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MADDE—: 1) Yeni Demokrat Parti Türkiye Cum 
huriyeti Anayasasının 56. maddesinin vatandaşlara 
temin ettiği siyasî haklara istinad ederek kurulmuş 
siyasî bir cemiyettir. Parti Merkezi Ankara'dadır. 

MADDE —: 2) Partinin gayesi; Programında 
yazılı esasları kanunların verdiği haklar ve Tüzüğün 
hükümleri dairesinde gerçekleştirmeye çalışmaktır. 

ÜYELER 
MADDE — :3) Partiye alınacaklarda aranan 

evsaf: 
a) Türk miUetinin birlik ve beraberliğini parça

lamayı hedef tutan ideolojüere saplanmamış. 
b) Demokratik nizama aykırı hareket etmemiş. 
c) Kamu haklarından yasaklık ile ağır hapis ce

zasını müstelzim bir suçtan dolayı kesin hüküm giy
miş olupta memnu hakları iade edüenlerle zimmet, 
ihtilas, irtikâb, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emni
yeti suiistimal ve hileli iflâs gibi, yüz kızartıcı suç
lardan biri ile kat'i olarak hüküm giymemiş. 

ç) Medenî haklarım kullanmaya ehliyetli olup 
halkça kötü tanınmamış. 

d) 21 Yaşım bitirmiş ve kanunen siyasî cemiyet
lere girme hakkım haiz kadın ve erkek her Türk va
tandaşı girebilir. 

PARTİYE GÎRÎŞ FORMALİTESİ 
MADDE — : 4) Üçüncü maddedeki vasıflan 

haiz olup Partiye girmek isteyen her vatandaş Par
tinin Tüzük ve programını kabul ettiğini bildiren mat
bu taahhüdnameyi imzaladıktan sonra ya ikametkâ-
hımn veya iş yerinin bulunduğu Üçe dahilindeki Dçe 
İdare Kuruluna verir. Bu taahhüdname bir Partili 
tarafından imza edilmek suretiyle istekli, partiye ta
nıtılır. İlçe İdare Kurulu en geç onbeş gün içinde o 
vatandaşın Partiye kabul edilip edilmediğini kendisi
ne büdirmek mecburiyetindedir. 
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îstek kabul edilmemiş ise itiraz vukuunda İl Ida 
re Kurulunun vereceği karar kesindir. Her üye Par
tiye girerken İKİ TAAHHÜDNAME doldurur. Bun
lardan biri ilçede kalır, diğeri H idare Kuruluna gön
derilir, ilçedeki ANAKÜTÜK defterine geçirilir. Ve 
kendisine bir sıra numarası verilir. 

ÎSTENEN VASIFLARI HAÎZ OLMADIKLARI 
SONRADAN ANLAŞILANLAR 

MADDE — : 5) Partiye kabul edildikten sonra 
3. cü maddede yazılı vasıfları haiz olmadığı veya bun
ları sonradan kaybettiği anlaşılan partili, I I idare 
Kurulu tarafından I I Haysiyet Divanına verilir. 

Haysiyet Divanı, gerekli tahkikatı yaptıktan ve 
üyenin müdafaasını da aldıktan sonra neticeye göre 
kaydının silinmesine karar verebilir, ilgililer kararın 
tebliğinden itibaren ONBEŞ,gün içinde Yüksek Hay
siyet Divanına itiraz edebilirler. Yüksek Haysiyet 
Divanının karan kesindir, itiraz icrayı durdurur. 

KAYIDLI OLDUKLARI İLÇE BÖLGESİNDEN 
AYRILANLAR 

MADDE — : 6) Üçe bölgesinden ayrılan üyeler 
yeni gittikleri ilçelere kayıdlarını nakil edebilirler. 

Nakil etmek istedikleri ilçe idare Kurulu tara
fından nakil yapılmaz ise bu ilçe idare Kurulunun 
bağlı bulunduğu t l idare kuruluna müracaat etmek 
suretiyle nakillerini isteyebilirler. 

PARTİDEN İSTİFA VEYA ÇIKARILMA 
MADDE — : 7) Partiden istifa edenler veya çı-

çıkanlanlarla vefat edenlerin ilçe idare Kurulundaki 
kayıdlarına işaret edilmek, Üçe ve H idare kurulların
da ki taahhüd beyannameleri de ibtal edilmek suretiy
le muameleleri tekemmül eder. 
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ÎSTtFA VEYA BAŞKA BÎR SEBEBLE PARTİDEN 
AYRILANLARIN YENİDEN PARTİYE 

KABULLERİ 
MADDE — : 8) istifa suretiyle veya kanunî 

zaruretler yüzünden Partiden ayrılmış olanların ye
niden Partiye kabulleri, yetkili idare kurulunun mu-
cib sebebli teklifi ve bir üst kademe idare kurulunun 
kararına bağlıdır. 

PARTİDEN İSTİFA 
MADDE — : 9) Partiden istifa, üyenin kayıdh 

bulunduğu ilçe idare Kuruluna yazılı müracaatla o-
lur. Bir başka siyasî partiye geçenler istifa etmiş sa
yılır. 

PARTİ TEŞKİLÂTI 
TEŞKİLÂT KADEMELERİ 

MADDE — : 10) Parti teşkilâtı şu kademeler
den teşekkül eder: 

a) Büyük Kongre. 
b) Genel idare Kurulu. 
c) Istişarî Kongre. 
ç) Parti Meclis Grupları 
d) Yüksek Haysiyet Divanı. 
e) i l idare kurulları. 
f) ilçe idare kurulları. 
g) îl Haysiyet Divanı. 
Parti teşkilâtının en küçük kademesi ilçe idare 

kurullarıdır. 
BÜYÜK KONGRE 

MADDE — : 11) Büyük kongre her iki yılda 
bir Genel idare Kurulunun tesbit edeceği yer ve za
manda toplanır. Genel idare Kurulu, zaruri gördüğü 
hallerde bu müddeti üç aydan fazla olmamak şartiy-
le uzatabilir. 
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BÜYÜK KONGRENİN SURETİ TEŞEKKÜLÜ 
MADDE — : 12) Büyük Kongre, Parti Genel 

Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle her ilin 
kendi i l kongresinde seçeceği o ilin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde (Senatör ve Milletvekili olarak) bu
lundurduğu temsilci adedinin iki misli üyeden teşek
kül eder. Ancak, bu mikdar her i l için ON üyeden az 
olamaz. 

A Ç I L I Ş 
MADDE — : 13) Büyük Kongre, mürettep üyesi 

rin mutlak çoğunluğu ile Parti Genel Başkanı tara
fından açılır. Yeter çoğunluk yoksa ertesi gün yapı
lacak toplantıda hazır bulunan üyelerle açılır. 

RİYASET DİVANININ TEŞEKKÜL TARZI 
MADDE — : 14) Büyük Kongre gündemindeki 

meseleleri görüşmeğe başlamadan önce iş'ari oyla 
bir Başkan, bir ikinci Başkan ve lüzumu kadar kâtib 
seçer. 

GÜNDEMİN TESBİTİ 
MADDE — : 15) Büyük Kongre gündemi, Genel 

îdare kurulu tarafından tesbit edilir. Ancak, Kongre 
gündemine ve çalışma usullerine kendisi hâkimdir. 

GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE — : 16) Büyük Kongre Partinin en yük

sek kademe organı olup partiyi alâkadar eden bütün 
mes'eleleri inceleyebilir. Ancak, Parti psogram ve 
tüzüğüne aid teklifler Genel idare Kurulu veya mev
cut üyenin en az YÎRMÎDE BlRÎ tarafından yapılır 
ve yine mevcudun ÜÇTE ÎKlSÎNÎN oyu ile kabul 
edilir. 

Genel idare Kurulunun I K I senelik büdçesini tetkik 
ve kabul eder. Büyük Kongre, Parti Başkanı ile ON-
DÖRT kişilik Genel idare Kurulunu ve ONBÎR kişi-
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lik Yüksek Haysiyet Divanını seçer. Bütün bu seçim
ler gizli oy verme suretiyle yapılır. Evvelâ Genel Baş 
kan müteakiben Genel İdare Kurulu ve en son Yük
sek Haysiyet Divanı seçimi yapıhr. En fazla oy alan
lar asü, daha az oy alanlar sırasıyla yedek üye o'ur-
lar. Genel Başkanın yedeği olmaz. 

Genel İdare Kurulu ile Haysiyet Divanı üyelikle
rinde açılacak boşluklar yedeklerden tamamlanır. 

G E N E L B A Ş K A N 
MADDE — : 17) Parti Genel Başkanı Partiyi 

temsil ettiği gibi, Genel İdare Kurulunun da tabii Baş
kanıdır. Parti namına söz söylemek yetkisi ve Genel 
kurulca alman kararları tatbik ve tamim Genel Baş
kana aittir. Genel Başkan, gerektiği takdirde kendi
sini ilgilendiren işler için İdare kurulu üyelerinden 
birini tevkil edebilir. 

Başkanlığın inhilâli halinde Genel İdare kurulu 
büyük kongreye kadar aralarından birini gizli oy ile 
ve mutlak çoğunlukla Başkan seçer. 

GENEL İDARE KURULU 
GENEL İDARE KURULUNUN GÖREV 

VE YETKİLERİ 
MADDE — : 18) Genel İdare Kurulu kendi üye

leri arasından gizli oyla bir sekreter ve bir muhasib 
seçer. 

MADDE — : 19) Partinin Büyük Kongreden son 
ra en yüksek organı olan Genel İdare Kurulunun va
zife ve yetkileri şunlardır: 

a) Partinin umumî siyasetini program hüküm
lerine ve kongrelerde beliren temayüllere göre tesbit 
etmek. 

b) Parti teşküâtım sevk ve idare etmek. 
c) İllerden gelen Senatör ve Milletvekili yoklama 

mazbatalarım tetkik ve tasdik etmek ve lüzumlu gör 
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düğü Blerde bunlara % 10 u geçmemek şartiyle Ge
nel Merkoz adaylarım ilâve ettikten sonra Parti adı
na ilân etmek. 

d) Parti program ve tüzüğünün tatbikatını ko
laylaştırmak için lüzumlu gördüğü ihtisas komisyon
larım ve bürolarım tesis etmek. 

e) Parti prensiplerini yaymak için her türlü 
neşir vasıtasından istifade etmek. 

f) Partinin umumî faaliyet ve siyaseti hakkında 
teşkilâta bilgi vermek ve teşkilâttan alacağı bilgileri 
kıymetlendirmek. 

g) îl kongrelerince t l îdare kurullarına seçilmiş 
olan üyelerin seçimlerini tetkik ve gereken karan 
vermek, îl büdçelerini kabul ve tasdik etmek, lüzu
mu halinde büdçeye ödenek ilâvesine ve muayyen 
mevzulara sarf edilmek üzere istikraz akdine karar 
vermek. 

h) Teşkilâtı lüzum göreceği her yönden teftiş 
ettirmek ve teftiş neticesine göre lüzumunda veya 26. 
maddede yazdı hallerde alâkalıların hepsini veya bir 
kısmım işten el çektirmek, inzibati karar ittihazım 
gerektiren hususları alâkalı Haysiyet Divanına hava 
le etmek. 

i) Sarahat olmayan yerlerde ve hususlarda Tü
züğü tefsir etmek. 

ÎSTÎŞARl KONGRE 
MADDE — : 20) îstişarî Kongre teşkilât bulu 

nan İllerdeki îl îdare Kurulu Başkan veya Başkan 
vekilleri ile îdare kurulunun kendi aralanndan gizli 
oyla seçecekleri iki üye ile Genel Başkan ve Genel 
îdare Kurulundan teşekkül eder. Kongreye Genel Baş 
kan Başkanlık eder. Ancak, mazereti veya lüzum gör
düğü takdirde Genel îdare Kurulu üyelerinden birini 
tevkil edebilir. 

îstişarî kongrede mahallî vaziyetler, partinin u-
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mumî siyaset ve faaliyeti görüşülür. Heri sürülen f i 
kir, mütalâa ve tedbirler tamamen tavsiye mahiyetin 
de olup Genel îdare Kurulunu ilzam etmez. 

îstişarî kongreyi, Genel îdare kurulu, lüzum gör 
düğü hallerde ve tayin edeceği mahalde toplantıya 
çağırır. 

HAYSİYET DİVANLARI 
MADDE — : 21) Aşağıdaki maddelerde yazılı 

hareketlerde bulunan Parti mensupları hakkında tah
kikat yapmak ve inzibati karar vermek vazifesiyle 
mükellef illerde ve Merkezde Haysiyet Divanları ku
rulur. 

HAYSİYET DİVANLARININ SURETİ 
TEŞEKKÜLÜ 

MADDE — : 22) t l Haysiyet Divanı t l kongresin
ce seçilen YEDl ve Yüksek Haysiyet Divanı Büyük 
Kongrece seçilen ONBtR üyeden ibarettir. înhilâl vu 
kuunda seçimde sırasiyle daha çok oy alanlardan Di
van tamamlanır. 

Her Divan kendi üyelerinden bir Başkan ve bir 
kâtip seçer. Parti içinde faal hiç bir vazife Divan üye 
ve Başkanlığı ile birleşemez. Parti Meclis Grupunda-
ki faal vazifeler bundan müstesnadır. Divanların mü 
eakere nisabı mürettep adetelerinin mutlak çoğunlu
ğudur. 

İNZİBATI HÜKÜMLER 
MADDE — : 23) inzibatî hükümler şunlardır: 
a) Yazılı olarak dikkati çekmek. 
b) Bir kongre devresince idare kurulları üyeli

ğine, delegeliğe ve partinin sair vazifelerine seçilme
mek veya seçilmiş ise uzaklaştırılmak suretiyle geçi
ci çıkarma, (Haysiyet Divanı bu müddetin başlan
gıcını tayin eder) 
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c) Partiden çıkarmak. 
İNZİBATÎ HÜKÜMLERİN UYGULANMASINI 

GEREKTİREN HALLER 
MADDE — : 24) inzibatî hükümlerin uygulan

masını gerektiren haller şunlardır: 
a) Parti Programma, Tüzük ve tefsirlerine, ta

limatname hükümlerine ve bunlardaki esaslar dahi
linde Parti Genel idare Kurulu veya diğer parti ida
re kurulları tarafından verilen kararlara aykırı ha -
rekette bulunmak. 

b) Yukardaki esaslara uymayan neşriyat yap
mak veya bu yoldaki neşriyatı tahrik etmek. 

c) Her türlü seçimlerde parti karan olmadan 
müstakilen adaylığını koymak veya parti namına tes-
bit ve üân edilen adaylar aleyhinde açık veya gizli 
şekilde çalışmak. Bu cihetler neşir suretiyle yapıl
mış ise inzibatî hüküm: ÇIKARMADIR. 

ç) Partiyi şahsî menf aatına alet etmek ve bu 
maksadla Parti nüfuzunu istismara kalkışmak, Par
ti içindeki tesantidü veya teşkilât kademelerinin a-
henk ve faaliyetlerini bozacak hareketlerde bulun
mak veya Parti içinde şahsiyetle uğraşmayı âdet e-
dinmek. 

Yukarda yanlı fıkralardaki hususlardan dolayı 
bu hareketlere ittilâdan dolayı bir sene ve her halde 
hadiseden itibaren üç sene geçtikten sonra takibat 
yapılamaz. 

DİSİPLİN TAKİBATI AÇMAK YETKİSİ 
MADDE — : 25) Bir Partili hakkında disiplin ta

kibatı açmak yetkisi, sevk edilmesini icabeden Haysi
yet Divanına göre I I idare kurulları ile Genel îdare 
kuruluna aittir. Tahkikata lüzum görüldüğü takdirde 
bu kurullar kendi üyeleri arasından birini bu işe me
mur ederler. Disiplin takibatı istenen kimsenin mü-
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dafaasını aldıktan sonra evrakı alâkalı Haysiyet Di
vanına te vdi eder. 

Haysiyet Divanı kararları alâkalıya ve takibata 
karar veren kurula tevdi olunur. 
YÜKSEK HAYSÎYET DÎVANININ GÖREV VE 

YETKİLERİ 
MADDE — : 26) Yüksek Haysiyet Divanı : 
a) îl Haysiyet Divanı tarafından verilen karar

ları, itiraz üzerine tetkik ve kesin karara bağlar. 
b) îl îdare kurulu ile Genel îdare kurulu. îl Hay 

siyet Divanı ve Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri hak
kında, Büyük Kongrede itiraz edilmek üzere birinci 
derecede inzibat hükümleri verebilir. 

MADDE — : 27) Yüksek Haysiyet Divanının 
birinci derecedeki kararlarına karşı itiraz vukuunda: 

Büyük Kongre bu itirazları her îlden bir delege
yi ihtiva eden bir komisyona havale eder. Komisyo
nun tanzim eylediği rapor Umumî Heyette okuna
rak müzakere edilmeksizin kabul veya red şeklinde 
oya konur. 

MÜŞTEREK DtVAN 
MADDE — : 28) Parti Meclis Grupuna dahil ü-

yelerin Grupa taallûk etmeyen fiil v e hareketlerinden 
dolayı karar vermek yetkisi Yüksek Haysiyet Diva
nı ile Grup Havsiyet Divanından mürekken müşterek 
Divana aittir. Bu divan kendi içinden bir Başkan se
çer. Bu Divanın kararları kesindir. 
HAYSÎYET DÎVANLARINCA VERÎLEN KARAR

LAR ÎÇÎN ÎTÎRAZ ŞEKLÎ VE MÜDDETÎ 
MADDE — : 29) Haysiyet divanlarınca birinci 

derecede verilecek kararlara karşı tebliğ tarihinden 
itibaren ONBEŞ gün içinde gerek hakkında karar ve
rilen ilgüiler ve gerek takibata karar veren îl veya 
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Genel İdare kurulları tarafından itiraz edilebilir. 
İl Haysiyet Divanı kararlarına karşı vaki itiraz

lar ilgililer tarafından İl İdare kuruluna verilir. 
İl İdare, kurulu bunu Yüksek Haysiyet Divanına gön 
derir. İtiraz eden İl İdare kurulu ise bunun bir sure
tini ilgiliye tebliğ ederek ONBEŞ gün içinde cevap 
vermesini bildirir. Bu müddetin sonunda evrak Yük
sek Haysiyet Divamna gönderilir. 

İl Haysiyet Divanından verilen çıkarma kararı 
aleyhine itiraz olmasa dahi infazı Yüksek Haysiyet 
Divanının tasdikine bağlıdır. İl Haysiyet Divanı, çı
karma kararı ile beraber o kimseye Partideki bütün 
fiili görevlerinden el çektirebilir. 

Çıkarma kararının infazı, parti kütüğünden kay
dın silinmesi demektir. 
ÇIKARMA KARARLARI HAKKINDA YENİDEN 

TETKİK TALEBİ 
MADDE — : 30) Haysiyet Divanlarının itiraz 

üzerine verecekleri kararlar katidir. Ancak, Yüksek 
Haysiyet Divanının tasdiki ile tekemmül eden çıkar
ma kararlarının, bir defaya mahsus olmak üzere, bir 
kere daha tetkik edilmesini, G^nel İdare kurulu, ay
ni Haysiyet Divanından isteyebilir. 

ÎL VE İLÇE İDARE KURULLARI 
MADDE — : 31) Partinin en küçük kademesi İl 

ce İdare kuruludur. İlçe İdare kurulları BEŞ ilâ DO
KUZ, İl İdare kurulları YEDİ ilâ ONBİR üyeden te
rekküp eder. Nüfusu bir milyonu geçen İllerde İl İda
re kurullarının üye sayısı Genel İdare kurulu karan 
ile ONBEŞ e kadar çıkarılabilir. 

İl ve İlçe Başkanları, aid oldukları kademe kon-
gre'eri umumî hey'eti tarafından gizli oy ile seçilir
ler. 

MADDE — : 32) Kademe kongreleri sonunda 
teşekkül eden İl ve İlçe İdare kurulları en geç ÜÇ gün 
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içinde toplanarak aralarından gizli oy ile bir Başkan 
ve bir sekreter ve bir muhasib seçerler. Ve bir 
üst kademeye bildirirler. 

Baba, ana ile çocuklar, kardeşler ve karı koca ay 
ni kurulda bulunamazlar. 
İDARE KURULLARI HAKKINDA MÜŞTEREK 

HÜKÜMLER 
VAZİFE TAKSİMİ 

MADDE — : 33) Başkan İdare kurulunu temsil 
eder. Bu sıfatla Parti teşkilât kademeleri ve mahal
lindeki Hükümet vesair müesseseler mümessilleri ile 
temas eder. Yazılan kâğıtları hesap işlerinde muha
sib üye ile kademeler arasındaki yazışmalarda kâtib 
üye ile birlikte imza eder. 

Başkan vekili: Başkanın yardımcısıdır. Kendisi
ne vereceği işlere bakar. Başkan bulunmadığı zaman 
onun görevini yapar. Ve onun yerine kâğıtları imza
lar. 

Muhasib üye: Kurulun hesap işlerine bakar. Ka 
nun, Tüzük ve talimatname mucibince lâzım gelen 
muhasebe defterini tutar. Sarfiyatın kurul kararına 
uygun olmasından Başkanla birlikte sorumludur. Ka 
demenin malî vaziyeti hakkında kurulu aydınlatır. 

Kâtip üye: Kanun, Tüzük ve talimatname dai
resinde lâzım gelen defterlerle ilçelerde üye kütüğü
nü tutar, idare kurulları kararlarım yazar ve imza 
ettirir. Dosyaları Başkanla birlikte muhafaza eder. 
Görevliler kurulun para, eşya, defter, dosya ve evra
kının korunmasından, Genel idare kurulunca yapıla
cak talimatnamede yazılı görevlerinin tamam olarak 
yapılmasından birinci derecede sorumludurlar. 

KURUL TOPLANTILARI 
MÜSTAFİ SAYILACAK KURUL ÜYELERİ 

HAKKINDA HÜKÜMLER 
MADDE — : 34) idare kurulları çoğunlukla ve 
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en az haftada bir defa toplanırlar. Kararlarını mev
cudun çoğunluğu ile alırlar. Mazereti olmadığı halde 
üst üste belirli ÜÇ toplantıya iştirak etmeyen üye 
istifa etmiş sayılır. Ancak, bu hükmün uygulanabil
mesi için idare kurulları, mutad toplanma günlerini, 
saat ve mahallini karar defterine bütün üyelerin im
zası üe tesbit etmeleri ve mutad dışındaki toplantıla
ra davetin de gün ve saat ve mahalli yazılarak imza 
ettirilmesi ve toplantıda bulunanların isimlerinin her 
zabıtta olması şarttır. İstifa etmiş sayılan üye üst 
kademe idare kuruluna şikâyette bulunabilir. Bu ku
rulun vereceği karar kesindir. 

MADDE — : 35) İdare kurullarımn müddetleri 
müteakib kongrelerine kadar devam eder. Bu müd
det içinde vefat, istifa veya sair bir sebeble kuruldan 
ayrılanların yerine en fazla oy alan yedek üye getiri
lir. 
İDARE KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE — : 36) İdare kurullarının umumî gö
revleri şunlardır: 

a) Parti prensiblerini her fırsattan faydalana
rak yaymak. Halkın partiye karşı sevgisini arttır
mak. 

b) Tüzük hükümlerini, talimatname icablarını, 
Genel idare Kurulu kararlarını, üst kademenin vere
ceği talimatı, kendi kademesi kongresinin kararları
nı yerine getirmek. Kendine bağlı teşkilâtı idare ve 
murakabe etmek. Kademelerin faaliyetini tanzim et
mek. 

c) Seçimlerde Parti adayları hakkında (yani a-
day gösterilecekler) fikir ve kanaatlarım üst kade
meye bildirmek. 

ç) Kendi kongresinde görüşülecek işleri hazırla
mak, senelik hesap raporu üe gelecek yıl büdçesini 
yaparak kongreye sunmak. 
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d) Partililer arasındaki geçimsizliği önleyeci ted 
birler almak, partiyi kuvvetlendirmek ve genişlet
mek ve bu hususta gerekli gördüğü düşünceleri bir 
üst kademeye bildirmek. Parti gelirlerinin en elveriş
li şeküde toplanması ve gelir kaynaklan bulunması 
için tedbirler almak. 

e) Kendi görevlerine aid işler hakkında partili
lerin yardımından faydalanmak. Komisyonlar kur
mak fikir ve mütalâalarım almak üzere karma top
lantılar yapmak. 

f) Parti teşkilâtı arasında iş ve vazife bakımın
dan vaki faaliyetlerde acele bir lüzum olmadıkça bir 
üst kademeden yukarı kademe ile yazışmaya girme
yerek mertebe silsüesine riayet suretiyle alt ve üst ka 
deme ile nezahet ve sevgi dairesinde sözlü ve yazılı 
münasebette bulunmak ve samimi tesanüdü devam 
ettirmek (acele hallerde daha üst kademeye yazıla
nın bir sureti ayni zamanda kendi kademesine de bil
dirilecektir.) 

SİYASÎ FAALİYET 
MADDE — : 37) îdare kurullan kendi çevreleri 

içindeki bütün siyasî faaliyetlerle yakından ügi, Hin iç
timaî, iktisadî, sıhhî ve Bayındırlık işleri hakkında 
îl Genel Meclisi içindeki Parti mensuplarım tenvir ve 
bunlann faaliyet istikametini tayin etmek bunları 
talimat dairesinde, grub halinde teşkilâtlandırma, 
seçimlerde yapılması lüzumlu işleri mahallin icab-
1 arına göre tayin, tanzim ve idare etmekle görevlidir 
ler. 

YASAK HÜKÜMLER 
MADDE — : 38) İdare Kurullan ve Başkanları: 
a) Genel îdare Kumlunun muvafakatini alma

dan çevrelerini aşan parti umumî siyaseti hakkında 
beyanatta bulunamazlar. Kendi kademelerine teka
bül eden resmî makamlardan yukan makamlarla mu 
habere edemezler. 
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Lüzum görecekleri ahvalde bir üst kademe ida
re kuruluna bildirilerek onun vasıtasiyle takibde bu 
lunurlar. 

b) Bağh bulunduklarlı üst kademe ile irtibatla
rını kesmeye karar veremezler. Dinletemedikleri şi
kâyet ve istekleri varsa o kademeyede malûmat ver 
mek suretiyle bir üst kademeye bildirirler. 

MADDE — : 39) idare Kurulları için lüzumuna 
göre alınacak memur, kâtib ve hademe1 erin o işe alın 
ması, işten çıkarılması, ödeneklerinin tâyini ve art
tırılması kurul kararı ile yapılır. 

ÎL VE İLÇE KONGRELERİ 
MADDE — : 40) İl ve ilçe kongreleri her sene 

Mayıs-Temmuz ayları içinde yapıdır. Kongrelerin 
yapılacağı günü ve saati ve yeri en az YlRMt gün 
evvel gazetelerle, gazete olmayan yerlerde mutad va
sıtalar, a ilân edilmek suretiyle üyelere duyurulur. 

MADDE — : 41) ilçe kongrelerinin tarihini,, II 
çe idare kurulları a âkalı Iı idare kurulunun, 11 kong 
resinin tarihini, II idare kurulları, Genel idare kuru 
lunun tasvibini almak suretiyle tesbit ederler. 

DELEGELER 
MADDE — : 42) En küçük kademe kongresi o -

lan Hçe kongresine, o Hçe dahilinde Partiye kayıdlı 
her üye iştirak edebilir. Ancak, kongreye katılacak 
üyelerin en geç kongrenin yapılacağı tarihten YEDİ 
gün evvel Üçe idare kuruluna bizzat veya taahhüd-
lü mektupla müracaat ederek kongreye iştirak ede
ceğini bildirmesi lâzımdır. Kendilerine idare kuru -
lonca delege oldukarına dair bir belge verilir. 

Bu formaliteyi yaptırmayan üye'er, dilekler ve 
temenniler hariç söz alamayacakları gibi oy da kul
lanamazlar. Ancak, o kongrenin seçmeğe yetkili bu
lunduğu her türlü vazifelere seçilebilirler. 

16 TBMM KUTUPHANESI



MADDE — . : 43) I I Kongreleri, o İle bağlı bulu 
nan ilçelerin İlçe kongrelerince her YÜZ üyeye muka 
bü seçüen bir üyeden terekküp eder. 

NİSABIN TAYİNİ 
MADDE — : 44) İlçe kongrelerinde kongreye 

iştirak etmek üzere, kayıdlarını yaptırmış olan üye 
lerin 1/3 nün iştirakiyle kongre açılır. Bu topluluk 
temin edilmez ise ertesi gün çoğunluk aranmaksızın 
kongreye başlanır. 

H kongrelerinde ise birinci gün kongrenin açıla 
bilmesi için mürettep kongre delegelerinin en az 1/3 
nün kongrede hazır bulunmaları şarttır. Bu temin 
edilemez ise ertesi gün ayni saatte nisab aranmaksı
zın kongre açılır. 

MADDE — : 45) Kongrelerde iş'ari oyla evvelâ 
bü* Başkan, bir İkinci Başkan ve lüzumu kadar kâ-
tib seçilir. 

GÜNDEMİN TESBİT VE TAYİNİ 
MADDE — : 46) Her kongrenin gündemi, ken

di kademesi idare kurulu tarafından tesbit olunur. 
Normal kongrelerde bu gündem kongre kararı ile 
değiştirilebilir. Kongreler işlerini kolaylaştırmak için 
lüzum miktarda komisyon seçerler. 
KONGRELERDE RİAYET EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR 
MADDE — : 47) Kongrelerde evvelâ idare ku 

ruîunun yıllık raporu okunur, idare kurulunun ibrası 
yapıldıktan sonra seçimlere geçilir. 

ilçe kongrelerinde yeni ilçe İdare kurulu üe I I de 
legelerini seçer, t l kongresine intikal ettirilecek dilek 
leri tesbit eder. I l kongreîeri de yeni u idare kurulu 
üe Büyük Kongre Delegelerini ve İT Haysiyet Divanı 
üyelerini seçer ve Büyük Kongreye intikal ettirilecek 
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dilekleri tesbit eder. Seçimlerde reyler eşit çıktığı 
takdirde aralarında kur'a çekilir. 

KONGRE ZABITLARI 
MADDE — : 48) Kongreye müteallik tutanak 

lar kongre Başkan, İkinci Başkan ve kâtipler tarafın 
dan imzalanır. Bütün tutanak, evrak, mazbata ve ra
porları iki nüsha olarak tanzim ve biri kendi idare 
kurulunda muhafaza edilip, diğeri en kısa bir zaman 
da üst kademe idare kuruluna gönderilir. 

I L HAYSİYET DİVANI 
MADDE — : 49) Ü Haysiyet Divanı, I I kongre

lerince seçüecek YEDl üyeden teşekkül eder. (bu ü« 
yeler her hangi bir parti kademesinde başka görev 
alamazlar) Ar alarmdan seçecekleri bir Başkan ve 
bir Sekreter üe temsü edilirler. 

MADDE — : 50) I I Haysiyet Divanı o I I dahilin 
deki partililerin birbirleriyle veya parti kademelerile 
olan ihtilâflarından i l İdare kurulu tarafından ken
disine tevdi edilen mes'eleleri halleder. Ayrıca 24. 
maddede yazılı inzibati hükümlere karar verir. 

PARTİ MECLİS GRUPLARI 
MADDE — : 51) Parti programım tahakkuk et

tirmekle mükellef olan partiye mensup Senatör ve Mil 
Jetveküleri her Mecliste ON kişiden az olmadıkları tak
dirde partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi dahilin -
deki Meclis Gruplarım teşkil ederler. 
GRUP TOPLANTILARI VE ÇALIŞMA USULLERİ 

MADDE — 52) Meclis Grupları mürettep üyele
rin mutlak çoğunluğu ile toplanır. Ve bu tüzükte gös 
terilen haller dışında çalışma usullerini kendisi tesbit 
eder. 1 

GRUP BAŞKAN VE İDARE KURULU SEÇİMİ 
ŞEKLİ 

MADDE — : 53) Parti Başkam her iki Meclis 
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Grupunun tabii Başkanıdır. Grupların Bir Başkan ve 
bir Başkan vekili ile BEŞ ilâ YEDİ üyeden mürekkep 
olmak üzere Grup idare kurulları teşkil edilir. Grup 
idare kurulları Başkan, Başkan vekili v e üyeleri Grup 
mensupları tarafından her içtima devresi başında giz 
li oy ile ve mutlak çoğunlukla seçilir. Mutlak çoğun -
luk bulunmaz ise ayni usulle ikinci defa seçim yapılır. 
Bunda da mutlak çoğunluk bulunmaz ise en fazla oy 
kazanmış olanlar arasında istenilen sayının iki misli 
ayrılarak bunlar için üçüncü defa oylama yapılır. Bun 
da nisbî ekseriyet kâfidir. Oylarda eşitlik olursa kur'a 
çekilir. 

T E M S I L Y E T K I S I 

MADDE — : 54) Tabu Başkan, Grup Başkam 
ve Başkan vekili, Grup idare kurulu toplantılarına 
Başkanlık eder. Ve Grupu temsil ederler. Grup işlerin
den sorumlu olan Grup idare kuruludur. 

MÜŞTEREK TOPLANTI 
MADDE — : 55) Genel idare kurulunca lüzum 

görülen hallerde Grup idare veya umumî heyeti Ge
nel kurulu ile müşterek toplantılar akdeder. 

MADDE — : 56) Grup idare kurulu Meclislerin 
faaliyetlerinin devamı müddetince en az haftada bir 
defa ve başka zamanlarda lüzum görüldükçe toplantı 
yaparlar. 

MAİDDE — : 57) idare kurulu hesap durumu 
hakkında ÜÇ ayda bir Grupa izahat verir. 

SÖZCÜ TAYINI 
MADDE — : 58) Her hangi bir mes'ele hakkında 

Grup adına sözcü tayin etmek Grup idare kuruluna 
aiddir. Gensoru açılabilmesi ancak Grup umumî heye
tinin kararına bağlıdır. 
GRUP KARARLARINA RlYET MÜKELLEFİYETİ 

MADDE — : 59) Grup üyeleri Grup Umumî 
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heyeti kararları hilâfına oy veremezler. Müzakereler
de bulunmamak, kararlardan haberdar olmamak veya 
müzakerelerde mütalâada bulunmuş olmak mazeret 
teşkil etmez. 

GRUP HAYSİYET DİVANI 
MADDE : 60) Parti Grupunun şeref ve haysiye

tini muhü ve bu fasılda yazılı fiü ve hareketlerde bu
lunan Grup mensupları hakkında İdare kurulunun ve 
ya Parti mensublarının müracaatı üzerine tahkikat 
yapmak ve inzibatî karar vermek üzere Grup umumî 
heyeti tarafından gizli oyla seçilmiş BEŞ kişilik bir 
Grup Haysiyet Divanı kurulur. Ayrıca iki yedek üye 
do seçilir. Bu kurul içinden birini gizli oyla Başkan se
çer. Ve birine de kâtiblik vazifesini verir. İdare Kuru
lunun Başkan ve üyeleri Haysiyet Divanına seçilemez-
er. Hey'et tam teşekkül etmedikçe karar verilmez. As
li üyenin mazereti sebebiyle toplantıda bulunmaması 
halinde yedeklerden alınacak üye ile Haysiyet Divanı 
teşekkül eder. Haysiyet Divanı üye ve yedekleri her 
toplantı devresi başmda gizli oyla ve mutlak çoğunluk 
la seçilir. Mutak çoğunluk bulunmaz ise 54. maddede 
kabul edilen usulle seçim ikmal edilir. 

İNZİBATİ HÜKÜMLER 
MADDE — :61) İnzibatî hükümler aşağıda yazı

lıdır: 
a) Yazılı dikkati çekme. 
b) Geçici olarak Gruptan çıkarma. 
MADDE — : 62) Haysiyet Divanının kararları -

na karşı kararın tebliğinden itibaren ONBEŞ gün için
de Umumî heyete itiraz olunabilir. Bu toplantıya Di
vanın Başkan ve üyeleri iştirak edebilir. Fakat oy ve
remezler. 

YOKLAMALAR 
MADDE — : 63) Partinin iştirak edeceği her tür-
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lü seçimlerde Parti adaylarım tesbit etmek üzere İl
çelerde yoklama kurulları, İllerde yoklama tutanak -
larını birleştirme kurulları kurulur, ilçelerde Üçe Baş 
kam, illerde Ilbaşkam bu yoklama kurullarının tabiî 
Başkanıdırlar. 

M A D D E — : 64) Her ilçe dahilinde parti üye'e-
ri 42. madde esasları gözönünde tutulmak suretiyle 
Parti adaylarının tesbitinde oy kullanma hakkına sa
hihtir. 

M A D D E — :65) Madde 64. de yazılı yoklama ku
rullarının kuruluş şekli, yoklamaların yapılmış şekil 
ve esasları, Genel idare kurulu tarafından bir yönet
melikle tayin v e tesbit edilir. 

M A L ı H Ü K Ü M L E R 

M A D D E — : 66) P A R T I N I N G E L I R L E R I Ş U N 
L A R D ı R 

a) Parti üyelerinden yılda (120) kuruştan az olma
mak ve (120) lirayı geçmemek üzere alınacak yıllık 
aidattan. 

b) Partiye yapılacak bağışlardan. 
c) Temsil, konser, müsamere, balo, güreş ve em

sali müsabakalar ve eğlenceler gelirlerinden. 
d) Genel Merkezce yaptırılacak Takvim, Hüvviyet 

cüzdanı ve rozet paralarından ibarettir. 
M A D D E — : 67) Parti paralan Banka olan yer

lerde Bankalarda durur, idare kurulu Başkanı ve Mu 
hasib üyenin müşterek imzalariyle çekilir. 

M A D D E — :68) Parti Genel idare kurulu Parti
ye yararlı olacak gayri menkul iktisabına devir ve fe
rağına yetkilidir. 

G E Ç I C I H Ü K Ü M L E R 

M Ü T E Ş E B B I S K U R U L L A R 

M A D D E — : 1) Genel Kurul, H, ilçe müteşebbis 
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idare kurullarını kurar ve tasdik eder. Üst kademele
ri henüz kurulmamış olan ilçeler doğrudan doğruya 
Genel idare kurulunun vereceği yetki ile kurulur. 

I l ve ilçe müteşebbis idare kurullarının üye sayısı 
31. maddede yazılı hadler dahilinde tesbit edilir. Yeter 
derecede başarı gösteremedikleri veya üyeleri arasın
da tesanüd veya faaliyetini zedeleyecek derecede ge-
çimsizlik veya ahenksizlik doğduğu anlaşılan II ve Üçe 
Müteşebbis idare kurullarım Genel idare Kurulu kıs 
men veya tamamen değiştirebilir. Ancak, I l idare ku
rullarının Üçe idare kurulları hakkındaki değiştirme 
kararları Genel idare kurulunun tasdiki ile tekemmül 
eder. 

Kongrelerde Tüzük hükümleri dairesinde yeni 
kurullar teşkil edilinceye kadar müteşebbis kurullar 
bu vazifeleri görürler. Ve seçilmiş kurulların bütün 
hak ve yetkilerini haizdirler. 

MADDE — : 2) Müteşebbis Genel idare kurulu 
Partinin kuruluşundan itibaren en geç bir sene içinde 
Büyük kongresini toplayabilecek şekilde kademe kong 
relerinin tarihini tesbit eder. 

MADDE — : 3) ilk Büyük kongreye kadar Parti 
yi kurmaya teşebbüs edenlerin kendi aralarından seçe 
çekleri kimseler müteşebbis Genel idare Kurulunu 
teşkil ederler. Müteşebbis Genel idare Kurulu SEKÎZ 
kisi ile vazifeye başlayabilir. Ve bu üveler kurulu ON 
BEŞ'e iblâğ ederler. Münhal vukuunda yenilerini se
çerler. Bu Genel Kurul Tüzük hükümleri gereğince 
kendi aralarından gizli oyla. bir Genel Başkan, bir Sek 
reter ve bir muhasib seçer. Bu Kurulun görevi ilk 
Büyük Kongreye kadar devam eder. 

MADDE — : 4) Müteşebbis Yüksek Haysiyet Di
vanı Genel idare Kurulunca seçilir. Bu Kurul en az 
ALTI kişi iîo, işe başlayabilir. 

MADDE — : 5) Partinin tasfiyesi halinde Parti-
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nin malları Veremle Mücadele Kurumuna devredi
lir. 

M A D D E — : 6) Partiyi kurmağa teşebbüs eden
lerin isim, meslek ve ikametkâhları aşağıda gösteril
miştir: 

Y E N Î D E M O K R A T P A R T Î K U R U C U L A R ı N ı 
G Ö S T E R I R L I S T E 

Soyadı Adı Mesleği Adresi Tabiyeti 
Köprülü Fuad Profesör, Atatürk Bulvarı No. 171 — T. C 
Timuroğlu Reşit Kemal Eski Urfa Mebusu Bahçelievler C. 4 

No. 12/2 — T. C 

Tan Necmi Y. Mühendis Kavaklıdere Billur S. No. 33 — T. C. 
Yürükoglu Kemal Avukat eski Van Mebusu Kavacık Subayev 

leri Dinç S. No». 5 — T. C. 

Köprülü Cemal, eski Edirne Mebusu. Ataç So. 28/2 — T. C. 
Akın izzet Eski Van Mebusu Yenimahalle Serdar S. No: 16 

T. C 

Acun Niyazi Muharrir - Gazeteci izmir Cad. No. 23/1 T. C. 
Boztepe Feyzi Gazeteci, Eski Ordu Mebusu Karanfil S. 41/2 

T. C 

Tiryaki Muammer, Avukat Akay Caddesi No. 25/4 — T. C. 
Koluman Mustafa, Tüccar Karanfil So. 55/A — T. C. 
Ayranu M. Latif Y. Mühendis Yenimahalle Coşkun S. 112/2 

T. C. 

özbekkan Suphi Ziya Eski Hariciyeci Kavaklıdere Güneş S. 7 

Açıksöz Fehmi Eski Zonguldak Mebusu Fatih Nalbant De
mir S. 30 — ist. — T. C. 

Görener Muharrem emekli Albay Olgunlar S. No. 12/1 — T.C. 

Biraaıd Aziz, Doktor Onur Sokak No. 47/9 — T. C. 

özbay Muzaffereddin Emk. Kur. Alb. Uzgörenler S. 5/5 T.C. 
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Y E N î 

DEMOKRAT PARTİ 
PROGRAMI 

1 — Türk milletini bir buçuk asırlık bir hür
riyet mücadelesinden sonra, memlekette hakikî bir 
demokrasi rejimini muvaffakiyetle kuracak bir si
yasî olgunluk seviyesine eriştiğine inanan Partimiz, 
demokrasiyi millî menfaate ve insanlık şeref ve 
haysiyetine en uygun bir prensip olarak kabul eder 
ve buna en uygun devlet şeklininde Cumhuriyet 
olduğuna inanır. 

2 — En doğru ve geniş mânâsiyle (DEMOKRA
Sİ) yi bütün Devlet faaliyetlerinde halkın iradesini 
hakim kılma, yurtdaşm ferdî ve içtimaî bütün hak 
ve hürriyetlerine sahib olmasını kafi teminat altı
na almak, yurtdaşlar arasında hukuk eşitliğini, kar
şılıklı saygı ve sevgiyi ve iktisadî menfaatlerde ada
leti ve ahengi sağlamak mânâsında anlamalıyız. 

İnsanlık şeref ve haysiyetinin ancak hakikî bir 
demokratik rejim ile korunabileceği ana kanaatin
deyiz. 

3 — İçtimaî iş bölümünün tabiî neticesi olarak 
yurtdaşlarm teşkil ettikleri iş ve çalışma zümreleri 
arasında hususî menfaat ayrılıkları değil, bilâkis 
millî ve umumî bir menfaat birliği bulunduğuna 
inanıyoruz. İçtimaî sınıflar arasında sathi bakışla 
mevcut gibi görünen küçük menfaat ayrılıklarını 
insanî adalet ve milli tesanüd prensiblerine göre 
ahenkleştirmek kabil olduğu inancındayız. 

4 — Aile ve mülkiyet esaslarına dayanan ve bü
tün insan hak ve hürriyetlerinden Türk cemiyetin
de, bu esaslara aykırı yıkıcı propagandaların kanun 
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dışı sayılmasını istiyoruz. însan hak ve hürriyetle
rini ortadan kaldırarak milleti parçalamak, küçük 
bir zümrenin esareti altına almak isteyen Bolşe-
vizm, Irkçılık gibi her türlü diktatörlük kurma ha
reketlerinin yani totaliter ideolojilerin propaganda
larının yapılmasını Türk mületine karşı bir ihanet 
olduğuna inanıyoruz. 

5 — Demokrasi, her türlü baskıdan uzak ola
rak eşit şartlar altında yapılan seçimlerle kurulur. 
Bu bakımdan Milletvekilliği seçim kanununda mev
cut demokrasi ruhuna aykırı bazı kayıtların kaldı
rılarak vatandaşı seçme hakkı tam ve mutlak ola
rak tesis edilmelidir. 

6 — Türkiye'nin istiklâlini ve toprak bütünlü
ğünü bozmayı ve hürriyet düşmanlığı yapmayı ga
ye edinen kökleri dışarda bulunan menfi ideoloji-
lerce bağlı teşekküllere karşı millî varlığımızı ve 
birliğimizi korumak için millet olarak da daima 
uyanık bulunmamız şarttır. 

7 — Yurtdaşlar arasında müşterek bir tarihin 
yarattığı kültür ve ülkü birliğine dayanan ve her 
türlü ayırıcı temayülleri şiddetle red eden ileri bir 
milliyetçilik telâkkisine bağlıyız. Partimiz bütün 
yurtdaşları dil, din, ırk farkı gözetmeksizin TÜRK 
sayar. 

8 — Partimiz lâyıklığı Devletin siyasette din 
ile hiç bir ilgisi bulunmaması ve hiç bir din düşün
cesinin kanunların tanzim ve tatbikinde müessir olma
ması mânasında anlar: ve layıklığın din düşmanlığı 
seklindeki yanlış ve cahilane tefsirini şiddetle red eder. 
Esasen bugünkü ileri Garb Demokrasileri ve islâm 
tarihi iyice tetkik edilirse lâyikliğin uzun asırlar-
danberi islâm memleketlerinde de nazari değil fa
kat fiilî olarak tatbik edildiği görülebilir. Bütün de
mokrasi dünyasında insanlığın ve medeniyetin en 
kuvvetli desteklerinden biri olarak taziz olunan din 
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müessesesini ve din hürriyetini diğer hürriyetlerle 
beraber insanlığın mukaddes haklarından olarak 
tanır. 

Gerek din tedrisatı meselesi gerek yüksek sevi
yede din adamları yetiştirecek müesseseler kurul
ması dâvası ehemmiyetle ve süratle ele alınması lâ
zım gelen millî bir mes'eledir. Ancak, dinin ve dinî 
hislerin siyaset aleti olarak istismarına, yurttaşlar 
arasında sevgi ve dayanışmayı bozacak şekilde pro
paganda vasıtası yapılmasına, serbest düşünceye 
karşı taasub duygularını harekete getirmesine kar
şı asla müsamaha olunmamalıdır. Çünkü bu gibi ha
reketler dinin vatandaş vicdanmdaki yüksek ve mu
kaddes mevkiini zedeleyebilir. 

9 — Memlekette demokrasi rejiminin tam mâ-
nasiyle kurularak gerek vatandaşlar arasında, gerek 
vatandaşla idare arasında tam bir emniyet ve daya
nışmanın hakikî bir huzur ve istikrarın sağlanabil
mesi için aşağıdaki esasların gerçekleştirilmesini za
ruri saymaktayız. 

a) Başta Anayasa olmak üzere bütün kanun
larımızda vatandaş haklarını ve insanlık şeref ve 
haysiyetini zedeleyebilecek hükümlerin kaldırılma
sı ve Hükümet işlerinin hakikî bir Demokratik an
layışla tatbik olunması. 

b) Anayasada ve kanunlarda vatandaş hak ve 
hürriyetlerine ait hükümlerin hiç bir tereddüde ma
hal vermeyecek ve yanlış tefsirlere yol açmayacak 
surette açık, sarih ve kafi olması; demokrasiye ay
kırı olarak bu ana hak ve hürriyetlerini kayıdlayacak 
hattâ fiilen ortadan kaldıracak ve tatbik edecek icra 
organlarının keyif ve arzusuna tâbi kılacak kayıd-
lardan kurtarılması. 

c) Kamulaştırma ve devletleştirme hakkında 
Anayasanın 38 ve 39. maddelerindeki hükümlerin 
vatandaş haklarını sağlamak bakımından bundan 
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evvelki esas teşkilât kanunundan çok daha geri ol
duğu iktisadî hayatta huzur ve itimadı kurmak şöy
le dursun hattâ bugünkü vaziyetini bile daha emni
yetli bir hale getirememesi karşısında bu hususların 
ele alınması. 

d) Yııkardaki fıkralarda yazılanlarla ve daha bu gi
bi antidemokratik bulduğumuz bir takım hükümle-
in meselâ bütçe müzakerelerinde Milletvekillerinin bir 

takım kavıdlarla bağlanması gibi kanunun tesbit 
ettiği yollarla tadil ve İslahına çalışılması hususla
rını zarurî bulmaktayız. 

10 — Memleketin süratle kalkınabilmesi için 
İktisadî faaliyetlere hız verilmesini zaruri görüyo
ruz. ZÎRAAT. Ziraat sanaatları, Hayvancılık, Balıkçı
lık, Madencilik, Sermaye ve teknik kudretimizle 
mütenasib sanayi. Ticarî faaliyetler ve diğer ikti
sadî gelişmeleri bilgisizliğin yarattığı bir takım en
gellerden süratle kurtarılması kafi bir zarurettir. 
Bütün bu iktisadî faaliyetlerde şahsî teşebbüs ve 
hususî sermaye esastır. Hükümet bütün bu iktisadî 
faaliyetleri sadece teşvik ve tanzim ile yetinecektir. 
Hususî teşebbüs ve sermaye faaliyet ve tasarrufla
rım Devlet tarafından nizamlanması ancak hususî 
teşebbüs menfaatlariyle umumî menfaatin ahenk
leştirilmesi ve korunması içindir. 

İktisadî faaliyetlerin ana temeli hususî teşeb
büstür. Bu teşebbüsün gelişebilmesi için ancak ve 
ancak mutlak bir güvenlik ortamının yaratılması 
lâzımdır. Bu güvenlik havasının teessüsü için, hu
susî teşebbüsün devletleştirilmesi ve servet beyan
ları jribi aktif is hayatını zedeleyen hususlardan kaçı
nılması mutlak prensibimizdir. 

Devletçe yaşatılmak istenen verimsiz, israfil, 
kontrolsuz işletmelerin vatandaşdan alınan vergiler
le devam ettirilmesi iktisadî bir felâkettir. 

Mâlî bakımdan hususî teşebbüs isletmeleri Dev
let işletmelerinin tâbi oduğu külfetlerden daha faz-
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lasına tâbi tutulmıyarak serbest bir rekabete imkân 
verilmesi şarttır. 

Piyasaya lüzumsuz müdahaleler. Bankaları ve 
umumiyetle iktisadî cihazları murakabe bahanesiyle 
yapılan yanlış hareketler hususî teşebbüsü engelle
mek suretiyle iktisadî faaliyeti kökünden sarsar. 
Halbuki hususî sermayenin büyük teşebbüslere giri
şebilmesi ve dışardan ecnebi sermayenin memlekete 
gelip faaliyette bulunabilmesi için emniyet ve istik
rar birinci şarttır, iktisadî buhranlar daima emniyet
sizlik ve istikrarsızlıktan doğar. Ticaret erbabından 
istenen servet beyanı, tasarruf bonoları ihdası gibi 
hareketlerin umumî iktisndî hayata tevlit ettiği za
rar. Devlet, maliyesine getirdiği faydadan çok daha 
büyük olduğu bir bedahettir. 

Vergi sistemimizin ve malî işlerimizin eski (HA
ZÎNE MENFAATİ) zihniyetine göre değil, adaleti 
ve hayat seviyesinin yükselmesini gözönünde tuta
rak bunları sağlayacak tek yol olan iktisadî inkişafı 
süratle temin gayesine doğru yöneltilmesini başara
cak surette ıslah edilmesini zaruri görüyoruz. 

11 — Vatandaşlarımızdan % 80 inin ziraatle uğ
rasan köylülerimiz olduğunu düşünürsek, memleket 
kalkınmasının her şeyden evvel bu büyük müstahsil 
zümrenin kalkınmasına bağlı olduğunu anlarız. Bü
tün Türk köyleri içme ve sulama sularına ve sıhhî 
himayeye kavuşmuş mescid ve mektebine sahip lü -
zumlu ziraî vasıtalara, kredilere ve Yaz ve Kış geçit 
verir yola malik, kooperatifçilikte ilerlemeye başla
mış bir hale g-eldikten sonra ziraî istihsalimizin çok 
verimli bir hale geleceğine inanıyoruz. 

12 — Ormancılık, Madencilik, Balıkçılık gibi is
tihsal şubelerimiz rasyonel bir plâna göre tanzim 
edildikçe memleket gelirlerinin hızla artacağı ve 
millî hayat seviyemizin yükselmeğe başlayacağı ta
biîdir. Gerek ziraat mahsullerinin, gerek orman ve de
deniz mahsullerinin artması bunlarla alâkalı sanayi 
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şubelerinin kurulup gelişmesini temin edecektir. 
13 — Maarif işlerimizde Millî Eğitim ve öğre

tim vahdeti prensibinin taraftarıyız. Memleket maa
rif sistemi, eğitim ve öğretim müesseseleri, umumi 
ihtiyacı karşılayacak geniş bir plân dairesinde, Garp 
Demokrasilerinde gördüğümüz müesseselerden fark
sız olarak kurulmalı ve kemiyeti yükseltmek mülâ-
hazasiyle keyfiyet asla ihmal edilmemelidir. Bugün
kü maarif vaziyetimiz bu nokta üzerinde kuvvetle 
durmamızı icabettirmektedir. Ayrıca gelecek nesil
lerin yalnız ilim ve teknik bügi ile değil, millî ve 
insanî manevî kıymetlerle de teçhiz edilmesinin za
ruretine inanıyoruz. 

14 — Hükümet ve idare, halktan, halkla bera
ber ve halk için olmalıdır. Demokrasinin bu sarsıl
maz prensibine göre hükümeti ve teşkilâtını halkın 
dışında ve üstünde bir varlık değil, sadece halk ta
rafından âmme vazife ve hizmetlerini görmek üzere 
kurulmuş bir idare cihazı saymaktayız, i y i bir ida
renin gayesi, devletle bütün münasebetlerinde yurd-
daşa tam bir emniyet verebilmektir. Memurlara ve
rilen kanunî selâhiyetlerin, idarî otorite temini ba
hanesiyle keyfi olarak kullanılması temayüllerini 
her vesile ile önlemeyi vazife edineceğiz. 

Buna mukabil, memurların vazife ve selâhiyet 
hudutlarım iyice tayin etmek, tayin, terfi ve terfihle
rini objektif esaslara bağlayarak hal ve istikballeri 
hakkmda hiç bir endişe duymadan çahşabilmelerini 
sağlamak, âmirlerinin keyif ve takdirine tâbi olmak
tan kurtarmak şarttır. 

15 — Iş hayatının daimî inkişaf ve terakkisi sa
nayiin her gün daha fazla gelişmesi bugün işçi mese
lesini dünyanın esaslı ana problemlerinden biri ha
line getirmiştir. 

İşçilerimizin hal ve istikbalini sağlam teminat 
altına alacak ve iş hayatını adaletle tanzim edecek 
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müesseseler (Sendikalar, içtimaî sigortalar) ve ka
nun yolu ile bu mühim problemin halli, ilk ele alı
nacak büyük dâvalardan biridir. Yalnız sanayi de
ğil, ziraat işçilerini de içine alacak geniş bir anlayış 
ile bu dâvanın çözülmesine gayret edeceğiz. 

16 — Kalkınma hamlelerimizin mihrakını; bir 
bütün olarak vatan satıhında yeter mikdarda faali
yet sağlayabilecek suyun, tutulup toplanması, ener
j i kaynaklarının inşası, dokuma fabrikalarının ge
liştirilmesi, çimento, şeker ve diğer memleketin şid
detle muhtaç bulunduğu ihtiyaç maddeleri istihsali
nin memleketin ihtiyacı ile mütenasip olarak arttı
rılması gibi hususların teşkil ettiğine inanmaktayız. 
Bu sebeple insan emeğini azaltarak istihsalin en ge
niş ölçüde arttırılmasını ve bu artan istihsalin ihti
yaç bölgelerüıe ihtiyaç nisbetinde ve en ucuz şekil
de dağıtılmasını mevcut tesislerin gelişme ve ilerle
melerini ve yeni tesisler kurmayı ve bütün bunları 
gösterişten ve lüksten uzak tamamiyle rasyonel he
saplar üzerinden yapmayı ve bilhassa mesken dâva
sına lâyık olduğu dikkat ve ihtimamı göstermeyi ana 
prensiplerimizin başında görmekteyiz. 

17 — Dış politikamız milletlerin hukuk eşitli
ğine, milletlerarası siyasî, iktisadî ve kültürel işbir
liğine, ATATÜRK'ün koyduğu (Yurtta sulh, cihan
da sulh) prensibine samimiyetle dayanmaktacnr. 
İmzaladığı anlaşmalara daima sadık kalan, millî var
lığını ve istiklâlini her şeyin üstünde tutmakla bera
ber gelecekte hakiki bir milletler birliği gayesini 
hedef tutmayı millî ve medenî bir vazife addeden 
memleketimiz, hürriyetçi ve barışçı diğer demokrat 
Garp milletleriyle beraber kurduğu NATO ittifakı
nı, siyasetinin temeli saymaktadır. Buna benzer diğer 
siyasî ve iktisadî anlaşmalara sadık kalan ve bütün 
komşularına ve uzak, yakm bütün dünya milletle
rine karşı en iyi niyetler besleyen Türkiye Cumhu
riyeti, bu insanî ve medenî prensiplere bağlı olan 
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açık ve dürüst siyasetinden asla şaşmayacaktır ka
naatindeyiz. Böyle bir dış siyasetin bir parti siya
seti değil fakat millî bir siyaset olduğunu samimi
yetle kabul ediyoruz. 

18 — Türkiye'ye hür dünyanın ileri demokrat 
milletleri arasında lâyık olduğu şerefli bir mevki 
sağlamak ve cemiyetimizin maddî ve manevî hayat 
seviyesini süratle yükseltmek için derhal tatbikini 
zaruri gördüğümüz demokratik prensipler bu prog
ramda kısaca izah edilmiş bulunmaktadır. Bununla 
ahenkli ve buna muvazi olarak adalet, eğitim ve öğ
retim, millî ve insanî kültür, sanayi, tekel, ticaret, 
ziraat, orman, maliye, bayındırlık, ulaştırma, sağ
lık işlerinde ne gibi İslâhat yapılmak icabettiğini 
Partimizin ilk umumî kongresine sunacağımız taf
silâtlı programımızda umumî efkâra arzetmekle 
bahtiyar olacağız. 
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