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MİLLÎ SELÂMET PARTİSİ 

TÜZÜĞÜ 

BİRİNCt KISIM 

ESASLAR 

PARTİNİN ADI, MERKEZİ: 

Madde: 1 — Millî Selâmet Partisi adıyla bir siyasî 
parti kurulmuştur. Umumî Merkezî Ankara'dadır. 

Madde: 2 — Partinin gayesi: Programında yazılı 
hususları yerine getirmek, ferdi, aileyi ve cemiyeti buh
ranlardan kurtarıp manevî ve maddî bakımdan tarihi
mizde olduğu gibi en ileri seviyesine eriştirmektir. 

PARTİ ÜYELİĞİ VE ÜYE OLMA ŞARTLARI: 

Madde: 3 — Partinin gayesini benimsiyenler, prog
ramını tahakkuk ettirmeyi ve parti için maddi ve mane
vi fedâkarlıkda bulunmayı, parti faaliyetlerine katılma
yı ve muayyen bir aidat ödemeyi kabul edenler ve aşağı
daki şartları haiz olanlar, partiye üye kaydedilebilirler. 

a) — Türk Vatandaşı olmak, 

b) — Reşit olmak, 

c) — Kısıtlı olmamak, 

d) — ^Manevî değerlere saygısız ve kötü şöhret sa
hibi olmamak, 

vasıflarını taşıyanlar partiye kabul edilirler. 



e) — Başka bir partinin üyesi bulunanlar, 

f ) — «Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan 
dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme 
yeterliğini kaybetmiş olanlar, Lise ve muadili veya daha 
alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar, 
Memurlar, kamu iktisadî teşebüslerini ve özel Kanunla 
veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
bankaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim işlerin
de çalışanlar ile aylıklı ve yövmiyeli memurları ve kamu 
yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve 
özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez ku
rullarında görev alanlar,» 

Millî Selâmet Partisine üye olamazlar. Ancak; 

«Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçdan dolayı 
T.B.M.M. Üyeliğine seçilme yeterliğim kaybetmiş olan
lardan, memnu' haklarının iadesine 9 Temmuz 1961 tari
hinden önce karar verilmiş veya 9 Temmuz 1961 den önce 
memnu haklarının iadesine hak kazandığı yetkili mah
keme tarafından bu konuda sonradan verilen kesin ka
rar ile tevsik etmiş olan her Türk vatandaşı.» Millî 
Selâmet Partisine üye olabilir. 

PARTİYE KAYIT VE KABUL: 

Madde: 4 — Partiye girme şartlarım haiz olanlar, 
iki partilinin imzalı tezkiyesini taşıyan giriş beyanname
sini imzalıyarak, beyannameye sarih adresini yazarak, 
oturduğu yerin parti ilçe idare heyetine müracaat eder
ler. 

Giriş beyannamesini imzalayan her vatandaş peşi
nen parti program ve gayelerine sadık kalacağını taahhüd 
etmiş olur. 



Tezkiyeyi yapan partililer de, müracaatçının parti
ye girme şartlarına sahib olduğunu tekeffül etmiş sa
yılırlar. 

ilçe İdare Heyetleri müracaatları kıymetlendirir. 
Durumları Kanun ve tüzük hükümlerine uygun, parti 
gaye ve programını benimsemiş olanları partiye kabul 
eder. Ve isimlerini «îlçe İdare Heyeti Karar Defteri» ne 
geçirir. Müracaat sırasına göre de Künyelerini ÜYE 
KAYIT DEFTERİ'ne kaydeder 

Partinin gaye, program ve tüzüğü ile bağdaşmadığı
na kanaat getirilenlerin müracatlannı, sebeb göstermek
sizin rededebilir. 

Müracaatın reddi veya bir ay içinde kabulü hakkın
da karar alınmaması halinde, partiye üye olmak iste
yenler, parti üst kademelerine yedi gün içinde başvura
bilirler. İl İdare Heyeti'nin de kabul etmemesi halin
de, Genel İdare Heyetine tebliğ tarihinden itibaren yedi 
gün içinde itiraz edebilirler. Genel İdare Heyetinin ka
ran kesindir. 

Seçimlerde Millî Selâmet Partisi aday listelerinde bu
lunan ve bağımsız olmayan memurlar, seçimi kazanır
larsa derhâl parti üyesi olurlar. 

PARTİ ÜYELİĞİ SIFATININ KAYBOLMASI: 

Madde: 5 — Partiden ayrıldığını yazı ile bildirenin 
kaydı derhâl silinir. İstifasını açıklayan veya bir başka 
partiye girdiği anlaşılan üyenin de kaydı silinir. 

Bir partilinin kanun ve tüzük hükümlerine göre ge
reken vasıfları haiz olmadığı veya bu vasıfları sonra
dan kaybettiği anlaşılırsa, kayıtlı bulunduğu ilçe idare 



heyetinin teklifi ve îl İdare Heyetinin müraacatı ile İl 
Haysiyet Divanı, partilinin müdafaasını aldıktan sonra 
veya müdafaasını 7 gün içinde yazılı olarak yapmaktan 
imtina etmesi halinde, tl Haysiyet Divanı 7 gün içinde 
gerekli kararı verir. 

648 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 inci mad
desinin (3/A) fıkrası gereğince partiden kesin olarak çı
kartılan üyenin kaydı silinir. 

İl Haysiyet Divanının kararma karşı alâkalı aza, ka
rarın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 10 gün için 
de yüksek haysiyet divanına müracat edebilir. Yüksek 
haysiyet divanının kararı kesindir. 

PARTİ ÜYELERİNİN MÜKELLEFİYETLERİ : 

Madde: 6 — Parti üyeleri: 

a) — Kanun ve Tüzük hükümlerine göre ve ken
dilerinin takdir ettikleri miktarda Partiye aidat verir
ler. Bu aidatın yıllık toplamı en az «1» en çok 
1200 liradır. 

b) — Parti üyeleri Partinin umdelerini (Prensiple
rini) ve Programını, hizmetlerini her vesile ve fırsatdan 
faidelenerek vatandaşlara duyurup anlatmaya çalışırlar. 

c) — Birbirlerine karşı daima saygılı ve hoş görü-
lü, büyüklerinin şeref ve izzetlerini muhafaza etmekde 
ve küçüklerinin haklarını korumakta dikkatli ve azimli
dirler. 

ç) — Parti üyeleri nemelazımcı ve uyuşuk olamaz
lar. Faaldirler. lyilikde hizmetde birbirleriyle yansırlar. 
Her gün daha iyi bir hizmet yapmaya, maddi, manevî 
güçlerini arttırmaya çalışırlar. 



d) — Parti üyeleri lâübâlilikden, her türlü hafif Uk
den uzak kalırlar hüküm ve kararlarında istişareye, tahki
ke büyük ehemmiyet verirler, müzakere ve mübahaselerini 
en güzel söz ve tavırla yaparlar. Milletimizin her derdini 
kendilerine derd edinirler ve çarelerini bulmaya gayret 
ederler. 

e) — Parti üyeleri, partinin gaye ve prensiplerinin 
tahakkuku için her türlü maddî, manevî fedakârlıktan 
geri kalmamayı, birbirlerine kenetlenmiş olarak çalışma
yı vazife bilirler. 

f) — Parti üyeleri kimse hakkında kötü niyet bes
lemezler, her kesin iyiliğini isterler. Huzur ve tesanüdün 
yapıcısı ve samimi bekçisidirler. Zulüm ve haksızlıkları 
önlemeye gayret ederler. Vazifelerini ve partiyi şahsî 
nüfuz ve menfaat vasıtası yapmazlar. Söylediklerini ya
par ve tutarlar. 

En büyük gayeleri, en güzel ahlâk ile yaşamak, bu 
yaşayışın şart ve imkânlarını kendileri ve millet fertleri 
için hazırlamaktır. 

g) — Parti üyeleri^ kendilerine gelen bir haberi tet
kik ve tahkik etmeden bir karara varmazlar. Şahsiyet ve 
dedikodu ile uğraşmazlar. 

i ) — Seçimlerde Parti adaylarına oy vermeye mec
burdurlar. Parti adaylarının kazanmalarını temin için 
var güçleriyle çalışırlar. 

h) — Üyesi olduğu Parti teşekküllerinin toplantı
larına ve çalışmalarına muntazam katılırlar. Çalışmala
rı devamsızlıklariyle aksatmazlar. 

k) — Parti üyeleri, Parti kademelerinde ve partinin 
seçimle kazandığı âmme hizmetlerinde üzerlerine tevdi 



edilen vazifeleri lâyıkıyle ifa etmekle, ayrılırken hizme
tin icab ettirdiği devir muamelesini noksansız yapmak
la ve kat'i bir zaruret olmadıkça o vazifeden çekilme-
mekle mükellefdirler. 

ÜYE KAYIT DEFTERİ NİN TUTULMASI : 

Madde: 7 — Her ilçede (Merkez ilçe dahil) idare 
heyeti tarafından o ilçe çevresindeki partili üyelerin kay
dına mahsus NOTER'den tasdikli olmak üzere bir ÜYE 
KAYIT DEFTERÎ tutulur. 

Bu defterin sahifeleri ve kaç sahifeden ibaret oldu
ğu NOTER'e tasdik ettirilir. Tutulması mecburi olan 
NOTER'den tasdikli ÜYE KAYID DEFTERÎ'ne, partiye 
kabul edilen üyeler kaydedilir. 

Her partili oturduğu veya devamlı olarak bulundu
ğu yerin ilçesine kaydını yaptırır. Bir kimse bütün Yurd'-
da yalnız bir ilçeye kayd olunabilir. Hiç bir partili, nak
lini yaptırmadıkça bir başka ilçenin üyesi olamaz. 

ilçe idare heyeti her altı ayda bir, ilk defa bütün ka
yıtlı üyelerin, sonraları yeni kaydolan ve ayrılan üyele
rin listelerini îl Merkezine bildirir. 

iller, ilçelerine göre, partiye kayıdh üyeleri tasnif 
ve muhafaza eder. Ayrıca her altı ayda bir de yeni kay
dolunan ve ayrılanların listesini Genel Merkeze gönde
rir. 

Genel Merkez, illere göre listeleri tasnif ve muha
faza eder. 

Yardımcı kollar da ayni esasa göre hareket eder
ler. 



Parti Genel Merkezine veya tl îdare Heyetlerine mü
racaat etmek suretiyle Partiye üye olmak isteyenlerin 
doldurdukları ve iki partilinin tezkiyesini havi ÜYE 
KAYID FtŞt, Genel Sekreterlik ve tl îdare Heyetleri 
tarafından ,kayıt ve kabul muamelesi yapılmak üzere, 
müracaatçının ikamet ettiği ilçe. îdare Heyeti Başkan
lığına gönderilir. 

PARTİ TEŞKLÂTI : 

Madde: 8 — Parti Teşkilâtı : 

A ) Merkez Organlarından, 

B) îller Teşkilâtından, 

C) Yardımcı Kuruluşlardan, 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Selâmet 
Partisi Grupları ile îl Genel Meclisleri ve Belediye Mec-
lislerindeki Parti Gruplarından ibarettir. 

A ) MERKEZ ORGANLARI (Teşkilâtı) : 

a) Büyük Kongre, 

b) Genel îdare Heyeti, 

c) Genel Başkan, 

d) Genel îdare Heyeti Başkanlık Divanı, 

e) Yüksek Haysiyet Divanı, 

Bu Merkez organlarından büyük kongre ve Genel 
îdare Heyeti partinin merkez karar organı mahiytinde-
dir. 



B) İLLER TEŞKİLÂTI : 

a) îl ve ilçe Kongreleri, (Merkez ilçeler dahil). 

b) II ve ilçe idare Heyetleri, (Merkez ilçe idare 
Heyetleri dahil) 

c) 11 Haysiyet Divanı, 

d) Köy ve Mahalle Muhtarlık bölgelerindeki parti 

görevlisi ve yedeği. 

C) YARDIMCI KURULUŞLAR : 

a) Kadın ve Gençlik Teşkilâtlan Büyük Kongre
leri, 

b) Kadın ve Gençlik Teşkilâtı Merkez İdare He
yetleri, 

c) İl ve ilçe Kadın ve Gençlik Teşkilâtı Kongre
leri, 

d) İl ve İlçe K^d ın ve Gençlik Kolları İdare He
yetleri, 

e) Devamlı ve Geçici Komisyonlar. 

D) PARTİ GRUPLARI : 

a) T.B.M.M. Parti Grupları, 

b) T.B.M.M. Parti Grupları İdare Heyetleri. 

c) T.B.M.M. Parti Grupları Haysiyet Divanları, 

d) İl Genel Meclisleri Parti Grupları, 

e) II Genel Meclisi Parti Grupları idare Heyetleri, 



f) Belediye Meclisi Parti Grupları, 

g ) Belediye Meclisleri Parti Grupları tdare Heyet
leri. 

PARTİ KADEMELERİ : 

MADDE: 9 — Parti Teşkilâtı, mülki taksimata 
muvazi olarak kurulur. 

Parti Teşkilâtının : 

a) Birinci kademesi: Köy ve mahalleler muhtar
lık bölgelerindeki PARTÎ GÖREVLİSİ ile YE-
DEĞl'dir. İlçe İdare Heyetlerine bağlıdırlar. 
Köy ve mahalle muhtarlık bölgesi Parti işlerini 
yürütürler. Partililer ile ilçe idare heyeti ara
sında irtibat ve hizmetleri temin ederler. 
Köy ve Mahalle parti görevlileri ve yedeklerinin 
seçimi şöyle yapılır : 

Köy ve Mahallenin bağlı bulunduğu ilçe idare 

heyeti hangi mahalle ve köy muhtarlık bölgesinden par
ti görevlisi ve yedeği seçeceğini ve toplantıların yer 
gün, ve saatini toplantı gününden on gün evvel gazete 
veya alışılmış usullerle ilân eder, ve ayrıca toplantı gü
nünden 7 gün önce toplantının günü yeri yazı ile mahal
li mülkî amirliğe bildirilir. İlçe idare heyeti seçime ne
zaret etmek üzere bir temsilci vazifelendirir. Toplanan 
Partililer aralarında toplantıyı idare etmek üzere bir 
başkan ve bir kâtip seçtikten sonra yine partililerden 
bir parti görevlisi ve yedeğini gizli reyle veya iştirak 
eden partililerin kararıyla, açık reyle seçerler. Tutulan 
seçim zaptının bir nüshası temsilci tarafından ilçe idare 
heyetine teslim edilir. İlçe idare heyeti, parti görevlisi 
ve yedeklerinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, mesle-



ği ve ikâmetgâh adreslerini seçim tarihinden itibaren 
yedi gün içinde mahalli, mülki amirliğe bildirir. 

Part Görevlilerinin vazife müddetleri iki senedir. 
Parti Görevlisi'nin mazereti halinde aynı vazifeleri Ye
deği görür. 

b) — İkinci kademe: İlçe İdare Heyetleridir. İlçe 
İdare Heyetleri, İl İdare Heyetlerine bağlıdırlar. 

c) — Üçüncü kademe: İl İdare Heyetleridir. Genel 
İdare Heyeti'ne bağlıdırlar. 

Henüz üst kademesi bulunmayan Teşkilât, doğru
dan doğruya bir üst kademe Teşkilâtına bağlıdır. 

Yardımcı Kuruluşlar da ayni sıra ile kendi ana ka
demelerine bağlıdırlar. 

İLLER TEŞKİLÂTININ KURULMASI : 

Müteşebbis İdare Heyetleri : 

Madde: 10 — Teşkilâtı bulunmayan İlçe İdare 
Heyetlerini 11 İdare Heyetleri kurar. İl İdare Heyeti'-
nın kurulmamış olduğu vilâyetlerde, Genel İdare Heye
ti İlçe İdare Heyetini kurar. 

İlçe İdare Heyeti'nin kurulmadığı ilçelerde, 11 İda
re Heyeti o ilçenin mahalle ve köylerinde Parti Görev
lilerini vazifelendirir. 

Muvakkat İdare Heyetleri : 

Madde: 11 — İl ve İlçe İdare Heyetleriüyelerinin 
toptan veya peyderpey çekilmeleri ve kongre ile seçi
lenler de yedek üyelerle İdare Heyeti asgari sayısı dol-
durulamadığı takdirde veya işden el çektirilmeleri ha-



ünde, inhilâl eden îl ve ilçe îdare Heyetleri bir üst ka
deme tarafından, muvakkat (geçici) îdare Heyetleri 
halinde teşkil edilirler. 

Muvakkat îdare Heyetlerinde eksilme olursa, îl îda
re heyeti yoksa Genel îdare Heyeti tarafından eksikler 
tamamlanır. 

Lüzum görüldüğü hallerde Genel îdare Heyeti, 
muvakkat İlçe İdare Heyetini re'sen kurabilir. Geçici İda
re Heyetleri 45 gün içinde kongrelerini yapmak mecburi
yetindedirler. 

Müteşebbis ve muvakkat idare heyetlerine getirilen 
Başkan vc üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve ta
rihleri, meslek ve sanatları ve ikâmetgâh adresleri, ta
yinlerinden başlayan bir hafta içinde mahalli Mülkî Âmi
re bildirilir. 

Müteşebbis ve Muvakkat İdare Heyetlerinin Selâhi-
yet ve Müddetleri : 

Madde 12 — İlk kurulan müteşebbis Heyetler. Kong-
relerce seçilmiş idare heyetlerinin hak ve salâhiyetleri
ne sahipdirler. 

Müteşebbis İdare Heyetleri, Tüzük'de belirtilen nor
mal kongreye kadar vazifelerine devam ederler. 

İl ve İlçe İdare Heyelterinin işden el çekdirilmeleri 
halinde, el çektirme kararının tebliğinden, il ve ilçe ida
re heyetlerinin inhilali halinde de, yerlerine kurulan 
muvakkat İdare Heyetlerinin işe başlama tarihinden 
itibaren 45 gün içinde kongrelerini yaparak, daimi ida
re heyetlerini seçimle iş basma getirmeleri şarttır. 

Bu 45 günlük müddet içinde yapılması elzem olan 
kongreler, eski normal kongre delegeleri ile toplanır. 
Ancak, muvakkat İdare Heyeti kurumadan önce nor-



mal kademe kongreleri için yeni delege seçilmiş ise 
kongre yeni delegelerle toplanır. 

Kongre delegeleri seçilmemiş ise, Muvakkat îdare 
Heyeti yeniden, kongre için delege seçimlerini yaparak, 
kongresini mutlaka Seçilmiş Kongre Delegelerinin işti
raki ile yapar. 

İL VE İLÇE KONGRELERİ : 

Madde: 13 — İlçe ve İl kongreleri iki yılda bir ya
pılır. Her kademe kongresinin tarihini, mahallî, coğrafî 
imkân ve iş şartlarına göre, bir üst kademenin muva
fakatini alarak tesbit eder. 

Evvelce tesbit olunan kongre tarihi, zaruri sebep
ler muvacehesinde, bir üst kademe İdare Heyeti tara
fından değiştirilebilir. 

Zaruret halinde, Genel İdare Heyeti, her kademenin 
kongre tarihini re'sen değiştirebilir. 

Genel İdare Heyeti, bütün kademe kongrelerinin 
icra tarihleri için, muayyen bir müddet tayin edebilir. 

FEVKALÂDE KONGRELER : 

Madde : 14 — İlçe ve İl kongresinin fevkalâde top
lantısı, kendi kongre delegelerinin en az beşde birinin 
talebi, veya üst kademe idare heyetinin kararı ile topla
nır. 

Büyük Kongre, Parti Genel Başkanının, veya kong
re delegelerinin beşde birinin talebi üzerine, veyahut 
Genel İdare Heyetinin kararı ile toplanır. 

Fevkalâde kongre gündemi (ruznâmesi), daveti ya
pan tarafından tesbit edilir. 



İLÇE KONGRESİ DELEGELERİ : 

Madde : 15 — İlçe Kongresi delege sayısı (600) zü 
geçemez. İlçe kongreleri, tabiî delegeler ile köy ve ma
halle muhtarlık bölgelerinden seçilen delegelerden te
şekkül eder. 

a) — Tabiî Delegeler : 

İlçe İdare Heyeti Başkan ve üyeleridir. Müteşebbis 
İdare Heyetleri Kongrece seçilmiş İdare Heyetleri gibi, 
ilçe kongresi tabii delegeleridir. 

Muvakkat (geçici) İdare Heyetleri başkan ve üye
leri, kongre tabiî üyesi olamazlar. 

b) — Seçilmiş Delegeler : 

Her köy ve muhtarlık bölgelerinde kongre öncesi 
yapılan toplantılarda ,seçilmiş kongre delegelerinden 
terekküp eder. 

Delege seçimi için : 

İlçe İdare Heyeti, üst kademelerce tayin edi>eu 
müddet içinde, köy ve mahallî muhtarlık bölgelerinden, 
ilçe kongresine katılacak delegeleri seçmek üzere yapı
lacak toplantıların tarihleriyle saat ve yerlerini tesbit 
ederek alışılmış usullerle ilân ederek partililere duyu
rur. 

Bu Toplantıların gününü ve yerini, toplantı tari
hinden 7 gün önce İlçe İdare Heyeti, mahallî Mülki 
Amirliğe bildirir. 

Delege seçimi iş'arî oyla yapılır. Seçimin gizli yapıl
masına, dilerse toplantı ekseriyeti karar verebilir. 

Toplantılarda nisap aranmaz. Gelen Partililerle se
çim yapılır. 



Asil delegeler kadar yedek delege de seçilir. 

Asil delegelerin mazereti halinde, Kongreye ön sı
rada olan yedek delege katılır. 

Parti görevlisi ve yedeği, vazifeleri baki kalmak 
üzere, ilçe kongresi delegeliğine de seçilebilirler. 

Köy ve mahallelerin delege nisbeti : 

Madde : 16 — İlçe Kongresine her köy ve muhtar
lık bölgesinden ne miktar delege seçileceği 11 İdare He
yetlerince tesbit edilir. 

Bu tesbit şimdilik; İlçe nüfusu 500 rakamına bölü
nerek yapılır. Elde edilen sayı, (1) delege karşılığı nü
fus miktarıdır. He rmahalle veya köy nüfusunda bu ra
kam kaç defa varsa, o dahalle veya köy o kadar delege 
çıkaracaktır. Küsurlar nazara alınmaz. 

Bu tesbit, Partinin katıldığı Milletvekili Genel se
çiminden sonra ise Millî Selâmet Partisinin, yurtta Vi
lâyet, kaza ve muhtarlık bölgesinde aldığı oy miktarı 
esas tutularak, her birinin çıkaracağı delege sayısı bu 
nisbote göre hesaplanacaktır. 

İL KONGRESİ DELEGELERİ : 

Madde : 17 — İl Kongreleri tabii delegelerle, seçil
miş delegelerden teşekkül eder. İl delegeleri sayısı 
(1000) den fazla olamaz. 

a) Tabii delegeler : 

11 Kongresinin tabii delegeleri îl îdare Heyeti Baş
kan ve Üyeleri ile, î l Haysiyet Divanı Başkan ve Üye
leri ve o seçim çevresinin partili TBMM üyeleridir. 



b) Seçilmiş delegeler : 
Şimdilik Her ilçe nüfusu 900'e bölünerek çıkan ra

kam kadar, her ilçe kongresinde il delegesi seçilir. 

Parti Genel Milletvekili seçimlerine katıldıktan son
ra ise, deleg esayısı o il ve ilçenin aldığı oy sayışma göre 
Genel Merkezce hesaplanarak teşkilata bildirilir. 

Delegeliğin müddeti : 

Madde 18 — îlçe ve il ve Büyük Kongre delegele
rinin delegelik sıfatlan, kendilerini seçen kongrelerin 
gelecek normal toplantısına kadardır. 

Kongrelerini yapmamış idare Heyetleri : 

Madde : 19 — Üst Kongre için tesbit edilen tarihe 
kadar kongresini yapmayan ve böylece üst kademe 
kongresine gidecek delegelerini seçmemiş olan ilçe ve 
ü teşkilâtı üst kademe kongresine katılamaz. Ancak oya 
iştirak etmemek kaydıyle idare Heyeti Başkan ve üye
leri müşahid delege olarak toplantıya geleb'ilirler. 

KONGRELERDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLER : 

Madde: 20 — ilçe Kongreleri için ilçe idare heye
ti başkanlıklan bulunduklan kaza kaymakamlıklanna, 
Merkez ilçe idare Heyeti Başkanlıklan Vilâyet Maka
mına, II Kongreleri için II idare Heyeti Başkanlıklan 
bulundukları tl Valiliğine, Genel idare Heyeti Büyük 
Kongre için, içişleri Bakanlığına kongrenin gününü sa
atini yerini kongre tarihinden en az 7 gün önce bir yazı 
ile bildirirler. Bu yazıya Kongre rüznamesi (Gündemi) 
de eklenir. 

Delegelere duyurulması : 

Madde : 21 — Kongrenin günü yeri ve gündemi de-
egelere alışılmış usullerle duyurulur. 



İdare Heyeti uygun görürse delegelerin adreslerine 
mektupla davetiye gönderilebilir. 

Rüznâmenin (gündem)'in hazırlanması : 

Madde : 22 — Her îdare Heyeti, kendi kongresi
nin Ruznâmesini hazırlar. Üst kademe idare heyeti'nin 
yazılı olarak bildirdiği bir husus, alt kademe kongresi
nin ruznâmesine alınır. 

Ruznâme (Gündem) : 

Madde : 23 — Normal kongrelerin ruznâmesinde 
(Gündeminde) umumiyetle şu sıra takip olunur. 

1 — Yoklama ve Açılış, 
2 — Kongre Başkanlık Divanı Seçimi, 
3 — Hesapları Tetkik Komisyonu Seçimi, 
4 — Faaliyet ve Hesap Raporunun okunması 
5 — Muhammen Bütçe'nin okunması, 
6 — Raporlar üzerinde tenkidler, 
7 — îdare Heyeti'nin İbrası, 
8 — Seçimler, 
9 — Dilek ve temenniler, 

10 — Siyasi konuşmalar, 
11 — Kapanış. 

KONGRELERİN USUL VE CEREYAN TARZLARI : 

Yoklama ve Açılış : 

Madde : 24 — Kongreler, kendi idare heyetlerinin 
başkanları veya idare heyetinden vazifelendirilmiş bir 
üye, veyahut idare Heyeti'nin kongreye iştirak edeme
mesi halinde üst kademe idare heyetince memur edil
miş bir üye tarafından yoklama yapıldıkan sonra, dele
ge tam sayısının dörtte birinin bir fazlasıyla açılır. Bu 



nisap bulunmazsa kongre, ertesi güne bırakılır, ve du
rum mahalli mülki amirliğe bildirilir. Ertesi gün mev
cut delegelerle toplantı yapılır. 

Bu ikinci toplantıya iştirak eden üye tam sayısı 
idare heyeti başkan ve üyeleri tam sayılarının iki ka
tından aşağı olamaz. 

Kongre Başkanlık Divanı : 

Madde : 25 — Kongre açıldıktan sonra iş'ari oyla, 
kongreyi idare etmek üzere bir başkan, bir başkan veki
li, iki kâtip seçilir. 

İdare Heyetinin tensibi veya delegelerin 1/10 nun 
teklifiyle, oylanarak başkan vekilleri sayısı ikiye .kâtip
ler yeteri sayıya çıkarılabilir. 

Delegelerin beşde birinin teklifiyle Başkanlık Diva
nı seçimi gizli oyla yapılabilir. 

Kongre Başkanlık Divanına aday olmak için, kong
re üyesi olmak şart değidir. Parti üyesi omak kâfidir. 

İdare Heyeteri, kendi kongrelerinin Divnına üye 
seçilemezler. 

Başkanlık Divanının Vazife) ve Selâhiyetleri : 
Mcdde:26 — Kongre Başkanlığını ifa etmekde olan 

Başkan veya Başkan Vekili, kougrenin inzibatını, kanun 
ve tüzük hükümlerine göre usulünce cereyanını temin, 
zabıtların tutulmasını mürakebe etmekle mükeelleftir. 

Kougre inzibatını ve söz hakkını ihlâl edenleri, tah
rik ve sabotaja yeltenenleri, sadet haricinde konuşmaları, 
menetmek, icabında bunlarıDivan karan ile kongre salo
nu dışına çıkarmak (delege olanların oy kullanma haklan 
baki kalmak üzere)ve gerekirse mahalli zabıtadan yardım 



istemek ile vazifeli ve selâhiyetlidir. Bu hususda alınan ka
rarlar kat'idir. 

KONGRE ÇALIŞMALARI : 

Madde : 27 — a) Kongre Başkanı toplantının baş
ladığını hazirûna bildirir .Kongre delegelerine bir itiraz 
bulunup bulunmadığını sorar. Ve Ruznâme maddeleri
mi okur delegeler için itiraz vaki olursa, Başkan, ruznâ-
menin müzakeresine başlamadan evvel, iş'ari oyla beş 
kişilik bir komisyon seçtirir ve itirazı bu 
komisyona tetkik ettirir. Komisyonun tanzim et
tiği rapor, sözcüsü tarafından kongreye arz 
edilir. Raporun müzakeresinde, delegeliğine itiraz olu
nan üye ile, komisyon sözcüsünden başkası konuşamaz 
Rapor, iş'ari oyla karara bağlanır. Bu karar katidir. 

b) — Ruznâmenin muhtevası hususunda, toplantı
da hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından 
görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zo
runludur. 

Üst kademelerin yazılı olarak bildirdiği hususlar, 
alt kademe ruznâmesine ilâve edilir. 

c) — Ruznâme maddelerinin müzakeresine geçilir. 
Evvelâ îdare Heyeti faaliyet raporu, arkasından idare 
Heyeti Hesap raporu ve Muhammen Bütçe okunur. Bu 
raporları kongrenin kendi idare heyetleri hazırlar. 

Faaliyet ve hesap raporlarının müzakeresi yapılma
dan, idare heyetinin ibrasına ve seçimlere geçilemez 

Kongre lüzum görürse hesap raporu ve hesap vazi
yetini tetkik için 3-5 kişilik «Hesaplan Tetkik Komisyo
nu» seçer. Bu komisyon derhal toplanıp çok kısa za
manda raporunu Başkanlık Divanına verir 



d) — Müzakereler söz alma sırasma göre yapılır. 
Genel İdare Heyeti üyeleri, partili senatör ve milletve
killeri ve üst kademe temsilcileri, sıraya bakılmaksızın 
her zaman söz hakkına sahipdir. 

Müzakerelerde İdare Heyeti Başkan ve üyelerinin 
soru ve tenkitlere cevap vermek üzere, öncelikle söz hak
kı vardır. 

e) — Raporlar üzerinde, söz alma sırasına göre de
legelerin konuşması bitince, veya verilen kifayet-i müza
kere takrirlerine karşı bir lehde bir aleyhde konuşma ya
pılınca, İdare Heyetinin ibrası, iş'ari oyla oylamaya ko
nur. 

İdare Heyetleri, kendi haklarındaki ibra oylamala
rına katılamazlar. İbra edildikten sonra bütün oylamala
ra delege olarak katılırlar. 

İbradan sonra Muhammen Bütçe, aynen veya değiş
tirilerek, oylanıp kabul edilir. 

İL VE İLÇE KONGRELERİNDE YAPILACAK 
SEÇİMLER : 

Madde : 28 — Kongrede, eski idare heyetinin ibra 
oylamasından sonra seçimlere geçilir. 

1 — İlçe Kongresi : 

a) — İlçe İdare Heyeti .üyelerini (5-11 asil ,5-11 ye
dek) 

b) — İl kongresine gidecek delegeleri (asil delege 
sayısı kadar yedek delege) seçer. 

2 — İl Kongresi : 



a) — İl İdare Heyeti üyelerini (7-15 asil, 7-15 yedek) 

b) — 11 Haysiyet Divanı Üyelerini (5 asil, 5 yedek), 

c) — Büyük kongreye gidecek delegeleri ( İ l seçim 
;cvresinin çıkardığı Milletvekili ve senatör sayısı topla
mının iki katı) Bu delegeleri yedekleriyle birlikde seçer . 

SEÇİM USULÜ : 

Madde : 29 — a) Kongrede, evvela idare heyeti asil 
vc yedek üyelerinin seçilmesi için idare heyeti mühürü 
ile mühürlenmiş oy pusulaları ve zarfları delegelere dağı
tılır. Delegeler bu boş oy pusulalarına istedikleri adayları 
yazabilecekleri gibi, basılmış veya teksir edilmiş 
oy pusulalarını da oy zarflarına koyabilirler. 

Herkes tarafından görülecek bir yere konan yazı 
tahtasına, teklif edilen asil ve yedek adaylar ad ve soyad-
lariyle ayrı ayrı yazılır. 

İş'ari oyla yeteri sayıda «Oy tasnif heyeti» seçilir. 

Oy zarflarını delegeler, Başkanlık divanının önün
deki «oy sandığı» na atar. Tasnif heyeti, Divanın 
murakabesi altında, adaylara verilen oyları ayrı ayrı 
sayarak bir kâğıda tesbit eder. Asil adaylardan sırayla 
cn çok, ve yine yedek adaylardan sırayla en fazla oy 
alanlar, idare heyeti asil ve yedek üyeliklerine seçilmiş 
olur. Tasnif heyeti neticeyi bir zabıt halinde imzalayarak 
oy pusula vc zarllarıyla birlikte Divan Başkanlığına tes
lim eder. 

b) — 11 Haysiyet Divanı asil ve yedek üyeleri de, il 
kongresinde ayni usul dairesinde seçilir. 

e) — 11 kongresine katılacak delegeler asil ve ye
dekleriyle birlikde ilçe kongresinde. Büyük kongreye ka-



tılacak delegeler il kongresinde asil ve yedekleriyle bir-
hkde, is'ari oyla (Parmak kaldırarak) seçilir. 

Kongre karar verirse bu delegeler de gizli oyla seçi
lir. 

d) — Dilek ve temennilerle, siyasi konuşmalara, söz 
alma sırasına göre, seçimler bitince veya son seçim tasni 
ti yapılırken, kongre ekseriyetinin karariyle geçilir. 

Konuşmalardan sonra, kongre başkanı, kongrenin 
millet ve memleketimize hayırlı olması dileğiyle kongre
yi kapatır. 

KONGRELERİN VAZİFE ve SELÂHİYETLERİ : 

Madde : 30 — Kongrelerde âmme işleri, memleket 
meseleleri ve mahalli hizmetler hakkında, parti program 
ve gayelerine uygun görüşmeler yapılır. Kararlar alınır. 

Kongreler kendi kademe idare heyetlerinin karar ve 
murakabe merciidir. Kendi kademe idare heyetlerinin 
mahalli hareket ve faaliyetlerini tetkik eder. Gerek bun
lar ve gerek gelecek çalışma devresi için seçilecek yeni 
idare heyetlerinin, başarmaları gereken hususlar hakkın
da lüzum gördükleri kararları alır. Lüzumlu direktifleri 
verir. 

İdare heyetlerinin faaliyet ve hesap raporlarım ka
bul veya red ener. Gelecek çalışma devresine ait hazırlan
mış tahmini bütçeleri aynen veya tadilen kabul eder. 

Yeni idare heyeti üyelerini, üst kademe kongresine 
gidecek delegeleri asil ve yedekleriyle birlikde seçer. 

İl Kongreleri bunlara ilâveten İl Haysiyet Divanı ü-
yt.lerini asil ve yedekleriyle birlikde gizli oyla seçer. 



KONGREYİ MÜTEAKİP YAPILACAK İŞLER : 

Madde: 31 — Kongrece seçilen ilçe ve il idare he
yeti asil üyeleriyle, il haysiyet divanı asil üyeleri, üç gün 
içinde toplanarak aralarında gizli oyla vazife taksimi ya
parlar. Ve idare heyeti ile 11 Haysiyet Divanı vazife tak
simi listeleri (üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve 
doğum tarihleri, meslekleri, ikamet adresleri; varsa tele
fon numaraları) belirtilerek, hemen üst kademeye ve 
Genel Merkeze birer nüsha olarak gönderilir. 

Seçimi takip eden yedi gün içinde de, idare heyeti 
ve İl Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin ad ve so
yadları, meslekleri ve adresleri mahalli mülki âmire bil
dirilir. (Yeni seçilenler, Eskilerden parti evrakını devir 
vc teslim alırlar.) 

YARDIMCI KURULUŞLAR KONGRELERİ : 

Madde : 32 — İlçe ve illere bağlı yardımcı kuruluş
ların (Gençlik ve Kadın kollarının) kongreleri de, Bu 
Tüzük'de belirtilen kongre usullerine göre yapılır. 

İDARE HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ : 

Madde : 33 — İlçe ve il idare heyetleri, ilk toplantı
larında, aşağıda belirtilen şekilde, aralarında vazife tak
simi yapar: 

1 — İlçe İdare Heyeti: (Başkan dahil 5-11 Üyedir) 
Bir Başkan, 

Bir Başkan vekili (Teşkilât işleriyle uğraşır). 

Bir Sekreter, 

Bir Muhasip üye, 

Bir Denetçi üye seçer. 



Diğer idare heyeti üyelerinden birini, tanıtma ve ya
yın işlerini yürütmekle vazifeli kılar. 1 üyeyi seçim işle
riyle, 1 üyeyi yan kuruluşlar ile vazifeli kılar . 

II — II idare Heyeti : (Başkan dahil 7 - 15 üyedir) 

Bir başkan, 

Dört başkan vekili (biri teşkilât, 2 ncisi tanıtma, 3 
ncüsü Seçim 4 ncüsü Yan Kuruluşlar — Gençlik ve Ka
dın Kolları) işleriyle vazifeli. 

Bir Sekreter, 

Bir Muhasip Üye, 

Bir Denetçi Üye. 
seçer. 

VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ : 

Madde: 34 — idare Heyetleri, Tüzük hükümlerine, 
kongre kararlarına ve üst kademenin talimatına uygun 
olarak çalışmalarım tanzim ederler. Alt kademelerin ve 
kendisine bağlı yan kuruluşların faaliyetlerini murakabe 
ederler. Aynca: 

a) —- Bölgelerindeki mesleki teşekküllerle, amme 
müesseselerinde seçimle vazife almış partililerle işbirliği 
yaparlar. 

b) — Bütün seçimlerde partinin kazanması için 
maddi ve manevi güçlerini, sarf ederler. Ve Partiye dü-
şen kanuni vazifeleri eksiksiz yerine gitirirler. 

c) — Üye Kayıt Defteri'ni Noterden tasdik ettirerek 
'(İlçe ve Merkez ilçeler) tutarlar. KARAR, GELEN — Gİ
DEN EVRAK, Noterden Tasdikli GELİR —GİDER Def
terini tutarlar. 



Partiye giriş Beyannamelerini bir dosyada muhafa
za ederler. Ve Partiye kayıt ve kabul için müracaat eden
ler hakkında karar alırlar. 

d — Parti aidatını toplarlar, partiye gelir teminine 
çalışırlar. 

İdare Heyeti Başkanlık Divanı Üyeleri : 

BAŞKAN : Bulunduğu kademe çevresinde, partinin 
temsilcisidir. Kademe adına parti teşkilâtı ile, resmi ma
kamlarla ve üçüncü şahıslarla muhabere eder, temaslar 
yapar. Parti çalışmalarını ve âmme işlerini takip ederek 
tedbir ve teşebbüslerin alınmasında âmil olur. 

BAŞKAN VEKİLİ : Başkanın yardımcısıdır. Başka
nın bulunmadığı zaman onun vazifesini görür. İlçelerde 
Başkan vekili teşkilât işlerini yürütür. 

İllerde Başkan vekilleri sırayla Başkanın yokluğun
da başkana vekâlet ederler. Yukarıda hizalarında göste-
•rilen hizmetleri yaparlar. 

SEKRETER ÜYE : Kademenin yazı işlerini yürütür. 
Dosyaların tanzim ve muhafazasını temin eder. 

MUHASİP ÜYE : İdare heyetinin hesap işlerine ba
kar. Siyasi Partiler Kanunu Tüzük ve Yönetmelikler hü
kümlerine göre lüzumlu defterleri tutar. Sarfiyatın idare 
heyeti kararlarına uygun olmasından Başkanla Birlik
de mes'uldür. Aidatı tahsil eder. Kongreye sunulacak ke
sin hesap raporuyle, bütçe tasarısını hazırlar. 

DİĞER ÜYELER : Kademenin hizmetlerinin yürü
tülmesinde Başkanlık Divanının çalışmalarına yardımcı 
olurlar. Hizmet ve sorumluluğu müştereken paylaşırlar. 

DENETÇİ ÜYE : îdare heyetinin harcamalarını ve 
hesaplarını murakabe eder. Tahsil ve sarf hesaplarının 



kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak tutulup 
tutulmadığını teftiş eder. 

Muhasip Üye, Denetçinin her talebinde Gelir - Gider 
defterini ve hesap evrakını tetkikine takdim eder. 

Denetçi, her ay kademenin mali hesap durumunu bir 
raporta idare heyetine bildirir. 

İdare Heyetlerinin Toplantısı : 

Madde : 35 — İdare heyetleri en az on beş günde 
bir toplanmaya mecburdur. İzinsiz ve mazeretsiz arka 
arkaya üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. 
Ancak üst üste iki oturuma gelmeyen üyeye, yeri, günü 
saati ve iki celseye gelmediği bildirilerek ikaz edilir. Bu
na rağmen gelmezse karar alınır. İdare heyeti üyeliğinden 
iskat edilir. Ve yerine sırada olan yedek üye davet edilir. 
İdare Heyetinin toplantı nisabı üye tam sayısının yarı
dan bir fazlasıdır. 

İdare heyeti toplantılarında, karar toplantıda hazır 
bulunanların ekseriyeti ile alınır. Reyler eşit çıkarsa Baş
kanın olduğu taraf tercih olunur. Alınan kararlar, KA
RAR defterine geçirilir, ve imzalanır. 

İdare Heyetlerinde Boşalma : 

Madde: 36 — İdare heyeti üyelerinin istifaları veya 
Genel İdare Heyetince işden el çekdirilmeleri halinde, 
sırada olan yedek üyelerle heyet tamamlanır. 

Kademe Başkanlık Divanında ve Denetçi üyelikde bo
şalma olmuşsa 3 gün içinde yeniden vazife taksimi yapı
lır ve 7 gün içinde vazife taksimi listesi mahalli Mülki 
Amirliğe bildirilir. 

Yedek üyelerin davetiyle de, idare heyeti asgari üye 
sayısı doldurulmazsa, üst kademe muvakkat idare heyeti 



kurar. Ve 45 gün içinde kongre ile yeni idare heyeti se
çilir. 

Haysiyet Divanı Vazife Taksimi : 

Madde : 37 — Kongrede seçilen il haysiyet divanı 
(5 asil üyesi) seçimlerini takip eden üç gün içinde top
lanarak aralarından, bir Başkan ve bir kââtip üye seçer
ler. 

Siyasi Faaliyet : 

Madde : 38 — İdare Heyetleri, çevrelerindeki siyasi 
faaliyetleri yakından takip ederek, çevrelerindeki iktisa
dî, sıhhî, imar vesair işleri hakkında belediyeler ve 11-
Genel meclislerindeki parti mensuplarım tenvir ederler. 
Bunları talimat dairesinde, grup halinde teşkilâtlandır
mak, faaliyet istikametlerini tayin etmek, mühim siyasi 
hadiseleri üst karneye bildirmek, seçimlerde yapılması 
icap eden işleri mahallin şartlarına göre tayin, tanzim ve 
idare etmek ile vazifelidirler. 

Mahalli seçimlere katılmaktan, aday göstermekten 
istinkâf edemezler. 

Yasak Fiiller : 
Madde: 39 — Genel İdare Heyeti'nin muvafakatini 

almadan kendi çevrelerini asan parti umumi siyaseti 
hakkında beyanat veremezler. 

Bağlı bulundukları üst kademe ile irtibatlarım kes
meye karar alamazlar. 

Meşru talep ve şikâyetlerinde üst kademe ile ihtilafa 
düştüklerinde, üst kademeye malûmat vermek suretiyle 
durumu, Genel İdare Heyeti'ne bildirirler. 

Kendi kademelerine tekabül eden resmi makamlar
dan yukarı makamlarla muhabere edemezler. Lüzum 



gördükleri ahvalde bir üst kademe idare heyetine bildi
rerek o kademe vasıtasıyle o hususu takip ederler. 

Ücretli Memur ve Müstahdemler : 

Madde : 40 — Parti hizmetleri için lüzum ve ihtiya
ca göre alınacak memur, sekreter ve müstahdemlerin işe 
alınması, çıkarılması, ücretlerinin tesbiti idare heyeti ka-
rariyle yapılır. 

Teftiş ve Murakabe : 

Madde : 41 — İdare heyetlerinin faaliyetleri .siyasi 
Partiler kanunu ve TÜZÜK HÜKÜMLERİNE göre tu
tulması icap eden defter, kuyudat ve dosyaların durumu, 
Genel İdare Heyeti'nin kendi üyeleri veya partili T.B.M.M. 
üyeleri arasından vazifelendirdiği şahıslar ve Parti Mü
fettişleri tarafından teftiş ve murakabe edilir. 

Genel Muhasi püyç, kademelerin mali hesaplarını 
kontrol ve takip eder. 

Üst kademe, alt kademelerin faaliyetlerini muraka
be eder, ve onlara yardımcı olur. 

Işden El Çektirme : 

Madde: 42 — Genel İdare Heyeti aşağıdaki haller
de kademelere veya başkan ve üyelerine işden el çekti-
rebilir : 

a) — Vazifelerini yapmayan, aralarında geçimsizlik 
çıkan, nemelazımcı ve uyuşuk olan, çalışmayan, parti 
menfaatlannı açık şekilde ihlal eden, 

b) — Parti hesaplarında yolsuzluk bulunan alakalı 
idare heyeti başkan ve üyelerine — kanunî mesuliyetleri 
baki kalmak şartıyle — Genel İdare heyeti işden el çek-
tirebilir. Bu mevzuda: 



1 — İl İdare Heyeti, ilçe idare heyeti başkan ve üye
lerinin işden el çekdirilmelcrini icap ettiren bir hususu 
tesbit ettiğinde, durumu esbab-ı mucibeli bir raporla Ge
nel İdare Heyetine bildirir, ve ilçe idare heyetinin feshi
ni isteyebilir. 

Genel idare heyeti, yaptırdığı tahkikatın neticesine 
göre veya teftiş sırasında müfettişlerin göstereceği lüzum 
üzerine, il ve ilçe başkam ve üyelerini kısmen veya tama
men işden el çektirebilir. Genel idare heyetinin vereeği 
karar kesin (kat'i) dir. 

2 — İl İdare Heyetleri Başkan ve üyelerinin işden 
el çekdirilmelerini icap ettiren hallerine re'sen muttali 
oian veya müfettişlerin gösterdiği lüzum üzerine Genel 
İdare Heyeti, o başkan ve üyelerin müdafasını kısmen 
veya tamamen işden el çektirme kararı verebilir. Genel 
İdare Heyetinin kararı kat'idir. 

3 — Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerindeki Parti 
Görevlilerinin faaliyet göstermedikleri veya parti men-
faatlanna aykırı hareketlerde bulunduklarını tesbit eden 
ilçe idare heyetleri o parti görevlisine işden el çektirir ve 
45 gün içinde Toplantı yaptırarak yeni Parti Görevlisi ve 
yedeğini seçtirir. — 

4 — Kademelere bağlı Yardımcı Kuruluşların işden 
el çektirilmelerini icap ettiren hallerini tesbit eden kade
me idare heyetleri, üst kademe idare heyetlerinin muva
fakatim alarak işlerine son verebilir, ve durum Genel İda
re Kuruluna bildirilir. Genel idare Heyeti'nin karan ke
sindir. 

Genel Idare^ Heyeti, her hangi bir kademe yardımcı 
kuruluşunun işden el çekdirilmesini icap ettiren halleri
ne re'sen muttali olduğunda, kısmen veya toptan işden 
el çekdirme karan alabilir. Bu karar kesindir. 



M E R K E Z T E Ş K İ L Â T I 

Büyük Kongre : 

Madde : 43 — Büyük Kongre, Partinin en yüksek 
karar merciidir. 

Devlet, cemiyet ve partiyi alakalandıran mevzular 
ile parti politikası ve âmme menfaatları hakkında umu
mi mahiyetde temenni veya bağlayıcı kararlar almak, 
partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, kanun 
ve Tüzük hükümlerinin gösterdiği sair hususları karara 
bağlamak, partinin kesin hesap ve bütçesini kabul veya 
reddetmek, Genel İdare Heyetini ibra etmek, Tüzükde 
gösterilen organları seçmek, partinin feshine veya başka 
bir parti ile birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona 
erecek partinin mallarını tasfiye suretine dair kararlan 
vermek BÜYÜK KONGRE'nin selâhiyetlerindendir. 

Büyük Kongre'nin Toplanması: 

Madde: 44 — Büyük Kongre, iki yılda bir Genel 
İdare Heyeti'nin tesbit edeceği yer ve zamanda yapılır. 
Ancak Genel İdare Heyeti Büyük Kongrenin toplanma ta
rihini öne alabilir. 

Toplantı yer ve zamanı kanunî müddet (7 gün) için
de Hükümete bildirilir. 

Büyük Kongrenin günü, saati, yer ve ruznânmesi 
alışılmış usulleri edelegelere duyurulur. Ruznâmeyi Ge
nel İdare Heyeti hazırlar. 



Lüzumlu hallerde Parti Genel Başkam veya Genel 
îdare Heyeti veya Büyük Kongre delegelerinin en az 
beşde birinin yazılı talebiyle Büyük Kongre fevkalâde 
toplantıya çağrılabilir. 

Fevkalâde Kongre ruznâmesine, toplantıyı icap etti
ren hususlar dışında bir madde konamaz .Ruzndmeyi da
veti yapan merci hazırlar. 

Büyük Kongrenin Teşekkül Tarzı : 

Madde : 45 — Büyük Kongre, tabii ve seçilmiş de
legelerden teşekkül eder. 

a) — Tabii Delegeler : 

1 — Parti Genel Başkanı, 

2 — Genel İdare Heyeti Üyeleri 

3 — Yüksek Haysiyet Divanı Başkan ve Üyeleri, 

4 — Partili Senatör ve Milletvekilleri ile Partili Ba
kanlardır. 

b) — Seçilmiş Delegeler : 

Her il kongresince o ilin çıkarmakta olduğu Senatör 
ve Milletvekili sayısı toplamının iki katı olarak seçilen 
delegelerdir. 

AÇILIŞ VE KARAR NİSABI : 

Madde : 46 — Büyük Kongre, delege tam sayısının 
salt çoğunluğu (yarıdan bir fazla ekseriyetle) ilân edilen 
yer ve günde toplanır. 

Yoklamayı müteakip, toplantı nisabı varsa Parti 
Genel Başkam veya Genel İdare Heyetinden bir üye ta
rafından açılır. 



ilk davet üzerine yapılan toplantıda yeter sayı bu
lunmazsa, ikinci çağrı üzerine yapılan toplantıda yeter 
sayı aranmaz. 

Büyük Kongerenin karar yeter sayısı, kazır bulunan 
üyelerin salt çoğunluğudur. 

Partinin Tüzük ve Programında değişiklik yapılması
na dair teklifleri, cemiyet ve devlet düzenini veya âmme 
faaliyetlerini yahut parti politikasını ilgilendiren mevzu
larda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak 
için, bunların Genel Başkan yahut Genel îdare Heyeti ve
ya Büyük Kongre üyelerinin en az yirmide bir tarafından 
ileri sürülmüş olması gerekir. Bu teklifler, Büyük Kongre
ce seçilecek komisyonda görüşüldükten sonra, Büyük 
Kongre, komisyon raporunu inceler ve karara bağlar. 

BÜYÜK KONGRE BAŞKANLIK DİVANI: 

Madde: 47 — Büyük Kongre, ruznâmesindeki mesele
leri müzakereye başlayabilmek için, iş'ari oyla bir başkan 
iki başkan vekili, sekiz kâtip seçer. 

Kongre başkanı ruznâme maddelerini okuyarak, top
lantının başladığını hâzirûna büdirir. 

Hazır bulunan delegelerin en az 1/10 nin görüşülmesi
ni teklif ettiği hususlar ruznâmeye ilâve edilir. 

Ancak, Büyük Kongrenin Fevkalâde toplantısında ruz
nâme maddelerine ilâve ve tadil teklifi yapılamaz. 

Faaliyet ve hesap raporları, muhammeni bütçe oku
narak, söz alma sırasına göre üzerlerinde müzakereler ya
pıldıktan, Hesap Tetkik Komisyonu raporu görüşüldükten 
sonra Genel îdare Heyetinin ibrası oylanır. 



Genel İdare Heyeti Başkan ve üyeleri bu ibra oylama
sına katılamazlar. 

Müzakerelerde Genel İdare Kurulu üyelerinin Senatör 
ve Milletvekillerinin öncelikle söz hakkı vardır. 

Muhammen Bütçe de görüşülerek aynen veya tadilen 
kabul olunur. 

Seçimlere geçilir. 

Mühürlenmiş boş oy pusulaları ve zarfları delegelere 
dağıtılır. 

Hazirunun görebileceği bir tahtaya adaylar, asil ve ye
dekleri ayrı ayrı yazılır. Delegeler istedikleri adayları bu 
oy pusulalarına yazarlar. Veya basılmış veyahut daktilo 
ile teksir edilmiş listeleri de mühürlü zarflara koyarak 
oy sandıklarına atarlar. Kongrece seçilen 5-7 kişilik. Tas
nif heyetleri Divanın, murakabesi altında oylan sayarak 
zaptım tutarlar. Asil üyeler kadar da yedek üye seçilir. 

Kadrodan fazla miktarda aday ismi yazılan oy pusula
larında alt sıradakiler muteber sayılmaz. 

Büyük Kongrece Seçilecek Merkez Organları: 

a) — GENEL BAŞKAN: 

Parti Genel Başkam Büyük Kongre tarafından seçilir. 

İki normal kongre arasında istifa veya intihlal vuku 
bulursa, müteakip normal kongreye kadar Genel İdare 
Heyeti kendi üyeleri veya partililer arasından bir Genel 
Başkan seçer. 

b) — Genel İdare Heyeti: 

Büyük Kongre Genel İdare Heyetinin 20 asil ve o ka
dar da yedek üyesini seçer. 



c) »— Yüksek Haysiyet Divanı: 

Büyük Kongre Yüksek Haysiyet Divanına 7-9 asil ve 
o kadar da yedek üye seçer. 

Divan Başkanı, Kongrenin zabıtalarını ve bütün ev
rakını bir dizi pusulasına bağlar, seçilen Genel Başkana 
teslim eder . 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Vazife ve Selâhiyetoleri: 

Madde: 48 — Partinin sevk ve idaresinden Genel Baş
kanla Genel İdare Heyeti müştereken vazifeli ve sorumlu
dur. 

a) — Genel Başkan: Genel İdare Heyetine, Partinin 
T.B.M.M. deki grup ve bunların müşterek toplantılarına 
başkanlık eder, Partiyi fiilen ve hukuken temsil eder. 
Parti adına beyanlarda bulunur. Devlet erkânıyle temas
lar yapar. 

Genel Başkan Parti adına dâva açma ve davada husu
met selâhiyetini haizdir. İcabeden hallerde kendisine iza
feten bu selâhiyetleri kullanmak, Devlet daire ve müesse
selerinde Partiyi temsil etmek üzere Genel Başkan yar
dımcılarından birini veya genel sekreteri vazifelendire-
bilir. 

b) — Genel İdare Heyeti: Partinin en yüksek icra ve 
karar organıdır. Büyük kongrece seçilmiş 20 üyeden mü
teşekkildir. 

Genel İdare Heyeti lüzum görürse, kendi seçeceği 5'e 
kadar üye ile, Genel İdare Heyeti sayısını (25)'e kadar 
çıkarabilir. 



Genel tdare Heyeti mer'i kanunlar, Tüzük, Program 
ve Büyük Kongre kararları dairesinde Partiyi temsil, sevk 
ve idare eder. 

Partinin bir koalisyon hükümetine katılıp katılma
masına veya partili üyelerin parti dışı bir hükümetde va
zife alıp alamıyacaklarına karar verir. 

Genel İdare Heyeti, Tüzük, Program ve parti menfaat
lerine mugayir bulduğu bütün işleri tashih eder. 

Parti işlerini tanzim eden bütün Yönetmelikleri ya
par. 

Teşkilâtı bulunmayan il ve ilçelerde müteşebbis He
yetler kurar. Bu heyetlerin teşküi için bir veya bir kaç 
şahsa selâhiyet verebilir. 

Genel idare heyeti kâfi derecede faaliyet göstereme
yen ve üyeleri arasında geçimsizlik ve anlaşmazlık bulu
nan idare heyetlerini işden el çektirir. 

Kanun hükümlerine göre, Genel Merkez adaylarını 
ve bunların listedeki sıralarım tesbit eder. Ve seçimi par
tiye bırakılan Sanatör ve Milletvekili adaylarım tayin eder. 

Genel îdare Heyeti, Tüzüğe aykırı veya parti tesanü-
dünü bozan hareketler vuku bulduğu taktirde kademe 
kongrelerini hükümsüz sayabilir ve yeni kongreler yapıl
masına karar verebilir. 

Genel îdare Heyeti'nin izinini almak şartıyla il idare 
heyetleri yukarıdaki fıkrada belirtilen yetkileri kullana
bilir. 

Siyasi Partiler Kanununun kabul ettiği şartlara uygun 
olarak, gayri menkul iktisap ve tasarrufu, devir ve ferağı 
için karar alabilir. îl ve ilçe idare heyetlerine selâhiyet 
verebilir. 



Siyasi Partiler Kanunu dairesinde parti gelirini artır
mak için her türlü çareye başvurur ve tedbirler alır. 

Lüzumu halinde bütçeye tahsisat ilâvesine^ bütçenin 
fasıl ve maddeleri arasında aktarma yapılmasına, muay
yen hususlara sarf edilmek üzere istikraz akdine karar 
verebilir. 

GENEL İDARE HEYETİ VAZİFE TAKSİMİ: 

Madde: 49 — Genel İdare Heyeti Başkan ve Üyeleri, 
Büyük kongrece seçilmelerini müteakip 3 gün içinde top
lanarak aralarından: 

Dört Başkan Yardımcısı: 
a) — Bir Teşkilât Başkam, 

b) — Bir Seçim İşleri Başkam, 

c) — Bir Kültür Propaganda ve İstihbarat Başkanı, 

d) — Bir Yardımcı Kuruluşlar Başkanı. 

(Parti Genel Başkanının gaybubeti halinde kendisine, 
yukarıdaki sıraya göre Genel Başkan Yardımcıları vekâ
let eder.) 

Bir Genel Sekreter, 

Bir Genel Muhasip, 

İki Denetçi Üye. 
Seçerler. Bu seçilenler iki denetçi üye hariç — Genel Baş
kanla birlikde Genel İdare Heyeti BAŞKANLIK DtVANI'nı 
teşkil ederler. 

GENEL BAŞKANLIK DlVANI: Genel idare Heyeti
nin gündemini (Ruznâmesini) hazırlar. Genel idare He
yetinin kararlarım yürütür. Genel İdare Heyetince kendi-



Itrine verilen selâhiyetleri kullanır, verilen vazifeleri ye
rine getirir. 

GENEL SEKRETER: Yazışmaları yapar. Genel îdare 
Heyetinin ve Başkanlık Divanının karar ve talimatlarını 
teşkilâta tebliğ eder. 

Büro memurlarının tayin tekliflerini Başkanlık Di
vanına getirir. Ve büro idaresine bakar. 

GENEL MUHASİP: Genel Merkezin mali işlerini yü
rütür. Merkez muhasebe defter ve evrakını tutar, tiler teş
kilâtının mali işlerini murakabe eder. 

Partinin malî işlerine ait muamele ve muhasebesinde 
Genel Başkan veya yardnncıları ile birlikde sarf evrakını 
imzalar. 

Denetçilerin her talebinde defter ve muhasebe evrakı
nı onların tetkikine arz eder. 

DENETÇİLER: Merkez Teşkilâtı Denetçileri, partinin 
merkez muhasebe muamelatım devamlı murakabe eder
ler. 

Genel îdare Heyetine, her 3 ayda bir, partinin mali 
ve muhasebe durumu hakkında rapor verirler. Bu husus
larda tekliflerde bulunabilirler. 

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI: 

Madde: 50 — Yüksek Haysiyet Divanı 7-9 üyeden te
şekkül eder. Büyük kongrede ayni sayıda yedekleriyle bir
likde seçilirler. Seçimlerini müteakip toplanarak araların
dan bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı bir de Sekreter 
seçerler. 



Vazife ve Sejâhiyetleri: 

Madde: 51 — Yüksek Haysiyet Divanı kurucu üyeler 
ve Genel İdare Heyeti üyeleri hakkında doğrudan, partili 
T.B.M.M. Üyeleri hakında da kendi gurupları Haysiyet 
Divanlarının mütalealarmı alarak karar verir. 

Yüksek Haysiyet Divanı 11 Haysiyet Divanlarının iti
raz merciidir. 

Parti Genel Başkanı veya Teşkilât Başkanının veya 
kendi Başkanının davetiyle toplanırlar. 

Genel İdare Heyetinin sevkettiği disiplin işlerini ka
rara bağlar. 

Vazife müddetleri seçildikleri Büyük Kongreden son
raki normal Büyük Kongreye kadardır. 

Yüksek Haysiyet Divanı Başkan ve üyeleri 11 Haysiyet 
Divanında da üye olamazlar. 

Büyük Kongre, T.B.M.M. Grupları, 11 Genel Meclisi 
ve Belediye Meclisleri üyelikleri hariç, partinin diğer or
gan, heyet ve vazifelerinde bulunamazlar. 

Yüksek Haysiyet Divanı'mn kararlan (kati) dir. 

Yüksek Haysiyet Divanı üyeliklerinde inhilâl olunca 
sırada olan yedek üye davet edilerek teşekkül tamamla
nır. 

PARTİ DİSİPLİN ORGANLARI: 

Madde: 52 — Millî Selâmet Partisinin disiplin organ
ları: 

a) II Haysiyet Divanı, 

b) Yüksek Haysiyet Divanı, 



c) T.B.M.M. Gurupları Haysiyet Divanlarından 
ibarettir. 

Haysiyet Divani arınca verilecek Disiplin Cezalan : 

Madde: 53 — Disiplin cezalan şunlardır: 

a) İhtar, 

b) Tevbih, 

c) Geçici çıkarma, 

d) Daimi çıkarma. 

Haysiyet Divanları, yapacakları incelemelerde edine
cekleri kanaate göre bu cezalardan her hangi birini sıra 
gözetmeksizin vermeye selâhiyetlidirler. Şu kadar ki, sevk 
yazısında istenilen disiplin cezasından daha ağırını vere
mezler. 

Parti Haysiyet Divanları Vazife ve Seîâhiyetleri: 

Madde: 45 — Partinin disiplin organlarından: 

a ) 11 Haysiyet Divanlan, il kongresince seçilen 5 üye
den teşekkül eder. Kongre aynca 5 yedek üye de seçer. 
Asil üyelerden boşalma halinde yerine sırada olan yedek 
üye geçer. 

Haysiyet Divanı üyeleri seçimlerini müteakip üç gün 
içinde toplanarak aralanndan bir başkan, bir başkan yar
dımcısı bir dei kâtip seçerler. 

İl Haysiyet Divanı, il çevresinde bulunan ve o ilin il
çesine kayıtlı olan partiler hakkında disiplin cezası verir. 

Partiliyi 11 Haysiyet Divanına, İl İdare Heyeti sevk 
eder. 



b) M.S.P. T.B.M.M. Grupları Haysiyet Divanları: 

1 — Cumhuriyet Senatosu Millî Selâmet Partisi Gru
bu Haysiyet Divanı, 

2 — Millet Meclisi Millî Selâmet Partisi Grubu Haysi
yet Divanı, 
kendi Grup üyeleri tarafından 7-9 kişi olarak seçilirler. 

Grup Haysiyet Divanları kendi grupu üyelerine disip
lin cezalan verir. M.S.P., T.B.M.M. Üyelerini, kendi Grup 
idare Heyetleri, kendi Grup Haysiyet Divanlanna sevk 
eder. 

Partinin Meclislerden birinde Grubu yoksa, diğer Gru
bun Haysiyet Divanı aynı vazifeyi görür. 

İki ayrı Grup üyesi arasında çıkan geçimsizliklerde ve 
Gruplan müştereken alâkadar eden hallerde Grup Hay
siyet Divanlan birleşik halde karar verirler. 

Grup Haysiyet Divanları, Grup üyeleri hakkında da
imi çıkarma karan veremezler. Ancak esbab-ı mucibeli 
bir kararla dosyayı Yüksek Haysiyet Divanına sevk eder
ler, daimi ihraç karan talep edeblirler. 

Grup Haysiyet Divanlan her toplantı yılı başında bir 
sene vazife görmek üzere seçilirler. 

c) Yüksek Haysiyet Divanı: 

Partinin en üst disiplin organıdır. Kurucu üyeler, Ge
nel Başkan ve Genel idare Kurulu üyeleri, Yüksek Hay
siyet Divanı ve 11 Haysiyet Divanlan üyeleri hakkında di
siplin cezalan verir. T.B.M.M. Grup Haysiyet Divanların
dan, Grup üyeleri hakkında daimi çıkarma talebiyle gelen 
kararlan inceler ve neticelendirir. 



HAYSİYET DİVANLARININ YARGILAMA 
USULLERİ: 

Madde: 55 — Haysiyet Divanları, müdafaası alınma
dan hiç bir partiliye ceza veremezler. 

Disiplin cezası vermesi istenilen, şikâyet edilen parti
liye,, 15 gün içinde müdafaasını yapması için tebligat ya
parlar. Bu müddet dolunca üye tam sayısının salt çoğun
luğu ile toplanırlar. 

Yapılan müdafaayı incelerler. Lüzum gördükleri tak
dirde üyeleri vasıtasiyle tahkikat yaparlar, şahit dinler
ler. Partilinin şifahî ifadesini de alabilirler. Alâkalı partili 
15 gün içinde yazılı müdafaasını bildirmemişse, hakkında 
iddia ve deliller üzerinde inceleme yaparak kararı vetir-
ler. 

Haysiyet Divanları, bu 15 günlük tebligat müddetin
den sonra, her halde (30) gün içinde kararlarını vermiş 
olurlar. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
alınır. 

Karar 7 gün içinde alâkalılara tebliğ olunur. 

Haysiyet Divanı Kararlarına İtiraz: 

Madde: 56 — Yüksek Haysiyet Divanının ve T.B.M.M. 
Grupları Haysiyet Divanlarının kararlan kesindir. Bu ka
rarlara itiraz edilemez. 

11 Haysiyet Divanı kararlarına karşı alâkalılar bir 
hafta içinde Yüksek Haysiyet Divanı'na itirazda buluna
bilirler. 

11 İdare Heyetleri, İl Haysiyet Divanlarının verdiği ka
rarlara karşı Yüksek Haysiyet Divanına şikâyet ve itiraz 
yapabilirler. 



Yüksek Haysiyet Divanı 30 gün içinde kendisine ya
pılan itirazları neticelendirmek zorundadır. 

Bu müddet içinde bir karar verilmediği takdirde II 
Haysiyet Divanının karan kesinleşmiş olur. 

Disiplin Mevzuunda İhtiyatî Tedbir : 

Madde: 57 — Partiden çıkarmayı ve geçici çıkarmayı 
ioab ettiren hallerde disiplin cezası verilmesi için sevk 
ksrarı almaya selâhiyetli parti organları, tedbir mahiyetin
de olmak üzere, disiplin organına sevk edilen üyeyi, parti 
içindeki vazifelerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

Hakkında böyle bir tedbir karan alınan üye parti 
faaliyetlerine katılamaz. Disiplin organından karar çıkın
caya kadar partili sayılamaz. 

T.B.M.M.'deki üyeler de Grup çalışmalarına katı
lamaz. Grup üyesi sıfatını taşıyamaz. 

Disiplin Cezalarını Af Mercii: 

Madde: 58 —Haysiyet Divanları tarafından hakların
da geçici çıkarma kararı verilen partili üyelerin tutum ve 
davranışlarını, islâh hallerini dikkate alarak, Genel idare 
Heyeti af karan alabilir. ' 

Haysiyet Divanlannın daimi çıkarma kararlanna kar
şı, Büyük Kongrede üyeler tarafından af talebi yapıla
bilir. Büyük Kongre durumlanna göre af karan verebilir. 

Ancak, Kongrelerde ve Büyük Kongrede, Haysiyet 
Divanına sevk kararı veren merci ve şahıslarla, sevk ka
rarları ve Haysiyet Divanı kararları tenkid ve müzakere 
mevzuu yapılamaz. 



Disiplin Cezalarını icap Ettiren Haller: 

Madde: 59 — Disiplin cezasını icap ettiren haller şun
lardır: 

a) Siyasî Partiler Kanununa, Parti Tüzük ve Yönet
melik hükümlerine, Genel idare Heyeti, Büyük Kongre ve 
diğer selâhiyetli organlar tarafından verilen kararlara mu
gayir hareketlerde buunmak. 

b) (a)Fıkrasında yazılı esaslara uymayan neşriyat 
yapmak ve bu yolda yapılan neşriyatı tahrik etmek. 

c) Her türlü seçimlerde parti kararı olmaksızın müs
takil adaylık koymak, diğer partilere ve müstakillere rey 
vermek veya onlar lehine propaganda yapmak, veya parti 
adayları aleyhinde açık veya gizli çalışmalar yapmak, oy 
pusulalarında tahrifat yapmak. 

d) Partiyi şahsî menfaatlarına âlet veya bu maksatla 
parti nüfuzunu istismara kalkışmak, Parti içindeki tesa-
nüddü ve teşkilât kademelerindeki ahenk ve faaliyetleri 
bozacak tavır ve hareketlerde bulunmak, parti içinde şa
hıslar ile uğraşmayı itiyad edinmek. 

e) Parti toplantılarındaki konuşma ve kararları açığa 
vurmak, partice kendisine selâhiyet verilmediği halde ken
disini vazifeli ve selâhiyetli göstermek, meşru mazereti 
olmadığı halde oy hakkını kullanmamak. 

f) Kongrelerde, aday yoklamalarında maddî menfaat 
mukabilinde reylere tesir veya bu gibi hallere teşebbüs 
etmek. 

g) Parti evrakında tahrifat yapmak, veya bunları im
ha etmek, parti vazifelerini devir ederken bunları teslim 
etmemek. 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
MİLLÎ SELÂMET PARTİSİ GRUPLARI 

Madde: 60 — Türkiye Büyük Millet Meclisinde partili 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri «CUMHURİYET SENATOSU 
MİLLÎ SELÂMET PARTİSİ GRUBU» nu, partili millet
vekilleri de «MİLLET MECLİSİ MİLLÎ SELÂMET PARTİ
Sİ GRUBU» nu teşkil ederler. 

Bu iki Grup üyeleri bir arada Partinin «TÜRKİYE 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GRUBU» nu vücuda getirir
ler. 

Gmpların üyeleri Yasama Meclislerinin Genel Kurul 
ve Komisyon müzakere ve çalışmalarında, Parti Programı, 
Tüzüğü ve Genel İdare Heyeti kararları ve kendi İç Yönet
il'elikleri hükümlerine Büyük Kongrenin bağlayıcı karar
larına ve Parti umdelerine uymak şartiyle, partinin siyasî 
selâhiyetli organlarını teşkil ederler. 

Madde: 61 — Parti Genel Başkanı T.B.M.M. Üyesi ise 
bulunduğu Meclis Grubunun ve T.B.M.M. Grubunun baş
kanıdır. 

Genel Başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi de
ğilse, T.B.M.M. Grubu kendisine bir Başkan seçer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupları, her toplantı 
yılı başında kendi Grupları için ikişer Başkan Vekili ile 
3-7 kişilik Grup İdare Heyeti üyelerini seçerler. Grup İdare 
Heyetlerinde boşalma halinde yenileri seçilir. 

Partinin Meclislerden birinde Grubu yoksa Grubu bu
lunan Meclisin İdare Heyeti ayni zamanda T.B.M.M. Gru
bu'nun İdare Heyetidir. 

Gruplar adına Başkan, Başkan Vekilleri ve Grup söz
cüsü ile kendilerine Grup adına sözcülük vazifesi verilen 



Grup üyeleri konuşabilirler. Grup îdare Heyetleri mu
ayyen mevzular için sözcüler seçebilirler. 

Grupların çalışma, görüşme ve seçim usulleri, Grup 
İdare Heyetlerinin vazife ve selâhiyetleri, Grup Haysiyet 
Divanlanyle alâkalı hususlar, Partinin T.B.M.M. GRUP ÎÇ 
YÖNETMELİĞİ ile tesbit olunur. 

Madde: 62 — Grup îç Yönetmeliği: Grupların ilk te
şekkülünde, Genel îdare Heyeti tarafmdan hazırlanmış 
bulunan «T.B.M.M. GRUPLARI ÎÇ YÖNETMELİĞİ» Ya
sama Meclisi Başkanlığına verilmeden önce, partili 
T.B.M.M. Grubu üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu 
sayışma eşit üye tarafından imzalanır. 

Bu îç Yönetmelik daha sonra, T.B.M.M. Grubu Genel 
Kurulu (Umumi Heyeti) tarafından değiştirilebilir. 

T.BJVUM. deki Partili Grup Üyelerinin Mükellefiyet
leri : 

Madde: 63 — Partili T.BJVÎ.M. Üyeleri, Meclis çalış
malarında Partinin umdelerine (prensiplerine), Programı
na, Genel îdare Heyetinin kararlarına, Grup umumi he
yetinin bağlayıcı kararlarına uymakla ve bunları destekle
mekle mükelleftirler. 

Makbul mazeretleri bulunmadıkça Meclis ve Gurup 
toplantılarına ve komisyonlara katılmak zorundadırlar. 
Gurupça karar alınmamış mevzularda Meclis çalışmaların
da ve rey vermede serbesttirler. 

Parti aidatından başka Guruba, Gurup İdare Heyetin
ce takdir edilen miktarda para yardımı yaparlar. 

İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE 
MECLİSİ GURUPLARI : 
Madde : 64 — İl Genel Meclisleri ve Belediye Meclisle-

rindeki seçilmiş partili üyeler, bir grup teşkil ederler. 



Partili belediye Reisi, Belediye Meclisindeki Parti 
Grubunun tabiî üyesidir. Ancak, bu grup kararma bağlı 
kalamaz. 

Grup üyeleri aralarından biri Başkan ve icap ediyorsa 
bir ikinci başkan ile lüzumu kadar üyeden terekküp eden 
bir îdare Heyeti seçerler 

Üye sayısı beşden az olan Meclis üyeleri, aralarından 
birini sözcü seçip toplu çalışarak parti görüşlerini ve kendi 
fikirlerini müdafaa ederler. 

Mükellefiyetleri: 

Madde : 65 — Grup üyeleri, Parti umdelerine (prensip
le rine) ve Programına uymakla, üst kademelerle kendi 
kongrelerinin kararlarını dikkate almakla ve kendi gurup
larının kararlarını yerine getirmekle mükelleftirler. 

GENÇLİK VE KADIN TEŞKİLÂTI : 

Madde : 66 —- Parti Tüzüğünün 8,inci maddesi gere
ğince, Parti idare kademelerine bağlı yardımcı birer kuru
luş olarak: 

1 — Millî Selâmet Partisi Gençlik Teşkilatı, 

2 — Millî Selâmet Partisi Kadın Kolları 
halinede teşkil olunurlar. 

Partinin Program,, Tüzük ve Kongre karar ve usulleri
ne bağlı bulundukları kademe idare heyetlerinin kararları
na uygun bir mesai gösterirler. 

Teşekkü! tarzları, çalışma, vazife ve selâhiyetleri ayrı 
ayrı tanzim olunan YÖNETMELÎK'lerle tayin ve tesbit 
olunur. 



PARTİ BÜROLARI VE İSTİŞARE HEYETLERİ: 

Madde: 67 — Parti Genel Merkezinde, lüzum ve-ihtiya-
cm icap ettirdiği miktarda büro ve İstişare Heyetleri teş
kil olunur. 

Hangi büroların, teşkilâtın diğer kademelerine teşmil 
edileceğine, Genel İdare Heyeti karar verir. 



İ K İ N C İ K I S I M 

SEÇİMLER VE ADAYLIKLAR: 

Seçimlere Katılma: 

Madde: 68 — Yapılacak her türlü seçime, tamamen 
veya kısmen Parti olarak katılıp katılmama hakkında ka
rar vermek selâhiyeti, Genel İdare Heyetine aittir. 

İl ve İlçe İdare Heyetleri seçim çevrelerindeki mahal
lî seçimlerden her hangi birine, Genel İdare Heyetinin tas-
vib ve mütalâasını almadan katılmak ve katılmamak kara
rı alamazlar. 

Aday Yoklamalarına Girebilme: 

Madde: 69 — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
üyeleri seçimleri aday yoklamasiyle, Mahallî İdareler Se
çimleri aday yoklamalarına katılacak partili ve partisiz 
aday adaylarının «Millî Selâmet Partisi Aday yoklama Yö
netmelikleri» nde belirtilen sıfatları haiz bulunmaları şart
tır. 

Aday adaylıkları İlçe ve 11 İdare Heyetlerince uygun 
görülenlerin adaylıkları, Genel îdare Heyeti'nin tasvibi ile 
kesinleşir. 

Genel îdare Heyeti adayları veto etmek hakkına sa
hiptir. 



Seçimlerde Parti Adaylarının Tesbiti: 

Madde: 70 — Partinin katılacağı T.B.M.M. üyelikleri 
seçimleri için parti adayları, İlçe Seçim kurulları dene
timinde yapılacak bir ön seçim ile tesbit olunur. 

Millî Selâmet Partisinin bütün seçim çevrelerinde 
göstereceği Senatör ve Milletvekili aday sayısının %95'i 
Ön sçimle, geri kalan %5'i Parti Genel İdare Heyetince tes
bit edilir. 

Genel idare Heyeti, kanun hükümlerine göre tanzim 
edeceği «ÖN SEÇİM ADAY YOKLAMA YÖNETMELİĞİ» 
ile, ön seçim yoklamasına katılaca kadayların vasıflarım, 
müracaat şekillerini, uyulması lâzım gelen şartlan Ön se
çim yoklama delegelerini (Parti Seçmen Kütüğünü teşkil 
eden üyeleri) belirtir. 

Ön Seçimde adaylık için istekli sayısı, o seçim çevresi
nin çıkaracağı T.B.M.M. üyesi sayısından az olduğu takdir
de, Genel İdare Heyeti uygun gördüğü sayıda Ön Seçim 
adayı gösterebilir. 

Bir seçim çevresinde Partinin göstermesi gereken 
aday sayısından az istekli bulunması halinde, adaylar Ge
nel İdare Heyeti tarafından tesbit edilebilir. 

Bir kimse bir seçim çevresinde il aday yoklamasında 
ve aynı zamanda Merkez yoklamasında aday olabilir. 

1 'inci fıkrada söz konusu bir ön seçimde aynı miktar
da rey almış olanlar arasındaki liste sırası, Genel İdare 
Heyetince tesbit edilir. 

Birinci fıkrada bir ön seçimin kanun gereğince iptal 
cdimesine karar verilmişse, bu seçim çevresindeki bütün 



adaylar ve bunların listedeki sıralan Genel İdare Heyetin
ce tesbit edilir. 

Genel İdare Heyeti %5 kontenjan Merkez adayı gös
tereceği adayların, hangi seçim çevrelerinin listelerinde 
yer alacaklannı ve sıralarını lüzum görürse alâkalı 11 İda
re Heyetinin istişari mütâlaalannı almak suretiyle serbest
çe tesbit hakkına sahiptir. 

Partinin Senatör ve Milletvekili adaylannın tesbiti 
için Seçim kurulları huzurunda yapılacak ön seçimlerde, 
oy kullanacak parti kademeleri üyeleri şunlardır. 

A) İllerin Merkez İlçelerinde: 

1 — İl İdare Heyeti Başkanı ile İl İdare Heyet asil ve 
yedek üyeleri, 

2 — İl Hasiyet Divanı Başkanı ile, asil ve yedek üye
leri,, 

3 —İl Gençlik Kolu Başkanı ve üyeleri, 

4 — Merkez İlçe Başkanı ile, İlçe İdare Heyeti asil 
ve yedek üyeleri, 

5 — Merkez İlçe Gençlik Teşkilatı ve Kadın kolu 
Başkanı ve İdare Heyeti yedek üyeleri, 

6 — Merkez İlçeden seçilen Partili İl Genel Meclisi 
üyeleriyle Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri, 
varsa kasaba belediyelerince seçilmiş partili Başkan ve 
üyeleri, 

7 — Merkez ilçeye bağlı mahalle ve köy Parti görev
lileri asil ve yedek üyeleri. 



B) DİĞER İLÇELERDE: 

1 — İlçe İdare Heyeti Başkanı ile İlçe İdare Heyei 
asil ve yedek üyeleri, 

2 — İlçe Gençlik Teşkelâtı ve Kadın Kolu Başkanı ve 
İdare heyeti yedek üyeleri, 

3 — İlçeden seçilen, Partili İl Genel Meclisi üyeleri 
ile Belediye Meclisi üyeleri, varsa Kasaba Belediyelerine 
seçilmiş partili başkan ve üyeleri, 

4 — İlçeye bağlı mahalle ve köy Parti görevlileri asil 
ve yedek üyeleri. 

Müteşebbis İdare Heyetiyle İdare edilen İl ve ilçeler
den, İdare Heyetlerinin asil ve yedek üyeleri yerine yalnız 
müteşebbis İdare Heyeti üyeleri delege olarak yazılır ve 
oy kullanırlar. 

Kısmî Senato üyeleri ve Milletvekili seçimlerinde, 
Millî selâmet Partisinden aday olacakların % 95'i İlçe 
Seçim Kurulları nezaretinde yapılan br ön seçimle tesbit 
edilir °/o5 ini kontenjan Merkez adayı olarak Genel İdare 
Heyeti tesbit eder. 

Ön seçim, 306 sayılı Kanunun 556 sayılı Kanunla de-
ğişikl5'inci maddesine göre, oy verme gününden 42 gün 
önce bütün yurtta aynı günde yapılır. 

Mahalli İdareler Seçimleri: 

Madde:71 — Mahallî İdareler seçimlerinde parti 
adayları, il merkezlerinde yapılan bir parti içi yoklama-
sıyla tesbit edilir. 

Bütün illerin yoklama kurulları, kanunun tayin ettiği 
aynı tarihde toplanarak aday adayları arasından adayları 
seçer sıralarını tesbit eder. 



YOKLAMA KURULLARI: 

Madde:72 — Millî selâmet Partisinin yoklama kurul
ları aşağıdaki kademe üyelerinden teşekkül eder. 

A) IL GENEL MECLİSİ, BELEDİYE MECLİSİ VE 

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TESBİT İÇİN: 

a) İllerin Merkez İlçelerinde: 

1 — İl İdare Heyeti Başkanı ile İdare Heyeti asil ve 
yedek üyeleri. 

2 — İl Haysiyet Divanı Başkanı ile üyeleri, 

3 — İl Gençlik ve Kadın Kolu Başkanı ile üyeleri, 

4 — Merkez İlçe İdare HeyetiBaşkanı ile İlçe İdare 
Heyeti asil ve yedek üyeleri, 

5 — Merkez İlçe Gençlik teşkilâtı ve Kadın Kolu Baş
kanı ve İdare Heyeti üyeleri, 

6 — Merkez İlçeye bağlı mahalle ve köy Parti görev
lisi asil ve yedek üyeler,i 

B)İllerin Diğer İlçelerinde: 

1 — İlçe İdare Heyet Başkanı ile asil ve yedek üyeleri, 

2 — İlçe Gençlik Teşkilâtı ve Kadın Kolu Başkan ve 
İdare Heyeti üyeleri, 

3 — Mahalle ve köy Parti Görevlisi asil ve yedek üye
leri. 

C) Nahiye ve Köy Belediye Meclisi üyeleriyle Beledi
ye Başkanları adaylarını tesbit için: 



Yukarıdaki Merkez ilçe ve ilçe idare Heyetlerine yal
nız o nahiye ve köyün Belediye sınırlan içindeki muhtar
lık Parti görevlisi asil ve yedek üyeleri de iştirak eder. 

Müteşebbis idare Heyetleri, kongresini yapmış î l ve 
îlçe îdare Heyetleri gibi aday yoklamasına üye olarak ka
tılırlar. 

Adaylarda aranan vasıflar, Yönetmelikde gösterilir. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 

MALÎ İŞLER: 

Gelir Kaynakları: 

Madde: 73 — Partinin malî kaynaklan şunlardır : 

1 Parti üyelerinden alınan, yıllık veya aylık aidat, 

2 — Partiye mensup T.B.M.M. üyelerinden alınan aidat 

3 — Adaylık için baş vuranlardan ön Seçime veya 
yoklamaya girmeden önce alman özel aidat, 

4 — Parti yayınlarının, Parti Bayrağı, Flaması, roze
ti ve benzeri rumuzlann satışından sağlanan gelirler, 

5 — Parti Hüviyet Cüzdanlarının ve Parti makbuz, 
defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınan 
paralar, 

6 — Parti mamelekinden, lokallerinin işletilmesinden 
elde edilen gelir, 

7 — Partice tertiplenen konferans, ilmî seminer, ata 
yadigârı spor müsabakaları, millî ahlâkî müsamere, umu
mi yemek ve pikniklerden elde edilen gelirler, 

8 — Bağışlar, 

9 — Krediler, 



10 — Kanuna ve Yasama Meclisleri iç tüzüklerine göre 
Devletçe sağlanan yardımlar. 

Yukarıda 6'ncı bend dışında kalan gelirler için vergi, 
resim ve hare ödenmez. 6'ncı bendde yazılı parti lokalinin 
işletilmesinden elde edilen gelirler, ticarî nitelik taşımayan 
işletme faaliyeti neticesinde sağlanmışsa bu gelişden de 
vergi resim ve hare ödenmez. 

Yukarıda yazılı gelirler partinin hangi teşkilât kademe
si, yardımcı kuruluşu veya görevlisi tarafından sağlanmış 
olursa olsun, Parti Tüzel kişiliğine aittir. 

Partiye üye olmak isteyen vatandaştan giriş aidatı alın
maz. 

Partili her üye, aylık veya yıllık olarak bir aidat öder. 
Bu aidat miktarı en az (1), en çok (1200) lira olur 

T.B.MJML ÜYELERİNİN AİDATI: 

Madde: 74 — Partiye mensup T.B.M.M. üyelerinin ne 
miktar aidat ödeyeceği ve bu aidatın ne miktarının Grup 
faaliyetlerine ve ne miktarının Parti Merkezine ayrılacağı 
Grup karan ile belli olur. 

Madde: 75 — Adaylık için baş vuranlardan, ön seçi
me veya yoklamaya girmeden önce alınacak özel aidat 
Aday yönetmeliklerindeki esaslara göre düzenlenir. 

SATIŞ BEDELLERİ: 

Madde: — Parti yayınlarının, part bayrağı, part fla
ması, rozet ve benzeri rumuzlann, parti hüviyet cüzdanı, 
parti makbuz ve kâğıtlarının satış bedelleri Genel İdare 
Heyetinin kararı ile düzenlenir. 



Satışlar tahsilat makbuzu karşılığında yapılır. 

LOKAL İŞLETME GELİRLERİ: 

Madde: 77 — Parti lokallerinin işletilmesinden ve 
part kitaplıklarına girişten sağlanacak gelirler, benzeri 
yerlerdeki bedel ve ücretler dikkate alınarak alâkalı kade
me İdare Heyetlerinin yapacakları tarifelere bağlanır. 

Konferans, spor müsabakası, umumi yemekler, gibi 
faaliyetler gelirleri: 

Madde: 78 — Partiye gelir sağlayacak bu gibi faali
yetlerden alınacak bedel alâkalı kademenin İdare Heyeti 
karan ile tertip ve tesbit edilir. 

BAĞIŞLAR: 

Madde: 79 — Siyasî Partiler Kanununun 71. maddesi
nin 1. fıkrasında yazılı kurumlardan bağış istenilemez ve 
kabul edilemez. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzel 
kişiden bir yıl içinde alınan bağış 25.000 lirayı veya bu 
kıymeti geçemez. 

Madde: 80 — Parti hükmî şahsiyeti adına taşınmaz 
mal iktisabı ve taşınmaz mallar üzerinde ayni haklara 
ilişkin tasarruflar Genel İdare Heyetinin kararma bağlıdır. 

GELİR MAKBUZLARI: 

Madde: 81 — Parti gelirleri makbuz karşılığında alınır 
Bu makbuzlar Genel İdare Heyeti tarafından bastırılır ve 
teşkilâta dağıtılır. Makbuzlann asıl kısımlannda dip ko
çanlarında aynı müselsel numara bulunur. 



Parti teşkilât kademeleri kullandıkları makbuzların 
dip koçanlarını Genel idare Heyetine iade etmek mecbu
riyetindedirler, iade edilmeyen makbuz dip koçanları do-
Iayısiyle, Genel idare Heyetine karşı malî mesuliyet taşır
lar. 

Makbuz dip koçanlarının (kopyalarının) Parti Genel 
Merkezinde saklanma müddeti beş senedir. 

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

GİDERLER: 

Madde: 82 — Partinin bütün harcamaları (her kade
medeki parti organları ile yardımcı kuruluşlar dahil) parti 
hükmî şahsiyeti adına yapılır. Harcamalara ait müsbit 
evrak, alâkalı kademelerce beş sene saklanır. 250 liraya 
kadar (250 lira dahil) harcamaların müsbit evrak ile tevsk 
mecburiyeti yoktur. Ancak miktarı ne olursa olsun, bütün 
harcamaların, alâkalı idare Heyetlerinin kararma dayan
ması şarttır. 

Parti Teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, ken
disinin ve kendisine bağlı alt kademelerin gelir ve giderle
ri hakkında altı ayda bir hesap vermekle mükelleftir. 

BÜTÇE VE KESİN HESAP: 

Madde: 83 — Parti Merkez Teşkilâtının bütçesi ve her 
bütçenin kesin hesabı, her takvim yılı için Başkanlık Diva
nınca hazırlanır. Bütçe ait olduğu yıldan önce, kesin hesap 
ve bilançosu da o yıldan sonra, iki ay içinde Genel idare 
Heyetine sunulur. 

iller ve ilçeler teşkilâtının bütçeleri bu teşkilât idare 
Heyetlerince yapılır ve üst kademe idare Heyetinin tasdiki 



ile tekemmül eder. İller ve ilçeler yardımcı kollarının büt
çeleri, bağlı bulundukları ana kademe idare heyetlerinin 
tasdiki ile tekemmül eder. 

İller ve ilçeler teşkilâtının geçen yıla ait kesin hesapla, 
rı, kongrelerde kurulan Hesap Tetkik komisyonlarınca in
celenir. Bu hususda tanzim edilen komisyon raporu kong
reye sunulur. 

Kesin hesabın kongrece kabulü ile eski İdare Heyeti 
ibra edilmiş olur. İller ve ilçeler yardımcı kollarının ge
çen yıla ait kesin hesaplan kendi kongrelerinde seçilen 
hesap komisyonlannca incelenir. Komisyon raporu kong
reye sunulur. Kesin hesabın kongrece kabulü ile eski İdare 
Heyeti ibra edilmiş olur. 

Kongrece kabul edilen kesin hesabın, yardımcı kolun 
bağlı bulunduğu kademeye sunulması zaruridir. 

Partinin Merkez Teşkilâtı ile İl ve İlçe Teşkilâtının 
ve yardımcı kollannm birleşik bütçe ve kesin hesaplan, 
Siyasî Partiler Kanununun 79. maddesi gereğince Büyük 
Kognrede karara bağlanır. 

Genel îdare Heyetince tanzim edilen bilanço Kongre
nin tasdikine sunulur. 

Partinin Merkez Teşkilâtı ile îl ve İlçe Teşkilâtının ve 
yardımcı kolların bir önceki takvim yılına ait gelir ve gi
derlerini gösteren kesin hesaplan ile, bilanço her yıhnNi-
san ayı içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mah
kemesi Başkanlığına verilir. 

Madde: 84 — Her kademe, Genel İdare Kurulunun 
tesbit edeceği esaslara göre, gelirinden bir miktannı üst 
kademelere gönderir. 

Madde: 85 — Her kademedeki teşkilâtın tahsilat, 
harcama, parti paralarının saklanması ve her çeşit malî 



muameleleri. Millî selâmet Partisi Hesap Yönetmeliği ile 
belirtilir. 

Madde: 86 — Parti adına malî taahhütlere girişmek 
bankadan para çekmek bir mal ve hak üzerinde tasarruf 
etmek veya bu hususlarda tahsil selâhiyeti vermek için 
Merkezde Genel Başkan veya Genel Başkan yardımcıların
dan biri veya genel sekreter ile Genel Muhasip üyenin.iller 
ve ilçeler ana kademe ve yardımcı kollar teşkilâtında ida
re Heyeti Başkanı, bulunmadığı zamanlarda Sekreter üye 
ile Muhasip Üyenin imzaları şarttır. 

Madde: 87 — Malî muameleleri denetlemek üzere, 
Merkez teşkilâtında en az iki, iller, ilçeler ve yardımcı kol
lar idare Heyetlerinde, kendi idare Heyetleri üyeleri ara
sından seçtikleri birer denetçi bulunur. 

Denetçiler, gelir ve giderleri daimi olarak denetler 
ve neticelerini alâkalı idare Heyetlerine bildirirler. 

Merkez denetçileri her üç ayda bir, iller teşkilatı ve 
yardımcı kuruluşlar denetçileri her ay, mensup oldukları 
idare Heyetlerine rapor verirler. 

Madde: 88 — Parti Merkezindeki yardımcı kollarla, 
il ve ilçelerdeki ana kademeler ve yardımcı kollar tarafın
dan parti hükmî şahsiyeti adına akde girişilmesine ve 
mükellefiyet yükletilmesine ilişkin esaslar Genel idare 
Heyetince tesbit edilir. 

Bu esaslara aykırı olarak girişilen akid ve mükellefi
yetlerden parti hükmî şahsiyeti mesul değildir. Bu tak
dirde mesuliyet akdi yapan ve mükellefiyeti yüklenen ki
şi veya kişilere aittir. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: 
Madde: 89 — Partinin remzi (sapı kalp şeklinde ve 

altda, dikine yukarı doğru durmuş) ANAHTAR'dır. Genel 
idare Heyeti başka bir remiz alabilir. 



Madde: 90 — Parti Tüzük ve Programında değişiklik 
yapma selâhiyeti Büyük Kongrenindir. 

Bu hususlara ait değişiklik teklifleri ancak Genel 
Başkan veya Genel îdare Heyeti, yahut Büyük Kongre üye
lerinin yirmide biri tarafından yazılı olarak yapılır. 

Büyük Kongre delegeleri tarafmdan seçilecek birko-
misyon, bu teklifler hakkında rapor hazırlar. Büyük Kong-, 
re bu raporu inceler, kabul veya red veya tadil suretiyle bir 
karara bağlar. 

Madde: 91 — Bu Tüzük Programla birlikte bir küldür. 

/ Madde: 92 — Bu Tüzük Millî Selâmet Partisi Birinci 

Fevkalâde Büyük Kongresinde 22.7.1973 tarihinde kabul 
edilmiştir. 




