






P A R T I T Ü Z Ü Ğ Ü 

Partinin Adı ve Merkezi : 

Madde : 1 — Partinin adı BiRLİK PARTİSİ * 
dir. Merkezi Ankara'dır. 

Partinin Gayesi : 

Madde : 2 
1 —) insan Hakları Evrensel Beyannamesinin, 

modern hukukun, Anayasamızın, Partiler kanununun 
Medenî kanunun, Cemiyetler kanununun, yürürlük
teki mevzuatımızın, Tüzük ve programımızın ışığı 
altmda ve esasları dahilinde çalışarak memleket ve 
milletimizi en kısa yoldan, en süratli şekilde çağdaş 
medeniyet seviyesine yükseltmek, 

2 —) Ayırıcılığın, bölücüğün, aşırı sağın, aşı
rı solun, Komünizmin, Emperyalizmin, Faşizmin , 
Nazizmin, her türlü dikta rejiminin karşısında ol
mak ve bunlarla mücadele etmek, 

3 _ ) Bağımsız, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" 
şeklinde Atatürk'çü bir politika takip etmek, 

4 —) Milletimizi emniyet, eşitlik, hürriyet ve 
demokratik nizam içerisinde huzura, refaha ve saa
dete, toplumsal adalet ve düzene kavuşturmak, 

5 —) Toplumun öz ihtiyaçlarını tesbit etmek 
ve derhal karşılamak, 

6 —) Ulusal birliği ve beraberliği, egemenliği, 
ilerlemeyi, dayanışmayı ve hürriyeti sağlamak, 
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7 —) Sınıflar arasındaki memfaat ve çatışma
ları gidermek, 

8 —) Her bakımdan ve her yönden köy kalkın
masını en süratli şekilde gerçekleştirmek, 

9 —) Kooperatifçiliği geliştirmek suretiyle 
sosyal »ulusal ve ekonomok kalkınmayı sağlamak, 

10 —) işsize iş, aşsıza aş, evsize ev, okulsuza 
okul temin etmek, 

11 —) Her çeşit meslek sahibi çalışan emekçi 
vatandaşların, köylülerin emeklerini değerlendirmek, 

12 —) Reformcu, ilerici, devrimci bir zihniyetle 
memleketimizi demokratik hürriyet düzeni içerisin
de iktisadî, içtimaî, siyasî, malî ziraî, ticarî, kültürel 
bakımlardan kalkındırmak, Millî geliri artırmak ve 
bu suretle hayat seviyesini yükseltmek, 

13 —) İlim, eğitim, kültür ve sağlık seferberli
ği, yapmak, 

14— ) Memleketin kalkınmasını, milletin geliş
mesini önleyen bütün engelleri ortadan kaldırmak, 

15 —) Tezelden toprak, tarım ve mesken re
formları yapmak, 

16—) Anayasamızın "Çalışmak vatandaşlar için 
hak ve vazifedir" düsturunu tatbik etmek, 

17 —) Devlet teşebbüsü yanında plânlı ve prog
ramlı bir şekilde özel teşebbüse de yer vermek; her 
iki teşebbüse ait yatırım sahalarını Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca kalkınma plân ve programına göre 
tayin etmek, 

18 —) Kültürel sahada da devrimci, reformcu, 
ilerici, halkçı, Türkçü ve Atatürkçü bir politika ta
kip etmek, 

19 —) Vakıfların geliri ile okullar, yurtlar, kü-



tüphaneler, okuma odaları açmak, Türk şair, düşü
nür ve büyüklerinin mezar ve anıtlarını yaparak, bi
rer turistik saha haline getirmek. 

20 —) Türk folkloruna ve müziğine önem vere
rek her türlü devlet yayın organlarından Türk folk^, 
loru ve müziği ile ilgili yayınlar yaparak halkın se
sini halka duyurmak, 

21 —) İlk öğretim davasını en kısa zamanda 
halletmek; bütün vatandaşları okur-yazar hale getir
mek, 

22 —) Kadın hak ve hürriyetlerine geniş yer 
vermek, 

23 —) Gençliğin her türlü meseleleri ile yakın
dan ilgilenmek, 

24 —) İbadet dilini ve dinî öğrenimi türkçeleş* 
tirmek, 

25 —) Diyanet İşleri Başkanlığını, çeşitli inanç 
grupları arasındaki dengeyi ve eşitliği sağlayacak 
ve bunların inanç ve vicdan özgürlüğüne saygı gös
terecek şekilde teşkilâtlandırmak, 

26 —) Vatandaşlar arasmdaki ırk, din, mezhep, 
renk, cins ayırımı yapılmasını önlemek; vicdan, 
din, mezhep ve inanç hürriyetlerim, ihlâl, tezyif ve 
tahkir edenlerin cezalandırılmaları için Türk Ceza 
Kanununa Sarih hükümler koymak, 

27 —) Dinî eğitim ve öğretim yapılan yerlerde 
ve buralarda okutulan ders kitaplarında mezhep tef-
rikini önlemek, dinî ejitim ve öğretimi belli bir mez
hebin teken altına sokmamak, 

28 —) «ütün bunları gerçekleştirmek için de
mokratik yoldan seçim yolu ile iktidara gelmektir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

Ü Y E L E R 

Madde : 3 — A) Birlik Partisine: 

a) Partinin prensiplerini, Programını ve tüzü
ğünü benimsiyen, 

b) Millî menfaatlere aykırı amaçlar güden 
kuruluşlara girmemiş bulunan, 

c) Partinin umdelerini (ilkelerini), Programı
nı ve tüzüğünü benimseyen, kadm erkek 
her vatandaş üye olabilir. 

B) a) Türk vatandaşı olmayanlar, 

b) Reşit olmayanlar, 
c) Kısıtlı olanlar, 
d) Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan 

dolayı T.B.M.M. üyeliğine seçilme yeterli
ğini kaybetmiş olanlar, 

e) Lise veya eşidi veya daha alt kademedeki 
öğretim kurullarında öğrenci olanlar, 

f) Memurlar, 
g) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve özel ka

nunla veya özel kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulmuş Bankaların ve Te
şekküllerin Yönetim ve Denetim işlerinde 
çalışanlar ile aylıklı ve yevmiyeli me
murları ve kamu yararma çalışan dernek
lerden özel gelir kaynakları ve özel imkân
ları kanunla sağlanmış olanların Genel Yö
netim Kurullarında görev alanlar, 

h) Başka bir partinin üyesi bulunanlar, birlik 
partisine üye olamazlar; 
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C) Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim üye
si yardımcıları Partinin Merkez Karar organları dı
şında görev alamazlar. 

D) Seçimlerde Birlik partisi aday üstelerinde 
bulunan ve bağımsız olmayan memurlar, seçimi ka
zanırsa derhal parti üyesi olurlar. 

Madde 4 — Partiye üye olmak isteyen vatan
daştan, partinin umdelerini (ilkelerini) ve programı
nı ve tüzüğünü kabul ettiğine ve onların hükümleri
ne uyacağma dair yazılı bir taahhüt almır. Vatan
daş, üyelik haklarmı dürüst kullanacağına ve payına 
düşen bütün görevleri yerine yetireceğine dair şeref 
sözü verir. 

Durumu kanun ve tüzük hükümlerine uygun gö
rülen kimse ilçe Merkezlerinde ilçe Yönetim Kurulu 
ve İl Merkezlerinde de Merkez İlçe Yönetim Kurulu 
tarafından partiye kayıt olunur. 

istemin reddi veya bir ay içinde karar alınma
ması halinde, Partiye üye olmak isteyenler, sırası ile 
üst kurullara baş vurabilirler. Merkez Yönetim Ku
rulunun kararı kesindir. 

Partiye üye olmak istemleri sebep gösterilmek-
sizin reddedilebilir. 

Her ilçede kendi çevrelerindeki bütün üyelerin 
kayıtları bulunur. Bu kayıtların tutuluş usulleri bir 
yönetmelikte düzenlenir. 

Madde 5 — Bir partiünin, üyehk için, Kanun ve 
Tüzük hükümlerine göre, gereken vasıfları haiz ol
madığı veya bunu sonradan kaybettiği anlaşılınca 
savunması alınır. Savunma menfi bir sonuç verir 



veya savunma istemlerine biray içinde cevap alın
mazsa İl Yönetim Kurulunun teklifi ve Merkez Yö
netim Kurulunun kararı ile o partilinin kaydı silinir. 

Kaydı silinenler, verilen karara karşı, tebliğ ta
rihinden itibaren bir ay içinde Yüksek Haysiyet Di
vanına itirazda bulunabilir. 

Ancak, Mahkeme ve Seçim kurulları kararı ile 
kaydı silinenler Partinin hiçbir organına itirazda 
bulunamazlar. 

Madde 6 — Partiden ayrıldığını yazı ile bildi
ren partilinin kaydı silinir. 

Madde 7— Her partili, devamlı olarak oturdu
ğu ve kayıtlı bulunduğu veya kaydını yaptırdığı yerin 
parti teşkilâtına mensuptur. Bir kimse, bütün yurt
ta yalnız bir ilçeye kaydolunabilir. Hiç bir partili, 
naklini yaptırmadıkça, bir başka ilçenin üyesi ola
maz. 

Madde 8 — Parti üyeleri : 

a) Kanuna ve Tüzüğe göre ve takdir ettikleri 
miktarda Partiye aidat verirler. 

b) Seçimlerde parti adaylarma oy vermeğe 
mecburdurlar ve onların kazanmalarını te
min için çalışmakla vazifelidirler. 

c) Partinin umdelerini (ilkelerini) ve progra
mını ve hizmetlerini her vesile ve fırsattan 
faydalanarak vatandaşlara duyurup anlat
mağa çalışırlar. 

d) Memleket meseleleri, mahalli kamu işleri ve 
bu konulardaki Parti çalışmalarıyla ilgile-



nip bu husustaki düşünüş ve görüşlerinden 
Parti kurullarının ve partililerin faydalan
malarını sağlarlar. 

e) Üyesi olduğu Parti kurullarının toplantıla
rına ve çalışmalarına katılırlar. 

f) Partide veya partinin kazandığı kamu hiz
metlerinde üzerine aldıkları görevleri la-
yıkiyle ifa etmekle, ayrılırken hizmetin 
icabettirdiği devir muamelesini noksansız 
yapmakla ve kati bir zaruret olmadıkça çe-
kilmemekle yükümlüdürler. 

g) Parti üyeliğini, parti görevlerini, partinin 
kendilerine temin ettiği her türlü hizmetleri 
ne kendileri ve ne de başkaları için hususi 
menfaat vasıtası yapamazlar. 
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İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

PARTİ TEŞKİLATI 

Madde 9 — Parti teşkilatı : 

A) Merkez organlarından, 
B) iller teşkilâtından, 
C) Yardımcı kurullardan, 
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile II Genel 

Meclisleri ve Belediye Meclislerindeki parti 
gruplarmdan, ibarettir. 

A) Merkez organları : 

a) Büyük Kongre, 
b) Genel Yönetim Kurulu, 
c) Genel Başkan, 
d) Genel Sekreter ve faerkez Yönetim 

Kurulu, 
e) Kadm ve Gençlik Kolları Büyük Kong

releri, 
f) Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Yö

netim Kurulları, 
g) Yüksek Yaysiyet Divanı, 

h) Merkez Denetçileri. 
B) iller Teşkilâtı : 

a) II ve ilçe Kongreleri (Merkez ilçeler 
dahil) 

b) II ve ilçe Yönetim Kurulları (Merkez 
İlçe Yönetim Kurulu dahil) 

c) II Haysiyet Divanı, 
d) Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerin

deki Parti görevlisi ile birer yedeği. 
e) İl ve ilçe Denetçileri, 
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C) Yardımcı Kuruluşlar : 

a) II ve îlçe Kadın ve Gençlik Kolları 
Kongreleri, 

b) İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kofları Yö
netim Kurulları, 

D) Parti Grupları : 

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

rulları, 
c) T.B.M.M. Parti Grupları Haysiyet Di

vanları, 
d) İl Genel Meclisleri Parti Grupları, 
e) İl Genel Meclisleri Parti Grupları Yöne

tim Kurulları, 
f) Belediye Meclisleri Parti Grupları, 
g) Belediye Meclisleri Parti Grupları Yö

netim Kurulları. 

Madde 10 — 9. Maddenin " B " bendindeki iller 
teşkilâtının ve yardımcı kuruluşların kuruluşunda 
Parti görevlisi ve merkez ilçeler dahil mülki teşki
lât esastır. 

A) a — İlçe Yönetim Kurulları; İlçe Yönetim 
Kurulu Başkan ve üyelerinin, ilçe çevrelerindeki Par
ti görevlilerinin, İlçe Denetçilerinin, İlçe Kadm ve 
Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyele
rinin, İl Kongresine katılacak delegelerin, 

b) İl Yönetim Kurulları; İl Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyelerinin, İl Haysiyet Divanı Başkan ve 
Üyelerinin, Büyük kongreye katılacak delegelerin, 

Adlarını, soyadlarını, doğum yerlerini ve tarih-
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lerini meslek ve sanatlariyle ikâmetgâhlarını, o ma
hallin en büyük Mülkiye Amirliğine, seçilmelerinden 
başlayarak bir hafta içinde yazı ile bildirirler. 

B) Genel Başkan; Genel Yönetim Kurulu üye
lerinin, Genel Sekreterin ve Merkez Yönetim Kuru
lu Üyelerinin, Yüksek Haysiyet Divanı Başkan ve 
Üyelerinin, Merkez Denetçilerinin, Kadm ve Genç
lik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Başkan ve Üye
lerinin, 

Adlarını, soyadlarını, doğum yerlerini ve tarih
lerini, meslek ve sanatlariyle ikâmetgâhlarını, İçiş
leri Bakanlığına, seçilmelerinden başlayarak bir haf
ta içinde yazı ile bildirilir. 

C) A ve B bentlerinde yazılı görevlerde boşal
ma halinde bü görevlere yedeklerden veya atanmak 
suretiyle gelenler için de aynı işlem yapılır. 

Madde 11 — Parti Teşkilâtmda köy ve mahalle 
muhtarlık bölgelerindeki Parti görevlileri ile yedek
leri ilçelere, ilçeler illere, iller de Merkez Yönetim 
Kuruluna bağlıdır. 

Yardımcı kuruluşlar da aynı sıra ile kendi ana 
kademelerine bağlıdırlar. 

P A R T I G Ö R E V L I S I , D E L E G E SEÇIMI V E 
K O N G R E L E R 

Madde 12 — A) Parti Görevlisi : 

Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerindeki parti
liler tarafından, Yönetmelik hükümlerine göre İlçe 
Kongresine delege olarak katılmak ve muhtarlık 
bölgesi parti işlerini yürütmek üzere bir Parti Gö-
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revlisi ile bir de yedeği seçilir. 

B) İ L Ç E K O N G R E S I : 

a) Köy ve mahalle muhtarlık bölgesindeki par
ti görevlisinden, (Katılmaması halinde yedek gö
revliden) 

b) ilçe, merkez ilçe çevresinde bulunan ma
halle ve köy muhtarlıklarında en son genel millet
vekili seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplammın 
50'ye kadarı için muhtarlık bölgesi parti görevlisi 
(51) den (100) e kadar için bir, (101) den (200) e 
kadarı için ayrıca bir ve ondan sonra gelen her tam 
(100) sayı için birer olmak üzere seçilecek delege
lerden, 

(İlçe kongresi delege sayısı (600) ü geçtiği tak
dirde partice o ilçede en son genel milletvekili seçi
minde alınan oy sayısı toplamı (600) e bölünmek 
suretiyle her muhtarlık bölgesinden ilçe kongresine 
katılacak bir delege için lâzım olan yeni sayı tesbit 
edilir. 

« 

Bu yeni sayıya göre, her muhtarlık bölgesinden 
ilçe kongresine katılacak delegeler, birisi parti gö
revlisi olmak üzere, en çok oy alanlar arasından sıra 
ile tesbit edilir.) 

c) önceki olağan ilçe kongresince seçilmiş ve 
görev başında bulunan ilçe yönetim kurulu başkan 
ve üyelerinden, 

d) O yıl ilçe kongresinden önce kongresini yap
mış olan kadın, gençlik kolları ilçe yönetim kurulu 
başkan ve üyelerinden, 

e) İlçe Denetçîsinden, 
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kurulur. 
f İlçe yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan 

partililer, başkanlığını yapmış oldukları ilçe kong
resinin ve o ilin partili T.B.M.M. yeni ve eski üyeleri, 
o il'e bağlı ilçe kongrelerinin fahri üyesidirler. 

C) İL KONGRESİ : 

a) İlçe kongrelerince, (Merkez ilçe dahil) ken
di çevrelerinde en son genel milletvekili seçiminde 
partinin aldığı oy sayısının her (250) si için, Tüzü
ğün 15. maddesinin D bendinin "e" fıkrasına uygun 
olarak seçilecek birer delegeden, 

(İl kongresine seçilen delege sayısı (1.000)'i 
geçtiği takdirde, partinin o ilde en son genel millet
vekili seçiminde aldığı oy sayısı toplamı (1.000)'e 
bölünmek suretiyle her ilçeden i l kongresine katıla
cak her delege için lâzım olan sayı tesbit edilir. 

Bu yeni sayıya göre, her ilçenin, i l kongresine 
göndereceği delege sayısı, Tüzüğün 15 nci maddesi
nin D bendinin "e" fıkrasına uygun olarak hesap 
edilir. Ve bu sayıya göre en çok oy alanlar delege 
olurlar.) 

b) İl kongresine seçilmiş ve görev başında 
bulunan i l yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, 

c) İl haysiyet divanı başkan ve üyelerinden, 
d) O ilden seçilen parti T.B.M.M. üyelerinden, 
e) İl denetçisinden, 
f) İlçe kongrelerince seçilmiş ve görev başında 

bulunan ilçe yönetim kurulu başkanlarmdan, 
g) O yıl içinde i l kongresinden önce, kongresi

ni yapmış olmak şartiyle, i l kadın ve gençlik kolu 
yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yardımcı kol-
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lar ilçe kongrelerince seçilmiş ve görev başında bu
lunan kadın ve gençlik kolu ilçe yönetim kurulu 
başkanlarından, 

kurulur. 

h) İl yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan 
partililer, başkanlığını yapmış oldukları i l kongresi
nin ve o il'in T.B.M.M. üyeliğini yapmış olan parti
liler üyeliğini yapmış oldukları ilin i l kongresinin, 
fahri üyesidirler. Fahri üyeler katıldıkları kongre
lerde konuşabilirler, oy kullanamazlar. 

D) İlçe ve i l kongreleri delegelerinin süreleri, 
kendilerini seçen kongrenin gelecek toplantısına ka
dardır. 

Madde 13 — Kongrelerde memleket meseleleri, 
mahalli kamu işleri ile parti çalışmaları hakmda 
görüşmeler yapılır ve kararlar almır. 

Her kongre, adını taşıdığı kademenin üst karar 
mercii ve denetleme organıdır. 

Kongreler üst kademeleri ilgilendiren istekleri 
ile kamu işlerine taallûk eden dilekleri yeni yönetim 
kurulunca ilgili mercilere ulaştırılır. 

Kongreler, yıllık toplantılarında, adını taşıdığı 
kademe ile alt kademelerin çalışmalarmı ve malî 
durumlarını inceleyerek kararlar alır. 

Kongreler, yeni yönetim kurullarına çalışma 
dönemi için direktifler verir. 

Madde 14 — (Büyük kongre kararı ile değişik 
yeni şekli) 

İlçe ve İl kongreleri iki yılda bir defa yapılır. 
İlçe kongrelerinin tarihlerini iklim şartlarına göre 
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ve ilçe Yönetim kurullarına danışarak II Yönetim 
kurulları, II kongrelerinin tarihlerini de ayni esaslara 
göre Merkez Yönetim kurulu tesbit eder. 

Kongreler, üyelerden beşte birinin isteği veya 
İl Yönetim Kurulunun veya Merkez Yönetim Kuru
lunun kararı ile olağanüstü de toplanırlar. 

Kongrelerin toplantı yeri, tarihi ve gündemi yö
netim kurulunca en geç bir hafta önce üyelere ve 
fahri üyelere bildirilir. 

Olağanüstü kongrelerde görev başında bulunan 
yönetim kurulu düşürülüp, yerine yenisi seçilemez. 
Ancak Tüzüğün 19 ncu maddesinin ikinci fıkrasında 
yazılı haller bu hükümün dışındadırlar. 

Madde 15 — A) Kongrelerin üye tam sayısı, 
delegelerle tabiî üyelerin toplamıdır. 

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

ilk çağrı üzerine yapılan toplantıda, toplantı 
yeter sayısı bulunmazsa kongre, ertesi günden baş
layarak en geç (7) gün içinde uygun bir güne bıra
kılır. Bu erteleme ilgililere duyurulur ve o gün top
lantıya katılanlarla yetinilir. 

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

b) Kongre kendi yönetim kurulu başkanı ta
rafından açılır ve kongre, kendine partililer arasın
dan bir başkan ve üyeler arasından bir ikinci başkan 
ve lüzumu kadar kâtip seçtikten sonra gündemin
deki konuları görüşmeğe başlar. 

Kongre »gündemine ilâveler yapabileceği gibi, 
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kendi kademesinin ve üst kademe yönetim kurulu 
ve Merkez Yönetim Kurulunun istediği konuları da 
görüşür. 

C) Üst kongre için tesbit edilen tarihe kadar 
kongresini yapmayan alt kademe, üst kademe kong
resine katılamaz. 

D) Olağan ilçe kongresi, gündemindeki konu
ları görüştükten sonra delegeler, tabiî üyeler ve par
tililer arasından : 

a) II kongresine delege sıfatiyle katılma yet
kisine de sahip olmak üzere ilçe yönetim kurulu baş
kanını, 

b) ilçe yönetim kurulu üyelerini, 
c) Gelecek ilçe kongresine delege sıf atiyle ka

tılma yetkisine de sahip olmak üzere ilçe denetçisini, 

d) Tüzüğün 36 ncı maddesine göre ilçe yöne
tim kuruluna üye olarak katılacak kongresini yap
mış kadm kolları temsilcisi ile kongresini yapmış 
ilçe gençlik kolan temsilcisini, 

e) II kongresine katılacak delegeleri, 
gizli oyla seçer ve başkanlık divanınca kapanır. 

(Il kongresine katılmak üzere Tüzüğün 12 nci 
maddesine göre tesbit edilecek delege sayısının ilki 
ilçe yönetim kurulu başkanına, ikincisi «kongresini 
yapmış olmak şartı ile» kadm kolları ilçe yönetim 
kurulu başkanına ve üçüncüsü «kongresini yapmış 
olmak şartı ile» gençlik kolları ilçe yönetim kurulu 
başkanına ayrılır. Geriye kalan sayı için delege se
çimi yapılır ve ençok oy alanlar sıra ile delege se
çilmiş olurlar.) 
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E) Olağan i l kongresi, gündemindeki konu
ları görüştükten sonra, delegeler, tabiî üyeler ve 
partililer arasından : 

a) Büyük Kongreye delege sıfatiyle katılma 
yetkisine de sahip olmak üzere i l yönetim kurulu baş
kanını, 

b) İl yönetim kurulu üyelerini, 
c) İl haysiyet divanı üyelerini ve yedeklerini, 
d) Gelecek i l kongresine delege sıf atiyle katıl

ma yetkisine de sahip olmak üzere, i l denetçisini, 

e) Tüzüğün 36 ncı maddesine göre, i l yönetim 
kuruluna üye olarak katılacak, kongresini yapmış 
i l gençlik kolları temsilcisini, 

f) Büyük kongreye katılacak delegeleri, 
Gizli oyla seçer ve başkanlık divanınca kapanır. 

(Büyük kongreye katılmak üzere, Tüzüğün 20 
nci maddesine göre tesbit edilecek delege sayısının 
ilki i l yönetim kurulu başkanına, ikincisi «kongre
sini yapmış olmak şartı ile» kadın kolları i l yöne
tim kurulu başkanına ve üçüncüsü «kongresini yap
mış olmak şartı ile» gençlik kolları i l yönetim ku
rulu başkanına ayrılır ,geriye kalan sayı için delege 
seçimi yapılır ve en çok oy alanlar sıra ile delege 
seçilmiş olurlar). 

F) Kongrelerin ve seçimlerin usulüne ait iti
razlar, kongre süresince kongre başkanlık divanına 
yapılır ve 37 nci maddeye göre karara bağlanır. 
Kongrelerin ve seçimlerin esasına ait itirazlar kong
renin kapanmasından sonraki 3 gün içinde Merkez 
Yönetim Kuruluna başvurabilir .Merkez Yönetim 
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Kurulu bu müracaatları en kısa zamanda karara 
bağlar. Merkez Yönetim Kurulunun bu itirazlar üze
rine vereceği kararlar kesindir. 

G) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri kendi 
kademe kongrelerinde ancak ibradan sonra karar
lara ve seçimlere katılırlar. Fakat alt kademe kong
relerine delege olarak katılamazlar. 

H) Parti görevlisinin ve yedeğinin seçimi ile 
kongrelerdeki görüşme ve seçim usulleri Genel Yö
netim Kurulunca hazırlanacak yönetmeliklerle dü
zenlenir. 

Yönetim Kurulları : 

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

Yönetim kurullarının süresi, kongrelerince ye
nilerinin seçilmesine kadar devam eder. Seçimden 
sonra eski yönetim kurulu işini hemen yeni yönetim 
kurullarına devreder ve yeni yönetim kurulu ilk gö
revine başlar. 

Yönetim Kurullarının Görevleri : 

Madde 17 — Yönetim Kurulları : 

a) Tüzük hükümlerine, kongrelerinin kararla
rına ve üst kademelerin verdiği talimata uygun ola
rak çalışmalarını düzenlerler ve alt kademelerin ve 
kendilerine bağlı yardımcı kolların çalışmalarını sağ
larlar. 

b) Bölgelerindeki meslekî teşekküllerle, kamu 
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müesseselerinde seçimle görev almış bulunan parti
lilerle işbirliği yaparak bu teşekkül ve müesseselerin 
başarılarını sağlamağa çalışırlar. 

c) Bütün seçimlerde partinin kazanmasına ça
lışırlar ve partiye düşen kanunî görevleri yerine ge
tirirler. 

d) Parti aidatını toplarlar, partiye gelir sağ
larlar. 

e) Üye kayıt defterini, karar defterini, gelen 
ve giden evrak defterini, gelir ve gider defterini tu
tarlar. (Üye kayıt defteri ile gelir ve gider defteri
nin sahifelerini ve kaç sahifeden ibaret olduklarını 
notere tasdik ettirirler, 

f) İlçe yönetim kuruları, ikişer nüsha olarak 
düzenlenen partiye giriş beyanamelerinin birer nüs
hasını da i l yönetim kuruluna gönderirler. İl yönetim 
kurulları da, ilçelerden gönderilen nüshaları her ilçe 
için ayrı ayrı düzenlenen özel dosyalarda saklamak 
zorundadırlar. 

Madde 18 — Yönetim kurulları, seçimden sonra 
başkanın başkanlığında toplanarak içlerinden gizli 
oyla bir sekreter ve bir sayman seçerler. 

Yönetim kurulları aşağıdaki esasları da gözö-
nünde bulundurarak üyeleri arasında iş bölümü ya
parlar. "* 

a) Başkan, bulunduğu kademe çevresinde, par
tinin temsilcisidir. Bu sıfatla kademesi adına parti 
teşkilâtı ile, resmi makamlarla ve üçüncü şahıslarla 
haberleşir, temaslar yapar. Parti çalırmalarıyla ka
mu işlerini takip ederek gereken tedbir ve teşebbüs
lerin alınmasına amil olur. 

b) Sekreter, partinin yazı işlerini yürütür. Alt 
kademelerin çalışmalarını takip eder ve gereken hu
suslara ilgililerin dikkatini çeker. Kademe çevresin-
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de propaganda işlerini düzenler. Üye sayısının ve 
parti taraftarlarının çoğalmasına çalışır. Üye kayıt 
defteri ile karar defterinin, gelen ve giden evrak ka
yıt defterinin zamanında ve muntazam tutulmasın
dan yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan 
bulunmadığı zaman ona vekillik eder. 

c) Sayman, kendi kademesinin malî işlerini 
yürütür, alt kademelerinkini denetler. Gelir ve gider 
defterinin zamanında ve muntazam tutulmasından 
yönetim kuruluna karşı sorumludur. 

Madde 19 — Yönetim kurulları, üye tam sayı
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya ka
tılanların salt çoğunluğu ile karar verir, özürsüz 
üst üste mutad üç toplantıya gelmeyen başkan ve 
üye, yönetim kurulu kararı ile görevinden afîedilir. 
Görevinden affedilen üye sırası ile üst kurullara baş
vurabilir. Merkez Yönetim Kurulununun kararı ke
sindir. 

Üst yönetim kurulu, görevini yapmayan alt ka
deme başkan, sekreter, sayman ve kurulun önce ya
zılı olarak dikkatini çeker. Buna rağmen görevini 
yapmamakta devam eden başkan, sekreter, sayman 
ve kurulu görevinden affeder. Kurulu görevinden af-
fetmişse geçici yönetim kurulu kurar ve en geç 45 
gün içinde o kademe kongrenin toplanmasını sağlar. 
Bu süre için yeni delegeler seçilmemiş ise, kongre 
eski delegelerle toplanır. 

Görevinden affedilen ilçe ve i l yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri Merkez Yönetim Kuruluna bir ay 
içinde itirazda bulunabilirler. Merkez Yönetim Ku
rulu kararı kesindir. 

Hizmetten afedilen başkan, sekreter, sayman 
veya yönetim kurulu, yaptığı itirazın sonucunu bek
lemeksizin görevini devreder. 
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BÜYÜK KONGRE 

Madde 20 — 

a) Kuruculardan, 
b) Genel Başkandan, 
c) Genel Yönetim Kurulu üyelerinden, 
d) Yüksek Haysiyet Divanı ve üyelerinden, 
e) T.B.M.M. nin partili üyelerinden ve partili 

bakanlardan, 
f) Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurul

ları başkan ve üyelerinden, 
g) II kongresince seçilmiş ve görev başında bu

lunan II Yönetim Kurulu başkanlarından, 
h) Kongreleri tarafından seçilmiş ve görev ba

şında bulunan Kadın ve Gençlik Kolları İl 
Yönetim Kurulu başkanlarmdan, 

i) İl kongrelerinin, seçim kanunları gereğin
ce, o ile mürettep T.B.M.M. üye sayısının 
iki katı olarak ve Tüzüğün 15 inci madde
sinin «E» bendinin (f) fıkrasına uygun şe
kilde seçeceği delegelerden, 

Kurulur. 
Taşıdıkları sıfatlar dolayısiyle (a, b, c, d ve e 

fıkralarında yazılı olduğu üzere) Büyük Kongre üye
si bulunan kimseler ayrıca i l kongrelerince delege 
olarak seçilemezler. 

B — Büyük Kongre tam üye sayısı yukarıdaki 
bendde yazılı olanlara göre hesap edilir. 

Büyük Kongrenin toplantı yeter sayısı, Büyük 
Kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk çağ 
rı üzerine yapılan toplantıda, toplantı yeter sayısı 
bulunmazsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantı
da, toplantı yeter sayısı aranmaz. 
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Büyük Kongre karar yeter sayısı hazır bulunan 
üyelerin salt çoğunluğudur. 

C — Büyük Kongre üyelerinin süresi gelecek 
olağan toplantıya kadardır. 

D — Halen partili olan eski Genel Başkan ve 
Genel Sekreterle, eski C. Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanları ve C. Senatosu Parti Grubu ile Millet 
Meclisi Parti Grubu Başkan ve Başkan vekilleri ve 
eski Başbakan ve Bakanlar Büyük Kongrenin fahri 
üyesidirler. 

Fahri üyeler Büyük Kongrede konuşabiürler. 
Oy kullanamazlar. 

Madde 21 — Büyük Kongre, partinin en yüksek 
merciidir. Büyük Kongre parti amacı, kanun ve tü
zük hükümleri dairesinde bütün memleket meselele
rini ve parti işlerini görüşür. Genel Başkan, Genel 
Yönetim Kurulu üyelerini ve Yüksek Haysiyet Di
vanı asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçer. 

Partinin kesin hesabını kabul veya reddeder. 
Genel Yönetim Kurulunu ibra eder. Toplumu ve dev
leti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti 
politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla 
temenni kararları veya bağlayıcı kararlar alır. 

Bütün partililer Büyük Kongre kararlarına uyar
lar. 

Büyük Kongre kararları ilgililere yazı veya ilân 
yolu ile duyurulur. 

Madde 22 —Büyük Kongre iki yılda bir topla
nır. Genel Başkanın lüzum görmesi ve Genel Yöne
tim Kurulunun kararı veya Büyük Kongre üyelerin
den beşte birinin yazılı istemi üzerine, Büyük Kong
re olağanüstü toplantıya çağrılır. 
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Toplantı zamanı ve yeri ile gündemi, olağan 
toplantılardan bir ay, olağanüstü toplantılardan en 
az on gün önce Genel Başkanlıkça ilgililere bildirilir. 

Madde 23 — Büyük Kongre, Genel Başkan ta
rafından açılır. Büyük Kongre kendine toplantı sü
resi için bir başkan, iki başkanvekili ve sekiz kâtip 
seçer ve gündemindeki işleri görüşür. 

Büyük Kongre gündemi Genel Yönetim Kuru
lu tarafından hazırlanır. Gündeme Büyük Kongrenin 
üye sayısının en az yirmide birinin teklifi ile diğer 
konular da alınır. 

Büyük Kongreye iki Büyük Kongre arasındaki 
parti çalışmalarına ve partinin mali durumuna dair 
raporlar sunulur. 

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

G E N E L Y Ö N E T I M K U R U L U 

Madde 24 — Genel Yönetim Kurulu Partinin 
Merkez karar organıdır. 

Genel Yönetim Kurulu : 
a) Genel Başkandan, 
b) Büyük Kongrece seçilen 30 üyeden, 
c) Büyük Kongrece seçilen bir kadın ve bir 

gençlik kolu temsilcisinden, 
Kurulur. 
Madde 25 — Genel Yönetim Kurulu, partinin 

umumî politikasını tâyin eder. Parti işlerinin yürü
tülmesinde karar organıdır. Genel Sekreteri ve Mer
kez Yönetim Kurulunu denetler. 

Genel Yönetim Kurulu ,iki Büyük Kongre ara 
sında Parti Tüzük ve Programına ve büyük Kongre 
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kararlarına uymak şartiyle partiyi ilgilendiren hu
suslarda karar alır. 

Parti işlerini düzenleyen parti yönetmelikleri 
de bu organ tarafından yapılır. 

Genel Yönetim Kurulu zorlayıcı sebepler dola-
yısiyle Büyük Kongrenin toplanamadığı hallerde, 
partinin hukukî varlığına son verilmesiyle Tüzük ve 
Programının değiştirilmesi dışında bütün kararları 
alabilir. 

Genel Yönetim Kurulu, Genel Sekreteri ve Yö
netim Kurulu üyelerini üye salt çokluğu ile görevin
den alabilir. 

Genel Sekreter ve Genel Yönetim Kurulunun 
denetlenmesine müteallik kararlarda ilgililer oya ka
tılamaz. 

Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim Kuru
lunun hazırladığı bütçeyi tetkik ve tasdik eder. 

Genel Yönetim Kurulu, Büyük Kongreye siyasi 
olaylar ve parti çalışmaları hakkında rapor sunar. 

Genel Yönetim Kurulu üyeleri, T.B.M.M. Parti 
Grupları Yönetim Kurulu Başkanlığı Başkanvekilli-
ği ve Üyeliği hariç, iller teşkilâtı ve yardımcı kuru
luşlar yönetim kurullarında ve Haysiyet Divanların
da görev alamazlar, i l ve ilçe denetçisi olamazlar. 

Parti Genel Yönetim Kuruluna, Genel Başkan 
Başkanlık eder. Genel Başkanın bulunmadığı toplan
tılarda Genel Yönetim Kurulu o toplantı için üyeler
den birini Başkan seçer. 

Madde 26 — Parti Genel Yönetim Kurulu, en 
az iki ayda bir toplanır. Her toplantıda gelecek top
lantının gününü tayin eder. Genel Başkan G. Yönetim 
Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

Genel Yönetim Kurulu gündemini Genel Başkan-
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tesbit eder. Genel Yönetim Kurulu ile Meclisin en az 
beş üyesinin görüşülmesini istediği konular da gün
deme alınır. 

Partinin T.B.M.M. Parti Gruplarının Başkanla
rı ve Başkanvekilleri ile Yönetim Kurulu üyeleri Ge
nel Yönetim Kurulu toplantılarına çağırılırlar. 

Madde 27 — Genel Yönetim Kurulu üyeleri ara
sında boşalma vuku bulursa, bu üyeliklere partililer 
arasından yenisi seçilir. 

G E N E L B A Ş K A N 

Madde 28 — Parti Genel Başkanı, Büyük Kong
re tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile seçilir. 

Boşalma halinde ,yenisi seçilmek üzere, Büyük 
Kongre, Genel Yönetim Kurulu tarafından hemen 
toplantıya çağırılır. 

Madde 29 — Partiyi Genel Başkan temsil eder. 
Genel Başkan, Haysiyet Divanı dışında kalan 

bütün parti teşkilâtının tabiî başkanıdır. Oylamala
ra katılır. 

Madde 30 — îç ve dış politika konularmda, par
tiyi bağlayıcı demeç ve tebliğler ancak, Genel Baş
kan veya görevlendireceği yetkililer tarafından ya
pılabilir. 

Genel Başkan ,iç ve dış politika konularını ve 
müşterek çalışmaları gerektiren meseleleri görüş
mek üzere, T.B.M.M. Parti Gruplarının Başkanları
nı, Başkanvekillerini, Yönetim Kurullarını, Genel 
Yönetim Kurulunu Merkez Yönetim Kurulunu ve 
Partili Bakanları birlikte veya ayrı ayrı toplantılara 
çağırabilir. 
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Genel Başkan, lüzum gördüğü hallerde, tayin 
edeceği gündemi görüşmek üzere, Genel Yönetim 
Kurulunu toplar. 

Parti hizmet ve çalışmalarının gerektirdiği ted
birleri alır. 

Yetkili kurullarca verilen kararlarm ilgililerce 
tatbikine nezaret eder. 

ilgililere ve parti teşkilâtına lüzum gördüğü 
tebliğleri yapar. 

M E R K E Z Y Ö N E T I M K U R U L U 

Madde 31 — Merkez Yönetim Kurulu Partinin 
Merkez Yönetim Organıdır. Merkez Yönetim Kurulu: 

a) Genel Sekreterden, 
b) 10 Merkez Yönetim Kurulu üyesinden, 

kurulur. 
Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu tarafın

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

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de Genel Yö
netim Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından 
gizli oyla seçilirler. 

Madde 32 — Genel Sekreter, Merkez Yönetim 
Kurulunun Başkanıdır. 

Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu üyele
rinden ikisini kendisine yardımcı seçer. 

Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kunüfu, ça
lışmalarından dolayı, Genel Yönetim Kuruluna karşı 
sorumludurlar; 

Madde 33 — Merkez Yönetim Kurulu, ilk top
lantısında aralarından birini Saymanlığa seçer ve 
üyeleri arasında iş bölümü yapar. 
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Genel sekreter yardımcılarından biri idare, di
ğeri propaganda işlerine bakar. 

Madde 34 — Genel Sekreter Merkez Yönetim 
Kuruluna ait görevlerin yerine getirilmesini sağlar. 

Genel Sekreterlik parti teşkilâtının müracaat ve 
haberleşme yeridir. 

Genel Başkana izafeten partiyi mahkemelerde, 
devlet daire ve müesseselerinde ve üçüncü şahıslarla 
hukukî muamele ve münasebetlerde Genel Sekreter 
temsil eder. Bu temsil yetkisini Genel Sekreterin 
idarî yardımcısı da haizdir. 

Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Mer
kez Yönetim Kuruluna idarî yardımcı başkanlık eder. 

Sayman üye, Genel Merkez Teşkilâtının malî 
işlerini yürütür ve iller teşkilâtının malî işlerini de
netler. 

Madde 35 — Merkez Yönetim Kurulu, Tüzük 
hükümlerine göre, partiyi teşkilâtlandırmak; teş
kilâtı geliştirmek ve denetlemek; Büyük Kongre ve 
Genel Yönetim Kurulu kararlarını yerine getirmek 
parti umdelerini (ilkelerini) ve programını yaymak 
ve millete benimsetmek ve bunları temin için gere
ken bütün tedbirleri almakla görevlidir. 

Merkez Yönetim Kurulu, müteakip toplantı gün
lerini her toplantısında tesbit eder. özürsüz olarak 
üst üste üç toplantıya iştirak etmeyenlerin üyelik 
hakkı düşer. 

Merkez Yönetim Kurulu; parti çalışmaları ve 
siyasî olaylar hakkında Genel Yönetim Kuruluna 
izahat verir, Büyük Kongreye sunulacak Genel Yö
netim Kurulu Raporunun tasarısını hazırlar. 

Tasdik edilen bütçeyi tatbik eder, gereken işler 
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için hazırladığı yönetmelik tasarılarını Parti Genel 
Yönetim Kurulunun tasdikine sunar. 

Genel Yönetim Kurulu birinci fıkradaki görev
lerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere 
Genel Merkez Temsilcilerini görevlendirebilir. Genel 
Merkez Temsilcilerinin görev ve yetkileri Yönetme
likle düzenlenir. 

Merkez Yönetim Kurulu, yılda bir defa An
kara'da her ilden başkan ve bir temsilcinin katıla
cağı iller toplantısı ve yine yılda en az bir defa yurdu 
muhtelif bölgelere ayırarak o bölgelere dahil illerin 
yönetim kurulları ile ilçelerinden ikişer temsiclinin 
katüacağı bölge toplantıları tertip eder. Bu toplan
tılarda teşkilâtın durumu, istek ve şikâyetleri ile 
partinin umumî politikası ve parti çalışmaları yö
nünden dilek ve temenniler ve gündeme alınması ka
bul edilecek sair konular görüşülür. 

Y A R D ı M C ı K U R U L U Ş L A R 

Madde 36 — Parti Yönetim Kurulları kendilik
lerinden veya üst yönetim kurullarının isteği veya 
kongrelerinin kararı ile danışma kurulları, beUi ko
nular için devamlı veya geçici ihtisas komisyonları 
kurarlar. 

Merkez ve iller teşkilâtında Genel Yönetim Ku
rulunca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre, 
partili gençlerden, gençlik kolları ve partili kadın 
üyelerden kadın kolları kurulur. 

Kadın ve gençlik kolları parti teşkilâtma mu-
vazi-paralel yardımcı teşkilât olarak kurulurlar. 

Kadm ve gençlik kolları teşkilâtının tamamlan
dığı ve kongrelerinin yapıldığı her parti fia^emesin-
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de, bağlı bulundukları ilçe ve i l yönetim kurullarında 
ve Genel Yönetim Kurulunda birer üye~"ile temsil 
edilirler. 

Bu temsil, ana kademe kongresinde, kendisine 
bağlı yardımcı kollar kongrelerinin seçtiği üç aday 
arasmdan, seçim yolu ile olur. 

Bu temsilciler, yardımcı kolların yönetim kurul
larında görev alamazlar. 

Yardımcı kollarin başkanları veya onun maze
reti halinde yönetim kurulunca seçilecek bir diğer 
üye bağlı bulundukları ana kademe yönetim kurulu
na tabiî üye olarak katılırlar, fakat oy kullanamaz
lar. Bu tabiî üye bir dönem içinde değiştirilemez. 

T E Ş K I L A T A A I T M Ü Ş T E R E K E S A S L A R 

Madde 37 — Büyük Kongre ve Kongreler için 
seçilen delegelere, kongre başkanlık divanınca ha
zırlanmış ve tasdik edilmiş tutanaklara ve seçim tas
nifine istinaden yönetim kurulları başkanları tara
fından belge verilir. 

Kongrelerde ve Büyük Kongrede delege ve üye
lerin sıfatlarına yöneltilen itirazları incelemek üze
re ad çekme ile 3-11 kişilik komisyon kurulur. Ad 
çekme Büyük Kongre de iller arasmda, kongrelerde 
o kongreye katılan kademeler arasında yapılır. Bu 
suretle adları belli olacak iller veya kademelerin gö
revlendirecekleri delegeler, itirazları inceleme komis
yonunu teşkil ederler. Komisyonca hazırlanan rapor 
üzerine umumî heyet karar verir. 

ilçe kongresi başkanlık divanı i l kongresine ve 
il kongresi başkanlık divanı da Büyük Kongreye giz
li oyla seçilecek delege seçimine geçilmeden evvel 
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Tüzüğün 12 ve 15 nci maddelerinin uygulanması için 
Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikte
ki esaslara göre hesap edilen sayıda delege seçilece
ğini umumî heyete mutlaka bildirir. 

Kongre başkanlık divanı o kademe kongresin
de yapılan seçimlere ait tutanakları üç nüsha olarak 
tanzim ve tasdik etmekle yükümlüdür. O kademe 
yönetim kurulu başkanı, başkanlık divanınca tan
zim ve tasdik edilmiş olan seçim tutanaklarını al
mak ve bunlardan birisini muhafaza ederek diğerle
rini en çok onbeş gün içinde üst kademeye gönder
mek mecburiyetindedir. 

I — Parti ilk Millet Vekili seçimine girinceye 
kadar ilçe kongresini köy temsilcisi ve partiye ka
yıtlı üyelerin salt çoğunluğu ile yapar. 

II — II ve ilçe kongrelerinde Başkan ve idare 
kurulu adaylarının rakipleri olmazsa iş'arı oyla se
çilir. Rakip bulunduğu taktirde gizli oyla yapılır, i l 
ve İlçede seçim neticesinde Başkan kendisine bir 
Başkan yardımcısı seçer, idare hey'eti gizli oyla bir 
Sekreter, bir Muhasip seçerler. Başkanlık makamı in-
hilâl ederse Başkan yardımcısı kongreye kadar ida
re hey'etinin Başkanı olarak kalır. Başkan yardım
cısının da ayrılması halinde idare kurulu kongreye 
kadar bir Başkan seçer. 

III — II idare kurulu Başkan, Başkan yarâım-
cısı, Muhasip ve Sekreter seçimleri boşalma halinde 
ikinci maddede beyan olunduğu üzere tatbik edilir. 

IV — Genel Yönetim Kurulu seçiminde Genel 
Başkan olan şahıs kendisine iki Başkan yardımcısı 
seçer, i lk toplantıda Genel Yönetim kurulu kendisine 
bir Genel Muhasip, bir Genel Sekreter ve üç adet 
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kendi üyeleri arasından Murakıp seçer. Genel Sek
reter Tüzükteki gibi hareket eder. Genel Başkan ve 
Genel Başkan yardımcılarının vazifeleri ayrıca be
lirtilir. Genel Başkan Haysiyet Divanı hariç diğer 
kuruluşların tabiî Başkanıdır. Rey hakkına sahiptir. 
Genel Başkanın yokluğunda idarî Başkan, oda yok
sa propoganda işlerini tedvire memur diğer Başkan 
yardımcısı, buda yoksa Genel Yönetim kurulunda bu
lunan en yaşlı üye Genel Yönetim kuruluna Başkan
lık eder. 

V — Genel Yönetim kurulu yedek üyeliğine on 
kişi, Yüksek Haysiyet Divanı yedek üyeliğine de 
dört kişi seçilir. 

VI — Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı ayrıldı
ğında Haysiyet Divanı ilk toplantısmda kendi arala
rında bir kişiyi kongreye kadar Başkan seçerler. 

VII — Genel Başkan idarî yardımcısının vazife
leri: 

a) Kademe kongrelerinin zamanını tayin eder. 
Kongrelere iştirakları sağlar. 

b) Teşkilâtı teftiş ve murakabe eder. 
e) Genel Sekreterliğin görevine dahil işlere ne

zaret eder. 
d) Genel Yönetim kurulu kararlarının tatbikini 

temin eder. 
VIII — Genel Başkan propoganda yardımcısının 

vazifeleri: 
a) Her türlü yayın ve propaganda işlerini tan

zim eder. Basınla münasebet temin eder. Ayrıca Ge
nel Başkanın tevdi edeceği işleri yapar. 

IX — Genel Başkan idarî işler yardımcısı Genel 
Başkanın yokluğunda Genel Başkana vekâlet eder. 
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X — Genel Başkan ve yardımcıları ayrıldığında 
Genel Yönetim kurulu ilk toplantısında kenHîsine bir 
Genel Başkan seçer. 

Madde 38 — Büyük Kongre ve kongre oturum
ları açıktır. Çoğunluk kararı ile gizli de olabilir. 

Oturumlar için tutanak özeti yapılır. Kararlar 
ve seçim sonuçları bu özetlere yazılır. Tutanak özet
leri, ilgili Büyük Kongrenin ve kongrelerin tasvibin
den sonra, başkanlık divanınca imzalanır ve yönetim 
kurulları tarafından saklanır. 

Madde 39 — Büyük Kongrede malî işlerle parti 
umdelerine (ilkelerine) ve programma ve Tüzüğüne 
dair hususlar ve muhtelif parti işlerinde belli bir 
durum alınmasını gerektiren konular ayrıca bir ko
misyondan geçirildikten sonra görüşülür. 

Kongrelerde, malî işlerle, Parti Programında ve 
Tüzüğünde yapılması istenilen değişiklikler, bir ko
misyondan geçirilir. 

Madde 40 — Karar, aksine hüküm bulunmayan 
hallerde, toplantıda hazır bulunanların çokluğu ile 
alınır. Oylar eşit ise başkanın bulunduğu taraf ter
cih edilir. 

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

ondan sonra gelenler yedek sayılır, eşitlik halinde 
ad çekilir. 

Büyük Kongre ve kongreler, başkanlık divan
larını ve komisyonlarını, çoğunlukla »aksine karar 
verilmezse, açık oyla seçerler. 

Madde 42 — Boşalan üyeliklere yedekler oy sı
rasiyle çağrılır. Oy eşitse ad çekilir. 
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Madde 43 — Büyük Kongre üyeleri, partili pro
fesör ve mahallindeki partili gazete başyazarları ile 
yalnız o kademe çevresinin partili belediye başkan
ları, i l genel meclisi üyeleri ve (o kademe kongre
sinin) fahri üyeleri de kongrelerde hazır bulunabi
lirler. Ve kendi görevleri ile ilgili konular ve genel 
konuşmalarda söz alabilirler, ilgili kademe ile üst 
kademedeki görevlilere ve Genel Başkan Genel Sek
reter, Genel Sekreter Yardımcıları ile Merkez Yö
netim Kurulunun kongredeki temsilcisine gündemin 
her maddesi üzerinde ve T.B.M.M. deki parti grup
ları başkanvekilleri ile partili bakanlara kendi gö
revlerini ilgilendiren konular üzerinde istekleri ha
linde öncelikle söz verilir. 

H A Y S I Y E T D Î V A N L A R ı 

Madde 44 — Partinin disiplin organları : 
a) İl haysiyet divanlarmdan, 
b) Yüksek Haysiyet Divanından, 
c) T.B.M.M. Parti Grupları Haysiyet Divanla

rından ibarettir. 

Madde 45 — Partililere ve parti görevlilerine 
uygulanacak disiplin cezalarını karara bağlamak 
üzere her ilde (5) üyeli «İl Haysiyet Divanı» ve 
Merkezde (9) üyeli «Yüksek Haysiyet Divanı» bu
lunur. 

İl haysiyet divanları i l kongrelerince, Yüksek 
Haysiyet Divanı "da Büyük Kongrece iki yıl için se
çilirler. Görevleri, olağan ve Büyük Kongre tarafın
dan yenileri seçilinceye kadar devam eder. 

Partinin T.B.M.M. grupları üyeleri hakkında uy-
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gulanacak disiplin cezalarını karara bağlamak üzere, 
Cumhuriyet Senatosu Grubu've Millet Meclisi Grubu 
tarafmdan (7-9) kişilik «Cumhuriyet Senatosu Bir
lik Partisi Grubu Haysiyet Divanı» ile «Millet Meclisi 
Birlik Partisi Grubu Haysiyet Divanı »seçilir. 

Haysiyet divanlarına asil üye tam sayısı kadar 
yedek üye seçimi ayrıca yapılır. Asil üyeliklerde bo
şalma halinde, yedek olarak seçilen üyelerden sıra 
ile en çok oy alanlar divana katılır. 

Haysiyet Divanına verilen bir partili Haysiyet 
Divanı üyelerinden yalnız birisi için red isteğinde 
bulunabilir. Bu takdirde yedeklerden en çok oy alan 
üye sırf bu mesele için divana katılır. 

Haysiyet divanları, aralarında gizli oyla bir 
başkan ve bir kâtip seçerler. 

Haysiyet divanları, üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır ve bulunanların salt çoğunlu
ğunun oyu ile karar verirler. 

Haysiyet divanları başkan ve üyeleri bir başka 
haysiyet divanında görev alamayacakları gibi, Kong
re ve Büyük Kongre, T.B.M.M.'ndeki grupları , i l ge
nel meclisi ve Belediye meclisindeki gruplar üyeük-
leri hariç, partinin diğer organ, kurul ve görevlerin
de bulunamazlar ve partiye bir hizmet bağı ile bağlı 
olamazlar ve partiden hiçbir suretle gelir sağlaya
mazlar. 

ikinci derecedeki kan ve sihri hısımlar, aynı 
haysiyet divanı ile haysiyet divanları birleşik top-
lantüarmda görev alamazlar. 

Madde 46 — Haysiyet divarilarınca verilecek 
cezalar; 
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a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c) Geçici çıkarma, 
d) Kesin çıkarma, 

dan ibarettir. 
Haysiyet divanları, yapacakları incelemelerden 

edinecekleri kanıya göre, bu cezalardan herhangi bi
risini sıra gözetmeksizin vermeğe yetkilidirler. Şu 
kadar ki, sevk yazısında istenilen disiplin cezasından 
daha ağırını veremezler. 

İl çevresinde bulunan partililer hakkındaki di
siplin cezaları, İl Haysiyet Divanınca, İl Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, İl Haysiyet Divanı 
Başkan ve Üyeleri İl Denetçisi, Merkez Yönetim Ku
rulu, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve Yüksek Hay
siyet Divanı Başkan ve Üyeleri haklarındaki disip
lin cezaları Yüksek Haysiyet Divanınca verilir. 

Bir ilin haysiyet divanı her ne suretle olursa ol
sun, inhilâl etmiş olup yenisi seçilmemiş ise, il kong
resi tarafından yenisi seçilinceye kadar görev ya
pacak İl Haysiyet Divanını Merkez Yönetim Kurulu 
tesbit eder. 

İl Haysiyet Divanına sevk yetkisi İl Yönetim 
Kuruluna, Yüksek Haysiyet Divanına sevk yetkisi 
Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Şu kadar ki, Genel 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yüksek Haysiyet Divanı 
Başkan ve Üyelerinin Yüksek Haysiyet Divanına 
sevk yetkisini Genel Yönetim Kurulu kullanır. Hak
kında ceza verilecek olan partili yazı veya sözle ken
disini savunur. Savunmalar için süre, savunmaya 
çağırma tarihinden itibaren (15) gündür. Yalnız se
çimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça veya-ya-
yım yolu ile işlenen disiplin suçlarında bu süre bir 
haftadır. Bu süreyi geçirenler savunma hakkından 
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vazgeçmiş sayılırlar. 
Siyasî Partiler Kanununun 111 nci maddesinin 

3/A ve 3/B bendleri uyarınca Cumhuriyet Başsav
cısı tarafından partiden kesin olarak çıkarılması is
tenen parti üyesi, Merkez Yönetim Kurulunca derhal 
Yüksek Haysiyet Divanına sevkedilir. 

Yüksek Haysiyet Divanı, bu konuyu görüşmek 
üzere derhal toplanır; bu konuyu diğer konulardan 
önce görüşür ve en çok yedi gün içinde karara bağ
lar. Bu fıkra uyarınca Yüksek Haysiyet Divanına 
sevkedilen parti üyesi, Divamn konuyu ele aldığı ilk 
toplantıda yazılı savunmasını sunmak" zorundadır; 
yazılı savunmasını sunmamışsa, Divan toplantısında, 
Divanca uygun vakitte sözlü savunmasını yapmak 
hakkına sahiptir Cumhuriyet Başsavcısının istemi bir 
partili T.B.M.M. üyesi hakkında ise, bu fıkra gereğin
ce yetkili Haysiyet Divanı ve bu divana sevk yet
kisine sahip kurul 50 nci maddeye göre tesbit edilir. 

Savunmaya çağırma yazı ile olur. Bu yazıda, 
uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezaya 
konu olan disiplin suçları açıkça gösterilir. 

Haysiyet divanlarının kararları gerekçeli olur 
ve alınmasından itibaren en geç (30) gün içinde, 
sevkeden kurul ile hakkmda ceza verilen partiliye 
tebliğ edilir. 

ilgililer; i l haysiyet divanları kararlarma karşı, 
tebliğinden itibaren (15) gün içinde Yüksek Hay
siyet Divanına itirazda bulunabilirler. 

Yüksek Haysiyet Divanının kararları kesindir. 
Kongrelerde ve Büyük Kongrede haysiyet d i 

vanlarına sevk yetkisine sahip olan kurulların ka
rarları ile Haysiyet Divanları tarafından~verilen di
siplin cezaları hakkmda görüşme yapılamaz ve bu 
konularda karar almamaz. 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

P A R T I N I N T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M I L L E T M E C L I S I 
G R U P L A R ı 

Madde 47 —Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Partili Cumhuriyet Senatosu üyeleri (Cumhuriyet 
Senatosu Grubunu) partili milletvekilleri de (Millet 
Meclisi Grubunu) teşkil eder. 

Bu iki grup üyeleri bir arada partinin (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grubunu) vücuda getirirler. 

Madde 48 — Birlik Partisi Genel Başkanı, Par
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun Baş
kanıdır. 

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

T.B.M.M. Grubunun Başkanı, üyesi olduğu Yasa
ma Meclisindeki Parti Grubunun da başkanıdır. 

T.B.M.M. Grubu Başkanının üyesi olmadığı Ya
sama Meclisindeki Parti Grubu sadece Başkanvekil-
lerini seçmekle yetinir. 

Grup Başkan ve Başkanvekileri her toplantı yılı 
başında o yıl için seçilirler. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Grupları, 
her toplantı yılı başında o yıl için 5 ilâ 9 kişilik bi
rer Yönetim Kurulu seçerler. Her iki Yönetim Ku
rulunun üye sayısının uygunluğu T.B.M.M. Grupları 
iç Yönetmeliği ile düzenlenir. Partinin T.B.M.M. Gru
bu Yönetim Kurulu Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu Grupları Yönetim Kurulları üyelerinden ku
rulur. 

Gruplar adına, Başkanlar, Başkanvekileri veya 
kendilerine grup adına sözcülük4 görevi verilen grup 
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üyeleri konuşabilirler. Yönetim Kurulları, belli ko
nular için sözcüler seçebilirler. 

Partinin T.B.M.M. Grubu ile Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Gruplarının yetkileri, çalışma
ları, görüşme ve seçim usuleri »yönetim kurullarının 
görev ve yetkileri, Grup Haysiyet Divanlariyle ilgili 
hususlar partinin T.B.M.M. Grubunca yapılacak 
bir İç Yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 49 — T.B.M.M. 'nin partili üyeleri : 
a) Meclis çalışmalarında partinin umdelerine 

(ilkelerine) ve programma ve Parti Grubu Genel 
Kurulunun kararlarma uymakla ve bunları destekle
mekle yükümlüdürüler. 

b) Makbul mazeretleri bulunmadıkça Meclis ve 
Grup toplantılarına ve komisyonlara katılabilirler. 

c) Grupça karara bağlanmayan hallerde, Mec
listeki konuşmalarmda ve oy vermelerinde serbest
tirler. 

d) Parti aidatmdan başka Gruba, Genel Kurul
ca belli edilecek miktarda yıllık para yardımı yapar
lar. 

Madde 50 — Grup üyelerinin, aralarındaki an
laşmazlıklara, Parti Tüzüğü, Program ve Büyük 
Kongrenin bağlayıcı kararları ile T.B.M.M. Grupları 
İç Yönetmeliği hükümlerine ve Grup tarafından alın
mış bağlayıcı kararlara aykırı hareketlerine ve par
tinin veya Grubun haysiyet ve şerefiyle bağdaşma
yan hallerine dair şikâyetleri inceleyip karara bağ
lamak üzere, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Grupları 7 ilâ 9 kişilik birer Haysiyet Divanı seçer
ler. Bunlarm üye sayısının uygunluğu T.B.M.M. Grup
ları İç Yönetmeliği ile düzenlenir. 
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Grup Haysiyet Divanları, üyelerinden birini 
başkan ve birini de kâtip seçerler. 

Grup Haysiyet Divanları, üye sayısının salt ço
ğunluğu ile toplanır. Ve hazır bulunanların salt ço
ğunluğu ile karar verirler. 

Partinin T.B.M.M. Grubunun yetkileri ile ilgili 
işlerde ve yukarıda yazılı fiil ve hallerin Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu Gruplarını beraberce 
ilgilendirmesi takdirinde ve bir Milletvekili ile bir 
Cumhuriyet Senatosu üyesi arasındaki anlaşmazlık
larda görevli Haysiyet Divanı, T.B.M.M. Grubu Hay
siyet Divanıdır. Bu divan, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Grupları Haysiyet Divanları üyeleri 
nin bir arada toplanması ile meydana gelir. Bu di
van başkanı, Başkanlardan en yaşlısı; kâtibi de ka
tiplerden en gencidir. 

Grup Haysiyet Divanlarınca verilen Gruptan 
kesin çıkarma kararı, partiden de kesin olarak çı
karma sonucunu doğurur. 

Partili T.B.M.M. üyelerinin yasama organı ve 
T.B.M.M. ndeki Parti Grupları dışında Parti Tüzüğü 
ve Programına ve Büyük Kongrenin bağlayıcı karar
larına aykırı hareketlerinden dolayı, o kimse hak
kında T.B.M.M. ndeki parti grupları haysiyet divan
larından hangisi yetkiliyse, o divan üyeleri Yüksek 
Haysiyet Divanı üyeleri ile bir arada toplanarak 
Birleşik Yüksek Haysiyet Divanı halinde karar ve 
rir. Bu divanın başkanı başkanlardan en yaşlısı ve 
kâtibi de kâtiplerden en gencidir. 

Parti ve gruptan geçici çıkarma cezasma uğra
yan grup üyesi, Partinin T.B.M.M' sindeki grupları
nın hiçbir faaliyetine ceza süresi içinde katılamaz. 
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Gruba hiçbir teklif yapamaz ve kendisine hiçbir gö
rev verilemez. 

Kendisine Partiden ve Gruptan kesin olarak çı
karma cezası dışında bir disiplin cezası verilen grup 
üyesinin Parti Tüzüğü ile T.B.M.M. Grupları îç Yö
netmeliği hükümlerine uyma ödevi devam eder. 

Bir grup üyesinin yetkili Haysiyet Divanına şev
kine o Haysiyet Divanına eş olan Grup Yönetim Ku
rulu karar verebilir. Bir grup üyesinin bu maddenin 
6 ncı fıkrası uyarınca Birleşik Yüksek Haysiyet Di
vanına şevkine, Merkez Yönetim Kurulunun ilgili 
kimse milletvekili ise Millet Meclisi Grubu Yönetim 
Kuruluyla, C. Senatosu üyesi ise Cumhuriyet Sena
tosu Grubu Yönetim Kuruluyla bir arada yapacağı 
Birleşik Yönetim Kurulu toplantısında karar verilir. 

Bir Grup üyesini Haysiyet Divanına, Partiden 
ve Gruptan kesin olarak çıkarma veya Gruptan ge
çici çıkarma istemiyle sevkeden Yönetim Kurulunun, 
hakkında bu kararın alındığı kimseyi Parti ve Grup
taki görevlerinden, Haysiyet Divanı kararı kesinle
şinceye kadar uzaklaştırma yetkisi de vardır. 

I L G E N E L M E C L I S I V E B E L E D I Y E M E C L I S I 
G R U P L A R ı 

Madde 51 — İl Genel Meclisleri ve Belediye Mec-
üslerindeki partili üyeler, bir grup teşkil ederler. 
Partili Belediye Başkanı Belediye Meclisindeki Parti 
Grubunun tabiî üyesidir. Ancak, bu grup kararı ile 
bağlı olmaz. 

Grup üyeleri toplanarak aralarından birini Baş
kan, gerekiyorsa, bir ikinci başkan ile lüzumu kadar 
üyeden terekküp eden bir Yönetim Kurulu seçerler. 
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Üye sayısı 5'ten az olan Meclis üyeleri araların
dan birini sözcü seçip toplu çalışarak fikirlerini ve 
görüşlerini savunurlar. 

Madde 52 — Grup üyeleri Parti umdelerine (il
kelerine) ve programma uymakla, üst kademelerle 
kedi kongrelerinin kararlarmı gözönünde bulun
durmakla ve kendi Gruplarının kararlarını yerine 
getirmekle yükümlüdürler. Bunlar dışında üyeler, 
çalışmalarında ve oy kullanmalarında serbesttirler. 

Madde 53 — Parti üyelerinin 52 nci maddede 
yazılı Mahallî İdareler Meclislerindeki çalışma usul
leri özel yönetmeliklerle düzenlenir. 

SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLARININ TESBlTl 

Madde 54 — Partinin katılacağı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği seçimleri için partinin adayları, 
Genel Yönetim Kurulunca yapılacak yönetmelikle 
gösterilecek olan parti seçimlerinin ve adaylarının 
katılacakları ve kanun hükümlerine göre tertiplene
cek bir önseçim sonucunâa belli edilir. Bir kimse, 
belli bir seçim için en çok iki seçim çevresindeki ön
seçim ile Merkez Yoklamasında aynı zamanda aday 
olabilir. 

önseçimde adaylık için istekli sayısı, belli bir 
seçim sonucunda, belli bir seçim çevresinden çıka
cak T.B.M.M. üyesi sayısından az olduğu takdirde, 
toplantı halinde ise Genel Yönetim Kurulu değilse 
Merkez Yönetim Kurulu, uygun gördüğü sayıda ön
seçim adayı gösterebilir. Partinin göstermesi gere
ken aday sayısından az önseçim adayı bulunması 
halinde dahi herhalde, Siyasî Partiler Kanununun 40 
nci maddesinin 2 nci bendinin 4 ncü fıkrası gereğin
ce önseçim yapılır. 
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ik i seçim çevresinde önseçimi kazanıp aday lis
tesine girmiş olanlardan, Merkez Yönetim Kurulun
ca tesbit edilecek süre içerisinde hangi seçim çev
resini tercih ettiklerini Genel Sekreterliğe bildirme
yenlerin hangi seçim çevresine ait aday listesinde 
yer alacakları Genel Yönetim Kurulunca kararlaş
tırılır. 

Partinin katılacağı T.B.M.M. üyeliği seçimlerin
de partice gösterilecek adayların yüzde beşi Genel 
Yönetim kurulunca tesbit edilir. Genel Yönetim ku
rulu bu adayların hangi seçim çevrelerinden göste
rileceğini ve bunların aday listesindeki sıralarını 
serbestçe tayin eder. Ancak, bu fıkradaki işlemler 
konusunda, bu işlemler tamamlanmadan önce, Mer
kez Yönetim Kurulunca gösterilecek süre içerisinde 
Genel Sekreterlik ilgili İl Yönetim Kurulunun isti-
şari mütalâasını alır. 

I nci fıkrada söz konusu bir önseçimde aynı mik
tarda oy almış olanlar arasmdaki liste sırası, Genel 
Yönetim Kurulunca tesbit edilir. 

I nci fıkrada söz konusu bir önseçimin kanun 
gereğince iptal edilmesine karar verilmişse, bu se
çim çevresindeki bütün adaylar ve bunların listedeki 
sıraları, Genel Yönetim Kurulunca tesbit edilir. 

T.B.M.M. üyeliği seçimlerinde, herhangi bir se
beple önseçimlerde tamamlanmayan aday sayısı ka
dar aday veya önseçim suretiyle kanunda gösterilen 
süre içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine 
imkân olmayan sayıda aday Genel Yönetim Kurulun
ca tesbit edilir. 

T.B.M.M. üyeliği seçimlerinde, partinin millî se
çim çevresinde kazandığı üyelik sayısının üçte birine 
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eşit sayıdaki adayların kimler olacağı, Genel Yöne
tim Kurulunca kanun uyarınca gösterilir. 

Belediye Başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve 
il genel meclisi üyeliği seçimlerinde parti adayları
nın nasıl seçileceği ve yoklamaların nasıl yapılacağı, 
Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetme
likle düzenlenir. 



D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

TETKİKLER, Y A Y I N L A R V E PROPAGANDA 

Madde 55 — Aşağıdaki hususlar partinin bütün 
yönetim kurullarının esaslı görevleridir. 

a) Umumî ve mahalli bütün memleket işleri ve 
ihtiyaçları ile siyasî olaylar ve görüşler üzerinde du
rup bu konularla partili partisiz bilgi ve ihtisas ve 
tecrübe sahiplerinin ilgilenmesini temin ederek esaslı, 
bilgiler toplamak ve tedbirleri düşünmek; 

b) Partinin umdelerini (ilkelerini) ve progra
mını ve görüşlerini millete beğendirmek ve benim
setmek ve bunlar aleyhine yöneltilen propagandaları 
karşılamak; 

c) Karşı partilerin çalışmalarını takip etmek; 

d) Partinin üye sayısını ve taraftarlarmı ço
ğaltmak. 

Madde 56 — Parti teşkilâtı 55 nci maddede ya
zılı hususların tahakkukunu sağlamak maksadiyle 
münasip yerlerde ve zamanlarda siyasî toplantılar 
tertip eder. Gazete, dergi, kitap gibi vasıtalarla ya
yımlar yapar. 

Madde 57 — Her yönetim kurulu ,bu bölüme 
konu olan hususlara dair yaptığı çalışmalarla, elde 
ettiği sonuçlara ait üst kademeye bir rapor verir. 

Merkez Yönetim Kurulu, bu konulara dair bü
tün teşkilâtın çalışmalarının sonuçlarını bir raporda 
toplar ve bunu Genel Yönetim Kuruluna verir. 
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B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M 

MALİ İŞLER 
GELİRLER 

GELİR K A Y N A K L A R I 

Madde 58 — Partinin gelir kaynakları şunlardır. 

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

2 — Partiye mensup T.B.M.M. üyelerinden alı
nan aidat, 

3 — Adaylık için başvuranlardan önseçime ve
ya yoklamaya girmeden önce alınan özel 
aidat, 

4 — Parti yayınlarının satış bedelleri, 
5 — Parti Bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri 

rumuzlarının satışlarından sağlanan gelir
ler, 

6 — Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti mak
buz defter ve kâğıtlarının sağlanması kar
şılığında alman paralar, 

7 — Parti lokallerinin işletilmesinden elde edi
len gelirler, 

8 — Partice tertiplenen balo, eğlence, müsame-
re, konser spor müsabakası ve konferans 
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 

9 — Genel Yönetim Kurulu kararı ile parti adı
na tertiplenen eşya piyangosu hasılatı, 

10 — Parti memalikinden elde edilen gelirler, 
11 — Partiye yapılan bağışlar, 
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12 — Krediler, 
13 — Kanun veya yasama meclisleri içtüzükle

rine göre Devletçe sağlanan yardımlar. 
Yukarıdaki 7 nci ve 10 ncu bentlerde yazılı ge

lirler dışında kalan gelirler için ,vergi resim ve harç 
ödenmez. 

7 nci bentte yazılı parti lokalinin işletilmesin
den elde edilen gelirler ticarî nitelik taşımayan işlet
me faaliyeti sonucunda sağlanmışsa bu gelirden de 
vergi, resim ve harç ödenmez. 

10 ncu bentte yazılı gelirlerden partinin sahip 
olduğu ve ticarî olarak işletilen basımevlerinin ge
lirleri ile partilerin amaçları dışında sahip oldukları 
taşınmaz mallar ve araçları içinde veya dışında sa
hip oldukları taşmmaz mallardan sağladıkları gelir
ler vergi, resim ve harçlara ilişkin hükümlere tabi
dir. 10 ncu bentte yazılı diğer gelirler, hiçbir vergi, 
resim ve harca tâbi değildir. 

Yukarda yazılı gelirler, partinin hangi teşkilât 
kademesi, yardımcı kuruluşu veya görevlisi tarafın
dan sağlanmış olursa olsun, Parti Tüzel Kişiliğine 
aittir. 

Madde 59 — 1) Partiye üye olmak isteyen va
tandaştan giriş aidatı alınmaz. 

2) Partili her üye, aylık veya yıl
lık olarak ödemek üzere bir 
aidat yükümünü kabul etmek 
zorundadır. 

Bu aidatın yıllık miktarı en az (1), en çok 
(1.200) Ura olur. 

Uye, vermeği kabul ettiği aidatın miktarım, ka
yıtlı bulunduğu, teşkilât kademesi başkanlığına veya 

— 47 — 



yardımcı kol başkanlığına yazı ile bildirerek artıra
bilir. Aidatı alacak olan teşkilât kademesi veya yar
dımcı kol yönetim kurulu, üyenin vermeği kabul et
tiği miktarda aidat ödeyecek durumda olmadığını 
tesbit ederse, aidat yükümünü en az hadde kadar 
indirebilir. 

Bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın 
bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, o üye
nin, kongrelere ve Kurultaya delege seçilmesine, köy 
ve mahalle muhtarlık bölgelerindeki parti görevlisi 
ile yedeğinin seçiminde ve önseçim ve yoklamalarda 
oy kullanmasına, köy ve mahallelerdeki parti görev
liliğine veya yedekliğine seçilmesine hiçbir suretle 
engel olamaz. Bu kimse hakkında, partiden geçici 
çıkarma veya kesin çıkarmaya dair disiplin cezaları 
uygulanamaz. 

Son takvim yılı için partiye borçlu olduğu ai
datın tamamını ödememiş olanlar, ilçe ve il yönetim 
kuruluna başkan veya üye; Genel Yönetim Kuruluna 
üye ;haysiyet divanlarına üye, denetçi; belediye baş
kanı veya meclis üyeleri ile il genel meclisi ve C. Se
natosu üyeleri ve Milletvekilleri seçimlerinde aday 
olamazlar. 

T.B.M.M. Üyelerinin Aidatı : 
Madde 60 — Partiye mensup T.B.M.M. üyeleri

nin ne miktar aidat ödeyeceği ve bu aidatın ne mik
tarının grup faaliyetlerine ve ne miktarınm Parti 
Merkezine ayrılacağı T.B.M.M. Grubu kararı ile belli 
edilir. 

Madde 61 — Adaylık için başvuranlardan, ön
seçime veya yoklamaya girmeden önce alınacak özel 
aidat, aday yönetmeliklerindeki esaslara göre dü
zenlenir. 
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Satış Bedelleri : 

Madde 62 — Parti yayınlarının, Parti Bayrağı, 
flaması , rozeti ve benzeri sembol parti hüviyet cüz
danlarının ve parti makbuz »defter ve kâğıtlarının 
satış bedelleri, Parti Merkez Yönetim Kurulu kararı 
ile düzenlenir. 

Parti binaları ile Büyük Kongre, kongre ve top
lantılarının yapıldığı yerde parti bayrağı, flaması 
ve parti sembollerini taşıyan benzeri eşyanın satışı, 
ancak ilgili kademenin yönetim kurulunun tesbit 
edeceği fiyatla ve makbuz karşılığında yapılır. 

Lokal İşletme Gelirleri : 
Madde 63 — Parti lokallerinin işletilmesinden 

ve parti kitaplıklarına girişten sağlanacak gelirler, 
benzeri yerlerdeki bedel ve ücretler dikkate alınarak 
ilgili yönetim kurularının yapacakları tarifelere bağ
lanır. 

Balo, Eğlence, Müsamere, Konser, Spor Müsa
bakası, Konferans gibi Faaliyetler Gelirleri : 

Madde 64 — Partiye gelir sağlamak amacı ile, 
balo, eğlence, müsamere, konferans, konser, spor 
müsabakaları gibi faalliyetler ve bunlara uygulana
cak bedel, ilgili kademenin yönetim kurulu kararı 
ile tertip ve tesbit edilir. 

Piyango Gelirleri : 
Madde 65 —Parti adına eşya piyangosu tertip 

etmek ancak Genel Yönetim Kurulu kararı ile olur. 

Bağışlar : 
Madde 66 — Parti için, bir gerçek ve tüzel 

kişiden bir yıl içinde alınacak bağış 5.000,— lirayı 
veya bu kıymeti aşamaz. 
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Siyasî Partiler Kanunun 71. maddesinin 1. fık
rasında yazılı kurumlardan bağış istenilemez ve ka
bul edilemez. 

Hiçbir bağış, bağışta bulunana veya yetkili ve
kiline ait olduğunu açıkça belirten bir belgeye da-
yanılmaksızın bağış olarak kabul edilemez. 

Krediler : 
Madde 67 — Parti ihtiyaçları için kredi almak, 

ancak Genel Yönetim Kurulu kararı ile olur. Siyasî 
Partiler Kanunun 71. maddesinin 1. fıkrasında yazılı 
kurumlardan kredi alınamaz. 

Devletçe Sağlanan Gelir : 
Madde 68 — Siyasî Partiler Kanununun 74. mad

desine göre, partiye Devletçe sağlanan yardımın kul
lanılma şekli, Genel Yönetim Kurulu tarafından tes
bit olunur. 

Taşınmaz Mal İktisabı : 
Madde 69 — Parti tüzel kişiliği adına taşınmaz 

mal iktisabı ve taşınmaz mallar üzerinde aynı haklara 
ilişkin tasarruflar Merkez Yönetim Kurulu kararma 
bağlıdır. 

Gelir Makbuzları : 
Madde 70 —Parti gelirleri, (her kademedeki 

parti organları ile her kademedeki yardımcı kollar 
dahil) parti tüzel kişiliği adına makbuz karşılığın
da alınır. 

Makbuzlar, Partinin Merkez Yönetim Kurulun
ca bastırılır ve teşkilâta dağıtılır. 

Parti teşkilât kademeleri kullandıkları makbuz
ların dip koçanlarını (kopyalarını) Merkez Yönetim 
Kuruluna iade etmek zorundadırlar. İade edilmeyen 

— 50 — 



makbuz dipkoçanları (kopyaları) dolaysiyle, teşki
lât kademeleri, Siyasî Partiler Kanunu gereğince 
Merkez Yönetim Kuruluna karşı mali sorumluluk 
taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımları ile dipkoçanlarmda 
aynı müteselsil numara bulunur. Makbuz dipkoçan-
larının (kopyalarının) Parti Genel Merkezinde sak
lanma süresi beş yıldır. 

Partiye gelir veren kimsenin adı, soyadı ve ad
resi makbuz ile dipkoçanında (kopyasında) açıkça 
belirtilir. 

Giderler : 
Madde 71 — Partinin bütün harcamaları (her 

kademediki parti organları ile her kademedeki yar
dımcı kollar dahil) parti tüzel kişiliği adına yapılır. 
Harcamalara ait müsbit evrak, ilgili kademelerce 
(yardımcı kollar dahil) beş yıl süre ile saklanır. 

Yüz liraya kadar (100 lira dahil) harcamaların 
müsbit evrak ile tevsiki zorunlu değildir. 

Ancak, miktarı ne olursa olsun, bütün harcama
ların, ilgili kademe yönetim kurulunun kararına da
yanması şarttır. 

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

Bütçe ve Kesin Hesap : 
Madde 72 — Parti Merkez Teşkilâtının bütçesi 

ve her bütçenin kesin hesabı, her takvim yılı için 
Merkezde Yönetim Kurulunca hazırlanır. Bütçe, ait 
olduğu yıldan önce, kesin hesap ve bilançosu da o 
yıldan sonra, iki ay içinde Genel Yönetim Kuruluna 
sunulur. 
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İller ve İlçeler teşkilâtının bütçeleri, bu teşkilât 
yönetim kurullarınca yapılır ve üst kademe yönetim 
kurulunun tasdiki ile tekemmül eder. İller ve ilçeler 
yardımcı kollarının bütçeleri, bağlı bulundukları 
ana kademe yönetim kurullarının tasdiki ile tekem
mül eder. 

Madde 73 — İller ve ilçeler teşkilâtının geçen 
yıla ait kesin hesapları, kongrelerde kurulan hesap 
komisyonlarınca incelenir. Bu hususta komisyonca 
düzenlenen rapor kongreye sunulur. 

Kesin hesabın kongrece kabulü ile eski yönetim 
kurulu ibra edilmiş olur. 

İller ve ilçeler yardımcı kollarının geçen yıla ait 
kesin hesapları kendi kongrelerinde bulunan hesap 
komisyonlarınca incelenir. Bu hususta komisyonca 
düzenlenen rapor kongreye sunulur. Kesin hesabın 
kongrece kabulü ile eski yönetim kurulu ibra edilmiş 
olur. 

Kongrece kabul edilen kesin hesabın yardımcı 
kolun bağlı bulunduğu ana kademeye sunulması zo
runludur. 

Madde 74 — Partinin Merkez Teşkilâtı ile i l ve 
ilçe teşkilâtının ve yardımcı kollarının birleşik bütçe 
ve kesin hesapları, Siyasî Partiler Kanununun 79. 
maddesi uyarınca Büyük Kongrece karara bağlanır. 

Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen bilanço 
Büyük Kongrenin onayına sunulur. 

Madde 75 —Partinin Merkez Teşkilâtı ile il ve 
ilçe teşkilâtının ve yardımcı kollarm bir önceki tak
vim yılma ait gelir ve giderlerini gösteren kesin he
sapları ile bilanço, her yılın Nisan ayı içinde, Cum
huriyet Başsavcılığı 'ile Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına verilir. 
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Made 76 — Her kademe, Genel Yönetim Ku
rulunca tesbit edilecek esaslara göre, gelirinden bir 
miktarını üst kademelere gönderir. 

Made 77 — Her kademedeki teşkilâtın tahsilat, 
harcama, parti paralarının saklanması ve her çeşit 
mali işleri, B.P. si Hesap Yönetmeliği ile belirtilir. 

Madde 78 — Parti adına mali taahhütlere giriş
mek, bankadan para çekmek, bir mal ve hak üzerinde 
tasarruf etmek veya bu hususlarda temsil yetkisi 
vermek için Merkezde Genel Sekreter veya Genel 
Sekreter idarî Yardımcısı ile sayman üyenin, iller 
ve ilçeler ana kademe ve yardımcı kollar teşkilâtın
da yönetim kurulları başkanı, bulunmadığı zaman
larda sekreter üye ile sayman üyenin imzaları şartır. 

Madde 79 — Mali işleri denetlemek üzere, Mer
kez Teşkilâtında en az iki, iller ve ilçeler ana kademe 
ve yardımcı kollar teşkilâtmda birer denetçi bulunur. 

Merkez denetçilerini Genel Yönetim Kurulu ken
di üyeleri arasından, iller ve ilçeler ana kademe ve 
yardımcı kollar teşkilatındaki denetçileri de kong
releri, Bir Büyük Kongre ve bir kongre devresi için 
seçerler. 

Denetçiler, gelir ve giderleri devamlı olarak de
netler ve sonuçlarını ilgili yönetim kurullarına bil
dirirler. 

Merkez denetçileri, her Genel Yönetim Kurulu 
toplantısına, i l ve ilçe ana kademe ve yardımcı kol
lar denetçileri de kendi kademe kongrelerine kesin 
hesaplarla mali işler hakkında rapor verirler. İl ve 
ilçe denetçileri, ayrıca mensup bulundukları ana 
kademelere bağlı yardımcı kolların mali işlerini de 
denetler ve rapor verirler. 

Madde 80 — Parti Merkezindeki yardımcı kol-
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larla, i l ve ilçelerdeki ana kademeler ve yardımcı 
kollar tarafından parti tüzel kişiliği adına bağıta 
girişilmesine ve yüküm yükletilmesine ilişkin esas
lar Merkez Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Bu esas
lara aykırı olarak girişilen bağıt ve yükümlerden 
parti tüzel kişiliği sorumlu değildir. Bu takdirde so
rumluluk, bağıta girişen veya yükümü yüklenen kişi 
veya kişilere aittir. 

Disiplin Cezaları : 
Madde 81 — Disiplin cezalarmdan uyarma, ya

zılı olarak dikkati çekmektir. Kınama, Tüzük hüküm
lerine göre eksik işlemin kusurlu görülmesidir. 

Geçici çıkarma, partili üyenin bir yıl süre ile 
ve kesin çıkarma, süresiz olarak partiden ilgisinin 
kesilmesidir. 

Kınama cezasına uğrayanlar, o yıl içinde yöne
tim kurullarına seçilemezler. Seçilmiş iseler, görevle
rinden çekilirler. 

Geçici çıkarma cezasma uğrayanlara parti için
de hiç bir görev verilmez. Bunlar, yönetim kurul
larına, kongrelere ve Büyük Kongreye hiçbir teklif
te bulunamazlar. Ancak bu hükümler kendilerinin, 
Parti Tüzüğüne, Programına, partinin diğer mevzu
atına ve parti organlarının bağlayıcı kararlarına uy
ma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Uyarma, kınama ve geçici çıkarma cezaları, bu 
cezalara uğrayan partililerin kayıtlı bulundukları 

üye kayıt defterlerine işlenir. İl Yönetim Kurulun
ca alt kademelere duyurulur. 

Kesin çıkarma cezasına uğrayanların kayıtları 
silinir. Ad ve soyadları Merkez Yönetim Kurulu ta
rafından partinin bütün il ve ilçe yönetim kurulu 
başkanlıklarına bildirilir. 
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Madde 82 — Disiplin cezaları, aşağıdaki yazılı 
hareketleri yapanlara verilir. 

A) Gerçeğe aykırı olarak partice kendilerine 
vazife ve yetki verilmiş gibi davrananlara, 

B) Parti teşkilâtı içinde tesanüdü bozanlara ve 
yerlilik, yabancılık gibi ayrılık uyandıran
lara, 

C) Parti menfaatlerine uymayan muhalif ya
yınlar ve propagandalar yapanlara, 

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

daki konuşmaları ifşa edenlere, 
F) Parti çalışmalarında : 

1 — Partinin Program ve Tüzüğüne, 
2 — Büyük Kongre kararlarına , 
3 — Yönetmelik hükümlerine ve Genel Yö

netim Kurulu ile Merkez Yönetim Ku
rulunca almacak kararlara, 

4 — Parti yönetim kurulları tarafından 
Program ve Tüzük hükümlerine uy
gun olarak verilen kararlara uyma
yanlara, 

5 — Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hüküm
leriyle verilen görevleri zamanında 
ve tam olarak yapmayanlarla yetkili 
organların kararlarına aykırı hareket 
edenlere; 

G) Bütün seçimlerde : 
1 — Partice aday gösterilen yerlerde ba

ğımsız adaylığını koyanlara veya 
kendilerinin başkaları tarafından a-
day gösterilmesine göz yumanlara. 

2 — Diğer bir partinin adaylığını kabul 
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edenlere veya bunu açıkça reddetme-
yenlere, 

3 — Parti adayları aleyhinde veya diğer 
adaylar lehinde açık veya gizli çalı
şanlara veya bu yolda yardımda bu
lunanlara, 

4 — Özürü olmadığı halde seçimlere katıl
mayanlara, 

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

6 — Parti listesinin bütünlüğü aleyhinde 
çalışanlara, 

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

H) Kongre ve T.B.M.M. parti grupları ve il ge
nel meclisi ve belediye meclisi grupları işlemlerini 
ve kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını herhangi 
bir şekilde tağyir eden veya ettiren veya bunlara 
teşebbüs edenlere. 

Madde 83 — Geçici veya kesin çıkarmayı gerek
tiren halerde disiplin cezaları verilmesi için haysi
yet divanlarına sevk kararı almağa yetkili bulunan-
kurullar, tedbir niteliğinde olmak üzere, Haysiyet 
Divanına sevkedilen üyeyi parti içindeki görevlerin
den derhal uzaklaştırabilirler. 

Madde 84 —T.B.M.M. Parti grupları, disiplin 
konusunda kanuna, Parti Tüzüğüne ve kendi İç Yö
netmeliğine bağlıdırlar. 

Madde 85 — Haysiyet Divanı kararları Merkez 
Yönetim Kurulu ile il yönetim kurulları tarafından 
yerine getirilir. İtiraz edilen kararın yerine getiril-
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mesi, ilgilinin isteği üzerine Yüksek Haysiyet Divanı 
kararı ile kesinleşinceye kadar geriye bırakılabilir. 
Haysiyet divanlarının çalışmaları ile ilgili olup da 
Siyasî Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğünde hükme 
bağlanmamış olan hususlar Siyasî Partiler Kanunu 
ve Parti Tüzüğündeki esaslar gözönünde bulundurul
mak suretiyle, Yüksek Haysiyet Divanı tarafından 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 86 — Kesinleşen cezaların affı istenebilir. 
Af isteği, cezaya uğrayanın yazılı müracaatı ile olur. 
İl haysiyet divanları tarafından verilen uyarma, kı
nama ve geçici çıkarma cezaları, Merkez Yönetim 
Kurulu kesin çıkarma cezası ile Yüksek Haysiyet 
Divanı tarafından verilen her çeşit ceza da Genel 
Yönetim Kurulu tarafından affedilebilir. Merkez 
Yönetim Kurulu, af isteği hakkında karara varmaz
dan önce ilgili yönetim kurulunun yazılı mütalâasmı 
alır. 

Genel Yönetim Kurulu, af isteği hakkında kara
ra varmazdan önce, ilgili yönetim kurulu ile Merkez 
Yönetim Kurulunun yazılı mütalâasını alır. 

50 nci madde gereğince Grup Haysiyet Divan
larına verilen disiplin cezalarında af yetkisi, o disip
lin cezasına ilişkin olarak yetkili Grup Haysiyet Di
vanına sevk yetkisini kullanmış olan Grup Yönetim 
Kuruluna aittir. 

Bir partili T.B.M.M. üyesi, bu sıfatını sonradan 
kaybetmişse, hakkında yetkili grup haysiyet diva
nınca verilmiş disiplin cezası, Genel Yönetim Ku
rulunca affedilebilir. 

50 nci madde gereğince, birleşik haysiyet divan-
larınca verilen disiplin cezalarmda af yetkisi Genel 
Yönetim Kuruluna aittir; Genel Yönetim Kurulu bu 
konuda karar vermeden önce ilgili grup yönetim ku-
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rulu ile Merkez Yönetim Kurulunun mütalâasını alır. 

Çeşitli Hükümler : 
Madde 87 — Partinin, siyasî umdelerini (ilkele

rini) gösteren rumuzu vardır. 

Madde 88 — Parti Tüzük ve Programında de
ğişiklik yapma yetkisi Büyük Kongrenindir. 

Bu hususlara ait değişiklik teklifleri, ancak Ge
nel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu yahut Büyük 
Kongre üyelerinin yirmide biri tarafından yazılı ola
rak yapılır. 

Büyük Kongre tarafından seçilecek bir komis
yon, bu teklifler hakkında bir rapor hazırlar, Büyük 
Kongre bu raporu inceler. 

Madde 89 — Bu Tüzük, Programla birUkte kül 
teşkil eder. 

Madde 90 — Büyük Kongre kararı ile parti fes-
holunduğu takdirde partiye ait malların ne suretle 
tasfiye olunacağı bu kararda gösterilir. 

Madde 91 — 28 Haizran 1938 tarihli ve 3512 
sayılı Cemiyetler Kanununun 18, 19, 20, 21, 23 ve 24 
ncü maddeleri hükümlerinden Siyasî Partiler Ka
nunu hükümlerine aykırı olmayanlar, Büyük Kong
re, ana kademe kongreleri ve yardımcı kollar kong
releri için de uygulanır. 
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P R O G R A M 

Amaçlarımız ve Temel ilkelerimiz : 

Madde 1 — Bütün vatandaşları, kaderde, kı
vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, 
millî şuur ve ülküler etrafında toplamak, milletimizi 
dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde yüceltmek. 

Madde 2 — Daima «Yurtta sulh, cihanda sulh» 
ilkesine, millî mücadele ruhuna, millet egemenliğine, 
Atatürk devrimlerinin tam şuuruna sahip olmak. 

Madde 3 — insan hak ve haysiyetini, millî da
yanışmayı, sosyal adaleti ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı 
mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün 
hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak, 

Madde 4 — insan haklarına kayıtsız şartsız mil
lî egemenlik esasına dayanan millî, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriye
ti devletini ve dış bağımsızlığını ilelebet devam ettir
mek. 

Madde 5 — Devletimizin. Ülkesi ve Milleti ile 
dil, iriiltür__ve kader birliği içinde hftliinmpzlijprini ve 
bİİtÜniÜgÜnÜ aağUm^V vfl Hpvam gttirmglr 

Madde 6 — Türkçeyi Türkiye'de her sahada ha
kim kılmak. 

Madde 7 — Herkesin, dil. ırk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep avrımı gözetil-
meksizin, kanun önünde eşitliğini,n Ağlamak 

Madde 8 — Herkese yaşama, maddî ve manevî 
varlığmı geüştirmek hak ve hürriyetlerini sağlamak. 

Madde 9 — Herkesin vicdan ve dinî inanç ve ka
naat̂  hürriyetine^ygı_göstermek kamu düzenine ve-
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ya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanun
lara aykırı olmayan ibadetler, dinî ayin ve törenleri 
serbest bırakmak, Jamse^Lihadete, dinL-ayin-yfi-tö-
rehTer^p^imıâl/a7 dinî inanç ve kanaatlerini açıkla-
maya_zorlamamak ve dini_inanç_ve_ kanaatinrından 
dolayı kınamamak. 

Kimseyi, devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya hu
kukî temel düzenini kısmen de olsa ,din kurallarına 
dayandırma^veya siyasî veya şahsî çıkar veya nüfuz 
sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun, dinî 
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan, şey
leri istismar etmesini ve kötüye kullanılmasını önle
mek ve buna riayet etmeyenleri cezalandırmak. 

Madde 10 — Herkesin, düşünce ve kanaat hür
riyetine saygı göstermek, kimseyi düşünce ve ka-
naatlarını açıklamaya zorlamamak, 

Madde 11 — Herkesin bilim ve sanat hürriyetine 
saygı göstermekle beraber çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına aykırı eğitim yeri açtırmamak. 

Madde 12 — Haberleşme ve seyahat ve yerleş 
me düşünce ve inanç, vicdan ve din bilim ve sanat, 
basın, toplanma, çalışma ve sözleşme, seçme ve se
çilme hak ve hürriyetlerine en geniş manada yer ver
mek. 

Madde 13 — Yukarıda da kısmen izah edildiği 
veçhile amaç ve temel ilkelerimizi gerçekleştirme yo
lunda; 

(an Partimiz miltf egemenliğe dayanan Çumfruı-
riyet idaremizi değişmez ve değiştirilemez siyasî re
jim ojarak kabul eder, 

k a v u ş j n j ^ ^ ü g ü l ü k ^ ayıncıhk ve ırkcüıktanjizak 
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her_vatandaşı Türkçü ve Atatürk™ h ^ genişle Türk 
Milletinden sayar^ 

7c"K~ Halktan yana,_hajk_için, halkla beraber ol-
maKT̂ ve devlet idaresinde halka hizmet etmek en bi
rinci gayemizdir. 

d) Millî menfaatlarımız gözönünde tutularak 
devletin ve özel sektörün iştigal ve yatırım sahasının 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca tayin ve tesbitine ta
raftarız. Ana harp sanayimizin. Ağır sanayiimizin, 
büyük enerji santrallerimizin, büyük bayındırlık iş
lerimizin (Sulama, göl ve bataklık kurutma) bilumum 
madenlerin (bulucu, ikramiye, prim hakkı baki), 
petrolün, kamu hizmetleri ile ilgili ulaştırma ve PTT 
işlerinin, dış ticaretin (ithalât ve ihracatın), banka
cılığın ve sigortacılığın devletleştirilmesine ,onun dı
şında kalan sahanın ise prensip itibariyle özel sektö
re bırakılmasına taraftarız. 

/e) j Partimiz din işlerini, Devlet, dünva ve si-
yasei^şlerinden ayrı tutar. Kimsenin riin V P maytohi-
n p , inançlarına w kanunlara aykırı olmayan iha^tı*». 
rine karışmaz. Lâikliğin kesin_olaxak tatbikini sağ4ar, 
T.C.K. na bu prensibi ihlâl edenler hakkında müey-
yideJkoyaeaJklıiL_r— 

f) Devrimcilik, Reformculuk, lllericilik anlayı
şımız ise Millî menfaatlarımıza aykırı, muasır mede-
niyet seviyesine, ulaşmamıza engel kuruluşları yıkıp, 
yerine bu seviyeye ulaştıracak kuruluşları getirmpir 
bozulmuş, dejenere edilmiş hasktterimizi-mcydana çı-
karmak. Türk Milletini ve devletini en^Jl^rjye_götür-
mek, gericilikle daima mücadele etmektkv-

Türldyeyi en kısa yoldan ,en süratli şekilde en\ 
ileri ve en üstün milletler seviyesine çıkarmak icür 

edeceğimiz siyaset! 
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Adalet İşleri : 

Madde 14 — En kısa yoldan ve en süratli ve en 
ucuz şekilde adaletin tevzii sağlanacaktır. İşlerin sü
ratli çıkması bakımından Yargıtay ve Danıştay kad
rosu genişletilecektir. 

İdarî-Malî mahkemeler kurulacaktır. 
Çocuk mahkemeleri kurulacaktır. 
Islâh evleri çoğaltılacak, medenî bir hale soku

lacaktır. 
Siyasî suçlular tabiî yargıcı önünde muhake

me edilecektir. 
Mahkeme personelinin durumu düzeltilecektir. 
Hakimlerin bağımsızlığı ve teminatı devam etti

rilecektir. 
Yüksek Hakimler Kurulu ve Yüksek Savcılar 

Kurulu teşkilâtı tekrar gözden geçirilecek ve ihtiyaca 
uygun hale getirilecektir. 

Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkeme ka
rarları günü gününe resmen yayınlanacaktır. 

Mahkûmlar müstahsil hale sokulacak, sanat ve 
meslek sahibi kılınacaktır. 

Avukatlık, meslekî ve sosyal teminata kavuştu
rulacaktır. Avukatlık kanunu islâh edilecektir. No
terlik işleri devletçe yaptırılacaktır. 

Eğitim İşleri : 

Madde 15 — Köy Enstitüleri ve eğitmenlik mü
essesesi islâh ve ihya edilecek, bütün vatandaşlar en 
kısa zamanda okuryazar hale getirilecektir. Öğret
mensiz ve eğitmensiz köy bırakılmayacaktır. Y/ahan-
cı temayülerden uzakJ_^rJK_ade_Lve_ a.nanelerine_uy-
gun millî bir eğitim ve öğretim politikası güdülecek, 
okularda gençler, laik, devrimci, jrefgnmçy^ . 

— 62 — 



Türkçü. Atatürkçü ve dinamik bir zihniyetle vetis-
tirilecektir. 

Koy öğretmenleri geçim sıkıntısından kurbırıla-
caktır. 

Mesleki ve teknik öğretime önem verilecektir. 
Bütün illerde ve büyük ilçelerde Lise, bütün i l 

çelerde ortaokul veya muadili okullar açılacaktır. 
Bütün illerde ve ilçelerde devlet ve mahalli ida

reler ve vakıfların işbirliği ile kimsesiz, fakir, şehir
li ve köylü çocuklarına barınacakları yurtlar açıla
caktır. 

Okuma-yazma gece ve gündüz kursları açılacak, 
bütün vatandaşlar okutturulacaktır. 

Halk müziğini, halk edebiyatını ve folklorunu 
derleyip yaymak ve halk şairlerini himaye etmek için 
teşkilât kurulacaktır. 

Kendileri ölmüş olmakla beraber eserleri ile ha
lâ aramızda yaşayan Türk büyüklerinin, ediplerinin 
eserleri derlenip yayınlanacaktır. 

Bütün spor kollarına ve spor tesislerine, öğretici 
sinemacılığa ve tiyatroculuğa bnem verilecektir. 

Üniversitelerde fakir öğrencilerden harç alınma
yacaktır. 

öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçları giderilecek
tir. Yatılı bölge okulları çoğaltılacaktır. 

Vatandaş inanç grupları arasındaki eşitlik ve 
dengeyi şağljjnaJL-V^Jtja^kty* önlemek maksadı "İle 
dinî_ejptim_ye öğretim sahasında_şu isler vapüacak-

~Tl)J Dinî eğitim ve öğretim sırasında öğrencile
re lailclik, devrimcilik .reformculuk ve ilericilikr hir-
likjve beraberlik, hoş görürlük (tolerans), ̂ uuriLasi: 
lanacaktır. "~ 

^FSOinî öğretim sahasmda ayırıcıhk ve bölü-
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cülüğe kesin olarakjşojLJ£ej^lecektir. 
Dinî öğretim Türkçe yapılacaktır. 

4) , Dinî öğretim ve eğitim belli bir din ve mez-
hetah"tekeli altına sokulamayacaktır. 

( 6) \ Dinî eğitim ve öğretim yapılan okullar ve 
enstitüler islâh edilecek ve günümüzün ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bilgilerle mücehhez din adamları 
yetiştiren müessesler haline getirilecektir. 

İçişleri : 

Madde 16 — İlçeler hükmü şahsiyeti haiz ola
caktır. Kaymakamın yanında seçimle gelen ilçe ge
nel meclisi bulunacaktır. 

Köylerle şehirler arasında Devlet yardımı bakı
mından eşitlik sağlanacaktır. 

Devletten alman yardımlarla köylere ait işier ya
pılacaktır. 

Bucaklar kaldırılacaktır. 
İdarede kırtasiyecilik kesin olarak önlenecektir. 
Belediyeler muhtar olacaktır. 

Dışişleri : 

Madde 17 — Atatürk'ün «Yurtta sulh Cihanda 
sulh» parolası ışığı altında.JBirleşmiş Milletler Ana
yasasına ve Devletler arası modern ve demokratik 
hukuka, Millî menfaatlarımıza halel getirmeyen an
laşmalara uygun şekilde bir politika takip edilecektir. 

Millî menfaatlarımıza aykırı ikili anlaşmalar fes
hedileceklerdir. 

Milli Savunma İşleri : 

Madde 18 — Millî savunmamıza ve ordumuza 
gereken önem verilecektir. Silâhlı Kuvvetlerimiz Mil
lî birlik ve beraberliğimizi sağlıyacak halde bulundu-
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rulacaktır. Ordu siyasetin dışında tutulacaktır. Dai
ma en modern silâhlarla teçhis edilecektir. 

Esas görevi olan yurt savunması için gerekli 
eğitime halel getirmemek şartı ile Ordu millî kalkın
maya yardımcı kılınacaktır. 

İktisadî kalkınmamızı sağlamak amacı ile as
kerlik süresinin kısaltılması yoluna gidilecektir. 

Tarım İşleri: 
Madde 19 — Toprak Reformu ve tarım reformu 

en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. 
Köylüye, çevre ve ihtiyaçlar nazara alınarak ma

halli ve mütehassıs kişilerden müteşekkil bir heyet 
tarafından tayin ve tesbit edilecek evsaf ve miktarda 
toprak ve tarım aletleri ve krediler verilecektir. 

Ormancılığa gereken önem verilecektir. 
Orman kanunu islâh edilecektir. 
Orman köylerinin geçiminin teminine çalışıla

caktır. 
Su ürünlerimizden azami istifade sağlanacaktır. 
Hayvancılığa, meyveciliğe diğer tarım sahaları

na önem verilecektir. 
Toprak sulama işleri ele alınacaktır. 

Kooperatifçilik : 
Madde 20 — Her köyde yapı, tarım-kredi, istih

sal, istihlâk ve ürünlerini değer fiyatları ile satmak 
için satış kooperatifleri kurulacaktır. Kooperatifçilik 
geliştirilecektir. Tarım sigortası kurulacaktır. 

ı^Löy İşleri : 
Madde 21 — Köyler en kısa zamanda yola, su

ya, elektiriğe, eğitmene, öğretmene, Okula, insan ve 
hayvan sağlık memurlarına .ebeye, sanat kurslarına 
kavuşturulacaktır. 
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Turizm İşleri : 

Madde 22 — îç ve dış turizm geliştirilecektir. 
Türk Jfolkloruna, halk müziğine, edebiyatına, el sa
natlarına, oyunlarına fazlası ile önem verilecek, her 
çeşit basın ve yayın organları vasıtası ile bu konular 
Türk halkına ve dünyaya duyurulacak, tanıtılacak
tır. Otel, motel, lokanta ve turistik kamp yerleri ço
ğaltılacak ve geliştirilecektir. 

Eskiden yaşamış Tijrk uj^larının, ediplerinin 
ve halk şairlerinin mezar ve anıtları ihya edilecek, 
birer turistik saha haline getirilecektir. 

Halk şairlerine ve Türk folkloruna radyo ve 
televizyonda saatler ayrılacak yaşamış ve yaşayan 
halk ve millî şairlerimiz tanıtılacaktır. Türkiye'nin 
bütün turistik yerleri tesbit edilecek, turistik yerlere 
giden yollar yaptırılacaktır. Bu turistik yerler çeşitli 
vasıtalarla iç ve dışta tanıtılacaktır. Eski eserler ko
runacaktır. Tarihi ve turistik eserler meydana çıka
rılacak ve yurt dışına kaçırılması önlenecektir. 

Sanayi İşleri : 

Madde 23 — Ağır ve büyük sanayii, küçük ve 
hafif sanayiye, el sanatlarına önem verilecektir. Bu 
sanayiin kamu sektörüne ve özel sektöre ait olacak 
kısımlarını Devlet Plânlama teşkilâtı belli edecektir. 
Plânlı bir sanayii ile plânlı kalkınma temin edilecek
tir. Sanayiî, ihtiyacımıza yeter hale getirilecektir. 

Pet*e+-ve-m£kdeneilik devletleştirilecektir. Maden 
bulup devlete haber verenlere kârdan hisse veya prim 
veya ikramiye verilecektir. 

Elektrik enerjisi memleket ihtiyaçlarına yeter 
hale getirilecektir. 
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Ticaret İşleri : 

Madde 24 — Dış ticaret, Bankacılık, Sigortacılık 
devletleştirilecektir. 

İç ticarette serbestlik ve eşitlik esasına riayet 
edilecektir. 

Turistik ve el sanatları eşya ticaretine önem ve
rilecektir. 

Müstahsille müstehlik arasında el değiştirme 
suretiyle mal fiyatları arttığından bu el değiştirme, 
müstahsille müstehlik arasındaki mesafe azaltıla
caktır. 

İstihlâk kooperatifçiliği geliştirilecektir. Müm
kün mertebe ithalât azaltılacaktır. İhracaat çoğaltı
lacaktır. İthal edilen mallar Türkiye'de imâl edilme
ğe çalışılacaktır. İmalâtçılar himaye edilecektir. 

İktisadî ve ticarî hayatta istikrar sağlanacaktır. 
Esnaf ve sanatkârlar himaye edileceklerdir. 
Köylü pazarları kurulacaktır. 

Malî tşler : 

Madde 25 — Vergi reformu yapılacaktır. Ver
gi eşitliği ve adaleti sağlanacaktır. Gümrük vergisi 
sanayii geliştirecek şekilde ayarlanacaktır. 

Az gelirlilerden vergi alınmayacaktır. Çok gelir
lilerden müterakki vergi alınacaktır. Fakir halkın ih
tiyaç maddelerinden vasıtalı vergi alınmayacaktır. 

En az geçim indirimi haddi yükseltilecektir. 
Tasarruf bonosu kaldırılacaktır. 
Vergiler istihsali ve sanayi teşvik edecek ve ko

ruyacak mahiyette olacaktır. 
Bazı mühim yatırım işleri bizzat devlet tarafın

dan yapılacaktır. Bu suretle kârın başka şahıslara 
geçmesi önlenecektir. Denk bütçe temin edilecektir. 
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Bayındırlık ve Ulaştırma İşleri: 

Madde 26 İl, ilçe ve köy yolları tamamlana
caktır.. 

Sulama kanalları açılacaktır. 
Barajlar yapılacaktır. 
Kara, hava, deniz ve demir yolları daha mükem

mel hale sokulacaktır. Demiryolları zarardan kurta
rılacak, kâr verir duruma sokulacaktır. Hava yolları 
ucuzlatılacaktır. 

Her il, ilçe ve köylere kadar ulaştırma hizmetle
ri sokulacaktır. Halkın telefon, telsiz v.s .den fazlası 
ile istifadesi sağlanacaktır. 

Limanlar ve hava meydanları yaptırılacaktır. 
Özel ve tüzel kişilerin elinde bulunan kara yolu 

taşımacılığı düzenli bir hale sokulacaktır. 
2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme kanunu islâh 

edilecektir. 

İmar, tskân ve Mesken İşleri : 

Madde 27 — Her vatandaşı ev sahibi yapmak 
için Gecekondu Kanunu ile başlanan mesken refor
muna devam edilecektir. 

Dıştan gelen göçmenler yerleştirilecektir. Müs
tahsil hale getirilecektir. 

İllerde, ilçelerde, kasaba ve köylerde evler bir 
plân dahilinde yaptırılacaktır. 

Gecekondu meselesi kökten halledilecektir. Ken
di parası ile ev yapmaya çalışan vatandaşlara bele
diye arsalarından ucuz fiyatla ve taksitle verilecektir. 

Yapılacak evlerin plâna uygun şekilde yapılması 
sağlanacaktır. 
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Meskûn yerler su, elektrik, yol kanalizasyona 
kavuşturulacaktır. 

Şehirlere akını durdurmak veya azaltmak için 
şehir hayatı köylere götürülecektir. 

Arsa satış spekülâsyonu (fahiş fiyatla satışı) 
önlenecektir. 

Çalışma ve İşçi Meseleleri : 

Madde 28 — Meslekî yönetime ve meslekî öğre
time hız verilecektir. 

«Çalışmak hak ve vazifedir» prensibi kesin ola
rak tatbik edilecektir. 

Adama göre iş, işe göre adam temin edilecektir. 
Ücretler adil hale getirilecektir. Asgarî ücret sis

temi uygulanacaktır. 
Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili mevzuat islâh 

edilecektir. 
İşçi ve işveren primleri adil hale getirilecek ve 

işe girme çıkma, prim ödeme şekilleri basitleştirile
cektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu gelirleri ile işiçlere 
sosyal meskenler yaptırılacaktır, işçiye kredi verme 
şekli yeniden düzenlenecek ,ferdi kredi verilecektir. 

İşsizlik sigortası ihdas dilecektir. Bütün vatan
daşların Sosyal Sigortalar Kurumundan faydalanma
ları yoluna gidilecektir. 

Sendikacılığa önem verilecektir. Toplu sözleşme 
ve grev hakkı işçiye en geniş mânada sağlanacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım işleri : 

Madde 29 — Islâh edilmek şartı ile Tababette 
(doktorluk ve eczacılık) sosyalizasyona devam edile
cektir. 
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Bütün vatandaşların sağlık hizmetlerinden is
tifadesi sağlanacaktır. 

Sağlık hizmetleri köylere kadar ulaştırılacaktır. 
Köylere kadar, doktor sağlık memuru, ebe, gönderi
lecektir. Bütün vatandaşlara şâmil sağlık sigortası 
ihdas edilecektir. 

Fakir, ihtiyar ve yoksul kimseler hem devlet 
tarafından himaye edilecek, hem de mümkün mer
tebe müstahsil hale getirilecektir. 

Lüzumu kadar çeşitli hastaneler açtırılacaktır. 
Türkiye'de ham madde imal etmeyen yabancı ilâç 
firmalarının, hazır ilâç imâl etmesine müsaade edil-
miyecektir. 

Koruyucu ve tedavi edici tedbirler alınacaktır. 
Bulaşıcı hastalıklar önlenmeye çalışılacaktır. 

Devlet idaresinde Tarafsızlık ve Memurlar : 

Madde 30 — Devlet idaresinde mutlak suretle 
tarafsızlığa riayet edilecektir. 

Devlet memurları tarafsız bir şekilde halkın hiz
metinde halka yardımcı olacaklardır. 

Rüşvet, ihtikâr ve iltimasın önlenmesi için Ceza 
Kanununundaki müeyyideler ağırlaştırılacaktır. 

Kırtasiyecilik önlenecektir. Bu suretle devlet dai
relerinde işlerin görülmesi çabuklaştırılacaktır. ida
rede reform yapılacaktır. Memurlar geçim sıkıntısın
dan kurtarılacaklardır. Serbest meslek sahipleri de 
her bakımdan ve sosyal yönlerden himaye edilecek
lerdir. Personel kanunu memurları tatmin edecek 
şekilde ve en kısa zamanda tatbik edilecektir. 

Siyasî Rejim : 
Madde 31 — Millî Bakiye esasına dayanan nisbi 

seçim usulüne devam edilecektir. 
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Cumhurbaşkanının tek derece ile seçimi sağla
nacaktır. Seçim müddeti altı yıl olacaktır 

Mahkemelerin, Üniversitelerin, TRT'nin bağım
sızlığı korunacaktır. 

Anayasamızın siyasî rejimimiz bakımından kabul 
ettiği esaslara her bakımdan riayet sağlanacaktır. 

S O N 
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