, parti tüzüğünün ve kongre yönetme
liğinin öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetim ve oyla
rın tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye ka
dar aralıksız devam eder. 
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Seçilme yeterliliğine sahip her partili kongre seçimlerinde adaylığını 
koyabilir veya aday gösterilebilir. 

Başkanlık divanı toplu aday listeleri ile varsa ferdî müracaatları ayrı 
ayrı okumak suretiyle Kongre Genel Kurulunun bilgisine sunduktan sonra 
açık bir şekilde asma suretiyle de kongre salonunda ilan eder. Toplu aday 
listeleri seçilecek organların başkan, yönetim kurulları, üst kongre delege
leri, asıl ve yedek üye adaylarının yer aldığı seçim kurullarında mühürle
nip oy pusulası olarak kullanılacak basılı listelerdir. Ferdî adaylar için se
çim kurullarınca mühürlenmiş kâğıtlar kullanılır. 

Kongre seçmeni toplu listeyi (birden fazla toplu liste varsa bunlardan 
birini) oy pusulası olarak kullanmakta serbesttir. Bir zarftan birden fazla 
aynı toplu liste çıkması halinde yalnız biri geçerlidir. Birden fazla değişik 
toplu liste veya oy pusulası çıktığı takdirde hiçbiri dikkate alınmaz. 

Seçim Kurulunca gönderilen seçmen listesinde adı yazılı olmayanlar 
oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli üye
lik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş resmî bir belge 
ile, kongre seçmeni olduğunun ispat edilmesinden ve listedeki isminin kar
şısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar toplu aday listele
rinden birinin aynen veya toplu aday listelerindeki isimlerin çizilip yazıl
ması yahut sandık kurulu başkanınca mühürlenmiş kâğıtlara seçilecek or
ganı oluşturan üye sayısı kadar aday isminin yazılması suretiyle kullanılır. 
Seçimi yapılacak kurulu oluşturan üye sayısından çok isim yazıldığı oy pu
sulalarında fazla isimler sondan itibaren silinir. Seçilecek organı oluşturan 
üye sayısının yarısından az aday ismini havi toplu listeler ve aynı şekilde 
çizilip yazılan oy geçersiz sayılır. 

El yazısı ile hazırlanan oy pusulaları ile basılı liste ve oy pusulaların
da silinti ve el yazısı ile yapılacak değişiklikler geçerlidir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlen
mesinden itibaren i k i gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâ
kim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

İdare Kurulları Başkan ve Üyelerinin Görev Müddeti 
M A D D E 62. — İlçe ve il idare kurullarının başkan ve üyeleri en çok 

üç yıl için seçilir ve tekrar seçilmeleri mümkündür . 

Şikâyet ve İtirazlar 
M A D D E 63. — Köy ve mahalle toplantıları ile kongreler hakkındaki 

şikâyet ve itirazlar aşağıdaki usullere tabidir. 
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a) Köy ve mahalle toplantıları hakkındaki şikâyet ve itirazlar o köy 
ve mahallede partiye kayıtlı üyelerin beşte biri tarafından toplantıdan son
raki üç gün içinde il idare kuruluna yapılır. 

İl idare kurulu şikâyet konusu olan toplantıya ait dosyayı gönderme
sini ve görüşünü belirlemesini ilçe idare kurulundan ister. İlçe idare kuru
lu iki gün içinde bu isteği yerine getirir. İl idare kurulu dosyanın gelişini 
kovalayan iki gün içinde şikâyet ve itirazı kesin olarak karara bağlar. 

İlçe idare kurulu görüşünü bildirmez ve dosyayı göndermezse il idare 
kurulu beklemeksizin karar verir. 

b) İlçe kongresine, seçim işlem ve sonuçlan dışıdaki sebeplerle ileri 
sürülecek şikâyet ve itirazlar kongreye katılan delegelerin beşte biri tara
fından kongreden sonraki üç gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl idare 
kurulu şikâyet konusu kongreye ait dosyayı celbeder ve iki gün içinde ka
rara bağlar. Taraflar il idare kurulunun bu karanna karşı tebliğ veya ilan
dan başlayarak üç gün içinde Genel Başkanlığa itiraz edebilir. Genel Baş
kanlığın karan kesindir. 

c) Seçimler dışındaki il kongresine ait şikâyet ve itirazlar il kongresi
ne katılan delegelerin beşte biri tarafından kongreden sonraki Uç gün için
de genel idare kuruluna yapılır. Genel idare kurulu, yedi gün içinde itirazı 
kesin karara bağlar. 

Bir ilçenin köy ve mahallelerinin tamamında veya bir kısmında top
lantı yapılmadan yapılmış gibi gösterildiğini, il veya ilçe kongresi yapılma
dan yapılmış gibi gösterildiğini Genel İdare Kurulu haber alır ve sabit bu
lursa bu toplantı ve kongreleri geçersiz sayarak yeniden yapılmasını ister. 

Yukarıdaki süreler içinde görevlerini yapmayanlar ilgili evrak ve tuta
naktan kasıtlı olarak yok edenler ve işlerin gecikmesine sebep olanlar hak
kında disiplin hükümleri uygulanır. 

İL VE İLÇE İDARE K U R U L L A R I H A K K I N D A MÜŞTEREK H Ü 
KÜMLER : 

Müteşebbis İdare Kurulları 

M A D D E 64. — tl, ilçe ve belde idare müteşebbis kurullan yetkili bir 
üst organ tarafından kurulur. 

Müteşebbis idare kurullan kendi kademelerinin toplantı ve kongrele
rine kadar seçilmiş yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa 
ederler. 
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İdare Kurullarında Vazife Taksimi 

M A D D E 65. — tl ve ilçe idare kurulları i lk toplantılarında araların
dan gizli oyla ve salt çoğunlukla bir ikinci başkan, bir sekreter ve bir mu
hasip seçerler. 

Kurul Toplantıları 

M A D D E 66. — İl ve ilçe idare kurulları en az ayda i k i defa üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve bu tüzükte aksine hüküm yoksa, 
mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Başkan nisaba dahildir. 

Toplantılar münhasıran il veya ilçe merkezi binasında yapılır. Karar
lar mevcut üye tarafından imzalanarak saklanır. Katılmayan üyeler karar 
defterinde gösterilir. 

Birbirini takip eden üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üye istifa et
miş sayılır. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için her toplantının gün 
ve saatinin alındı belgesi mukabilinde tebliğ edilmiş olması şarttır. Hak
kında (İstifa etmiş) karan verilen üyenin bir üst kurula itiraz hakkı vardır. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 

Kongrelerin başlangıcı tarihinden bitimine kadarki dömende bu fık
ranın uygulanması için teşkilat başkanlığının onayının alınması gerekir. 

Herhangi bir sebeple üyeliğinin boşalması halinde aldıklan oy sırası
na göre yedek üyeler çağrılır. 

Kurulların Vazife ve Selahiyetleri 

M A D D E 67. — İdare kurullannın görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Her kademedeki kongreleri, toplantı tarihinden en az yedi gün ön
ce mahallin en büyük mülk! amirine bildirmektir. 

b) Kademe kongrelerinin delege listelerini 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun 21 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde ismen hazırlanıp kong
re başkanlık divanına vermek. 

c) 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 33 üncü maddesinde öngö
rüldüğü şekilde kongreler hariç olmak üzere, her kademede idare kurulu 
başkanlığına idare kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, disiplin kurulu baş
kanlığı ile asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlerin, parti tüzüğünde belirtilen 
bir göreve getirilenlerin adlannı , soyadlarını, doğum yer ve tarihini, mes
lek veya sanatlarını, ikametgâhlarını o mahallin en büyük mülkî amirliği
ne seçim veya atanmadan başlayarak on beş gün içinde yazı ile bildirilmek. 
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d) Kanun ve tüzük hükümlerini, yönetmelik gereklerini, Genel İda
re Kurulu kararlarını, üst kademelerin vereceği talimatı ve kademe kongre
sinin kararlarını yerine getirmek. Kendisine bağlı teşkilatı denetlemek, ka
demelerin çalışmalarını düzenlemek. 

e) Memleket işleri ile ilgilenmek seçimlerde parti adaylarını kazan
dırmak için çalışmak. 

f) Partiyi kuvvetlendirmek ve teşkilatı genişletmek için bu konuda 
gerekli gördüğü düşünceleri üst kademeye bildirmek, parti gelirinin en el
verişli şekilde toplanması ve yeni gelir kaynaklan bulunması için tedbirler 
almak. 

g) İdare kurulları kendi çevrelerindeki bütün siyasî çalışmalarla ya
kından ilgilenerek çevrenin toplumsal, ekonomik, sağlık, bayındırlık ve diğer 
konular hakkında belediyeler ve il genel meclislerindeki partilileri aydın
latmak, bunlann çalışma yönlerini göstermek, seçimlerde yapılması gere
ken işleri çevrenin özelliklerine göre düzenlemek ve yürütmek. 

İdare Kurullarında Boşalma Hali 
M A D D E 68. — İlçe veya il idare kurulu asıl ve yedek üyelerinin her 

ne sebeple olursa olsun toptan çekilmeleri halinde boşalan kurullar yerine 
Genel İdare Kurulunca yenileri teşkil olunur. Bu kurullar kongrece seçil
miş idare kurullannın hak ve yetkilerine haizdirler. 

İl veya ilçe idare kurullannın üye sayısı, yedeklerinde getirilmesinden 
sonra yandan aşağıya düşerse, kurul boşalmış sayılır. Bu durumda Genel 
İdare Kurulu tarafından yeni il veya ilçe idare kurulu teşkil olunur. 

Başkanlığın kendiliğinden boşalması halinde idare kurulu gizli oy ve 
salt çoğunlukla yeni bir başkan seçer ve icabında bu başkanı 2/3 çoğun
lukla düşürülebilir. 

İşten El Çektirme 
M A D D E 69. — Kademelerde görev alanlann görevden el çektirmesi 

aşağıdaki hallerde olur. 

A) Siyasî Partiler Kanunu ve tüzük hükümleri uyannca tutulması 
gerekli defter ve kayıtlann usulüne uygun olarak tutulmaması veya tutu
lan defter ve kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak değişiklik yapılması yahut mu
hafaza edilmemesi kanun, tüzük ve muhasebe yönetmeliğinde öngörülen 
muhasebe ile i lgil i belgelerin süresi içinde Genel Merkeze gönderilmemesi. 

33 



B) Organlarda görev alanların kimliklerinin mahalli en büyük mül
kî amirliğine yazı ile bildirilmemesi. 

Q Memleket ve parti çıkarlarını açıkça ve ağır şekilde zedeleyici dav
ranışlarda bulunulması. 

D) Tüzüğün 88 inci madesinin d numaralı bendinde yazılı suçlardan 
birinin yönetim kurulu üyesi sıfatıyla işlenmesi. 

E) Etki l i bir hizmet ahenginin kurulmamış olması, gibi hallerde i l 
gililerin kanunî sorumlulukları saklı kalmak şartıyla ilçe ve il başkanları 
ile idare kurullarına Genel idare Kurulunca kısmen tamamen, aşağıdaki 
şekilde işten el çektirilebilir. 

a) işten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden il idare ku
rulu, gerekçeli bir rapor ile genel idare kurulundan ilçe başkanının işten 
el çektirilmesini ve ilçe idare kurulunun feshini isteyebilir. Genel idare Ku
rulu inceleme yaptırdıktan sonra veya teftiş sırasında parti müfettişinin gös
tereceği lüzum üzerine verilecek bir karar ile ilçe başkanı ve üyelerine kıs
men veya tamamen işten el çektirilebilir ve yeni geçici kurulu kurar veya 
eksiklikleri tamamlar. Genel idare Kurulunun kararı kesindir. 

b) Genel İdare Kurulu resen veya parti müfettişinin göstereceği lü
zum üzerine il başkanı veya yönetim kurullarına kısmen veya tamamen iş
ten el çektirilebilir. Bu karar kesindir. 

c) ilçe ve il yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile birlikte top
tan işten el çektirilmeleri halinde Genel idare Kurulu işten el çektirme ka
rarı ile birlikte geçici kurulu kurar ve tebliğ eder. 

Kısmen işten el çektirme halinde il veya ilçe yönetim kurulu yedek üye
lerle tamamlanır. 

d) işten el çektirme kararı Siyasî Partiler Kanununun 101 inci mad
desinin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında yetkili kurulların üye tam
sayısının üçte ik i çoğunluğu ve gizli oyla alınır. 

Geçici İdare Kurulları 
M A D D E 70. — Geçici kurullar, ilçe ve il idare kurullarının yetkili or

ganlarınca işten el çektirilmeleri halinde teşkil olunan kurullardır, işten el 
çektirme kararının ilçe idare kurullarına tebliğinden itibaren 30 gün içinde 
ilçe, il idare kuruluna tebliğinden itibaren 45 gün içinde il kongresi topla
narak yeni daimî kurulu seçer. Bu süre içinde ilçe veya il kongresi için yeni 
delege seçilmiş değilse, eski delegelerle toplanır. 
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Bu suretle seçilen ilçe ve il idare kurullarının görev süresi normal ka
deme kongrelerine kadar devam eder. 

İşten el çektirme kararının verilmesi sırasında veya bundan sonra nor
mal kademe kongresine başlanmış ise geçici idare kurullannın yapacakları 
bu kongreler normal kademe kongrelerinin gündemine uygun olarak toplanır. 

Bağdaşmayan Görevler 
M A D D E 71. — İlçe ve il başkanları ile bu kademelerin idare kurulla

rına üye olanlar diğer bir ilçe idare kurulu başkan veya üyesi olamazlar. 

İlçe ve il idare kurulu başkan ve üyeliği; milletvekilliği, disiplin kuru
lu başkan ve üyeliği, hangi kademede olursa olsun o ilçe ve il çevresindeki 
başka bir kurul başkan ve üyeliği ile birleşemez. 

Bir disiplin kurulunda üye olan kimse, diğer bir disiplin kurulunda 
görev alamaz. 

Partili belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyeleri parti
nin her kademesinde kongresi için delege olabilirler. Ancak belediye baş
kanları parti yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde görev alamazlar. 

Kongresini Yapmayan Kurullar 

M A D D E 72. — Her ne sebeple olursa olsun, kendi kademesinin kong
resini yapmamış olan ilçe ve il teşkilatı, üst kademe kongresine katılamaz. 

PARTİ G R U P L A R I : 

T .B .M.M. GRUBU : 

Teşekkülü 

M A D D E 73. — T .B .M.M. grubu 20 miletvekilinden az olmamak kay
dıyla partili milletvekillerinden teşekkül eder. Grubun teşekkül etmiş ol
duğu Genel Başkan tarafından bir yazı ile T .B .M.M. Başkanlığına bildirilir. 

Grup lçyönetmeliği 
M A D D E 74. — Grup içyönetmeliği, grup kurulduğunun bildirildiği 

tarihten itibaren onbeş gün içinde, grubu oluşturan milletvekilleri tarafın
dan hazırlanır. Bu içyönetmeliğin milletvekillerinin salt çoğunluğu tarafın
dan kabul edilmesi zorunludur. Bu şekilde hazırlanan içyönetmelik, 
T .B .M.M. Başkanlığına gönderilir. 

Grup içyönetmeliğine, parti tüzük ve programına aykın hükümler ko
nulamaz. 
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Grup Yönetim Kurulu 
M A D D E 75. — Grup yönetim kurulu grup içyönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde Grup Genel Kurulunca gizli oy salt çoğunlukla seçilir. 

Grup Başkanı ve Yardımcıları 
M A D D E 76. — Partinin Genel Başkanı milletvekili ise parti grubu

nun da başkanıdır. Değilse grup başkanı içtüzük hükümlerine göre Grup 
Genel Kurulunca gizli oy ve salt çoğunlukla seçilir. 

Her iki halde de Grup Genel Kurulu ik i de Grup Başkan Yardımcısı 
seçer. 

Grup Başkanı ve vekilleri ile yönetim kurulu üyeleri için bir yasama 
döneminde ik i seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi i k i , ikinci devre 
için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Boşalma halinde grup başkanvekil-
leri için yeniden seçim yapılır. Yönetim Kurulunda boşalma olması halin
de yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre davet edilirler. 

Grupta Gizli Oylama 
M A D D E 77. — Grup Genel Kurulunda seçimlere ait oylamalar ile mil

letvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamaları, gizli 
oyla yapılır. 

Grup ve Hükümet tlişkileri 

M A D D E 78. — Bakanlar Kuruluna veya bir bakana Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konu
sunda karar alma yetkisi grup genel kuruluna aittir. Bu yetki, başka bir 
organa veya mercie bırakılamaz. 

Bakanlar Kuruluna katılacak üyeler, parti gruplarında ve diğer parti 
organlarında tespit edilemez. 

Grup Üyelerinin Uyması Gereken Esaslar 

M A D D E 79. — T.B.M.M.'nin partili üyeleri : 
a) Meclis çalışmalarında partinin ilkelerine, programına, grup içyö

netmeliği hükümlerine ve grup genel kurulu kararlarına uymaya ve bunla
rı desteklemeye mecburdurlar. 

b) Geçerli özürleri olmadıkça Meclis Genel Kurulu, grup ve komis
yon çalışmalarına katılmak zorundadırlar. 

c) Toplantılarda bulunmamak veya toplantıya katılıp da aleyhte gö
rüş bildirmiş veya oy vermiş olmak, grup kararlarına uymamak için maze
ret teşkil etmez 
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d) Grupça karara bağlanmayan hallerde T.B.M.M.'deki konuşmala
r ında ve oy vermelerinde serbesttirler. 

I I . - BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSİ PARTİ G R U P L A R I : 

Grup Teşkili 

M A D D E 80. — Her ilde partiye mensup il genel meclisi üyelerinden 
bir il genel meclisi parti grubu, belediye teşkilatı olan yerlerde de partili 
belediye başkanı ile belediye meclisi üyelerinden birer belediye meclisi parti 
grubu teşekkül eder. 

Grup teşekkül edilebilmesi için il genel meclisinde en az 5, belediye 
meclisinde en az 3 partili üyenin mevcut olması şarttır. 

Grupların Çalışma Tarzı ve Vazifeleri 
M A D D E 81. — Belediye ve il genel meclisi grup yönetim kurulları grup 

üyeleri arasında tesanüdü, parti il ve ilçe teşkilatlarıyla belediyeler ve il ge
nel meclisi arasında ahenk ve işbirliğini gerçekleştirir, belediye ve il genel 
meclisi gündeminde bulunan konular hakkında grubun görüşünü tespit ede
rek, üyelerin bu görüş istikametinde hareket etmelerini temin ederler. 

Partili belediye başkanı belediye meclisi parti grubunun tabiî üyesi
dir, ancak grubun kararları ile bağlı değildir. 

Belediye ve i l genel meclisi gruplarının teşekkülü, çalışma esas ve usul
leri partili belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerinin parti il ve ilçe 
idare kurullarıyla ilişkileri vesair hususlar yönetmelikle tespit edilir. 

Belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyele
ri, parti Üyelerinin her türlü hak ve sorumluluklarını taşırlar 

F) DİSİPLİN K U R U L L A R I VE DİSİPLİN C E Z A L A R I : 

I . DİSİPLİN K U R U L L A R I : 

a) Merkez Disiplin Kurulu Seçimi ve Kuruluşu : 

M A D D E 82. — Merkez Disiplin Kurulu, 11 asıl, 11 yedek olmak üze
re, büyük kongre tarafından tüzüğün 15 inci maddesi gereğince seçilir. 

Vazife ve Selahiyetleri 

M A D D E 83. — Merkez disiplin kurulu, Genel Başkan, Genel İdare 
Kurulu üyeleri ile il disiplin kurulları başkan ve üyeleri ve il merkezi bele-
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diye başkanları için birinci derecede disiplin kararlan verir. Kurul, il disip
lin kurulunca alınan ve itiraz yolu ile kendisine gelen kararları tasdik, leh-
de ve aleyhte değiştirme veya tamamen ortadan kaldırma suretiyle en geç 
bir ay içinde kesin olarak sonuçlandırır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışmasına ara vermesi veya soruşturmanın genişletilmesine gerek görme
si hallerinde bir yıl içinde karar verilmek üzere bu süre uzatılabilir. 

Bu süre içinde karar verilmediği takdirde, il disiplin kurulu kararı ke
sinlesin Kesinleşen karara karşı yedi gün içinde, kararı veren disiplin kuru
luna, karardaki maddî hataların düzeltilmesi talebinde bulunulabilir. Ta
lep uygun görüldüğünde yanlışlık düzeltilebilir. 

Genel idare kurulu bir disiplin kurulunun boşalması halinde onun gö
revlerini geçici olarak yerine getirmek üzere civar bir i l in disiplin kuruluna 
yetki verebilir ve bir disiplin kurulunun görevine giren bir veya birkaç kişi 
soruşturup karara bağlamak üzere civar bir i l in disiplin kurulunu görev
lendirebilir. Merkez Disiplin Kurulu Genel İdare Kurulunun talebi üzerine 
parti yönetmeliklerinin kanuna ve tüzüğe uygun olup olmadığını inceler 
vesair hukukî konularda mütalaa verir. 

b) Grup Disiplin Kurulu : 

Kuruluş ve Vazifeleri 

M A D D E 84. — T.B.M.M. Grup Disiplin Kurulu, parti grubunca kendi 
üyeleri arasından seçilmiş en az 3, en çok 7 asil ve o kadar yedek üyeden 
teşekkül eder. Bu kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, bir ikinci baş
kan ve bir sekreter seçer. Merkez Disiplin Kurulu üyeleri Grup Disiplin Ku
rulu üyeliğine seçilemezler. 

Toplantı ve karar nisabı salt çoğunluktur. Disiplin kararlan gizli oyla 
verilir. 

Tüzükte gösterilen esaslar saklı kalmak kaydı ile milletvekilleri hak
kında yapılacak disiplin takibatının şekli ve usulleri ile takibatı gerektiren 
haller, verilecek cezalar ve itiraz yolları grup içyönetmeliğinde gösterilir. 

c) Müşterek Disiplin Kurulu : 

Kuruluşu ve Vazifeleri: 

M A D D E 85. — Müşterek Disiplin Kurulu Merkez Disiplin Kurulu ile 
T.B.M.M. Grup Disiplin Kurulunun bir araya gelmesi ile teşekkül eder. Mer
kez Disiplin Kurulu Başkanı, başkanvekili ve sekreteri müşterek disiplin 
kurulu başkanlık divanını oluşturun Partili milletvekilleri hakkında disip-
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1in kararı verme yetkisi müşterek disiplin kuruluna aittir. Bu kurulun ver
diği kararlar kesindir. 

d) İl Disiplin Kurulu : 

M A D D E 86. — İl Disiplin Kurulu, il kongresince seçilen en az 5, en 
çok 7 asil ve o kadar yedek Üyeden meydana gelir. İl Disiplin Kurulu, il 
hudutları içinde ikamet eden, ancak diğer üst disiplin kurullarının görev 
sahasına giren partililer dışında kalan bütün partililer hakkında birinci de
recede disiplin kararı almaya yetkilidir. Kurul resen takibat yapamaz. Ken
disine tüzükte gösterilen yetkili organlarca intikal ettirilen dosyaları kara
ra bağlar. Dosyaların tetkiki sırasında yeni bir suça muttali o lunduğunda 
yetkili organa duyurur. İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı taraflarca teb
liğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edi
lebilir. 

İtiraz üzerine Merkez Disiplin Kurulunca il başkanlıklarından istenen 
bilgi ve belgeler 10 gün içinde kurula gönderilir. 

I I . - D l S İ P L l N SUÇLARI VE C E Z A L A R I : 

Disiplin Cezalan 
M A D D E 87. — Disiplin cezalan şunlardır : 

a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Partiden veya gruptan geçici çıkarma, 
d) Partiden veya gruptan kesin çıkarma. 

Partinin T . E M . M . grup üyesinin bu gruptan kesin olarak çıkarılması 
partiden çıkarılmayı, partiden çıkarılması da bu grubun üyeliğinden çıka
rılmayı gerektirir. Gruptan geçici olarak çıkarılma cezası i lgil i üyenin ceza 
süresince grup çalışmalarına katılmamasını icabettirir. Geçici çıkarma ce
zası verilen parti üyesi, faaliyetlerine katılamayacağı parti organlarına hiç
bir teklif yapamaz. Ancak bu hükme üyenin parti tüzüğüne, programına, 
partinin diğer mevzuatına ve organların bağlayıcı kararlarına uyma zorun
luluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası alan parti üyelerine parti 
içinde hiçbir görev verilmez. Geçici çıkarma cezasının süresi, bir aydan az, 
bir yıldan fazla olamaz. Bu cezalar kararda tayin edilen süre içinde tatbik 
edilir ve sürenin sonunda kendiliğinden ortadan kalkar. 

Disiplin Cezalarını Gerektiren Haller 

M A D D E 88. — Disiplin cezasını gerektiren haller şunlardır : 
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a) Uyarma cezasını gerektiren haller : 

1. Yetkili organlarca davet edildiği halde toplantılara katı lmamak, 

2. Yetkili parti organlarınca verilen görevleri makul bir sebep gös
termeksizin kabul etmemek, 

3. Hal ve hareketleriyle partiyi küçük düşürücü durumlar yaratmak. 

b) Kınama cezasını gerektiren haller : 

1. Kanunlara, partinin, tüzük veya yönetmelik hükümlerine, parti
nin yetkili organları tarafından verilen kararlara sözle aykırı tavır ve hare
kette bulunmak, konulan yasaklara uymamak, 

2. Oy pusulalarında tahrifat yapmak veya her ne şekilde olursa ol
sun seçimlere hile karıştırmak, 

3. Partinin tesanUdünü bozacak, partilileri birbirine düşürecek ha
reketlerde bulunmak, 

4. Kanunî sorumluluklar ve tazmin mükellefiyeti saklı kalmak şartı 
ile, hizmetin devamı süresince partideki görevi gereği olarak kendisine tes
lim edilen eşya ve malzemeyi kaybetmek veya görevden ayrılma halinde tes
l im etmemek, 

5. Partice tutulması gereken defter ve kayıtları usulüne uygun ola
rak tutmamak. 

c) Geçici çıkarma cezasını gerektiren haller : 

1. Her türlü seçimlerde, parti kararı olmadan bağımsız adaylığını koy
mak, diğer partilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve propa
gandalarını yapmak veya açık ve gizli olarak partinin adayları aleyhine ça
lışmak, 

2. Kanunlara, parti program, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, par
tinin yetkili organları tarafından verilen kararlara yazı ile muhalefet etmek, 
bu yolda basına beyanatta bulunmak, 

3. Partinin gizli karar ve yazılarını her ne sebep olursa olsun 
açıklamak, 

4. Partinin her kademedeki yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek 
dışı haber yaymayı itiyat edinmek, iftira, karalama ve küçük düşürücü be
yan ve davranışlarda bulunmak, 

5. Partiyi şahsî menfaatine alet etmek, partinin nüfuzunu kötüye kul
lanmak, 
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6. Parti Genel Başkanı, Genel İdare Kurulu üyeleri ile Merkez D i 
siplin Kurulu üyeleri aleyhine asılsız haber ve dedikodular yaymak, parti 
programında gösterilen yüksek ahlak idealleri ile bağdaşmayan tavır ve ha
reketlerde bulunmak, 

7. Tüzüğün 11 inci maddesine aykırı hareketlerde bulunmak, 

d) Kesin çıkarma cezasını gerektiren haller : 
1. Herhangi bir sebeple partili sıfatı ile faaliyetlerinden dolayı hak

kında yetkili devlet organlarınca takibat yapılarak suçlu görülmek, 

2. Partinin herhangi bir organ merci, kurul veya üyesinin Siyasî Par
tiler Kanununun 101 inci maddesinin d-1 bendi gereğince Cumhuriyet Baş
savcılığı tarafından işten el çektirilmesi veya partiden çıkarılması istemine 
sebep olacak davranışlarda bulunmak, 

3. Siyasî Partiler Kanununca konulan yasaklan ihlal etmek suretiy
le parti hakkında kanunî takibata sebebiyet verebilecek davranışlarda bu
lunmak, 

4. Yöneticilik veya görevli olmak sıfatını suistimal ederek partinin 
resmî kayıtlarında tahrifat yapmak veya belgeleri ortadan kaldırmak, 

5. Tüzüğün 11 inci maddesine aykın harekette bulunmayı itiyat ha
line getirmek. 

Disiplin cezalanndan herhangi birisi ile tecziye edilen bir üye aynı di
siplin suçunu tekrar işlemesi halinde daha ağır bir disiplin cezası ile teczi
ye olunur. Disiplin suçlarından dolayı takibat yapan disiplin kurulu suçun 
işleniş tarzı ve hadisenin mahiyetine göre sevk eden kurulun karanna ve 
yasa hükümlerine bağlı kalmak şartı ile yukanda zikredilen disiplin ceza
lanndan herhangi birini vermeyi kararlaştırabilir. Yukanda yazılı husus
lardan bu hareketlere ıttıladan itibaren bir yıl ve her halde olaydan itiba
ren üç yıl geçtikten sonra takibat yapılamaz. 

Disiplin Kuruluna Sevk Yetkisi 

M A D D E 89. — Bir partili hakkında disiplin suçu sebebiyle idarî tah
kikat yapmaya sevk edilecek disiplin kuruluna göre il yönetim kurulu, Ge
nel îdare Kurulu ve Genel Başkan yetkilidir. Milletvekillerinin gruba iliş
kin fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin takibatı yaptırmaya grup yöne
tim kurulu ve Genel Başkan yetkilidir. 
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ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kasaba ve ilçe belediye başkan
ları ile belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri hakkında disiplin 
takibatı istemeye il yönetim kurulları, il yönetim ve disiplin kurulları baş
kan ve üyeleri, il ve büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir dahilin
deki ilçe belediyelerinin başkanları hakkında disiplin takibat talep etmeye 
Genel Başkan veya Genel idare Kurulu yetkilidir. 

ilçe yönetim kurulları disiplin takibatına lüzum gördükleri takdirde, 
yetkili disiplin kuruluna göre il yönetim kuruluna veya Genel İdare Kuru
luna müracaat ederler. 

Disiplin kuruluna sevk kararı, gizli oyla ve bu kararı alacak organın 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır, idarî tahkikatı birinci fıkrada 
sayılan organlar kendi üyelerine yaptırabilecekleri gibi, alt kademedeki bir 
organın üyelerine veya diğer partililere yaptırabilirler. 

Muhbir veya müşteki ile disiplin suçu işlediği iddia olunan partili, tah
kikata yetkili organlarda üye ise, bu işin tahkikat, müzakere ve kararına 
iştirak edemez. Bu üyenin katılmasıyla kurul teşekkül edemiyorsa, bu işe 
mahsus olmak üzere eksikler yedekler ile ikmal olunur. Yine de çoğunluk 
sağlanamazsa, 83 üncü maddede gösterilen şekilde dosya civar bir il disip
lin kuruluna tevdi edilir. 

Ancak kongre ve seçim dönemlerinde disiplin kurullarına sevk işlem
leri için teşkilat başkanlığının görüşü, Genel Başkanlığın onayı gereklidir. 

Disiplin Kurulları Kararlarına İtiraz 

M A D D E 90. — 
a) Disiplin kurullarında birinci derecede verilen disiplin cezalarına 

karşı, hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat talep eden kurul 
tarafından, tüzükte aksine bir hüküm yoksa, tebliğ tarihinden itibaren on 
gün içerisinde itiraz edilebilir. 

b) İtirazlar tüzükte gösterilen esaslara göre doğrudan doğruya üst 
kurula gönderilebileceği gibi, kararı veren disiplin kurulu başkanlığına da 
yapılabilir. 

c) Disiplin kurullarının, itiraz üzerine verecekleri kararlar kesindir. 

Büyük kongre ve diğer kademe kongreleri, disiplin kurullarına sevk 
yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin 
kurullarınca verilen cezaları hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda 
karar alamazlar. 92 nci maddedeki af yetkisi bu hüküm dışındadır. 
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d) Disiplin organlarınca yapılan tebligatlarda 7201 sayılı Tebligat Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Disiplin Kurullarına Tedbirli Olarak Sevk 

M A D D E 91. — Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hal
lerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili kurul suçlu gördüğü üyeyi disip
l in kuruluna tedbirli olarak sevk edebilir. 

Tedbirli olarak sevk karan Siyasî Partiler Kanununun 101 inci mad
desinin d-1 bendinde gösterilen haller dışında üçte ik i çoğunlukla alınır. 

Bu durumda partili , partideki görevinden derhal uzaklaştınlır. 

Hakkında tedbir kararı alınan üye Uç gün içinde takibatı yürütecek 
disiplin kurulu nezdinde itiraz edebilir. Bu istek disiplin kurulu tarafından 
yedi gün içinde karara bağlanır. Taraflarca disiplin kurulunun bu kararma 
karşılık 7 gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez D i 
siplin Kurulu 10 gün içinde karannı verir. Bu karar kesin olup verildiği ta
rihten itibaren hüküm ifade eder. 

Tedbir karan kesin olmayıp disiplin kurulunun geçici veya kesin çı
karma karannın kesinleşmesiyle kesinlik kazanır. Disiplin Kurulunun ce
zayı tamamen kaldırması veya uyarma ve kınama cezası vermesi halinde 
tedbir karan yeni bir karara hacet kalmadan kalkar ve hakkında tedbir ka
rarı alınan partilinin bütün haklan geri verilir. 

Partiden kesin çıkarma karan, üyenin parti kayıtlanndan isminin sil
mesi suretiyle infaz edilir. Bu görev partilinin kayıtlı bulunduğu ilçe baş
kanlığı tarafından yerine getirilir. 

Hakk ında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası ve
rilen parti Üyesi, nihaî karar niteliğindeki son karara karşı 30 gün içinde 
nihaî karan disiplin kurulunun bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine 
itiraz edebilir. İtiraz üzerine mahkemece verilen karar kesindir. 

Üyenin bu hakkını kullanabilmesi için disiplin kuruluna sevkeden or
gan veya disiplin kurulunun görev ve yetkisinin bulunmaması veya alman 
karann kanuna ve parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykın olması 
lazımdır. 

Af Yetkisi 
M A D D E 92. — Disiplin kurullarınca cezalandınlmış üyeleri, Genel 

İdare Kurulu 2/3 çoğunlukla affedebilir. Af ile birlikte parti içindeki bü-
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tün hakları iade edilmiş olur. Ancak Siyasî Partiler Kanununun 101 inci 
maddesindeki suçlardan dolayı cezalandırılmış olanlar affedilemezler. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 

Seçimlere Katılmak ve Aday Tespiti 

Seçimlere Katılma 

M A D D E 93. — Partinin, yapılacak her türlü seçime tamamen veya 
kısmen katılması hakkında karar verme yetkisi Genel İdare Kuruluna aittir. 

Aday Tespiti 

M A D D E 94. — Milletvekili veya mahallî idareler seçimlerinde parti 
adayları ile listelerdeki sıralar : 

a) Kontenjan adaylığı, 
b) Merkez yoklaması, 
c) Teşkilat yoklaması (İl veya seçim çevresi yoklaması) ve 
d) önseç im 

Usullerinden b i r i , birkaçı veya tamamının birlikte yahut ayrı ayrı uy
gulanması suretiyle tespit edilir. 

Hangi seçim çevresinde hangi usullerin uygulanacağı seçimlerden ön
ce Genel Başkanın teklifi üzerine Genel İdare Kurulunca belirlenir. 

Kontenjan Adaylığı 

M A D D E 95. — Milletvekili seçimlerinde altı veya daha fazla millet
vekili çıkaran illerin; 4, 5 ve 6 milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde birer, 

Mahallî idareler seçimlerinde belediye meclisi üye sayısı 9 ve 11 olan 
beldelerde bir, 15 olan beldelerde ik i , 25 ve 31 olan beldelerde beş, 55 olan 
beldelerde altı, 

Kontenjan adayı gösterilir. 

Kontenjan adayı gösterilecek seçim çevrelerinde, önseçim usulü ile aday 
tesiti yapılıyor ise, kontenjan adaylığının teşkilat yahut merkez yoklaması 
usullerinden hangisiyle belirleneceğine Genel İdare Kurulu karar verir. 

Kontenjan adayı göstermek yetkisi Genci İdare Kurulunundur. Genel 
İdare Kurulu bu yetkisini kullanırken, lüzum görürse ilgili teşkilat kade
melerinin görüşünü alır. 
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Kontenjan adayı diğer usullerle belirlenen adayların sıralamasına da
hil edilmeyerek ayrıca oy pusulalarına, kontenjan adayı olarak sıra numa
rası verilmeden yazılır. 

Genel İdare Kurulu tarafından diğer adayların tespiti tarihinden en 
geç on gün içerisinde belirlenen kontenjan adayları öteki adaylarla bir l ik
te Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Merkez Yoklaması 

M A D D E 96. — Merkez yoklaması tüzüğün 94 üncü maddesinin son 
fıkrasına göre belirlenen seçim çevrelerinde, adayların ve listedeki sıraları
nın Genel İdare Kurulunca tespitidir. 

Bir seçim çevresinde : 

a) Parti teşkilatının mevcut olmaması, 
b) Gösterilmesi gereken aday sayısında az istekli bulunması, 
c) Tek aday olması, 
d) Fiilî yahut hukukî bir sebeple o çevrede önseçim yapılmasının 

mümkün olmadığının ilçe seçim kurulu başkanlığınca belirtilmesi, 
e) Yapılan önseçim sonuçlarının yetkili seçim kurulları veya yargı or

ganlarınca ortadan kaldırılması, 
f) Genel İdare Kurulu 2/3 çoğunlukla lüzum gördüğü, 
Hallerde parti adayları Genel İdare Kurulu tarafından tespit olunur. 
Aday listelerinin kesinleşmesinden önce istifa, ölüm, iptal gibi sebep

lerle boşalma olması halinde önseçimde en çok oy alanlarla doldurulur. 
Diğer hallerde boşalan adaylıkları tamamlamaya Genel İdare Kurulu yet
kilidir. 

Genel İdare Kurulu süreyi geçirmemek amacıyla eksik listeyi tamam
lama yetkisi önceden il veya ilçe idare kurullarına verilebilir. 

Teşkilat Yoklaması 

M A D D E 97. — Milletvekili genel veya ara seçimlerinde partinin göste
receği adaylar ve bunların sırası ile mahallî idareler seçimlerinde partinin 
göstereceği belediye başkan adayları ile belediye ve il genel meclisi üyesi aday
ları ve bunların sıraları, Genel İdare Kurulunun belirleyeceği seçim çevrele
rinde teşkilat yoklaması (II veya seçim çevresi yoklaması) ile tespit edilebilir. 

Milletvekili seçimlerinde yoklama kurulu üyeleri, i l başkanı, i l idare 
kurulu asıl üyeleri, il disiplin kurul başkanı ile o seçim çevresindeki ilçe 
başkanlarından oluşur. 
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Mahallî İdareler Seçimlerinde Yoklama Kurulunu; 

a) 11 başkanı, il idare kurulu asıl üyeleri, il disiplin kurulu başkanı 
ve o seçim çevresinin ilçe başkanı, 

b) İlçe başkanı ve ilçe idare kurulunun asil üyeleri, 

c) İl başkanı, il idare kurulu asil üyeleri, il disiplin kurulu başkanı 
ve o seçim çevresindeki ilçe başkanı ile ilçe idare kurulunun asıl üyeleri, 

Oluşturur. Hangi seçim çevresinde yukarıdaki kurallardan hangisinin 
yoklama görevi yapacağına Genel İdare Kurulu karar verir. 

Teşkilat yoklamasında parti adayları yargı gözetimi altında gizli oy açık 
tasnif esasına göre seçilirler. 

Teşkilat yoklamasına karar verip de fiilî sebeplerle yoklamanın yapıl
maması halinde adaylar bir üst kurul veya Genel İdare Kurulunca tespit 
edilir. 

Teşkilat yoklamasına katılacak yoklama kurulu üyeleri seçimin niteli
ğine göre aday tespiti yönetmeliği ile belirlenebilir. 

önseçim 

M A D D E 98. — Genel İdare Kurulu lüzum gördüğü hal ve illerde (Se
çim çevrelerinde) partili milletvekili adayları ile belediye başkanı belediye 
ve il meclis üye adaylarının tespiti. 

Aşağıda yazılı önseçim usullerinden biriyle yapılır. 

A) Üyelerle önseç im : 

İlgili seçim çevresinde kayıtlı bütün üyelerin iştirakiyle; yetkili seçim 
kurulunun yönetim ve denetiminde serbest eşit, gizli oy ve açık tasnif yo
luyla Siyasî Partiler Kanununun önseçimle ilgili hükümlerine göre yapılan 
aday tespit şeklidir. 

B) Delegelerle önseç im : 

İlgili seçim çevresinde bulunan ve aşağıda sayılan partili seçmenlerin 
iştirakiyle yargı gözetiminde gizli, oy açık tasnif esasına göre yapılan aday 
tespit şeklidir. Bu seçmenler şunlardır. 

İlgili seçim çevresinde oturmak kaydıyla; 

1. i lg i l i seçim çevresinin partili bakan ve milletvekilleri, 
2. İl ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, 
3. Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, 
4. Partili belediye başkanları, 
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5. Belediye ve il genel meclisi üyeleri, 
6. Partili muhtarlar, 
7. Son milletvekili seçiminde partinin ilgili seçim çevresindeki ma

halle ve köylerde aldığı her (50) oya kadar bir, sonraki her (50) oy için bir 
eklenerek bulunacak sayıda o mahalle ve köyde bulunan üyeler arasından 
ilçe kongre delegeleri ile birlikte ve aynı usulle seçilecek önseçim delegeleri. 

Milletvekilleri seçimleri için kabul edilen seçim çevreleri önseçim içinde 
esas alınır. Mahallî idareler seçimlerinde önseçim çevresi belediye meclis 
ve belediye başkanlığı için belde il genel meclisi üyeliği için ilçe, büyükşe-
hir belediye başkanlıkları için o şehir belediye hudutları içidir. 

önseçimlerde aday adayları listesi : Milletvekili önseçimlerinde Genel 
idare Kurulu mahallî idareler seçimlerinde il yönetim kurulunca kur'a ile 
belirlenecek bir harften itibaren soyadı alfabe sırası esas alınarak düzenlenir. 

Milletvekili ve mahallî idareler önseçimlerinde eşit oy aldıkları kesin
leşen aday adaylarından hangisinin bir üst sıraya getirileceği: Milletvekili 
ve büyükşehir belediye başkanlıkları seçiminde Genel idare Kurulunca di
ğer seçimlerde il yönetim kurulunca il ve ilçe merkezinde ve eşit oy alan 
aday adaylarının huzurunda yapılacak ad çekme ile belirlenir. 

İl yönetim kurulları lüzum gördükleri hallerde yukarıdaki yetkilerini 
ilçe yönetim kurullarına devredebilir. 

Adaylık Müracaatı ve Soruşturma 
M A D D E 99. — Milletvekili seçimlerinde Demokrat Partide aday ol

mak isteyenler süresi içerisinde Genel Başkanlığa; 

Mahallî idareler seçimlerinde Genel İdare Kurulunca tespit ve ilan edi
len tarihler arasında; 

a) Büyükşehir belediye başkanlığı ile il belediye başkanlığı için Ge
nel Başkanlığa, 

b) Bunun dışında kalan : İl belediye meclisi üyelikleri, ilçe belediye 
başkanlığı ve belediye meclis üyelikleri, ilçeye bağlı belediyelerin (Kasaba
lar) belediye başkanlıkları ile belediye meclis üyelikleri için ilçelerin il ge
nel meclisi üyelikleri için il başkanlıklarına; (Tüzüğün 98 inci maddesine 
göre bu yetki devredilebilir.) 

c) Belediye meclisi kontenjan üye adaylıkları için : D.P. Genel İdare 
Kurulu tarafından yetki devredilmesi halinde yetki devredilen il veya ilçe 
yönetim kuruluna, yetki devredilmemişse Genel Başkanlığa; 

Yazılı olarak müracaat ederler. 
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Müracaatları alındı belgesi mukabilinde yapılır. 

Milletvekili seçimlerinde, genel başkanlık, müracaat süresinin bitimin
den sonra isteklilerin durumunu, başkanlık divanı veya D.P. Genel tdare 
Kurulu arasından görevlendireceği üyelere gerekiyorsa teşkilat nezdinde so
ruşturma yaptırmak sureti ile inceletir. 

Bu inceleme sonuçlarına göre hazırlanacak raporlarla birlikte konu 
kurulunda görüşülür. Durumları uygun bulunanların önseçim veya yokla
malara katılmalarına izin verilir. 

Büyükşehir ve il belediye başkan adayı olmak için müracaat edenler, 
parti üyesi olsun veya olmasın D.P. Genel idare Kurulunun tasvibi ile yok
lama ve önseçime katılabilirler. 

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile ilçe ve kasaba belediye 
başkanlığı için müracaat edenler, parti üyesi olsun veya olmasın; il yöne
tim kurulunun tasvibi ile yoklama veya önseçime katılabilirler. II yönetim 
kurulu lüzum görürse, ilçe yönetim kurulunun görüşünü alabilir. 

D.P. Genel tdare Kurulu il yönetim kurullarının kararlarını inceleye
rek değiştirebilir. Genel İdare Kurulunun bu kararı kesindir. 

Genel İdare Kurulu üyeleri, milletvekilleri il ve ilçe başkanları ile par
t i l i belediye başkanlarından aday olmak isteyenler hakkında soruşturma 
yapılmaz. 

Seçim İsleri Yönetmeliği 

M A D D E 100. — T.B.M.M. ve mahallî idareler seçimlerinde adaylığa 
müracaat ın şekil ve şartları, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il ge
nel meclisi üyelikleri için aday tespitlerinin ne suretle gerçekleştirileceği ve 
bilumum seçimlerle i lgi l i olup tüzükte gösterilmeyen diğer konulara müte
allik hususlarda nasıl hareket edileceği yönetmelikle düzenlenir. 

BEŞİNCİ K I S I M 

Mali Hükümler 

Parti Gelir/eri 

M A D D E 101. — Partinin gelirleri şunlardır : 
a) Parti üyelerinden alınacak 1 000 T L . giriş aidatı ile yıllık 10 000 

T L . ile 120 000 T L . sı arasında üyelik aidatı , 
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b) T.B.M.M.*deki partili (iyelerden alınacak milletvekili aidatı , 

c) Milletvekili , belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il ge
nel meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidat, 

d) Parti bayrağı, rozet, flama ve benzeri rumuzların satışından sağ
lanacak gelirleri, 

e) Parti yayınlarının satış bedelleri, üye kimlik kartları, parti defter, 
makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınacak paralar, 

f) Partice tertip edilecek balo, eğlence ve konser faaliyetlerinde sağ
lanan gelirler, 

g) Parti mal varlığından elde edilen gelirler, 

h) Bağışlar. 

Milletvekili Aidatı 

M A D D E 102. — Partili milletvekillerinin ne miktar aidat ödeyeceği 
ve bu suretle toplanan paraların ne kadarının grup giderlerine, ne miktarı
nın parti merkezine aynlacağı T .B.M.M. grup kararı ile belli edilir. Ancak 
bu aidatın bir yıllık tutan, milletvekilliği ödeneğinin net bir aylığım geçmez. 

T.B.M.M.'de grup kurulmaması halinde, her milletvekilinin parti ge
nel merkezine ödeyeceği para genel idare kurulunca tespit edilir. 

Milletvekili Aday Adaylığı Aidatı 
M A D D E 103. — Milletvekili aday adaylanndan alınacak özel aidat, 

milletvekillerinin net bir aylık tutarını aşamaz. 

Bağışlar 
M A D D E 104. — Gerçek veya tüzelkişiler, aynı yıl içinde partiye en 

fazla 50 000 000 T L . sı aynî veya nakdî bağışta bulunabilirler. 

Bağış ve bağışlann, bağışta bulunan veya yetkili temsilcisine veya ve
kiline ait olduğu verilen makbuzla açıkça gösterilir. Bu nitelikte bir mak
buza dayanılmaksızm partiye bağış kabul edilemez. 

Siyasî Partiler Kanununun 66 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı 
kurum ve kuruluşlardan hiçbir zaman taşınır veya taşınmaz mal veya na
kit yahut haklar veya bu mal veya haklann bedelsiz olarak partiye bırakıl
ması istenemez. Bu kurum ve kuruluşların bağlı olduklan kanun hüküm
leri dışında partiye aynı haklar devretmeleri talep ve kabul edilemez. 

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabana uyruklu k i 
şilerden, yabana ülkelerdeki dernek, kurul ve kurumlardan herhangi bir 
surette aynî veya nakdî yardım ve bağış alınmaz. 
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Gayrimenkul Alım ve Satımı 

M A D D E 105. — Partinin maksadına uygun gayrimenkul alım, satım, 
ipotek, devir ve ferağına Genel İdare Kurulu yetkilidir. 

Parti maksadı dışında gayrimenkul iktisap edemez. Partinin gayesi için
de olmak şartı ile iktisap ettiği gayrimenkul mallardan gelir sağlayabilir. 

Borç Alma Yasağı 

M A D D E 106. — Demokrat Parti, hiçbir şekilde, hiçbir yerden ve hiç
bir kimseden dolaylı ve dolaysız olarak kredi veya borç alamaz. Ancak; 
ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Siyasî Partiler Kanununun 66 ncı mad
desinin 1 ve 3 üncü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek veya tü
zelkişilerden kredi veya ipotek karşılığı mal satın alabilir. 

Gelir Makbuzları 

M A D D E 107. — Partinin bütün gelirleri Demokrat Parti tüzelkişiliği 
adına elde edilir. 

Parti kademelerince sağlanan gelirler Genel İdare Kurulunca bastırı
lan makbuzlar karşılığında alınır. Bastırılan ve parti teşkilat kademelerine 
gönderilen gelir makbuzlarının seri ve sayfa numaralarına ait kayıtlar par
ti genel merkezinde tutulur. 

Parti teşkilat kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayı
sıyla Genel İdare Kuruluna karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı sıra numarası bu
lunur. Makbuz dip koçanlarının saklama süresi Anayasa Mahkemesinin 
ilk inceleme kararının partiye bildirme tarihinden itibaren beş yıldır. 

Sağlanan gelirlerin miktarı ile gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı 
ve adresi makbuzu düzenleyenin kimliği ve imzası makbuz ve dip koçanla
r ında yer alır. 

Harcamalarda Usul 

M A D D E 108. — Partinin bütün gelirleri Demokrat Parti tüzelkişiliği 
adına yapılır. 

Beşbin liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge 
ile tevsiki zorunlu değildir. Ancak bütün harcamaların yetkili kurul ve mer
ciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki yetkili organlarca onaylanan 
bütçede öngörülmüş bulunmak kaydı ile beşbin lirayı aşmayan harcama
lar ile genel tarifeye bağlı gider için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. 
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Giderlere ait belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha 
uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere kesinhesabını Anayasa 
Mahkemesinin ilk inceleme kararının partiye bildirim tarihinden itibaren 
beş yıldır. 

îlçe idare kurulu azamî dört ay içinde il idare kuruluna il idare kuru
lu da azamî altı ay içinde genel idare kuruluna gelir ve giderleri hakkında 
hesap vermek mecburiyetindedir. 

Malî Sorumluluk 

M A D D E 109. — Partinin merkezinde yapılacak giderler, sözleşmeler 
ve girişilecek taahhütler parti tüzelkişiliği adına, illerde il yönetim kurulu, 
ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yetkili kılınan kişi veya kurulca yapılır. 
İl ve ilçelerde parti tüzelkişiliği adına sözleşme yapılmasına ve taahhüt al
tına girilmesine ilişkin esaslar Genel idare Kurulunca tespit olunur. Bu esas
lara aykırı olarak Genel idare Kurulunca önceden yazılı yetki verilmediği 
veya sonradan bir kararla onaylanmadığı takdirde partinin teşkilat kade
melerinin yaptıkları sözleşme giriştikleri yükümlülüklerden dolayı parti tü
zelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz. Genel idare kurulu veya Ge
nel Başkan veya parti tüzelkişiliği aleyhine takipte bulunulamaz. 

Bütçe ve Kesinhesap 

M A D D E 110. — Partinin iller teşkilatı, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere 
ayrı ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe 
hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki " E k i m " ayı sonuna kadar Genel 
Merkeze gönderirler. 

Bu bütçeler en geç ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna ka
dar Genel idare Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. 

Partinin hesapları bilanço esaslarına göre düzenlenir. 

Parti merkezi ve bağlı olduğu ilçeleri de kapsamak üzere il yönetim 
kurulu her bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar bir evvelki yıla ait 
uygulama sonuçlarını gösteren kesinhesaplarını hazırlar. İller teşkilatından 
gönderilen ve parti merkezine ait olan kesinhesaplar, genel idare kurulun
ca incelenirken karara bağlanır ve birleştirilir. 

Partinin bütçe, bilanço ve gelir gider defterlerinin ve hesaplarının na
sıl düzenleyeceği yönetmelikte gösterilir. 
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A L T I N C I K I S I M 

Çeşitli Hükümler 

Parti Defterleri 
M A D D E 111. — Parti teşkilatının her kademesindeki organlar : 

a) Üye kayıt defteri, 
b) Karar defteri, 
c) Gelen ve giden evrak kayıt defteri, 
d) Gelir ve gider defteri, 
c) Demirbaş eşya defteri, 
0 Makbuz kayıt defteri, tutmak zorundadırlar. 

Üye kayıt defteri: Her kademedeki parti organları genel merkez tara
fından hazırlanan bir üye kayıt defteri tutarlar. Bu defterlere ikinci kısım 
(Parti üyeliği) gereğince partiye kabul olunan üyeler kaydedilir. 

Kayıtlar mahalle ve köy esasına göre yapılır. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği 
i! ve ilçe yönetim kurulu başkanlıklarınca ayrı bir dosyada saklanır. 

Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulaca
ğı, üye giriş beyannamelerinin saklanması şekli içyönetmelikte gösterilir. 

Karar defteri : i lg i l i organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara 
sırası ile ihtiva eder. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. 
Kongrece alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetleri 
Başkanlık Divanı üyelerince imzalanır. 

Gelen ve giden evrak kayıt defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve nu
mara sırası ile kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri 
bu iarih ve numara altında dosyalarında saklanır. 

Gelir ve gider defteri : Parti adına elde edilen gelirlerin ne suretle alın
dığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı sıra ile evrakı 
musbitesi de belirtilecek şekilde bu deftere geçirilir. 

Demirbaş eşya defteri : Parti adına alınan veya bağışlanan demirbaş 
eşyalar, taşıt araçları ve taşınmaz mallar, tarih sırasına göre ve ilgili belge
lerde belirtilmek suretiyle bu deftere kaydedilir. 

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın 
bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenerek tasdik edilir. 
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Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği 
ilçe ve il kademelerinde alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ay
rı bir dosyada saklanır. 

Bu defterlerden başka parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda 
görülen diğer defterler parti içyönetmeliğinde gösterilir. 

Organlarda Görev Alanların İlgili Makamlara Bildirilmesi 

M A D D E 112. — Parti kongresi hariç olmak üzere her kademedeki parti 
organları ile bu tüzükte belirtilen bir göreve getirilenlerin adlan, soyadla
rı, doğum yer ve tarihleri, meslek ve sanatlarıyla, ikametgflhlannı gösterir 
onaylı liste nüfus cüzdanı örnekleriyle birlikte seçim ve atama tarihinden 
itibaren 15 gün içinde en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir. 

Merkez organlanndaki görevlendirilmeler ile i lgil i bilgi ve belgeler yi
ne aynı süre içinde İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi 
edilir. 

İlçe ve il başkanlıklarında yönetim ve disiplin kurullannda başkan 
ve üyeliklere seçilenlerin, birinci fıkrada yazılı kimlik, ikametgâh ve 
mesleklerine ait bilgileri, kendilerinin nüfus cüzdanı örnekleriyle bir
likte onbeş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine göndermek zo
rundadırlar. . . 

Partinin Kapatılması 

M A D D E 113. — Parti, büyük kongrede toplanmaya yeter sayının salt 
Çoğunluğunun gizli oyu ile kapanma karan alabilir. 

Partinin kapandığı Genel Başkan tarafından büyük kongrece kapan
ma karannın alınmasından sonra derhal T .B.M.M. Başkanlığına, Anaya
sa Mahkemesine, İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yazı 
ile bildirilir . 

Partinin tüzelkişiliği Büyük Kongrenin kapanma karannı aldığı tarih
te sona erer. 

Partinin başka bir parti ile birleşip birleşmemesine Büyük Kongre ta
rafından salt çoğunluk ve gizli oyla karar verilir. 

Kapanma halinde partinin menkul ve gayrimenkul bütün mallarının 
nasıl tasfiye edileceği, Siyasî Partiler Kanununun 110 uncu maddesine gö
re Büyük Kongre karanyla belirlenir. 
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Tüzük ve Programın Değiştirilmesi 

M A D D E 114. — Parti tüzük ve programının kısmen veya tamamen 
değiştirilmesi, büyük kongre tarafından kanunda gösterilen usul ve esasla
ra uyulmak suretiyle yapılabilir. 

M A D D E 115. — Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Siyasî Par
tiler Kanunu, Seçim Kanunları, T.B.M.M. İçtüzüğü, Dernekler Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

Parti Kurucuları 

M A D D E 116. — Parti kurucularının isim, meslekleri ve oturdukları 
yer aşağıda yazılıdır. 

1. Celal BAYAR, Eski Başbakan 
Meşrutiyet Cad. Alevok Apt . No. : 5 

2. Fuat KÖPRÜLÜ, Profesör, Kars Milletvekili 
Atatürk Bulvarı No. : 311 

3. Refik KORALTAN, İçel Milletvekili 
Ismetpaşa Cad. No. : 58 

4. Adnan MENDERES, Aydın Milletvekili 
Kavaklıdere Güven Mah. Güneş Sok. No. : 4 

Tüzüğün Yürürlüğe Girmesi 

M A D D E 117. — Demokrat Parti 3 üncü Büyük Kongresinde tadil edi
len 1946 tarihli, Demokrat Parti Tüzüğünün yerine kaim olmak üzere 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun hükümleri çerçevesinde ve 3821 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanarak Demokrat Parti Genel İdare Kurulu tara
fından tanzim ve kabul edilen 117 madde ve 7 geçici maddeden ibaret olan 
işbu Tüzük 26 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ M A D D E L E R 
(GEÇİCİ İL, İLÇE K U R U L L A R I İLE İLÇE-İL KONGRELERİ VE 

BÜYÜK KONGRE) 

ilçe Kongreleri ve Delegeleri 
GEÇİCİ M A D D E 1. — a) İlgili ilçeye bağlı köy ve mahallelerde i l 

çenin tümüne ait toplam üye adedi, 400'den aşağı olduğunda, o ilçenin 
köy ve mahallelerinde delege seçimine gidilmez. Bu takdirde, i lgil i ilçeye 
kayıtlı üyelerin hepsi ilçe kongresine delege olarak katılma ve oy hakkına 
sahip olurlar. Ancak üye adedi 400'den fazla olduğunda, köy ve mahal-
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lelerde delege seçimleri (2820) sayısı Siyasî Partiler Kanunu uyarınca yapılır. 

b) Geçici ilçe yönetim kurulu, kongre kararını alır. Yalnızca, i lgil i 
ilçe seçim kurulu başkanlığına verilip onaylanan listedeki üyeler ilçe kong
resine katılma ve oy hakkına sahiptirler. 

Geçici il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri ile il disiplin kurulu baş
kan ve üyeleri, üyeliğinin kayıtlı olduğu ilçe kongresince il delegesi seçile
bilirler. 

c) Geçici kurullarda (îl, ilçe, belde) sadece asil üyeler belirlenir, ye
dek üyeler aranmaz. 

d) Son nüfus sayımına göre nüfusu 100 bine kadar olan ilçeler, il 
kongresine 10 delege seçerler. Nüfusu 100 binden fazla olan ilçelerde, 100 
binden fazla olan her 50 bin için ayrıca bir ilave il delegesi daha seçilir. 
Delege seçimleri de yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu seçimleri 
gibi gizli oyla yapılır. 

// Kongreleri ve Delegeleri 

GEÇİCİ M A D D E 2. — a) İl kongreleri, ilçe kongrelerince tüzüğe 
göre seçilmiş il delegelerinin katılımı ile yapılır. 

b) Geçici il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe kongrelerince il 
delegesi seçilmişlerse il kongresine delege olarak katılıp oy kullanırlar. 

c) İl kongresi, açıklanan tarihten 15 gün öncesine kadar kongreleri
ni yapan ilçelerin belirleyeceği seçilmiş il delegelerinin katılımı ile toplana
rak yapılır. 

GEÇİCİ M A D D E 3. — Parti Genel Başkanı, Genel İdare Kurulu üye
leri ile Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, büyük kongreye tabiî de
lege olarak katılma hakkına sahip olduklarından, ayrıca il kongresince Bü
yük Kongre delegeliğine seçilemezler. 

GEÇİCİ M A D D E 4. — Tüzüğün 16, 47, 52 nci maddeleri ile geçici 
maddelerde gösterilen i l , ilçe ve büyük kongrede salt çoğunluk bulunma
dığı takdirde, 2 nci toplantı aynı gün, aynı yerde bir saat sonraya ertelenir 
ve sağlanan mevcutla kongreler yapılır. 

GEÇİCİ M A D D E 5. — Bir başkan, ik i üye olarak ilçe yönetim kuru
lunca atanan geçici belde teşkilatı il yönetim kurulunun onayı ile oluşur 
ve kuruluş hakkında il yönetimi genel idare kuruluna bilgi verir. 
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Geçici belde teşkilatı, ilçe kongresinden 15 gün öncesine kadar kon
gresini yapmadığı takdirde, o beldenin sadece bağlı olduğu ilçeye kayıtlı 
üyeleri ilçe kongresine delege olarak katılarak oy kullanırlar. Bu husus an
cak ilgili ilçedeki toplam üye adedi 400'U aşmadığında geçerlidir. 

Büyük Kongre ve Delegeleri 

GEÇİCİ M A D D E 6. — Büyük Kongre, Genel İdare Kurulu Başkan
lığınca açıklanan Büyük Kongre tarihinden 15 gün öncesine kadar il kon
grelerini yapan illerin kongrelerince seçilmiş Büyük Kongre delegeleri ve 
tabiî delegelerin katılımı ile toplanarak yapılır. 

GEÇİCİ M A D D E 7. — 2820 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde gös
terilen seçimlere girme hakkını kazanmak için lazım gelen il teşkilatları ku
ruluncaya kadar Tüzüğün 14 üncü maddesi tatbik edilmez. Ancak, her i l , 
kongrelerini yaparak il kongrelerine katılmış olan ilçelerinin beş katı sayı
sında, Büyük Kongre delegelerini, il kongresinde gizli oyla seçer. 
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EK : 1 
D.P. 5 İNCİ BÜYÜK KONGRESİNE İŞTİRAK EDEN D.P. ŞEREF ÜYELERİ 

Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi A d r e s i 

Genel İdare Kurulu Üyeleri : 
Rıfkı Salım Burçak Salim Erzurum 1913 Boğaz Sok. No. : 11 /3 G. Osmanpasa. Ankara 
Muzaffer Kurbanoğlu Hafız Ahmet Manisa. 1913 Göztepe 2 nci Orta Sok. No. : 13/17 Kadıköy. İstanbul 
Hüseyin Fırat Bedir Kahta 1914 Atatürk Cad. Toroglu Apt. A Blok No. : 12/6. Mersin 

Adana Delegeleri 

Dr. Sedat Ban Mehmet istanbul 1912 Yanar Sok. No. : 3 /3 Erenköy, istanbul 
Enver Batumlu Ahmet Şakir Adana 1917 Ziya Pasa Bul. Yagcıoğlu Apt. Kat 2 D. 6 Adana 
Mahmut Karabucak Ali Adana 1336 Atatürk Cad. Park Apt. No. .- 19/9. Adana 
Zahit Akdağ Ahmet Adana 1918 Cemalpaşa M ah. Vali Yolu No. : 21. Adana 

Afyon Delegeleri : 

Kemal Ozçoban ismail Hakkı Afyon 1908 Kasımpatı Sok. No. : 2 Tarabya. istanbul 
Arif Demirer Niyazi Afyon 1909 inönü Cad. 41 /5 . Taksim. İstanbul 
Mehmet Göbekli Sadık Dinar 1921 Talatpasa Bul. Sema Apt. No. : 75/35, Alsancak. İzmir 

Adıyaman Delegeleri : 

Mehmet Arif Atalay Hacı Ali Adıyaman Besni 1929 Çifte havuzlar. Hazırcevap Sok. 19/16. istanbul 
Alı Avni Turanlı Zeynel Kahta 1915 Atatürk Bul. Toroglu Apt. No. : 13 K. 6 Mersin 
İbrahim Çakırda; Mahmut Adıyaman 1921 Hastane Cad. Çakırtas Apt. No. : 29. Adıyaman 

Ankara Delegeleri : 

Necmi inanç Cevdet Taif 1915 Soyam Sok. No. : 6/ 7 Suadiye. İstanbul 
Ramiz Eren Ahmet Nallıhan 1907 Şölen Sok. No. : 6 /5 , Çankaya, Ankara 
Musa Kazım Coşkun Musa Bala 1919 Emek Mah. 8 inci Cad. No. : 54 /12 . Ankara 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yen ve Tanhı A d r e s i 

Celal Tunalıoğlu Celal Tokat 1338 Cephe Sok. İşler Apt. 3/1 Aydınlıkevler. Ankara 
Hasan Şahınoğlu Süleyman Çarşamba 1927 Topçu Cad. No. : 7/1, Taksim - İstanbul 

Antalya Delegeleri 

Galip Kaya Mustafa Korkuteli 1927 Saraçoğlu Cad. No. : 15 Korkuteli, Antalya 
Atılla Konuk Alı Rıza Antalya 1923 Konyaaltı Cad. No. : 5 /14 Antalya 

Artvin Delegeleri . 

Hilmi Çeltıkçıoğlu Kazım Kaydı Artvin 1922 Ihlamur Yolu, No. : 74 /8 Teşvikiye, İstanbul 

Aydın Delegeleri 

Salih Kuyaş Mehmet Cemal İstanbul 1339 Vah Konağı Cad. 102/5 Nişantaşı - istanbul 
Cevat Ülku Alı Osman Gazza 1913 Dr. Mustafa Bey Cad. 4 9 / 5 Alsancak, İzmir 
Nail Gevecı Ahmet Bafra 1911 Bahçelıevler 60 ıncı sok. No. . 1 / 2 , Ankara 

Balıkesir Delegeleri . 

Emin Kutvar Süleyman Balıkesir 1333 Yıldırım Mah. Gazı Bul. 11/7 Balıkesir 
İsmail ilşekerçı Seyit Balıkesir 1335 Yenıçarşı Basın Sok. No. . 13 Balıkesir 
Sırrı Yırcalı Şukru Balıkesir 1919 Atatürk Mah. 52 Evler Balıkesir 
Halil Imre İsmail Bandırma 1907 Güvenevler Kıbrıs Sok. 9 / 5 Kavaklıdere, Ankara 
Esat Budakoğlu Nurettin Balıkesir 1911 Gayret Sitesi A2 Bolk Daire 8 Gayrettepe, İstanbul 
Ahmet İhsan Kırımlı Hasan Balıkesir 1920 Dostlar Sitesi B Blok No. . 86 Balgat, Ankara 

Bilecik Delegeleri -

Mehmet Erdem Tevfık Silvan 1339 Ergenekon Cad. Pınar Apt. 65 /10 Pangaltı, İstanbul 
Muzaffer Erdem Tevfık Silvan 1341 ikızdere Sok. Yılkar Apt. 15/5 G. Osmanpaşa. Ankara 
Kemal Gumuş İbrahim Pazaryeri 1922 Çarşı Meydanı No. : 1 Pazaryeri. Bilecik 
Ahmet Torumtay Hüseyin Of 1323 İznik Yolu Sapağı, Demir Apt. K. 3 D. 12, Karamürsel 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yari va Tarihi 

Bolu Delegeleri : 

ihsan Gülez Mehmet Şükrü Bolu 1919 

Burdur Delegeleri : 

Ahmet Mukadder Çiloğlu Fahrettin Burdur 1936 
Bursa Delegeleri : 

Hüseyin Bayrı Süleyman Gemlik 1919 
İsmail Yılmaz Ali Orhaneli 1925 
Recep Kırım Hüseyin Drama 1921 
Hikmet Akalın Hüseyin O. Gazi 1918 
Adnan Hacıoğlu Selahattın Mudanya 1924 
İsmail Battalcıoğlu Mustafa Bursa 1920 
Hüseyin Sütçü Mehmet Bursa 1927 
Cemal Kırımlı Osman Karacabey 1918 
Avnı Malgıl Mehmet Gemlik 1930 

Ahmet Pehlivan ismail Bursa 1919 
Agah Erozan Ahmet Hamdı Mudana 1910 
İsmet Bozdağ Salih Bursa 1916 

Çanakkale Delegeleri : 

Sadi Fenercioğlu Şakır Çanakkale 1920 
Mehmet Erol Hüseyin Çanakkale 1920 

Çankırı Delegeleri : 

Mehmet Alı Arsan Ferit İlgaz 1933 
Arif Tosyalı Yekup İlgaz 1928 
Nurettin Ok Süleyman Çankırı 1928 

A d r e s i 

Billur Sok. 3 8 / 7 Kavaklıdere. Ankara 

Farabt Cad. Galipdede Sok. No. : 7 /6 Çankaya. Ankara 

Nalbantoglu Man. Tas kapı Sok. Uysal apt 12/2 Bursa 
Atatürk Cad. Agah Han Kat 4 No. : 25 Bursa 
Yıldırım Karadavut Cad. Psköz Apt. No. : 1 D. 4 Bursa 
ipekçilik Cad. Çukur Aralık 3/1 Bursa 
Rüştiye Mektep Sok. No. : 4 Mudanya 
Ömer bey Mah. Kanal Sok. Fehıme Apt. 1 / 3 , Mudanya 
Kükürtlü Cad . Gencel Apt. A Blok D. 6 Bursa 
Altıparmak Cad. 5 7 / a Bursa 
idealtepe Bağdat Cad. Gül saray Apt. D. 2 Maltepe. İs
tanbul 
Çiftehavuzlar Büyük Klüp Kadıköy, istanbul 
Moda Devriye Sok. No. : 8 Kadıköy. İstanbul 
istiklal Cad. Postacılar Sok. 3 /5 . Beyoğlu. İstanbul 

Gazı Bulvarı No. : 60/10. Çanakkale 
Cennetpaşa Mah. 2 ncı Bahçe Sok. Çanakkale 

II nci Basın Sitesi D-1 Çankaya. Ankara 
Dostlar Sitesi C Blok No. : 23 Kat 2 Balgat. Ankara 
Balgat Yolu. Dostlar Sitesi C Blok No. : 64. Ankara 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yen ve Tarih» 

Çorum Delegeleri : 

Kemal Bıberoğlu Osman Çorum 1924 
ihsan Tombuş Ömer Nazmı Çorum 1923 
Alı Sedat Baran Ahmet Şakır İstanbul 1919 

Denizli Delegeleri : 

Dr. Mustafa Gülcıgıl Ah İsparta 1917 
Dr. Baha Akşit Arif Acıpayam 1914 
Turan Bahadır Alı Rıza Bilecik 1919 
İzzet Ergi Halil Denizi 1338 
Kerim Hafızoğlu Mehmet Çemelı 1326 
Osman Oymak Mehmet Emin Danveren 1921 
Süleyman Batmazoğlu Abdullah Tavas 1928 
Ahmet Yükseltürk İbrahim Çal 1912 
Hüseyin Karakuş Yusuf Bekılh 1925 
İsmail İhsan Yazıcı Alı Galip Çivril 1340 

Diyarbakır Delegeleri 

Mehmet Ünal Asım Diyarbakır 1919 

Edirne Delegeleri . 

Nurettin Manyas Arif Edirne 1918 
Hasan Maksutoğlu Derviş Edirne 1918 

Erzincan Delegeleri : 

Sadık Psrınçek Cemal Refahiye 1915 
Şerafettın Emıroğlu İsmail Erzincan 1928 
Hüsamettin Atabeyli Abdülbanı Erzincan 1336 
Turgut Nalcıoğlu Mahmut Erzincan 1330 

A d r e s i 

Mutlu köy 8 ıncı sok. No. : 12 Umutköy. Ankara 
Cınnah Cad. Alabaş Sok 18/8. Çankaya. Ankara 
Ataköy 1 ıncı Kısım R Blok 6 /69 Bakırköy. İstanbul 

Suadıye Fatmakadın Sok. No. : 19/1 Kadıköy. İstanbul 
Moda Cad. Rızapaşa Sok. 1 /1 . Kadıköy. İstanbul 
Kışla Cad. Gökpınar Apt. Kat 4. Denizli 
Kuşpınar Mah. Evren Bul. Nizam Apt. 27/14 Denizli 
Bagsaray Cad. No. 10/1 Acıpayam. Denizli 
Saraylar Mah. 1771 ıncı Sok. 17/2 Denizli 
Kuşpınar Mah. İnönü Cad. Çavdar Apt. Denizli 
Hüseyinier Mah. Hükümet Geçidi No. : 1. Çal. Denizli 
Lozan Cad. 1425 ıncı Sok. Canevler B Blok No. : 9 Denizli 
Çatlar Mah. 30 Ağustos Cad. No. : 1 Çivril. Denizli 

Mayor Mağ. İzmir Cad. No. : 18/2 Yenişehir. Ankara 

Tandoğan Mey. Yuvam Apt. 149/20 Ankara 
Ökmen Sok. No. : 32 Florya. İstanbul 

78 ıncı Sok. 12/6 Emek Ankara 
Gülden Sok. No. : 16/17 Kavaklıdere. Ankara 
Halay Sok. 8 /22 . Suadıye, Kadıköy, istanbul 
Etemefendı Cad. Nurettin Alı Berkol Sok. Mevsim Apt. 
4 /30 Erenköy. İstanbul 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi A d r e s i 

Erzurum Delegeleri : 

Rıza Topçuoğlu Ahmet Tevfik Erzurum 1900 Bayar Cad. Bıkeç Kardeşler Apt. No. : 40 A Blok D. 17 Rıza Topçuoğlu 
Kozyatağı, istanbul 

Sevkı Erker İbrahim Erzurum 1908 Kenanevren Bul. Park Apt. 78 /6 Antalya 
Münip Özer Celal Pasinler istasyon Cad. Güven Apt. 46 /19 Göztepe. İstanbul 
Osman Alıhocagıl Yusuf Tortum 1922 Aşağıayrancı Alıdede Sok. 22 /12 Ankara 
Cihat Güngör İrfan Erzurum 1340 S S K işhanı. Güneş Sigorta Erzurum 
Mehmet Aras Ali Tortum 1927 Kuş koy Sitesi Erzurum 
Sadrettin Cinisli Naci Erzurum 1338 Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Filiz Apt. 45 Nişantaşı. İs

tanbul 
Vecihı Topçuoğlu Rıza Erzurum 1929 Bayar Cad. Bıkeç Kardeşler Apt. No. : 40 A Blok D. 17 Vecihı Topçuoğlu 

Kozy atağı, İstanbul 
Turgut Ergün Nun Posof 1930 Mimarlar Sok. 31 Etlik. Ankara 

Eskişehir Delegeleri 

Dr. Halil Akkurt ibrahim Varna 1920 Mezarlık Sok. Vadi Apt. 15/20 Çengelköy. İstanbul 
Zühtü Çolpan Hıdır Mehmet Eskişehir 1926 Kıalcıklı Mahmut Pehlivan Cad. 4 4 / 7 Eskişehir 

Tayfur Sönmez Mustafa Sivrihisar 1921 Ankara Cad. 14 Sirkeci. İstanbul 
Selim Yüksel Çifteler 1921 Çifteler Belediye LoJ. Çifteler. Eskişehir 
Ali özkay Eskişehir 1927 Kmlcıklı Mahmut Pehlivan Cad. 30. K. 7. D. 9 Eskişehir 

Gaziantep Delegeleri : 

Halil Zelzele Mehmet Gaziantep 1914 Bulvar Pasaj Oteli istasyon Cad. Gaziantep 

ihsan Dal Mahmut Gaziantep 1921 Filistin Sok. No. : 18/7 Gaziosmanpaşa. Ankara 

Ekrem Cenani Ali Gaziantep 1921 Poyracı Sok. No. : 51/11 Nişantaşı. İstanbul 
Cevdet San Faik Nizip 1908 Hacıemin Efendi Sok. Hasan Hilmi Pasa Apt. No. : 8/11 

löpağacı. istanbul 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yen ve Tarihi 

Giresun Delegeleri : 

Hamdı Bozbağ Mustafa Giresun 1918 
Hayrettin Erkmen Ah Giresun 1915 
Mazhar Şener Mehmet Giresun 1916 
Alaaddın Kıroğlu Osman Bulana k 1921 
Mustafa Sağlam Hüseyin Görele 1906 

Gümüşhane Delegeleri : 

Halıt Zarbun Mehmet Gümüşhane 1331 
Halis Tokdemır Ethem İbrahim Kelkit 1336 
Zeki Başağa Salih Bayburt 1916 
Özcan San Esat Gümüşhane 1927 
Mehmet Karabeyoğlu Fikri Gümüşhane 1922 
İhsan Coşkun Sevkı İstanbul 1929 
Hakkâri Delegelen : 
Ubeydullah Seven Mehmet Selim Hakkâri 1923 

Hatay Delegeleri : 

Halıt Akgöl Abdülkadır Reyhanlı 1926 
Mahmut Kılıçoğlu Ali Kırıkhan 1330 
Selahattın Kavazoğlu Ahmet Altınözü 1926 
Sekip inal Mehmet Antalya 1908 

İsparta Delegeleri : 

Kemal Demiraley İbrahim İsparta 1913 
Orhan Kutlu Osman İsparta 1924 
irfan Aksu 

istanbul Delegeleri : 

Ercüment Kocatürk Süleyman istanbul 1926 

A d r e s i 

Cevdet Paşa Cad. No. : 348, Bebek, İstanbul 
Arif paşa Korusu No. : 11/5 Bebek, İstanbul 
Tunalıhılmı Cad. No. : 74 /8 Kavaklıdere, Ankara 
Bulancık, Giresun 
Fevzi Çakmak, Görele, Giresun 

Yüksek Sitesi B Blok No. : 26 Balgat. Ankara 
Aşağıayrancı Dedekorkut Sok. No. : 8 /9 Ankara 
Bahçehevler 5 ıncı Sok. No. : 17 Ankara 
Emek Mah. 78 ınc sok. 2 / 8 Ankara 
Acıbadem. Hukukçular Sitesi A Blok D. 7 Kadıköy, İstanbul 
Sıhhiye, Merkez İşham No. : 12/52 Ankara 

Şenesevler Gazı Ethem Paşa Sok. 5 /3 . Bostancı, istanbul 

Yavuz Selim Cad. Armağan Apt. Kat 3. Antakya 
Kurtuluş Mah. Kahramanlar Cad. 16. Kınkhan. Hatay 
Pasla Kayaköyü Altınözü. Hatay 
Tunah Hilmi Cad. Kuğulu Apt. 112/7 Ankara 

Ahenk Sok. 8 /10 Çankaya, Ankara 
Gültaş Yönetim Kurulu Murakıbı. İsparta 
7. Cad. No. 17/1. Bahçehevler, Ankara 

Göz Sok. 49/13. Tomris Çıkmazı. Göztepe. İstanbul 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi 

Enver Kaya Ahmet Şükrü Bahçe 1916 
Baniye Erengıl Hüseyin Şile 1920 

Selim Erengıl Tahır İzmir 1917 

Hayrı Erdoğdu Halil İstanbul 1335 
İbrahim Sevel Mehmet istanbul 1336 
Naci Oktem Mehmet Elazığ 1329 
Erdoğan Adalı irfan istanbul 1927 
Ertuğrul Adalı İrfan İstanbul 1924 
İbrahim Apak Necip Akova 1924 
Zıya Altunoğlu İsmail Drama 1924 
Lutfı Yılmaz Mehmet Rize 1341 
Hüseyin Özdenbılgın Murat istanbul 1924 
Şınası Cıngız Mehmet Şükrü İstanbul 1919 

Osman Özer 
Necla Tekınel (Akmaran) Ah istanbul 1921 
Mükerrem Sarol Osman Nun Trablusşam 1909 
Numan Uzun Alı istanbul 1923 
Nuri Beşer Sefer Erzincan 1922 

Sahabettin Orhon Hüseyin Faik Kayseri 1920 
Nuri Eroğan Ömer izmir 1919 
Şemsettin Guner Ahmet Kemaliye 1924 
Mehmet Gürpınar Ali İstanbul 1915 
Sadi Bodur Fazıl Tokat 1923 

A d r e s i 

Tütüncü Mehmetefendi Cad. No. 16/4. Caddebostan, ist. 
Ortaklar Cad. Akıncı özyuvam Sitesi C I Blok D. 10 Mecı-
d iye koy. İstanbul 
Ortakları Cad. özyuvam Sitesi C I Blok Daire 10 Mecıdıye-
koy. İstanbul 
Tellikavak Cad . Orgun Sok. Özdal Apt. D. 4 Erenköy, İst. 
Yeşilköy. İstanbul Cad. 71/16 İstanbul 
Yeşilyurt Ürgüplü Cad. Petek Apt. 11/5. istanbul 
Sirkeci Nazifbey Han 3/301-309 İstanbul 
Sirkeci Nazifbey Han 3/310, İstanbul 
Köy başı Cad. No. 334/1 Yenıköy. İstanbul 
Vişnezade Abacı Latif Sok. 1 / 7 Beşiktaş, İstanbul 
İstanbul Cd . Sekban Han K.4 Beyoğlu, istanbul 
Feneryolu. Birlik Ap. D. 1. İstanbul 
Beyaz Akasya Sok. No. 6. A Blok D. 4 Caddebostan, İs
tanbul 
Fblat Siteleri. Yeşilköy, istanbul 
Ataköy. I. Kısım 26 /5 , Ataköy, istanbul 
Valikonağı Cad. No. 143/7 Nişantaşı, istanbul 
Cadebostan, Bağdat Cad. 274/5 . İstanbul 
Adatepe. Selanik Sok. Marmara Apt. 2 /7 . Kartal, Maltepe, 
istanbul 
Hakim Tahsin Sok. No. 14/2, Emirgan, istanbul 
4. Levent Akçam Sok. 2 3 / 6 istanbul 
Erenköy Zincırlıkoşk Sok. No. 3 /4 , istanbul 
B('cı Yokuşu No. 48/1 Eyüp, İstanbul 
Tofaş Bayii. İncirli Cad. No. 88 Bakırköy. İstanbul 



£ Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yen ve Tarihi 

izmir Delegeleri : 

Beliğ Beler Fevzi Milas 1925 
Pertev Arat Hüsnü izmir 1913 
Enver Dündar Başer ibrahim Namık Selanik 1911 
Faruk Tunca Ahmet Cemal istanbul 1916 
Sezai Akdağ Ahmet ihsan istanbul 1924 
Ömer Atavardar Mustafa Selanik 1338 
Dündar Cüneyt Ali Şemıkler 1922 
Nihat Toktay Faik İzmir 1920 
Harun Eltem İbrahim Dikili 1918 
Hazım Alayunt Rüştü izmir 1919 
Vedat İlgüner Hüseyin İzmir 1927 
Şerif Altıntaş Kemal izmir 1920 
Mehmet Alı Keskin Mahmut İzmir 1924 
Müberra Kıran Salih Birgi 1923 
Ahmet Ragıp Tosun Yahya Çeşme 1921 
Baki Marmara Mustafa ödemiş 1337 
Muzaffer Köfteoğlu Ahmet Refik Bayındır 1339 
Enver Alpsu Selahattin Geyve 1925 
Nephan Taşlı Arif Kemalpaşa 1341 
Mehmet Soy er Ömer Kırcaali 1925 
Fikret Çeyrekbaşı Bekir Konya 1333 
Dr. Enver Şenerdem Hasan Bursa 1917 
Kemal Onurlular Yasar izmir 1920 
Osman Nuri Sinangil Hacı Kazım Tlkveş 1908 
Ali Ülker Ali Tire 1922 
Turgut Aralan Ahmet Tire 1926 

A d r e s i 

Ali Çetinkaya Bulvarı Beler Ap. Alsancak. izmir 
1405 Sok. 2 0 / 2 . Kahramanlar, izmir 
Atatürk Cad. 350/14. Alsancak. İzmir 
Caddebostan Cemil Topuzlu Cad. 103. D. 14 Kadıköy. İst. 
Yalı Cad. 410 D. 11 Karşıyaka. İzmir 
1787 Sok. Karşıyaka Apt. D. 4 Karşıyaka. İzmir 
1737 Sok. 1/5 Cüneyt Apt. Karşıyaka. İzmir 
1743 Sok. 43 /4 . Karşıyaka. İzmir 

89. Sok. 15/3 Güzelyalı. İzmir 
8818 Sok. 44. Fulya Apt. 7 /13 Egekent. Çığlı, izmir 
2031 Sok. 9 /12 . Arzu Apt. Karşıyaka. İzmir 
Mithatpaşa Cad. 436 Banş Apt. D. 7 Karataş. İzmir 
İnönü Cad. 207 /6 İzmir 
Uzunkuyu Köyü. Urla. izmir 
inönü Cad. 16. Kat 3 D.5. Güzelyalı. izmir 
1455 Sok. 3/11. Alsancak. izmir 
Uzun Çarşı No. 6 Bayındır, İzmir 
Ertuğrul Mah. Mithatpaşa Sok. 78 Torbalı. İzmir 
1699 Sok. 2. D. 4 Karşıyaka. İzmir 
Yeni Mah. Ertuğrul Sok. 20 Kınık. İzmir 
Kalamış. Fener Cad. 96 /5 . Sim Apt. Kadıköy, istanbul 
Ahmet Mithatefendi Sok. 5 /1 . Çankaya. Ankara 
6347 Sok. 5. Bostanlı Karşıyaka. İzmir 
Atatürk Cad. 192/8 Alsancak. İzmir 
Yeni Mah. Atatürk Cad. Kemerdereli Apt D. 7 Tire. İzmir 
Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. 15/6, Tire. izmir 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi A d r e s i 

Ahmet Ferahlı Abdülkadir Kuşadası 1922 Atatürk Cad. 19. Selçuk, izmir 
Şükrü Akkan Ahmet Nabı Çal 1918 Seferihisar, İzmir 
Ali Akdeniz Yusuf Cumeov&8i 1338 Yapı Konut Koop. No. 63 D.1 Menderes/İzmir 
Ahmet Okçular Besim Iskeçe 1321 Akıncılar Mah, Hürriyet Cad. 28 ödemiş, izmir 
Adnan Uras Adil Söke 1926 141 Sok. 6 5 / 4 Küçükyalı. İzmir 
Mehmet Akçe Musa Tekkedereköyü 1924 Cemikebir Mah. Zeytirtdağ, Bergama, İzmir 
Muzaffer Ulusoy ibrahim Yeni Foça 1337 1727 Sok. 2 2 / 4 Karşıyaka, İzmir 

Kars Delegeleri : 

Celal Öğün Abid Sarıkamış 1917 Osmanağa Yoğurtçu Şükrü Sok. No. 61A Kadıköy, İstanbul 
Yusuf Erengüç Ali Kars 1922 Doğu Mah. 23 Nisan Cad. Zafertepe Apt. A Blok No. 8, Yusuf Erengüç 

D.6 Pendik. İstanbul 
Mahmut Çankaya Şükrü Bayburt 1341 Demetevler. a Cad. No. 67/37. Ankara 
Mehmet Gökalp Dede Mehmet Sarıkamış 1327 Belediye Cad. No: 28. Sarıkamış/KARS 
Ahmet Yılmaz İtyas Kars 1341 Küçükkazımbey Cad. Yılmaz Otel, Kars 

Kastamonu Delegeleri : 

Münif islamoğlu Mustafa Nasuh Çine 1917 Billur Sok. No. 14/19 Kavaklıdere, Ankara 
Hilmi Dura Sabri Taşköprü 1914 a Kısım E 2-4 No. 31 Ataköy, istanbul 
Muzaffer Akdoğanlı Mehmet Faik Kastamonu 1922 Neyzen Tevfik Sok. No. 46 /1 . Demirtepe. Ankara 

Kayseri Delegeleri : 

Hakkı Kurmel Ahmet İzzet Develi 1923 Kısıklı Cad. No. 41 Altunizade, Üsküdar, istanbul 
Servet Hacıpaşaoğlu Lütfullah Bünyan 1918 Bulgurlu Mah. Çınar Sok. No. 13. Çamlıca Üsküdar 
Nuh Mehmet Küçükçalık Mustafa Kayseri 1339 Hacopulo Han No. 2 Sultanhamam. Eminönü, İstanbul 

Mustafa Bahçeci Ahmet Kayseri 1330 Erenköy, luccarbasf. Şemsettin Günaltay Cad. Eralp Apt. Mustafa Bahçeci 
167/8. D. 31 Kadıköy. İstanbul 

Rıza Emre Bahattin Yeşilhisar 1926 Dörtyol Sosyal Sok. No. 12/13 Cebeci. Ankara 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yen ve Tanhı 

Mehmet Ozataş 
Ahmet Gündeş 
Kırklareli Delegeleri 

Mehmet Ali Ceylan 
Feyzullah Çarıkçı 

Kocaeli Delegeleri . 

Sadettin Yalım 

Selamı Dınçer 

Süreyya Sofuoğlu 

Konya Delegeleri : 

Haydar Koyuncu 

İbrahim Aşçıgıl 
Muhittin Güzelkılıç 
Sıtkı Salim Burçak 
Kütahya Delegeleri : 

Ahmet ihsan Gürsoy 
Abdullah Yamener 

Mustafa Bağdatlı 
Ahmet Kavuncu 
Mehmet Diler 
Cemal Aksan 
Ali Galip Bubtk 

Salih Kayseri 1922 
Mustafa Kayseri 1908 

Hüsnü Lüleburgaz 1923 
Adem Lüleburgaz 1925 

Mustafa Sabrı 
Eşref 
Alı 

Hasan 

Mehmet 
Hüseyin Bahri 
Salim 

Maraş 1908 
Gemlik 1915 
İzmir 1924 

Çumra 1341 

Konya 1335 
Konya 1918 
Erzurum 1911 

Ahmet Rüştü 
Ahmet 

Gediz 1913 
Gediz 1328 

Tahsin 
H. Hüseyin 
Mustafa 
Kadir 
Zülfü 

Gediz 1334 
Tavşanlı 1910 
Tavşanlı 1918 
Gediz 1927 
Kütahya 1335 

A d r e s i 

Sehabıye Mah. Yıldırım Cad. Ozataş Apt. No. 24 Kayseri 
Ebu Zıya Tevfik Sok. 19/8, Çankaya, Ankara 

İstanbul Cad. No. 10 Lüleburgaz 
istanbul Cad. Beyazgül Apt. 75 /2 , Lüleburgaz 

ömerağa Mah. Pertenpaşa Sok. No. 27/ 3. izmit 
Şehit Muhtar Cad. Şen Yuva Apt. No. 7/6, Taksim, istanbul 
Cumhuriyet Cad. No. 7/8, Değırmendere, Kocaeli 

Otogar Civarı Gürağaç Sok. Hülya Siteleri No. 6. Kat 3, 
Konya 
Hırfanlı Sok. 13/2. Gaziosmanpaşa, Ankara 
Anıt Alanı, Dostlar Apt. Kat 5. Konya 
Vali Konağı Cad. Fulya Sok. 96 /2 . Nişantaşı. İstanbul 

Hazırcevap Sok. 26/1 . Çıftehavuzlar Kadıköy. İstanbul 
Gediz Madencilik A.Ş. Kütahya Asfaltı Üzen 1. Km. de 
Gediz 
özyurt Mah. Gediz 
Durak Mah. Numune Sok. 18/7 Tavşanlı 
Ulucami Mah. Kütahya Cad. 101 Tavşanlı 
İncirli Cad. 3 Faik Paşa Apt. Bakırköy. İstanbul 
258 Sok. No. 2 Kat 4. D. 15. Bornova, izmir 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi A d r e s i 

Malatya Delegeleri : 

Kemal Ozmumcu Muhittin Malatya 1336 Hükümet Yanı. Dış Tabibi. Malatya 
Turhan Ganpağaoğlu Hacı Garip Hekimhan 1326 Tepebaşı M ah. Hekimhan 
Ömer Kan Ahmet Akçadağ 1340 Mimar Sinan Cad. Çakmak Sok. 25 /12 Malatya 
Bayram Özcan ibrahim Malatya 1341 Fuzuli Cad. Finiköprü Sok. 11/3 Malatya 
Sabrı Özbek Bekir Kahta 1928 Yüksel Cad. 34 /4 Kızılay. Ankara 

Manisa Delegeleri : 

Orhan Ocakoğlu Kamil Turgutlu 1921 Nüahetiye Cad. Köşk Apt. 6 /5 . Beşiktaş, istanbul 
Nafiz Körez Halil Kutlu 1909 Akgün Mah. 73. Sok. No. 5. Kula. Manisa 
Şahin Ergin Hüseyin Rahmi Gebze 1913 Şey boylu Sok. No. 9, Acıbadem, istanbul 
Ali Keleşoğlu Hakkı Kula 1334 Seyit Ali Mah. Çamlık Sok. No. 12. Manisa 
Mustafa Keleşoğlu Hakkı Kula 1328 Seyit Ali Mah. Çamlık Sok. No. 12 Kula. Manisa 
Muvaffak Adanalı Sabri Manisa 1920 Utku Mah. Çimentepe Cad. No. 47/3, Manisa 
Ahmet Atalay Abdullah Akseki 1335 Mithatpaşa Mah. Sabuncu Sok. No. 7/A Salihli. Manisa 

Mersin Delegeleri : 

Rüştü Çetin Ahmet Tarsus 1922 Cengiz Topel Lisesi Karşısı, Havuzbaşı Güreşti Apt. Kat 9. Rüştü Çetin 
Tarsus 

Hidayet Sınanoğlu Ahmet Anamur 1916 78. Sok. No. 12/7 Emek, Ankara 
Rasim Gürsoy osman Silifke 1336 Mersin Eski Milletvekili Silifke. Mersin 
Yakup Çukurova Hüseyin Mersin 1331 Çamlı bel Mah. Atatürk Cad. Mersin Apt. Ol 3. Mersin 
Kasım Ekenler Kadir Tarsus 1331 Ekenler Fabrikası Tarsus. Mersin 

Muğla Delegeleri : 

Turan Akarca Mehmet Alı istanbul 1338 Hisar Mah. No. 1. Milas 
Turgut Topaloğlu Hüseyin Avnı Muğla 1332 General Mustafa Muğlalı Cad. 66. Muğla 
Tanır Kenan Keskin Kamil Muğla 1922 Gazeteci Hasan Tahsin Cad. 66/19. Hatay, İzmir 
Abdülbaki Ongun Şenf Yatağan 1340 Nevzat Özsoy Cad. 8 /2 Yatağan. Muğla 

Muş Delegeleri : 

Şemseddın Ağaoğlu İbrahim Muş 1914 P.K. 82 Alanya 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yen ve Tarihi 

Hadi Özdemır Nurettin Muş 1916 
Gıyasettın Emre Maruf Garzan 1903 
Şefik Çağlayan Musa Kazım Muş 1921 
Nevşehir Delegeleri . 

Hasan Hayatı Ülkün Mustafa Nevşehir 1915 
ibrahim Boz Murat Ürgüp 1925 
Hüsamettin Başer Esat Nevşehir 1927 

Niğde Delegeleri -

Ahmet Nuri Kadıoğlu ibrahim Hilmi Aksaray 1914 
Mehmet Ekin Ah Aksaray 1924 
Alı Ulvi Arıkan Mehmet Niğde 1910 
Mustafa Üçler Ömer Niğde 1900 
Faik Ökçesiz Ethem Aksaray 1334 

Rize Delegeleri • 

Mehmet Lütfı Tavukçuoğlu Rıfat Rize 1335 
İhsan Gümüşoğlu Faik Fındıklı 1929 

Cavı t Ramazanoğlu Ahmet İkızdere 1929 
Osman Kavrakoğlu İbrahim Rize 1915 
Mehmet Mete Fahri Rize 1902 
Sakarya Delegeleri 

Yaşar Bir Hasan Sakarya 1336 

Samsun Delegeleri : 
Abdullah Keleşoğlu Emin Terme 1922 
Nusret Ulusoy Kemalettın Çarşamba 1922 
İlyas Taşan Seyid Ahmet Havza 1924 
Muzaffer Uzar Selahattın Samsun 1923 
Osman Gümüşoğlu Faik Fındıklı 1924 

A d r e s i 

Bahçehevler 7. Cad. 27. Sok. 24 /4 . Ankara 
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. 6/14. Ankara 
Kuşkondu Sok. 9 / 9 Aşağıayrancı. Ankara 

78. Sok. No. 5 /7 Emek. Ankara 
ibrahımpaşa Köyü Belediye Başkanı, Ürgüp 
Dostlar Sitesi B Blok 45. Balgat. Ankara 

Neyzen Tevfık Sok. 21 /10, Demırtepe, Ankara 
Bağlarbaşı Sok. 31/18 Abıdınpaşa, Ankara 
60. Sok. No. 1/2. Ankara 
Tirebolu Sok. No 40/14. Ayrancı, Ankara 
İnsaniye Alt Sok. 84 /9 . Üsküdar. İstanbul 

Serasker Cad. 53-55/9 Kadıköy, istanbul 
Dilek Elektrik Mağ. Bankalar Cad. No. 32. Karaköy. İs
tanbul 
2. Cad. 13. Sok. No. 13/4 Karşıyaka. Ankara 
Keresteci Azız Sok. No. 15/10 Kadıköy, İstanbul 
Emek Mah. 78. Sok. No. 6/4. Bahçehevler. Ankara 

Hüseyin Bek. Sok. Kromer Apt. No. 9 / 7 Kadıköy, İstanbul 

istiklal Cad. istiklal İşhanı Kat 1. Samsun 
19 Mayıs Bulvarı No. 2 3 / 3 Samsun 
Ulu Gazı Mah. Hakkı Bey Sok. 25/12. Samsun 
İstiklal Cad. No. 28 /4 . Samsun 
Abideyi Hürriyet Cad. Alı Nihat Bey Apt. 22/13. İstanbul 



Adı VB Soyadı Baba Adı Doğum Yari va Tarihi 

Hasan Samangül 
Hasan Genç 

Siirt Delegeleri: 

Suat Bedük Abdülrazak Siirt 1911 
Mehmet Daim Sualp Sualp Taha 1916 

Sivas Delegeleri : 

Kahraman Toprak Mehmet Sivas 1924 
Ercüment Damalı Kasım Ferit Tosya 1914 
Şevki Ecevit Hulusi Sivas 1914 

Tekirdağ Delegeleri : 

ismail Özdoyuran Nazmi Tekirdağ 1921 

Trabzon Delgeleri : 

ismail Şener Ali Rıza Vakfıkebir 1913 
Hasan Günerkan Mustafa Trabzon 1335 
Haluk Çulha Hüseyin Trabzon 1923 

Urfa Delegeleri : 

Mahmut Celal öncel Halil Urfa 1333 
Mustafa Atılgan Tefik Urfa 1333 
Bolken Çelikkol Salih istanbul 1933 
Mustafa Türkmen Urfa 1926 
Mehmet Bağış HaiH İhsan Urfa 1933 
Fent Karahan Sabri Siverek 1928 
Bozan San Hasan Bozova 1923 

A d r e s i 

Yağma Bakkaliyesi Dörtyol. Samsun 
Ay gaz Bayii, Bafra, Samsun 

Terabya Cad. 168/6, Tarabya. istanbul 
Bağdat Cad. No. 378/7 Suedtye. İstanbul 

I. Kalaba Haliç Sok. 15/4. Keçiören. Ankara 
Yesiltepe Koop. 2. Blok. No. 44 Emek. Ankara 
Paris Cad. Mavuzkı Sok. 2 /5 . Kavaklıdere. Ankara 

Arifi Pasa Korusu Boğaziçi Apt 21/9 . Bebek, istanbul 

78. Sok. 7 /7 Emek. Ankara 
Gazipaşa Mah. Mehtap Sok. No. 11. Trabzon 
Şemsettin Günattay Cad. 223 /89 Erenköy, istanbul 

Atatürk Cad. 18/A. Şanlıurfa 
Cengiz Topel Cad. Lale A p t D. 11 B. Evler Ankara 
Akçam Sok. 17/2 4. Levent, istanbul 
Buğday Pazen. Şanlıurfa 
Avukat, Şanlıurfa 
Karahan Oteli Petrol Ofisi istasyonu. Siverek. Urfa 
KlHik Koyu Bozova. Şanlıurfa 



Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Veri ve Tarihi A d r e s i 

Vahit Yüksel Mehmet Fatit Suruç 1335 Eski PTT Cad. No. 2. Suruç. Urfa 

Van Delegeleri -

İbrahim Yıldız Eyüp Van 1931 Beyüzümköyü. Van 
Laçın Koç Kurban Van 1930 Yeniseb» Hali. Van 
Kurban Guleşçe Mehmet Van 1333 Karagünduz Koy. Van 
Muslin Görentaş Abdülhadi Gevaş 1923 Mutlu Koy 3. Sok. No: 12 Ümıtköy. Ankara 

Yozgat Delegelen : 

Numan Kurban Hüseyin Yozgat 1922 Emek Mah. 78. Sok. No 2 / 4 . Ankara 
Neşet Tanrıdag Nusret Yozgat 1922 Talatpaşa Blv. No 147/1 Cebeci. Ankara 
Muhittin Keskin Ömer Yozgat 1921 Ulus Sok. No: 22 /5 . Keçiören. Ankara 
Ö. Lütfı Erzurumluoğlu Sabit Yozgat 1921 71. Sok. No. 22/7. Emek. Ankara 
Alı imamoğlu Abdullah Yozgat 1916 78. Sok. No. 5 /4 . Emek. Ankara 
Azmi Çapanoğlu Hasan Yozgat 1332 Hürriyet Cad. No. 69 /2 . Dikmen. Ankara 
Akif Tathoğlu Haşim Akdağmadenı 1925 Çıftehavuzlar Hazırcevap Sok. Kadıköy, istanbul 

Zonguldak Delegeleri 

Hüseyin Ulus Mehmet Ulus 1917 Göztepe Cavıtpsşa Sok. No: 2 /4 , Kadıköy, istanbul 
Adıl Ulus Murat Ulus 1924 Hükümet Konağı Karşısı. Ulus/Bartın 
Suat Başol Suat Kdz. Ereğlisi 1930 Suat Başplsıtesi Başol Apt. No: 1 Trabya. istanbul 
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