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P A R T İ T Ü Z Ü Ğ Ü 

Partinin Adı ve Merkezi : 

Madde : 1 — Partinin adı TÜRKİYE BİRLİK PAR
TİSİ 'dir Merkezi Ankara 'dır 

Partinin Gayesi : 

Madde : 2 
1 —) İnsan Haklar ı Evrensel Beyannamesinin, mo

dern hukukun, Anayasamızın, Part i ler kanununun Medenî 
kanunun , Cemiyetler kanununun, yürür lükteki mevzuatı
mızın, Tüzük ve programımızın ışığı al t ında ve esasları 
dahi l inde çalışarak memleket ve milletimizi en kısa yol
dan, en süratl i şekilde çağdaş medeniyet seviyesine yük
seltmek, 

2 —) Ayırıcılığm, bölücülüğün, a ş ı n sağın, aşın so
lun, Komünizmin, Emperyalizmin, Faşizmin, Nazizmin, 
he r tür lü dikta rejiminin karşısında olmak ve bunlarla 
mücadele etmek, 

3 —) Bağımsız, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» şeklin
de Atatürk 'çü b i r politika takip etmek, 

4 —) Milletimizi emniyet, eşitlik, hürr iyet ve demok
rat ik nizam içerisinde huzura, refaha ve saadete, top
lumsal adalet ve düzene kavuş turmak, 

5 —) Toplumun öz ihtiyaçlarını tesbit e tmek ve der
hal karş ı lamak, 

6 —) Ulusal birliği ve beraberliği, egemenliği, iler
lemeyi , dayanışmayı ve hürriyeti sağlamak, 
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7 —) Sınıflar arasındaki menfaat ve çatışmaları gi
dermek, 

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

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

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

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

12 —) Reformcu, ilerici, devrimci bi r zihniyetle mem
leketimizi demokra t ik hürriyet düzeni içerisinde iktisadî, 
içtimaî, siyasî, malî, ziraî, ticarî, kültürel bakımlardan 
kalkındırmak, Millî geliri ar t ı rmak ve bu suretle kayat 
seviyesin yükseltmek, 

13 —) İlim, eğitim, kültür ve sağlık seferberliği 
yapmak, 

14 —) Memleketin kalkınmasını, milletin gelişme
sini önleyen bü tün engelleri or tadan kaldırmak, 

15 —) Tezelden toprak, tarım ve mesken reformları 
yapmak, \ : \ ! 

16 —) Anayasamızın «Çalışmak vatandaşlar için hak 
ve vazifedir» düs turunu tatbik etmek, 

17 —) Devlet teşebbüsü yanında plânlı ve programlı 
bir şekilde özel teşebbüse de yer vermek, her iki teşebbü
se ait yat ı r ım sahalarını Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
kalkınma plân ve programına göre tayin etmek, 

18 —) Kültürel sahada da devrimci, reformcu, ile
rici, halkçı Türkçü ve Atatürkçü bir politika takip etmek, 
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19 —) Vakıfların geliri ile okullar, yurtlar , kütüpha
neler, okuma odaları açmak, Türk şair, düşünür ve büyük
lerinin mezar ve anıtlarını yaparak, birer turistik saha 
haline getirmek, 

20 —) Türk folkloruna ve müziğine önem vererek 
her tür lü devlet yayın organlarından Türk folkloru ve 
müziği ile ilgili yayınlar yaparak halkın sesini halka du
yurmak, 

21 —) îlk öğretim davasını en kısa zamanda hallet
mek; bü tün vatandaşları okur-yazar hale getirmek, 

22 —) Kadın hak ve hürriyetlerine geniş yer vermek, 

23 —) Gençliğin he r tür lü meseleleri ile yakından 
ilgilenmek, 

24 —) İbadet dilini ve dinî öğrenimi Türkçeleştirmek, 

25 —) Diyanet İşleri Başkanlığını, çeşitli inanç grup
ları aras ındaki dengeyi ve eşitliği sağlayacak ve bunların 
inanç ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterecek şekilde 
teşkilât landırmak, 

26 —) Vatandaşlar arasındaki ırk, din, mezhep, renk, 
cins ayrımı yapılmasını önlemek; vicdan, din, mezhep ve 
inanç hürriyetlerini , ihlâl, tezyif ve tahkir edenlerin ce
zalandırı lmaları için Türk Ceza Kanununa sarih hüküm
ler koymak, 

27 —) Dinî eğitim ve öğret im yapılan yerlerde ve 
bura la rda okutulan ders ki taplar ıda mezhep tefrikini 
önlemek, dinî eğitim ve öğretimi belli b i r mezhebin tekeli 
alt ına sokmamak, 

28 —) Bütün bunlar ı gerçekleştirmek için demok
ra t ik yoldan seçim yolu ile ikt idara gelmektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
Ü Y E L E R 

Madde : 3 — A) Türkiye Birlik Partisine : 
a) Partinin prensiplerini, Programını ve tüzüğünü 

benimsiyen, 
b) Millî menfaatlere aykırı amaçlar güden kuruluş

lara girmemiş bulunan, 
c) Partinin umdelerini (ilkelerini), Programım ve 

tüzüğünü benimseyen, kadın erkek her vatandaş 
üye olabilir. 

B) a) Türk vatandaşı olmayanlar, 
b ) Reşit olmayanlar, 
c) Kısıtlı olanlar, 
d) Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan do

layı T.B.M.M. üyeliğine seçilme yeterliğini kay
betmiş olanlar, 

e) Lise veya eşiti veya daha alt kademedeki öğre
t im kurul lar ında öğrenci olanlar, 

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

veya özel kanunim verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulmuş Bankalar ın ve Teşekküllerin Yönetim 
ve Denetim işlerinde çalışanlar ile aylıklı ve yev
miyeli memur lar ı ve kamu yararına çalışan der
neklerden özel gelir kaynaklan, ve özel imkân
ları kanunla sağlanmış olanların Genel Yönetim 
Kurul lar ında görev alanlar, 

h ) Başka bir par t in in üyesi bulunanlar, Türkiye 
Birlik Partisine üye olamazlar. 

D) Seçimlerde Türkiye Birlik Partisi aday listelerin
de bulunan ve bağımsız olmayan memurlar, seçimi ka
zanırsa derhal par t i üyesi olurlar. 
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Madde 4 — Partiye üye olmak isteyen vatandaştan, 
par t in in umdelerini (ilkelerini) ve programını ve tüzüğü
nü kabul ettiğine ve onların hükümler ine uyacağına dair 
yazılı b i r taahhüt alınır. Vatandaş, üyelik haklarını dürüst 
kullanacağına ve payına düşen bü tün görevleri yerine ge
tireceğine dair şeref sözü verir. 

Durumu kanuni ve tüzük hükümler ine uygun görü
len kimse İlçe Merkezlerinde İlçe Yönetim Kurulu ve İl 
Merkezlerinde de Merkez İlçe Yönetim Kurulu tarafından 
part iye kayıt olunur. 

İs temin reddi veya bir ay içinde ka ra r alınması ha
linde, Part iye üye olmak isteyenler, sırası ile üst kurulla
ra baş vurabilirler. Merkez Yönetim Kurulunun kararı 
kesindir. 

Part iye üye olmak istemleri sebep gösterilmeksizin 
reddedilebilir. 

Her ilçede kendi çevrelerindeki bü tün üyelerin ka
yıtları bulunur . Bu kayıtların tutuluş usulleri bir yönet
melikte düzenlenir. 

Madde 5 — Bir partilinin, üyelik için, Kanun ve Tüzük 
hükümler ine göre, gereken vasıflan haiz olmadığı veya 
bunu sonradan kaybettiği anlaşılınca savunması alınır. 
Savunma menfi bir sonuç verir veya savunma istemlerine 
bir ay içinde cevap alınmazsa İl Yönetim Kumlunun tek
lifi ve Merkez Yönetim Kurulunun karar ı ile o partilinin 
kaydı silinir. 

Kaydı silinenler, verilen karara karşı , tebliğ tarihin
den i t ibaren bir ay içinde Yüksek Haysiyet Divanına iti
razda bulunabil ir . 

Ancak, Mahkeme ve Seçim kurul lar ı karar ı ile kaydı 
silinenler Part inin hiçbir organına i trazda bulunamazlar. 

Madde 6 — Partiden ayrıldığını yazı ile bildiren par
tilinin kaydı silinir. 
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Madde 7 — Her partili , devamlı olarak oturduğu ve 
kayıtlı bu lunduğu veya kaydını yaptırdığı yerin parti teş
kilâtına mensuptur . Bir kimse, bü tün yurt ta yalnız bir 
ilçeye kaydolunabilir . Hiç b i r partili , naklini yaptırma
dıkça, b i r başka ilçenin üyesi olamaz. 

Madde 8 — Par t i üyeleri : 

a ) Kanuna ve Tüzüğe göre ve takdir ettikleri mik
ta rda Part iye aidat verirler. 

b ) Seçimlerde Part i adaylarına oy vermeğe mec
bu rdu r l a r ve onların kazanmalarını temin için 

:; çalışmakla vazifelidirler. 

c) Par t inin umdelerini (ilkelerini) ve programım 
ve hizmetlerini her vesile ve fırsattan faydalana
rak vatandaş lara duyurup anlatmağa çalışırlar. 

d) Memleket meseleleri, mahallî kamu işleri ve b u 
konulardaki Parti çalışmalarıyla ilgilenip bu hu
sustaki düşünüş ve görünüşlerinden Parti kura l 
lar ının ve partil i lerin faydalanmalarını sağlarlar. 

e) Üyesi olduğu Part i kurullarının toplant ı lanna 
ve çalışmalarına katılırlar. 

f) Par t ide veya part inin kazandığı kamu hizmet
lerinde üzerine aldıkları görevleri layıkiyle ifa 
etmekle, ayrılırken hizmetin icabettirdiği devir 
muamelesini noksansız yapmakla ve kati b i r 

zaruret olmadıkça çekilmemekle yükümlüdürler. 

g) Par t i üyeliğini, par t i görevlerini, partinin ken
dilerine temin ettiği her türlü hizmetleri ne ken 
dileri ve ne de başkaları için hususî menfaat 
vasıtası yapamazlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

P A R T İ T E Ş K İ L Â T I 

Madde 9 — Part i teşkilâtı : 
A) Merkez organlarından, 
B ) İller teşkilâtından, 
C) Yardımcı kurullardan, 
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İl Genel Mec

lisleri ve Belediye Meclislerindeki par t i grupla-
r ınndan, ibarettir . 

A) Merkez organları : 
a ) Büyük Kongre, 
b ) Genel Yönetim Kurulu, 
c) Genel Başkan, 
d ) Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu, 
e) Kadın ve Gençlik Kolları Büyük Kongreleri, 
f) Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim 

Kurulları , 
g) Yüksek Haysiyet Divam, 
h ) Merkez Denetçileri. 

B) İller Teşkilâtı : 
a) İl ve îlçe Kongreleri (Merkez İlçeler dahil) , 
b ) İl ve İlçe Yönetim Kurul lar ı (Merkez İlçe 

Yönetim K u m l u dahi l ) , 

c) İl Haysiyet Divanı, 
d) Köy ve mahalle muhtar l ık bölgelerindeki 

Parti görevlisi ile birer yedeği, 
e) İl ve İlçe Denetçileri, 

C) Yardımcı Kuruluşlar : 
a) İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Kongre

leri, 
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. b ) İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kollan Yönetim 
Kurulları , 

D) Part i G r u p l a r ı : 

a) T.B.M.M. Part i Grupları, 
b ) T.B.M.M. Part i Grupları Yönetim Kurulları, 
c) T.B.M.M. Part i Grupları Haysiyet Divanları 
d) İl Genel Meclisleri Parti Grupları, 
e) İl Genel Meclisleri Parti Grupları Yönetim 

Kurulları , 
Belediye Meclisleri Parti Grupları 
Belediye Meclisleri Parti Grupları Yönetim Ku
rulları. 

Madde 10 — 9. Maddenin «B» bendindeki iller teş
kilâtının ve yardımcı kuruluşların kuruluşunda Parti gö
revlisi ve merkez ilçeler dahil mülkî teşkilât esastır. 

A) a — İlçe Yönetim Kurulları; İlçe Yönetim Ku
ru lu Başkan ve üyelerinin, ilçe çevrelerindeki parti görev
lilerinin, İlçe Denetçilerinin, İlçe Kadın ve Gençlik Kol
ları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, İl Kongre
sine katılacak delegelerin, 

b) İl Yönetim Kurulları ; İl Yönetim Kurulu Baş
kan ve Üyelerinin, İl Haysiyet Divanı Başkan ve Üyele
rinin, Büyük Kongreye katılacak delegelerin, 

Adlarını, soyadlarını, doğum yerlerini ve tarihlerini 
meslek ve sanatlariyle ikâmetgâhlarını, o mahallin en bü
yük Mülkiye Amirliğine, seçilmelerinden başlayarak b i r 
hafta içinde yazı ile bildirirler. 

B) Genel Başkan; Genel Yönetim Kurulu üyeleri
nin, Genel Sekreterin ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
nin, Yüksek Haysiyet Divanı Başkan ve Üyelerinin, Mer
kez Denetçilerinin, Kadın ve Gençlik Kolları Merkez Yö
ne t im Kurulu Başkanı ve Üyelerinin, 
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Adlarını, soyadlarını, doğum yerlerini ve tarihlerini, 
meslek ve sanatlariyle ikâmetgâhlarını , İçişleri Bakan
lığına, seçilmelerinden başlayarak b i r hafta içinde yazı 
ile bildirilir. 

C) A ve B bentler inde yazılı görevlerde boşalma 
hal inde bu görevlere yedeklerden veya a tanmak suretiyle 
gelenler için de aynı işlem yapılır. 

Madde 11 — Part i Teşki lâtmda köy ve mahalle muh
tarl ık bölgelerindeki Part i görevlileri ile yedekleri ilçe
lere, ilçeler ilere, iller de Merkez Yönetim Kuruluna bağ
lıdır. 

Yardımcı kuruluşlar da aynı sıra ile kendi ana kade
melerine bağlıdırlar. 

PARTİ GÖREVLİSİ, DELEGE SEÇİMİ VE 

KONGRELER 

Madde 12 —A) Parti Görevlisi : 
Köy ve mahalle muhtar l ık bölgelerindeki partililer 

tarafından, Yönetmelik hükümler ine göre İlçe Kongresine 
delege olarak katı lmak ve muhtar l ık bölgesi par t i işlerini 
yürü tmek üzere bir Parti Görevlisi ile b i r de yedeği se
çilir. 

B) İLÇE KONGRESİ : 
a ) Köy ve mahalle muhtar l ık bölgesindeki part i gö

revlilerinden (katı lmaması hal inde yedek görevliden) 
b ) İlçe, merkez ilçe çevresinde bulunan mahalle 

ve köy muhtar l ık lar ında en son genel milletvekili seçi
minde par t inin aldığı oy sayısı toplamının 50'ye kadarı 
için muhtar l ık bölgesi par t i görevlisi (51) den (100) e 
kadar ı için bir, (101) den (2CO) e kadar ı için ayrıca bir 
ve ondan sonra gelen her t a m (100) sayı için bi rer olmak 
üzere seçilecek delegelerden, 
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( î l çe kongresi delege sayısı (600) ü geçtiği takdirde 
par t ice o ilçede en son genel mülletvekili seçiminde alı
nan oy sayısı toplamı (600) e bölünmek suretiyle her 
muhta r l ık bölgesinden ilçe kongresine katılacak bir de
lege için lâzım olan yeni sayı tesbit edilir. 

Bu yeni sayıya göre, her muhtar l ık bölgesinden ilçe 
kongresine katı lacak delegeler, birisi par t i görevlisi ol
mak üzere, en çok oy alanlar arasından sıra ile tesbit 
edilir.) 

c) Önceki olağan ilçe kongresine seçilmiş ve görev 
baş ında bu lunan ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerin
den, 

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

e) İlçe Denetçisinden, 
kurulur . 

f) İlçe Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan par
tililer, başkanlığını yapmış oldukları ilçe kongresinin ve 
o ilin parti l i T.B.M.M. yeni ve eski üyeleri, o il'e bağlı ilçe 
kongrelerinin fahrî üyesidirler. 

C) İL KONGRESİ : 

a) İlçe kongrelerince, (Merkez ilçe dahil) kendi 
çevrelerinde en son genel milletvekili seçiminde partinin 
aldığı oy sayısının her (250) si içm, Tüzüğün 15. madde
sinin D bendinin «e» fıkrasına uygun olarak seçilecek bi
re r delegeden, 

( İ l kongresine seçilen delege sayısı (1.000)'i geçtiği 
takdirde, par t in in o ilde en son genel milletvekili seçi
minde aldığı oy sayısı toplamı (1.000)'e bölünmek sure
tiyle her ilçeden il kongresine katılacak her delege için lâ
zım olan sayı tesbit edilir. 
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Bu yeni sayıya göre, her ilçenin, il kongresine gön
dereceği delege sayısı, Tüzüğün 15 inci maddesinin D 
bendinin «e» fıkrasına uygun olarak hesap edilir. Ve bu 
sayıya göre en çok oy alanlar delege olurlar .) 

b ) İl kongresine seçilmiş ve görev baş ında bulunan 
il yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, 

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

bulunan ilçe yönetim kurulu başkanlar ından, 
g) O yıl içinde il kongresinden önce, kongresini 

yapmış olmak şartıyle, il kadın ve gençlik kolu yönetim 
kurulu başkan ve üyeleriyle yardımcı kollar ilçe kongre
lerince seçilmiş ve görev başında bu lunan kadın ve genç
lik kolu ilçe yönet im kurulu başkanlar ından, 

kurulur . 
h) İl yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan partili
ler, başkanlığını yapmış oldukları il kongresinin ve o il'in 
T.B.M.M. üyeliğini yapmış olan part i ler üyeliğini yapmış 
oldukları ilin il kongresinin, fahrî üyesidirler. Fahrî üye
ler katı ldıkları kongrelerde konuşabilirler, oy kullana
mazlar. 

D) İlçe ve il kongreleri delegelerinin süreleri, ken
dilerini seçen kongrenin gelecek toplantısına kadardır . 

Madde 13 — Kongrelerde memleket meseleleri, ma
hallî kamu işleri ile part i çalışmaları hakkında görüş
meler yapılır ve karar lar alınır. 

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

Kongrelerin, üst kademeleri ilgilendiren istekleri ka
mu işlerine taallûk eden dilekleri, yeni yönet im kurulun
ca ilgili mercilere ulaştırılır. 
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Kongreler , yıllık toplantılarında, adını taşıdığı kade
m e ile alt kademelerin çalışmalarını ve malî durumlarını 
inceleyecek ka ra r l a r alır. 

Kongreler , yeni yönetim kurullarına çalışma dönemi 
için direktif ler verir. 

Madde 14 — îlçe ve İl kongreleri iki yılda bir defa 
yapılır. İlçe kongrelerinin tarihlerini iklim şartlarına göre 
ve İlçe, Yönetim Kurullarına danışacak İl Yönetim Ku
rulları , İl kongrelerinin tarihlerini de ayni esaslara göre 
Merkez Yönetim Kurulu tesbit eder. 

Kongreler , üyelerden beşte birinin isteği veya İl Yö
net im Kuru lunun veya Merkez Yönetim Kurulunun kara
rı ile olağanüstü de toplanırlar. 

Kongrelerin toplantı yeri, tarihi ve saati ile gündemi 
yönet im kurulunca en geç bir hafta önce üyelere ve fah
ri üyelere bildiril ir ve en az iki gazete ile ilân olunur. 
Keyfiyet ayrıca hükümete de bildirilir. 

Toplant ı geri bırakıldığı yakdirde en az bir hafta 
evvel üyeler ve fahrî üyeler yeniden çağrılır ve geri bıra
kılma sebepleriyle birlikte yeni toplantının günü, yeri, 
saati ve gündemi iki gazete ile ilân edilmekle beraber hü
kümete de bildirilir. 

Büyük olağanüstü kongrelerde görev başında bulu-, 
nan başkan ve yönetim kurulu değiştirilebilir. Ancak Tü
züğün 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı haller 
bu h ü k m ü n dışmdadırlar . 

Madde 15 — A) Kongrelerin üye tam sayısı, delege
lerle tabi i üyelerin toplamıdır. 

Kongrenin toplantı yeter sayısı, kongre üye tam sa
yısının salt çoğunluğudur. 

İ lk çağrı üzerine yapılan toplantıda, toplantı yeter 
sayısı bu lunmazsa kongre, ertesi günden başlayarak en 
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geç (7) gün içinde uygun bir güne bırakılır . Bu erteleme 
ilgililere duyurulur ve o gün toplantıya katı lanlarla yeti-
nilir. 

Kongrenin ka ra r yeter sayısı, toplantıda, hazır bulu
nan üyelerin salt çoğunluğudur. 

b ) Kongre kendi yönetim kurulu başkanı tarafın
dan açılır ve kongre, kendine partili ler aras ından b i r baş 
kan ve üyeler arasından bir ikinci başkan ve lüzumu ka
dar kât ip seçtikten sonra gündemindeki konuları görüş
meğe başlar . 

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

C) Üst kongre için tesbit edilen tar ihe kadar kong
resini yapmayan alt kademe, üst kademe kongresine ka
tılamaz. 

D) Olağan ilçe kongresi, gündemindeki konuları gö
rüş tükten sonra delegeler, tabiî üyeler ve partil i ler ara
sından : 

a) İl kongresine delege sıfatiyle katı lma yetkisine 
de sahip olmak üzere ilçe yönetim k u m l u başkanım, 

b) İlçe yönetim kurulu üyelerini, 

c) Gelecek ilçe kongresine delege sıfatı ile katılma 
yetkisine de sahip olmak üzere en az (1) en çok (3) ilçe 
denetçisini, 

d) Tüzüğün 36 nci maddesine göre ilçe yönetim 
kuruluna üye olarak katılacak kongresini yapmış kadın 
kolları temsilcisi ile kongresini yapmış ilçe gençlik kol
ları temsilcisini, 

e) İl kongresine katılacak delegeleri, 
gizli oyla seçer ve başkanlık divanınca kapanır . 
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(İ l kongresine katı lmak üzere Tüzüğün 12 nci mad
desine göre tesbit edilecek delege sayısının ilki ilçe yö
net im kurulu başkamna, ikincisi «kongresini yapmış 
olmak şart ı ile» kadm kol lan ilçe yönetim kurulu başka
nına ve üçüncüsü «kongresini yapmış olmak şartı ile» 
gençlik kolları ilçe yönetim kurulu başkanına ayrılır. Ge
riye kalan sayı için delege seçimi yapılır ve en çok oy 
alanlar sıra ile delege seçilmiş olurlar.) 

E) Olağan il kongresi, gündemindeki konulan gö
rüş tük ten sonra, delegeler, tabiî üyeler ve partililer ara
sından : 

a) Büyük Kongreye delege sıfatiyle katılma yetki
sine de sahip olmak üzere il yönetim kurulu başkanını, 

b ) İl yönetim kurulu üyelerini, 
c) İl haysiyet divanı üyelerini ve yedeklerini, 
d) Gelecek il kongresine delege sıf atiyle katı lma 

yetkisine de sahip olmak üzere en az 1, en çok 3 il denet
çisini, 

e) Tüzüğün 36 ncı maddesine göre, il yönetim ku
ru luna üye olarak kaltılacak, kongresini yapmış il genç
lik kolları temsilcisini, 

f) Büyük kongreye katılacak delegeleri, 
Gizli oyla seçer ve başkanlık divanınca kapanır. 
(Büyük kongreye katı lmak üzere, Tüzüğün 20 nci. 

maddesine göre tesbit edilecek delege sayısının ilki il yö
ne t 'm kurulu başkanına, ikincisi «kongresini yapmış ol
mak şart ı ile» kadın kolları il yönetim kurulu başkanına 
ve üçüncüsü «kongresini yapmış olmak şartı ile» gençlik 
kolları il yönetim kurulu başkanına ayn l ı r 4 geriye kalan 
sayı için delege seçimi yapılır ve en çok oy alanlar sıra 
ile delege seçilmiş olurlar.) 

F) Kongrelerin ve seçimlerin usulüne ait itirazlar, 
kongre süresince kongre başkanlık düvanına yapılır ve 
37 nci maddeye göre karara bağlanır. Kongrelerin ve se-
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çimlerin esasına ait itirazlar kongrenin kapanmasmdan 
sonraki 3 gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna yapıla
bilir. Merkez Yönetim Kurulu bu müracaat lar ı en kısa 
zamanda ka ra ra bağlar. Merkez Yönetim Kuru lunun bu 
i t irazlar üzerine vereceği karar lar kesindir. 

G) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri kendi kademe 
kongrelerinde ancak ibradan sonra karar la ra ve seçim
lere katılırlar. Fakat alt kademe kongrelerine delege ola
rak katılamazlar. 

H) Parti görevlisinin ve yedeğinin seçimi ile kong-
relerdeki görüşme ve seçim usulleri Genel Yönetim Ku
rulunca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

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 yenileri
nin seçilmesine kadar devam eder. Seçimden sonra eski 
yönetim kurulu işini hemen yeni yönet im kurullarına 
devreder ve yeni yönetim kurulu ilk görevine başlar. 

Yönetim Kurullarının Görevleri: 

Madde 17 — Yönetim Kurulları : 

a) Tüzük hükümlerine, kongrelerinin karar lar ına 
ve üst kademelerin verdiği ta l imata uygun olarak çalış
malarını düzenlerler ve alt kademelerin ve kendilerine 
bağlı yardımcı kolların çalışmalarını sağlarlar. 

b) Bölgelerindeki meslekî teşekküllerle, kamu mü
esseselerinde seçimde görev almış bulunan partil i lerle iş
birliği yaparak bu teşekkül ve müesseselerin başarılarını 
sağlamağa çalışırlar. 
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c) Bütün seçimlerde part inin kazanmasına çalışır
lar ve partiye düşen kanunî görevleri yerine getirirler. 

d) Parti aidatını toplarlar, partiye gelir sağlarlar. 
e) Üye kayıt defterini, karar defterini, gelen ve gi

den evrak defterini, gelir ve gider defterini tutarlar . (Üye 
kayıt defteri ile gelir ve gider defterinin sahifelerini ve 
kaç sahifeden ibaret olduklarını notere tasdik ett ir ir ler,) 

f) î lçe yönetim kurulları, ikişer nüsha olarak dü
zenlenen partiye giriş beyannamelerinin birer nüshasını 
da il yönetim kuruluna gönderirler. îl yönetim kurul lar ı 
da, ilçelerden gönderilen nüshaları her ilçe için ayrı ayrı 
düzenlenen özel dosyalarda saklamak zorundadırlar. 

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

Yönetim kurulları aşağıdaki esasları da gözününde 
bulundurarak üyeleri arasında iş bölümü yaparlar. 

a) Başkan, bulunduğu kademe çevresinde, part inin 
temsilcisidir. Bu sıfatla kademesi adına parti teşkilâtı 
ile, resmî makamlarla ve üçüncü şahıslarla haberleşir, te
maslar yapar. Parti çalışmalarıyla kamu işlerini takip 
ederek gereken tedbir ve teşebbüslerin alınmasına âmil 
olur. 

b ) Sekreter, partinin yazı işlerini yürütür. Alt ka-
tahtmahr.ni takip eder ve gereken hususlara 

(İlM§&k*tiai Çeker. Kademe çevresinde propaganda 
^7* Myuımn \ e parti taraftarlarının ço-

ylytXV kayıt defteri ile karar defterinin, 
? J ? 6 * * * . U j i t « i r i n i n / imanında ve mun-

******** }<**u™ kuruluna karşı sorumludur. 
*M*m,4% u n u n ona vekillik eder. 

; **f**, kctHİİ kademesinin mali işlerini yürü-
• » • » l u L - k ı n , d t ™ k r - Gelir ve gider defteri-
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nin zamanında ve muntazam tutulmasından yönetim ku
ru luna karşı sorumludur. 

Madde 19 — Yönetim kurulları , üye t am sayısının 
salt çoğunluğu ile toplamr ve toplantıya katı lanların salt 
çoğunluğu ile karar verir. Özürsüz üst üste mutad üç top
lantıya gelmeyen başkan ve üye, yönetim kurulu kararı 
ile görevinden affedilir. Görevinden affedilen üye sırası 
ile üst kurul lara başvurabilir . Merkez Yönetim Kurulu
nun k a r a n kesindir. 

Üst yönetim kurulu, görevini yapmayan alt kademe 
başkan, sekreter, sayman ve kurulun önce yazılı olarak 
dikkatini çeker. Buna rağmen görevini yapmamakta de
vam eden başkan, sekreter, sayman ve kurulu görevin
den affeder. Kurulu görevinden affetmişse geçici yönetim 
kurulu kurar ve en geç 45 gün içinde o kademe kongre
nin toplanmasını sağlar. Bu süre için yeni delegeler se
çilmemiş ise, kongre eski delegelerle toplanır. 

Görevinden affedilen ilçe ve il yönetim kurulu baş
kan ve üyeleri Merkez Yönetim Kuruluna b i r ay içinde 
i t irazda bulunabilirler. Merkez Yönetim Kurulu karar ı 
kesindir. 

Hizmetten affedilen başkan, sekreter, sayman veya 
yönetim kurulu, yaptığı itirazın sonucunu beklemeksizin 
görevini devreder. 

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 partil i üyelerinden ve partil i bakan

lardan, 
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f) Kadın ve Gençlik Kolları Genel Yönetim Kurul
ları başkan ve üyelerinden, 

g) İl kongresince seçilmiş ve görev başında bulunan 
İl Yönetim Kurulu başkanlarından, 

h) Kongreleri tarafından seçilmiş ve görev başında 
bulunan Kadın ve Gençlik Kollan İl Yönetim 
K u m l u başkanlanndan, 

i) İl kongrelerinin, seçim kanunları gereğince, o ile 
müre t tep T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak 
ve Tüzüğün 15 inci maddesinin «E» bendinin (f) 
fıkrasına uygun şekilde seçeceği delegelerden, 

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

larında yazılı olduğu üzere) Büyük Kongre üyesi bulunan 
kimseler ayrıca il kongrelerince delege olarak seçilemez
ler. 

B — Büyük Kongre tam üye sayısı yukarıdaki bend-
de yazılı olanlara göre hesap edilir. 

Büyük Kongrenin toplantı yeter sayısı, Büyük Kong
re üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağn üzerine 
yapılan toplantıda, toplantı yeter sayısı bulunmazsa, ikin
ci çağrı üzerine yapılacak toplantıda, toplantı yeter sayısı 
aranmaz. 

Büyük Kongre karar yeter sayısı (seçimler dahil) 
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 Part i Grubu ile Millet Meclisi Parti Grubu 
Başkan ve Başkanvekilleri ve eski Başbakan ve Bakanla/-
Büyük Kongrenin fakrı üyesidirler. 

Fahrî üyeler Büyük Kongrede konuşabilirler. Oy kul
lanamazlar. 
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Madde 21 — Büyük Kongre, part inin en yüksek mer
ciidir. Büyük Kongre part i amacı, kanun ve tüzük hü
kümler i dairesinde bütün memleket meselelerini ve part i 
işlerini görüşür. Genel Başkan Genel Yönetim Kurulu 
üyelerini ve Yüksek Haysiyet Divanı asıl ve yedek üye
lerini gizli oyla geçer. 

Genel Başkanlık için sadece bir kişi aday gösterilmiş 
ise oylama el kaldırma usulü ile yapılabilir. 

Part inin kesin hesabını kabul veya reddeder. Genel 
Yönetim K u m l u n u ibra eder. Toplumu ve devleti ilgilen
diren konularla kamu faaliyetleri ve par t i politikası hak
kında genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları ve
ya bağlayıcı karar lar alır. 

Bütün partililer Büyük Kongre kararlar ına uyarlar. 
Büyük Kongre kararlar ı ilgililere yazı veya ilân yolu 

ile duyurulur . 
Madde 22 — Büyük Kongre iki yılda bir toplanır. 

Genel Başkanın veya Genel Yönetim Kurulunun veya Bü
yük Kongre üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzeri
ne, Büyük Kongre olağanüstü toplantıya çağrılır. 

Toplantı zamanı ve yeri ile gündemi, olağan toplan
tı lardan bir ay, olağanüstü toplantı lardan en az on gün 
önce Genel Başkanlıkça ilgililere bildirilir. 

Madde 23 — Büyük Kongre, Genel Başkan tarafın
dan açılır. Büyük Kongre kendine toplantı süresi için bir 
başkan, iki başkanvekili ve sekiz kâtip seçer ve günde
mindeki işleri görüşür. 

Büyük Kongre gündemi Genel Yönetim Kurulu tara
fından hazırlanır. Gündeme Büyük Kongrenin üye sayı
sının en az yirmide birinin teklifi ile diğer konulur da 
alınır. 

Büyük Kongreye iki Büyük Kongre arasındaki part i 
çal ışmalarına ve partinin malî durumuna dair raporlar 
sunulur . 
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Olağanüstü toplantının gündemi, isteyenler tarafın
d a n tesbit edüir . Olağanüstü toplantıda gündem dışı ko
nuşulamaz. 

GENEL YÖNETİM KURULU 
Madde 24 — Genel Yönetim Kurulu, Partinin Merkez 

k a r a r 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 
polit ikasını tayin eder. Parti işlerinin yürütülmesinde ka
r a r organıdır . Genel Sekreteri ve Merkez \ öne tim Kuru
lunu denetler. 

Genel Yönetim Kurulu, iki büyük Kongre arasında 
par t i tüzük ve programına ve büyük kongre kararlar ına 
uymak şartiyle partiyi ilgilendiren hususlarda ka r a r 
alır. 

Par t i işlerini düzenleyen par t i yönetmelikleri de bu 
organ tarafından yapılır. 

Genel Yönetim Kurulu zorlayıcı sebepler dolayısiyle 
büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hukukî 
varlığına son verilmesiyle Tüzük programının değiştiril
mesi dış ında ve Genel Başkan değişikliği hariç bütün ka 
r a r l a n alabilir. 

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan Yardımcılan-
m, Genel Sekreter ve yard ımcı lanm Genel Saymanı, 3 
murak ıb ı ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini, müret tep 
sayımının salt çoğunluğu ile seçer ve b u n l a n aynı çoğun
lukla affeder. Genel Başkanın vefatı veya istifası gibi 
hal lerde Genel Başkan idari yardımcısı, yokluğu halinde 
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Genel Sekreter , Genel Başkanlığın boşalma tarihinden 
itibaren 1 ay içerisinde olağanüstü genel kongreyi top
lantıya çağırmaya mecburdur. Olağanüstü kongrenin 
gündemi toplanac.-ığı yeri, günü ve saati toplantı günün
den en çok 10 gün önce iki gazete ile ilan eder ve delege
lere davetiye gönderir . 

Genel Sekreter ve Genel yönetim kurulunun denet
lenmesine mütealik karar larda ilgililer oya katı lamaz. 

Genel yönetim kurulu, Merkez yönetim kurulunun ha
zırladığı bütçeyi tetkik ve tasdik eder. 

Genel Yönetim Kurulu, Büyük kongreye siyasi olaylar 
ve part i çalışmaları hakkında rapor sunar. 

Genel Yönetim Kurulu üyeleri, T.B.M.M. Parti Grup
ları yönetim kurulu Başkanlığı Başkanvekilliği ve üyeliği 
hariç, iller teşkilatı ve yardımcı kuruluşlar yönetim ku
rullarında ve Haysiyet Divanlarında görev alamazlar 
il ve ilçe denetçisi olamazlar. 

Parti Genel Yönetim Kuruluna, Genel Başkan baş
kanlık eder. Genel Başkanın bulunmadığı toplantı larda 
Başkan vekilleri başkanlık eder. Mazaretsiz 3 toplantıya 
gelmiyen Genel Yönetim Kurulu üyesi istila etmiş sayılır. 

Madde 26 — Part i Genel Yönetim Kurulu, en az iki 
ayda bir toplanır. Her toplantıda gelecek toplantının gü
nünü tayin eder. Genel Başkan Genel Yönetim Kurulunu 
toplantıya çağırabilir. 

Genel Yönetim Kurulu gündemini Genel Başkan tes
bit eder. Genel Yönetim Kurulu ile Meclisin en az beş 
üyesinin görüşülmesini istediğ konular da gündeme alınır 

Partinin T.B.M.M. Parti Gruplarının Başkanları ve 
Başkanvekilleri ile Yönetim Kurulu üyeleri Genel Yöne 
tim Kurulu toplantı larına çağrılırlar 
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GENEL BAŞKAN 

Madde 27 — Partiyi Genel Başkan temsil eder. 
Genel Başkan, Yüksek Haysiyet Divanı dışında kalan 

bü tün par t i teşkilât ınm tabiî başkanıdır . Oylamalara ka
tılır. 

Madde 28 — İç ve dış politika konularında, partiyi 
bağlayıcı demeç ve tebliğler ancak Genel Yönetim Kuru
lunun tasvibinden geçirilmek şartiyle, Genel Başkan veya 
Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilecek sözcüler ta
rafından yapılabilir. 

Genel Başkan, iç ve dış politika konular ım ve m ü ş 
terek çalışmaları gerektiren meseleleri görüşmek üzere, 
T.B.M.M. Parti Grup la rmm Başkanlarını, Başkanvekille-
rini, Yönetim Kurul lar ım, Genel Yönetim Kurulunu Mer
kez Yönetim Kurulunu ve Partili Bakanları birlikte veya 
ayrı ayrı toplantı lara çağırabilir. 

Genel Başkan, lüzum gördüğü hallerde, tayin edeceği 
gündemi görüşmek üzere, Genel Yönetim Kurulunu top
lar. 

Part i hizmet ve çalışmalarının gerektirdiği tedbirleri 
alır. 

Yetkili kurul larca verilen karar lar ın ilgililerce tatbi
kine nezaret eder. 

İlgililere ve par t i teşkilâtına lüzum gördüğü tebliğ
leri yapar. 

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Madde 29 — Merkez Yönetim Kurulu partinin Merkez 
Yönetim Organıdır. Merkez Yönetim Kurulu : 

a) Genel Sekreter, iki yardımcısı ve Genel Say
mandan , 

b ) 7 Merkez Yönetim kurulu üyesinden teşekkül 
eder. 
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Genel Sekreter. Genel yönetim kurulu tarafından ve 
kendi üyeleri arasından üye t am sayısının salt çoğunluğu 
ile ve gizli oyla seçilir. 

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de Genel Yönetim 
Kurulu tarafından ve kendi üyeleri aras ından gizli oyla 
seçilirler. 

Madde 30 — Genel Sekreter, Merkez Yönetim Ku
ru lunun Başkanıdır . 

Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu, çalışma
lar ından dolayı, Genel Yönetim Kuruluna karşı sorum
ludur lar . 

Madde 31 — Merkez yönetim kurulu, ilk toplantısın
da üyeleri arasında iş bölümü yapar . Genel Sekreter yar
dımcılar ından biri idarî, diğeri propaganda işlerine bakar . 

Madde 32 — Genel Sekreter Merkez Yönetim Kuru
luna ait görevlerin yerine getirilmesini sağlar. 

Genel Sekreterlik par t i teşkilâtının müracaat ve ha
berleşme yeridir. 

Genel Başkana izafeten partiyi mahkemelerde, devlet 
daire ve müesseselerinde ve üçüncü şahıslarla hukukî mu
amele ve münasebetlerde Genel Sekreter temsü eder. Bu 
temsil yetkisini Genel Sekreterin idarî yardımcısı da ha
izdir. 

Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Merkez Yö
net im Kuruluna idarî yardımcı başkanl ık eder. 

Sayman üye, Genel Merkez Teşkilâtının malî işle
rini yü rü tü r ve iller teşkilâtının malî işlerini denetler. 

Madde 33 — Merkez Yönetim Kurulu, Tüzük hü
kümler ine göre, partiyi teşkilât landırmak; teşkilâtı ge
l iş t i rmek ve denetlemek; par t i müfettişlikleri ihdas ve 
müfett işlerin yetkilerini tayin ile gerektiğinde bunları 
vazifelerinden affetmek, kurulmuş olan il ve ilçe yönetim 
kurul lar ını yardımcı kuruluşlariyle birl ikte fesheylemek 

25 



ve yeniden müteşebbis heyetler kurmak; Büyük Kongre 
ve Genel Yönetim Kurulu karar lar ını yerine getirmek, 
par t i (ilkelerini) ve programını yaymak ve millete be
n imsetmek ve bunlar ı temin için gereken bütün tedbirleri 
a lmakla görevlidir. 

Merkez Yönetim Kurulu, müteakip toplantı günlerini 
her toplantıs ında tesbit eder. Özürsüz olarak üst üste üç 
toplantıya iştirak etmeyenlerin üyelik hakkı düşer. 

Merkez Yönetim Kurulu; par t i çalışmaları ve siyasî 
olaylar hakkında Genel Yönetim Kuruluna izahat verir. 
Büyük Kongreye sunulacak Genel Yönetim Kumlu Rapo
runun tasarısını hazırlar. 

Tasdik edilen bütçeyi tatbik eder, gereken işler için 
hazırladığı yönetmelik t a şan la r ım Parti Genel Yönetim 
Kuru lunun tasdikine sunar. 

Genel Yönetim Kurulu birinci fıkradaki görevlerin 
yerine getir i lmesinde yardımcı olmak üzere Genel Merkez 
Temsilcilerini görevlendirebilir. Genel Merkez Temsilcile
rinin görev ve yetkileri Yönetmelikle düzenlenir. 

Merkez Yönetim Kurulu, yılda bir defa Ankara'da 
her ilden başkan ve b i r temsilcinin katılacağı iller top
lantısı ve yine yılda en az bir defa yurdu muhtelif böl
gelere ayırarak o bölgelere dahil illerin yönetim kurulları 
ile ilçelerinden ikişer temsilcinin katılacağı bölge toplan
tıları ter t ip eder. Bu toplantı larda teşkilâtın durumu, is
tek ve şikâyetleri ile par t inin umumî politikası ve part i 
çalışmaları yönünüden dilek ve temenniler ve gündeme 
alınması kabul edilecek sair konular görüşülür. 

YARDIMCI KURULUŞLAR 

Madde 34 — Part i Yönetim Kurulları kendiliklerin
den veya üst yönetim kurullarının isteği veya kongreleri
nin karar ı ile danışma kurulları , belli konular için de
vamlı veya geçici ihtisas komisyonları kurarlar . 
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Merkez ve iller teşkilâtında Genel Yönetim Kurulunca 
hazır lanan yönetmelik hükümlerine göre, partil i gençler
den, gençlik kolları ve partili kadın üyelerden kadın kol
ları kurulur . 

Kadın ve gençlik kol lan par t i teşkilâtına muvazi - pa
ralel yardımcı teşkilât olarak kunı lur la r . 

Kadın ve gençlik kolları teşkilâtının tamamlandığı 
ve kongrelerinin yapıldığı her par t i kademesinde, bağlı 
bu lunduk l an ilçe ve il yönetim ku ru l l annda ve Genel} 
Yönetim Kurulunda birer üye ile temsil edilirler. 

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

Bu temsilciler, yardımcı kolların yönetim kımılların-
da görev alamazlar. 

Yardımcı kolların başkanları veya onun mazereti ha
linde yönetim kurulunca seçilecek bir diğer üye bağlı bu
lunduklar ı ana kademe yönetim kuruluna tabiî üye olarak 
katıl ır lar, fakat oy kullanamazlar. Bu tabiî üye bir dönem 
içinde değiştirilemez. 

TEŞKİLÂTA AİT MÜŞTEREK ESASLAR 

Madde 35 — Büyük Kongre ve Kongreler için seçilen 
delegelere, kongre başkanlık divanınca hazırlanmış ve 
tasdik edilmiş tutanaklara ve seçim tasnifine istinaden 
yönetim kurulları başkanları taraf ından belge verilir. 

Kongrelerde ve Büyük Kongrede delege ve üyelerin 
sıfatlarına yöneltilen itirazları incelemek üzere ad çekme 
ile 3 - 11 kişilik komisyon kurulur . Ad çekme Büyük Kong
rede iller arasın da, kongrelerde o kongreye katılan kade
meler arasında yapılır. Bu suretle a d l a n belli olacak iller 
veya kademelerin görevlendirecekleri delegeler, itirazları 
inceleme komisyonunu teşkil ederler. Komisyonca hazır
lanan rapor üzerine umumî heyet ka ra r verir. 
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İlçe kongresi başkanlık divanı i l . kongresine ve il 
kongresi başkanlık divanı da Büyük Kongreye gizli oyla 
seçilecek delege seçimine geçilmeden evvel Tüzüğün 12 ve 
15 inci maddelerinin uygulanması için Genel Yönetim 
Kurulunca hazırlanan yönetmelikteki esaslara göre hesap 
edilen sayıda delege seçileceğini umumî heyete mutlaka 
bildirir. 

Kongre başkanlık divanı o kademe kongresinde ya
pılan seçimlere ait tutanaklar ı üç nüsha olarak tanzim ve 
tasdik etmekle yükümlüdür . O kademe yönetim kurulu 
başkanı, başkanlık divanınca tanzim ve tasdik edilmiş o-
lan seçim tutanaklar ını almak ve bunlardan birini muha
faza ederek diğerlerini en çok onbeş gün içinde üst kade
meye göndermek mecburiyetindedir. 

I — Par t i ilk Milletvekili seçimine girinceye kadar 
ilçe kongresini köy ve makalle muhtarl ık bölgelerindeki 
par t i görevlilerinin ve partiye kayıtlı üyelerin salt çoğun
luğu ile yapar. 

I I — İl ve İlçe kongrelerinde Başkan ve idare kurulu 
adaylarının rakipleri olmazsa iş 'ari oyla seçilir. Rakip 
bulunduğu takt i rde gizli oyla yapılır. İl ve İlçede seçim 
neticesinde Başkan kendisine bir Başkan yardımcısı seçer. 
İdare hey'eti gizli oyla bir Sekreter, bir Muhasip seçer
ler. Başkanlık makamı inhilâl ederse Başkan yardımcısı 
kongreye kadar idare hey'etinin Başkanı olarak kalır. 
Başkan yardımcısının da ayrılması halinde idare kurulu 
kongreye kadar bi r Başkan seçer. 

I I I — İl İdare Kurulu Başkanı, Başkan yardımcısı, 
Muhasip ve Sekreter seçimleri boşalma halinde ikinci 
maddede beyan olunduğu üzere tatbik edilir. 

IV — Genel Sekreter Tüzükteki gibi hareket eder. 
Genel Başkan ve Genel Başkan yardımcılarının vazifeleri 
ayrıca belirtilir. Genel Başkan Yüksek Haysiyet Divanı ha
riç diğer kuruluşlar ın tabiî Başkanıdır. Rey hakkına sahip-
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tir. Genel Başkanın yokluğunda idarî Başkan, o da yoksa 
propaganda işlerini tedvire m e m u r diğer Başkan yardım
cısı, bu da yoksa Genel Yönetim Kurulunda bulunan en 
yaşlı üye Genel Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. 

V — Genel Yönetim Kurulu yedek üyeliğine on kişi, 
Yüksek Haysiyet Divanı yedek üyeliğine de dört kişi se
çilir. 

VI — Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı ayrıldığında 
Haysiyet Divanı ilk toplantısınmda kendi aralar ında bir 
kişiyi kongreye kadar Başkan seçerler. 

VII — Genel Başkan idarî yardımcısının vazifeleri: 
a ) Kademe kongrelerinin zamanını tayin eder. Kong

relere işt irakları sağlar. 

b ) Teşkilâtı teftiş ve murakabe eder. 

c) Genel Sekreterliğin görevine dahil işlere nezaret 
eder. 

d) Genel Yönetim Kurulu karar lar ının tatbikini te
min eder. 

VI I I — Genel Başkan propaganda yardımcısının va
zifeleri: 

a) Her türlü yayın ve propaganda işlerini tanzim 
eder. Basınla münasebet temin eder. Ayrıca Genel Baş
kanın tevdi edeceği işleri yapar. 

IX — Genel Başkan idarî işler yardımcısı Genel Baş
kanın yokluğunda Genel Başkana vekâlet eder. 

Madde 36 — Büyük Kongre ve kongre oturumlar ı 
açıktır. Çoğunluk karar ı ile gizli de olabilir. 

Oturumlar için tu tanak özeti yapılır. Karar lar ve 
seçim sonçları bu özetlere yazdır. Tutanak özetleri, ilgili 
Büyük Kongrenin ve kongrelerin tasvibinden sonra, baş
kanlık divanınca imzalanır ve yönetim kurulları tarafın
dan saklanır. 
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Madde 37 — Büyük Kongrede malî işlerle parti um
delerine (ilkelerine) ve programına ve Tüzüğüne dair 
husus la r ve muhtelif par t i işlerinde belli bir durum alın
masını gerektiren konular ayrıca b i r komisyondan geçi
r i ldikten sonra görüşülür. 

Kongrelerde, malî işlerle, Part i Programında ve Tü
züğünde yapılması istenilen değişiklikler, bir komisyon
dan geçirilir. 

Madde 38 — Karar , aksine h ü k ü m bulunmayan hal
lerde, toplantıda toplantı nisabının altına düşülmemiş 
olmak şartiyle hazır bulunanlar ın çokluğu ile alınır. Oy
lar eşit ise başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. 

Madde 39 — 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 divanlarını 

ve komisyonlarını, çoğunlukla, aksine karar verilmezse, 
açık oyla seçerler. 

Madde 40 — Boşalan üyeliklere yedekler oy sırasiyle 
çağrılır. Oy eşitse ad çekilir. 

Madde 41 — Büyük Kongre üyeleri, partili profesör ve 
mahal ündeki partili gazete başyazarları ile yalnız o ka
deme çevresinin partili belediye başkanları , il genel mec
lisi üyeleri ve (o kademe kongresinin) fahrî üyeleri de 
kongrelerde hazır bulunabilirler. Ve kendi görevleri ile il
gili konular ve genel konuşmalarda söz alabilirler. İlgili 
kademe ile üst kademedeki görevlilere ve Genel Başkan, 
Genel Sekreter Yardımcıları ile Merkez Yönetim Kurulu
nun kongrede ki temsilcisinin gündemin her maddesi üze
rinde ve T.B.M.M. deki par t i grupları başkanvekilleri ile 
parti l i bakanlara kendi görevlerini ilgilendiren konular 
üzerinde istekleri halinde öncelikle söz verilir. 
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HAYSİYET DİVANLARI 

Madde 42 — Partinin disiplin organları : 
a) İl haysiyet divanlarından, 
b) Yüksek Haysiyet Divanından, 
c) T.B.M.M. Parti Grupları Haysiyet Divanlarından 

ibaret t i r . 

Madde 43 — Partililere ve part i görevlilerine uygula
nacak disiplin cezalarını karara bağlamak üzere her ilde 
(5) üyeli «İl Haysiyet Divanı» ve Merkezde (9) üyeli 
«Yüksek Haysiyet Divanı» bulunur . 

İl haysiyet divanları il kongrelerince, Yüksek Hay
siyet Divanı da Büyük Kongrece iki yıl için seçilirler. Gö
revleri, olağan ve Büyük Kongre tarafından yenileri seçi
linceye kadar devam eder. 

Part inin T.B.M.M. grupları üyeleri hakkında uygula
nacak disiplin cezalarını karara bağlamak üzere, Cumhu
riyet Senetosu Grubu ve Millet Meclisi Grubu tarafından 
(7-9) kişilik «Cumhuriyet Senatosu Türkiye Birlik Par
tisi Grubu Haysiyet Divanı» ile «T.B.M.M. Birlik Partisi 
Grubu Haysiyet Divanı» seçilir. 

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

Haysiyet Divanına verilen bir partil i Haysiyet Divanı 
üyelerinden yalnız birisi için red isteğinde bulunabilir. 
Bu takdi rde yedeklerden en çok oy alan üye sırf bu me
sele için divana katılır. 

Haysiyet divanları, üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile toplanır ve bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile ka
rar verirler. 
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Haysiyet divanları başkan ve üyeleri bir başka hay
siyet divanında görev alamayacakları gibi, Kongre ve Bü
yük Kongre, T.B.M.M.'ndeki grupları , il genel meclisi ve 
Belediye meclisindeki gruplar üyelikleri hariç, par t inin 
diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamazlar ve par
tiye bi r hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve partiden hiçbir 
suretle gelir sağlayamazlar. 

İkinci derecedeki kan ve sıhrî hısımlar, aynı haysiyet 
divanı ile haysiyet divanları birleşik toplantılarında gö
rev alamazlar. 

Madde 44 — Haysiyet divanlarmca verilecek ceza
lar; 

a) Uyarma, 
b ) Kınama, 
c) Geçici çıkarma, 
d) Kesin çıkarma, 

dan ibarett ir . 

Haysiyet divanları, yapacakları incelemelerden edi
necekleri kanıya göre, bu cezalardan herhangi birisini sıra 
gözetmeksizin vermeğe yetkilidirler. Şu kadar ki, sevk 
yazıtında istenilen disiplin cezasından daha ağırını vere-

"«atî 
her ne suretle olursa olsun, 

Üİfl ıcçümcmiş ise, il kongresi tara-
ttft kadar görev yapacak İl haysi-
Yöftctim Kurulu tesbit eder. 
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İl Haysiyet Divanına sevk yetkisi II Yönetim Kuru
luna, Yüksek Haysiyet Divanına sevk yetkisi Merkez Yö
netim Kuruluna aittir . Şu kadar ki, Genel Yönetim Ku
rulu üyeleri ile Yüksek Haysiyet Divanı Başkan ve Üyele
rinin Yüksek Haysiyet Divanına sevk yetkisini Genel Yö-
t im Kurulu kullanır. Hakkında ceza verilecek olan par
tili yazı veya sözle kendisini savunur. Savunmalar için 
süre, savunmaya çağırma tarihinden i t ibaren (15) gün
dür. Yalnız seçimlerde veya herkesin gözü önünde açık
ça veya yayım yolu ile işlenen disiplin suçlarında bu sü
re bir haftadır . Bu süreyi geçirenler savunma hakkından 
vazgeçmiş sayılırlar. 

Siyasî Part i ler Kanununun 111 inci maddesinin 3/A 
ve 3/B bendleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcısı tarafın
dan par t iden kesin olarak çıkarılması istenen part i üyesi, 
Merkez Yönetim Kurulunca derhal Yüksek Haysiyet Di
vanına sevkedilir. 

Yüksek Haysiyet Divanı, bu konuyu görüşmek üzere 
derhal toplanır ; bu konuyu diğer konulardan önce görü
şür ve en çok yedi gün içinde karara bağlar . Bu fıkra 
uyarınca Yüksek Haysiyet Divanına sevkedilen parti üye
si, Divanın konuyu ele aldığı ilk toplant ıda yazılı savun
masını sunmak zorundadır; yazılı savunmasını sunma-
mışsa, Divan toplantısında, Divanca uygun vaki t te sözlü 
savunmasını yapmak hakkına sahipjtir. Cumhuriyet Baş
savcısının istemi bir partili T.B.M.M. üyesi hakkında 
ise, bu fıkra gereğince yetkili Haysiyet Divanı ve bu di
vana sevk yetkisine sahip kurul 50 nci maddeye göre 
tesbit edilir. 

Savunmaya çağırma yazı ile olur. Bu yazıda, uygu
lanması istenen disiplin cezası ile bu cezaya konu olan 
disiplin suçları açıkça gösterilir. 
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Haysiyet divanlarının karar lar ı gerekçeli olur ve 
a l ınmasından it ibaren en geç (30) gün içinde, sevkeden 
kurul ile hakkında ceza verilen partiliye tebliğ edilir. 

İlgililer; il haysiyet divanları kararlarına karşı, teb
liğinden it ibaren (15) gün içinde Yüksek Haysiyet Diva
nına itirazda bulunabilirler. 

Yüksek Haysiyet Divanının ka ra r l an kesindir. 
Kongrelerde ve Büyük Kongrede haysiyet divanlan-

na sevk yetkisine sahip olan kuru l lann kara r lan ile Hay
siyet Divanları tarafından verilen disiplin cezaları hak
kında görüşme yapılamaz ve bu konularda karar alı
namaz. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

PARTİNİN! TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
GRUPLARI 

Madde 45 — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Partil i 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri (Cumhuriyet Senatosu Gru
b u n u ) Partili Milletvekilleri de (Millet Meclisi Grubunu) 
teşkil eder. 

Bu iki g a i p üyeleri bir arada partinin (Türkiye Bü
yük millet Meclisi Grubunu) vücuda getirirler. 

Madde 46 — Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı, 
Partinin Türkiye Büyük Millet meclisi Grubunun Başka
nıdır. 

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

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

T.B.M.M. Grubu Başkanının üyesi olmadığı Yasama 
Meclisindeki Parti Grubu sadece Başkanvekillerini seç
mekle yetinir. 
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Grup Başkan ve Başkanvekilleri her toplantı yılı ba- • 
ş ında o yıl için seçilirler. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Grupları , her 
toplantı yılı başında o yıl için 5 ilâ 9 kişilik birer Yönetim 
K u m l u seçerler. Her iki Yönetim Kuru lunun üye sayısı
nın uygunluğu T.B.M.M. Grupları iç Yönetmeliği ile dü
zenlenir. Par t inin T.B.M.M. Grubu Yönetim Kurulu Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Grupları Yönetim Kurul
ları üyelerinden kurulur . 

Gruplar adına, Başkanlar, Başkanvkilleri veya kendi
lerine grup adına sözcülük görevi verilen grup üyeleri 
konuşabil ir ler . Yönetim Kurulları, belli konular için söz
cüler seçebilirler. 

Par t in in T.B.M.M. Grubu ve Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Gruplarının yetkileri, çalışmaları, görüş
me ve seçim usulleri, yönetim kurullarının görev ve yet
kileri, Grup Haysiyet Divanlariyle ilgili hususlar part inin 
T.B.M.M. Grubunca yapılacak bir İç Yönetmelikle tesbit 
olunur. 

Madde 47 — T.B.M.M.'nin parti l i üyeleri : 
a) Meclis çalışmalarında par t inin umdeler ine (il

kelerine) ve programına ve Parti Grubu Genel Kurulunun 
karar lar ına uymakla ve bunları desteklemekle yükümlü
dürler. 

b ) Makbul mazeretleri bulunmadıkça Meclis ve 
Grup toplantı larına ve komisyonlara katılabilirler. 

c) Grupça karara bağlanmayan hallerde, Meclisteki 
konuşmalar ında ve oy vermelerinde serbesl tirler. 

d) Part i aidat ından başka Gruba, Genel Kurulca 
belli edilecek miktarda yıllık para yardımı yaparlar. 

Madde 48 — Grup üyelerinin, aralar ındaki anlaşmaz
lıklara, Part i Tüzüğü, Programı ve Büyük Kongrenin bağ
layıcı karar lar ı ile T.B.M.M. Grupları İç Yönetmeliği hü 
kümlerine ve Grup tarafından alınmış bağlayıcı karar lara 
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aykırı hareketlerine ve partinin veya Grubun haysiyet ve 
şerefiyle bağdaşmayan hallerine dair şikâyetleri inceleyip 
karara bağlamak üzere, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu Grupları 7 ilâ 9 kişilik birer Haysiyet Divanı se
çerler. Bunlar ın üye sayısının uygunluğu T.B.M.M. Grup
ları îç Yönetmeliği ile düzenlenir. 

Grup Haysiyet Divanları, üyelerinden birini başkan 
ve birini de kât ip seçerler. 

Grup Haysiyet Divanları, üye sayımının salt çoğunlu
ğu ile toplanır. Ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile 
ka ra r verirler. 

Partinin T.B.M.M. Grubunun yetkileri ile ilgili işler
de ve yukarıda yazılı fiil ve hallerin Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Gruplarını beraberce ilgilendirmesi tak
dir inde ve bir Milletvekili ile bir Cumhuriyet Senatosu 
üyesi arasındaki anlaşmazlıklarda görevli Haysiyet Divanı, 
T.B.M.M. Grubu Haysiyet Divanıdır. Bu divan, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu Grupları Haysiyet Divanları 
üyelerinin bir arada toplanması ile meydana gelir. Bu di
van başkanı, Başkanlardan en yaşlısı; kâtibi de kâtipler
den en gencidir. 

Grup Haysiyet Divanlarmca verilen Gruptan kesin çı
karma kararı , part iden de kesin olarak çıkarma sonucunu 
doğurur . 

Partili T'.B.M.M. üyelerinin yasama organı ve T.B,M,M 
ndeki Partili Grupları dışında Parti Tüzüğü ve Programı
na ve Büyük Kongrenin bağlayıcı kararlarına aykırı ha
reketlerinden dolayı, o kimse hakkında T.B.M.M. ndeki 
par t i grupları haysiyet divanlarından hangisi yetkiliyse, 
o divan üyeleri Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri ile bir ara
da toplanarak Birleşik Yüksek Haysiyet Divanı halinde 
kara r verir. Bu divanın başkanı başkanlardan en yaşlısı 
ve kâtibi de kât iplerden en gencidir. 
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Part i ve gruptan geçici çıkarma cezasına uğrayan 
grup üyesi, Part inin T.B.M.M.'indeki gruplarının hiçbir 
faaliyetine ceza süresi içinde katılamaz. Gruba hiçbir tek
lif yapamaz ve kendisine hiçbir teklif yapılamaz ve kendi
sine hiçbir görev verilemez. 

Kendisine Part iden ve Gruptan kesin olarak çıkarma 
cezası dışında b i r disiplin cezası verilen grup üyesinin 
Part i Tüzüğü ile T.B.M.M. Grupları İç Yönetmeliği hü
kümlerine uyma ödevi devam eder. 

Bir grup üyesinin yetkili Haysiyet Divanına şevkine 
o Haysiyet Divanına eş olan Grup Yönetim Kurulu karar 
verebilir. Bir grup üyesinin bu maddenin 6 nci fıkrası 
uyarınca Birleşik Yüksek Haysiyet Divanına şevkine, 
Merkez Yönetim Kurulunun ilgili kimse milletvekili ise 
Millet Meclisi Grubu Yönetim Kuruluyla, C. Senatosu 
üyesi ise Cumhuriyet Senatosu Grubu Yönetim Kuruluyla 
bir arada yapacağı Birleşik Yönetim Kurulu toplantısın
da ka ra r verilir. 

Bir Grup üyesini Haysiyet Divanına, Part iden ve Grup 
tan kesin olarak çıkarma veya Gruptan geçici çıkarma 
istemiyle sevkeden Yönetim Kurulunun, hakkında bu ka
rar ın alındığı kimseyi Parti ve Gruptaki görevlerinden, 
Haysiyet Divanı karar ı kesinleşinceye kadar uzaklaşt ırma 
yetkisi de vardır . 

İL GENEL MECLÎSİ VE BELEDİYE MECLİSİ 
G R U P L A R I 

Madde 49 — İl Genel Meclisleri ve Belediye Meclis-
lerindeki partili üyeler, bir grup teşkil ederler. Partili Be
lediye Başkanı Belediye Meclisindeki Parti Grubunun ta
biî üyesidir. Ancak, bu grup karar ı ile bağlı olmaz. 

Grup üyeleri toplanarak aralar ından birini Başkan, 
gerekiyorsa, b i r ikinci başkan ve lüzumu kadar üyeden te
rekküp eden bir Yönetim K u m l u seçerler. 
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Üye sayısı 5'ten az olan Meclis üyeleri aralar ından 
birini sözcü seçip toplu çalışarak fikirlerini ve görüşleri
ni savunurlar . 

Madde 50 — Grup üyeleri Part i umdelerine (ilkele
r ine) ve programına uymakla, üs t kademelerle kendi 
kongrelerinin karar lar ını gözönünde bulundurmakla ve 
kendi Gruplarının kararlarını yerine getirmekle yükümlü
dürler. Bunlar dışında üyeler, çalışmalarında ve oy kullan
malar ında serbesttirler. 

Madde 51 — Parti üyelerinin 52 nci maddede yazılı 
Mahallî İdareler Meclislerindeki çalışma usulleri özel yö
netmeliklerle düzenlenir . 

SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLARININ TESBİTİ 

Madde 52 — Part inin katılacağı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği seçimleri için part inin adayları, Genel Yö
netim Kurulunca yapılacak yönetmelikle gösterilecek olan 
part i seçimlerinin ve adaylarının katılacakları ve kanun 
hükümler ine göre tertiplenecek b i r önseçim sonucunda 
belli edilir. Bir kimse, belli bir seçim için en çok iki se
çim çevresindeki ön seçim ile Merkez Yoklamasında aynı 
zamanda aday olabilir. 

Önseçimde adaylık için istekli sayısı, belli bir seçim 
sonucunda, belli b i r seçim çevresinden çıkacak T.B.M.M. 
üyesi sayısından az olduğu takdirde, toplantı halinde ise 
Genel Yönetim Kurulu, değilse Merkez Yönetim Kurulu, 
uygun gördüğü sayıda önseçim adayı gösterebilir. Partinin 
göstermesi gereken aday sayısından az önseçim adayı bu 
lunması halinde dahi herhalde, Siyasî Parti ler Kanununun 
40 ıncı maddesinin 2 nci bendinin 4 üncü fıkrası gereğin
ce önseçim yapılır. 

İki seçim çevresinde önseçimi kazanıp aday listesine 
girmiş olanlardan, Merkez Yönetim Kurulunca tesbit edi
lecek süre içerisinde hangi seçim çevresini tercih ettikle-
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rini Genel Sekreterliğe bildirmeyenlerin hangi seçim 
çevresine ait aday listesinde yer alacakları Genel Yönetim 
Kurulunca kararlaştırı l ır . 

Part inin katılacağı T.B.M.M. üyeliği seçimlerinde 
part ice gösterilecek adayların yüzde beşi Genel Yönetim 
kurulunca tesbit edilir. Genel Yönetim Kurulu bu aday
ların hangi seçim çevrelerinden gösterileceğini ve bunla
rın aday listesindeki sıralarım serbestçe tayin eder. An
cak, b u fıkradaki işlemler konusunda, bu işlemler tamam
lanmadan önce, Merkez Yönetim Kurulunca gösterilecek 
süre içerisinde Genel Sekreterlik ilgili İl Yönetim Kuru
lunun istişarî mütalâasını alır. 

I nci fıkrada söz konusu bir önseçimde aynı miktar
da oy almış olanlar arasındaki liste sırası, Genel Yönetim 
Kurulunca tesbit edilir. 

I inci fıkrada söz konusu bir önseçimin kanun gere
ğince iptal edilmesine karar verilmişse, bu seçim çevre
sindeki bütün adaylar ve bunların listedeki sıraları, Ge
nel Yönetim Kurulunca tesbit edilir. 

T.B.M.M. üyeliği seçimlerinde, herhangi bir sebeple 
önseçimlerde tamamlanmayan aday sayısı kadar aday ve
ya önseçim suretiyle kanunda gösterilen süre içinde Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilmesine imkân olmayan sayıda 
aday Genel Yönetim Kurulunca tesbit edilir. 

Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi üyeliği ve İl 
Genel Meclisi üyeliği seçimlerinde part i adaylarınm nasıl 
seçileceği ve yoklamaların nasıl yapılacağı, Genel Yöne
t im Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M İ 

TETKİKLER, YAYINLAR VE PROPAGANDA 

Madde 53 — Aşağıdaki hususlar part inin bütün yöne
t im kurul lar ının esaslı görevleridir. 

a ) Umumî ve mahallî bü tün memleket işleri ve ih
tiyaçları ile siyasî olaylar ve görüşler üzerinde durup bu 
konular la part i l i partisiz bilgi ve ihtisas ve tecrübe sahip
lerinin ilgilenmesini temin ederek esaslı, bilgiler topla
m a k ve tedbirleri düşünmek, 

b ) Part inin umdelerini (ilkelerini) ve programını ve 
görüşlerini millete beğendirmek ve benimsetmek ve bun
lar aleyhine yöneltilen propagandaları karşılamak; 

c) Karşı part i ler in çalışmalarını takip etmek; 
d) Part inin üye sayısını ve taraftarlarını çoğaltmak. 

Madde 54 — Parti teşkilâtı 55 inci maddede yazılı 
hususlar ın t ahakkukunu sağlamak maksadiyle münas ip 
yerlerde ve zamanlarda siyasî toplantılar tertip eder. Ga
zete, dergi, ki tap gibi vasıtalarla yayımlar yapar. 

Madde 55 — Her Yönetim Kurulu, bu bölüme konu 
elan hususlara dair yaptığı çalışmalarla, elde ettiği so
nuçlara ait üst kademeye bir rapor verir. 

Merkez Yönetim Kurulu, bu konulara dair bütün teş
kilâtın çalışmalarının sonuçlarını b i r raporda toplar ve 
bunu Genel Yönetim Kuruluna verir. 

40 



B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M 
MALÎ İŞLER 
GELİRLER 

GELİR KAYNAKLARI 

Madde 56 — Partinin gelir kaynakları şunlardır : 
1 — Part i üyelerinden a lman : 

a) Giriş aidatı, 
b ) Yıllık veya aylık aidat. 

2 — Partiye mensup T.B.M.M. üyelerinden a lman 
aidat, 

3 — Adaylık için başvuranlardan önseçime veya 
yoklamaya girmeden önce alman özel aidat, 

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

larının satışlarndan sağlanan gelirler, 
6 — Parti hüviyet cüzdanlarnm ve part i makbuz, 

defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında 
alman paralar , 

7 — Part i lokallerinin işletilmesinden elde edilen 
gelirler, 

S — Partice tertiplenen balo, eğlence, müsamere , 
konser, spor müsabaka ve konferans gibi faali
yetlerden sağlanan gelirler. 

9 — Genel Yönetim Kurulu karar ı ile par t i adına ter
tiplenen eşya piyangosu hasılatı, 

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

Devletçe sağlanan yardımlar . 
Yukarıdaki 7 nci ve 10 uncu bentlerde yazılı gelirler 

dışında kalan gelirler için, vergi, resim ve harç 
ödenmez. 
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7 nci bent te yazılı part i lokalinin işletilmesinden el
de edilen gelirler ticarî nitelik taşımayan işletme faaliyeti 
sonucunda sağlanmışsa bu gelirden de vergi, resim ve 
harç ödenmez. 

10 uncu bent te yazılı gelirlerden partinin sahip oldu
ğu ve ticarî olarak işletilen basımevlerinin gelirleri ile 
part i ler in amaç lan dışında sahip oldukları taşınmaz mal
lar ve araçları içinde veya dışında sahip oldukları taşın
maz mal la rdan sağladıkları gelirler vergi, resim ve harç
lara ilişkin hükümlere tâbidir. 10 uncu bente yazılı diğer 
gelirler, hiçbir vergi, resim ve harca tâbi değildir. 

Yukarda yazılı gelirler, part inin hangi teşkilât kade
mesi, yardımcı kuruluşu veya görevlisi tarrafmdan sağ
lanmış olursa olsun, Parti Tüzel Kişiliğine aittir. 

Madde 57 — 1) Partiye üye olmak isteyen vatandaş
tan giriş aidatı alınmaz. 

2) Partili her üye, aylık veya yıllık ola
rak ödemek üzere bir aidat yükü
münü kabul etmek zorundadır. 

Bu aidatın yıllık miktar ı en az (1) en çek (1.200) li
ra olur. 

Üye, vermeği kabul ettiği aidatın miktarını, kayıtlı 
bulunduğu, teşkilât kademesi başkanlığına veya yardım
cı kol başkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir. Aidatı 
alacak olan teşkilât kademesi veya yardımcı kol yönetim 
kumlu , üyenin vermeği kabul ettiği miktarda aidat öde
yecek d u r u m d a olmadığını tesbit ederse, aidat yükümünü 
en az h a d d e kadar indirebilir. 

Bi r par t i üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın b i r 
kısmını veya tamamını ödememiş olması, o üyenin, kong
relere ve Kurultaya delege seçilmesine, köy ve mahalle 
muhtar l ık bölgelerindeki part i görevlisi ile yedeğinin se
çiminde ve önseçim ve yoklamalarda oy kullanmasına, 
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köy ve mahallelerde par t i görevliliğine veya yedekliğine 
seçilmesine hiçbir suretle engel olamaz. Bu kimse hakkın
da, par t iden geçici çıkarma veya kesin çıkarmaya dair 
disiplin cezaları uygulanamaz. 

Son takvim yılı için partiye borç lu olduğu aidatın 
tamamını ödememiş olanlar, ilçe ve il yönetim kuruluna 
başkan veya üye; Genel Yönetim Kuruluna üye; haysiyet 
divanlarına üye; denetçi; belediye başkanı veya meclis 
üyeleri ile il genel meclisi ve C. Senatosu üyeleri ve Mil
letvekilleri seçimlerinde aday olamazlar. 

T.B.M.M. Üyelerinin Aidatı: 
Madde 58 — Partiye mensup T.B.M.M. üyelerinin ne 

mik ta r a idat ödeyeceği ve bu aidatın ne miktar ının grup 
faaliyetlerine ve ne miktarının Part i Merkezine ayrılacağı 
T.B.M.M. Gurubu karar ı ile belli edilir 

Madde 59 — Adaylık için başvuranlardan, önseçime 
veya yoklamaya girmeden önce alınacak özel aidat, aday 
yönetmeliklerindeki esaslara göre düzenlenir. 

Satış Bedelleri: 
Madde 60 — Parti yayınlarının, Part i Bayrağı, fla

ması, rozeti ve benzeri sembol par t i hüviyet cüzdanları
nın ve par t i makbuz, defter ve kâğıtlarının satış bedel
leri, Part i Merkez Yönetim Kurulu karar ı ile düzenlenir. 

Part i binaları ile Büyük Kongre, kongre ve toplan
tılarının yapıldığı yerde part i bayrağı, flaması ve part i 
sembollerini taşıyan benzeri eşyanın satışı, ancak ilgili 
kademenin yönetim kurulunun tesbit edeceği fiyatla ve 
makbuz karşılığında yapılır. 

Lokal İşletme Gelirleri: 
Madde 61 — Part i lokallerinin işletilmesinden ve par

ti kitaplıklarına girişten sağlanacak gelirler, benzeri yer
lerdeki bedel ve ücretler dikkate al ınarak ilgili yönetim 
kurullarının yapacakları tarifelere bağlanır. 
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Balo, Eğlence, Müsamere, Konser, Spor Müsabakası, 
Konferans gibi Faaliyetler Gelirleri : 

Madde 62 — Partiye gelir sağlamak amacı ile, balo, 
eğlence, müsamere , konferans, konser, spor müsabakaları 
gibi faaliyetler ve bunlara uygulanacak bedel, ilgili ka
demenin yönetim kurulu karar ı ile tertip ve tesbit edilir. 

Piyongo Gelirleri : 
Madde 63 — Parti adına eşya piyangosu tertip etme 

ancak Genel Yönetim Kurulu karar ı ile olur. 

Bağışlar : 
Madde 64 — Parti için, b i r gerçek ve tüzel kişiden 

bir yıl içinde alınacak bağış 5.000,— lirayı veya bu kıy
met i aşamaz. 

Siyasî Parti ler Kanununun 71. maddesinin 1. fıkrasın
da yazılı kurumlardan bağış istenilemez ve kabul edi
lemez. 

Krediler : 
Madde 65 — Patri ihtiyaçları için kredi almak, ancak 

Genel Yönetim Kurulu karar ı ile olur. Siyasî Partiler Ka
nununun 71. maddesinin 1. fıkrasında yazılı kurumlar
dan kredi alınamaz. 

Devletçe Sağlanan Gelirler . 
Madde 66 — Siyasî Partiler Kanununun 74. madde

sine güre, partiye Devletçe sağlanan yardımın kullanılma 
şekli, Genel Yönetim Kumlu tarafından tesbit olunur. 

Taşınmaz Mal İktisabı . 
Madde 67 — Parti tüzel kişiliği adına taşınmaz mal 

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

Gelir Makbuzları : 
Madde 68 — Parti gelirleri, (her kademedeki par t i 
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organları ile her kademedeki yardımcı kollar dahil) par
ti tüzel kişiliği adına makbuz karşılığında almır. 

Makbuzlar, Partinin Merkez Yönetim Kurulunca 
bastır ı l ır ve teşkilâta dağıtılır. Part i teşkilât kademeleri 
kullandıkları makbuzların dip koçanlarını (kopya lanm) 
Merkez Yönetim Kuruluna iade etmek zorundadırlar . 
İade edilmeyen makbuz dip koçanları (kopya lan) dolayı-
siyle, teşkilât kademeleri, Siyasî Parti ler Kanunu gereğin
ce Yönetim Kuruluna karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı 
müteselsil numara bulunur. Makbuz dip koçanlarının 
(kopyalarının) Parti Genel Merkezinde saklanma süresi 
beş yıldır. 

Partiye gelir veren kimsenin adı, soyadı ve adresi 
makbuz ile dipkoçanmda (kopyasında) açıkça belirtilir. 

Giderler : 
Madde 69 — Partinin bü tün harcamalar ı (her ka

demedeki part i organları ile her kademedeki yardımcı 
kollar dahil) par t i tüzel kişiliği adına yapılır. Harcamala
ra ait müsbit evrak, ilgili kademelerce (yardımcı kollar 
dahil) beş yıl süre ile saklanır. 

Yüz liraya kadar (100 lira dahil) harcamalar ın müs
bit evrak ile tevsiki zorunlu değildir. 

Ancak, miktar ı ne olursa olsun, bü tün harcama
ların, ilgili kademe yönetim kurulunun ka ra rma dayan
ması şart t ır . 

Parti teşkilâtı, bağlı bulunduklar ı üst kademeye, 
kendisinin ve kendisine bağlı alt kademelerin gelir ve 
giderler hakkında (6) ayda bir hesap' vermekle yüküm
lüdür. 

Bütçe ve Kesin Hesap : 
Madde 70 — Parti Merkez Teşkilâtının bütçesi ve 

her bütçenin kesin hesabı, her takvim yılı için Merkezde 
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Yönetim Kurulunca hazırlanır. Bütçe, ait olduğu yıldan 
önce, kesin hesap ve bilançosu da o yıldan sonra, iki ay 
içinde Genel Yönetim Kuruluna sunulur. 

i l ler ve İlçeler teşkilâtının bütçeleri , bu teşkilât yö
ne t im kurullar ınca yapılır ve üst kademe yönetim kuru
lunun tasdiki ile tekemmül eder. İller ve ilçeler yardımcı 
kollarının bütçeleri, bağlı bulunduklar ı ana kademe yö
net im kurullarının tasdiki ile tekemmül eder. 

Madde 71 — İller ve ilçeler teşkilâtının geçen yıla 
ait kesin hesapları , kongrelerde kurulan hesap komisyon
larınca incelenir. Bu hususta komisyonca düzenlenen ra
por kongreye sunulur. 

Kesin hesabın kongrece kabulü ile eski yönetim ku
rulu ibra edilmiş olur. 

İller ve ilçeler yardımcı kollarının geçen yıla ait ke
sin hesaplar ı kendi kongrelerinde bulunan hesap komis
yonlarınca incelenir. Bu hususta komisyonca düzenlenen 
rapor kongreye sunulur. Kesin hesabın kongrece kabulü 
ile eski yönet im kurulu ibra edilmiş olur. 

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

Madde 72 — Partinin Merkez Teşkilâtı ile il ve ilçe 
teşkilatının ve yardımcı kollarının birleşik bütçe ve ke
sin hesapları , Siyasî Partiler Kanununun 79. maddesi 
uyarınca Büyük Kongrece karara bağlanır. 

Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen bilanço Bü
yük Kongrenin onayına sunulur. 

Madde 73 — Partinin Merkez Teşkilâtı . i le il ve ilçe 
teşkilâtının ve yardımcı kolların bir önceki takvim yılına 
ait gelir ve giderlerini gösteren kesin hesaplan ile bi
lanço, her yılın Nisan ayı içinde, Cumhuriyet Başsavcılı-
ği ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilir. 

Madde 74 — Her kademe, Genel Yönetim Kurulunca 
tesbit edilecek esaslara göre, gelirinden b i r miktarını üst 
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kademelere gönderir . 

Madde 75 — Her kademedeki teşkilâtın tahsilat, har
cama, part i paralar ının saklanması ve her çeşit malî iş
leri, T.B.P. si Hesap Yönetmeliği ile belirtilir. 

Madde 76 — Parti adına malî taahhüt lere girişmek, 
bankadan para çekmek, bir mal ve hak üzerinde tasarruf 
etmek veya bu hususlarda temsil yetkisi vermek için 
Merkezde Genel Sekreter veya Genel Sekreter İdarî Yar
dımcısı ile Sayman üyenin, iller ve ilçeler ana kademe ve 
yardımcı kollar teşkilâtında yönetim kurul lar ı başkan 7 , 
bulunmadığı zamanlarda sekreter üye ile sayman üyenin 
imzaları şart t ı r . 

Madde 77 — Malî işleri denetlemek üzere, Merkez 
Teşkilâtında en az iki, iller ve ilçeler ana kademe ve 
yadımcı kollar teşkilâtında birer denetçi bulunur . 

Merkez denetçilerini Genel Yönetim Kurulu kendi 
üyeleri arasından, iller ve ilçeler ana kademe ve yardımcı 
kollar teşkilatındaki denetçileri de kongreleri, bir Büyük 
Kongre ve bir kongre devresi için seçerler. 

Denetçiler, gelir ve gideri devamlı olarak denetler 
ve sonuçlarını ilgil! yönetim kurullarına bildirirler. 

Merkez denetçileri, her Genel Yönetim Kurulu top-
latısına, il ve ilçe ana kademe ve yardımcı kollar denet
çileri de kendi kademe kongrelerine kesin hesaplarla ma
lî işler hakkında rapor verirler. İl ve ilçe denetçileri, ay
rıca mensup bulunduklar ı ana kademelere bağlı yardım
cı kolların malî işlerini de denetler ve rapor verirler. 

Madde 78 — Parti Merkezindeki yardımcı kollarla, 
il ve ilçelerdeki ana kademeler ve yardımcı kollar tarafın
dan part i tüzel kişiliği adına bağıta girişilmesine ve yü
küm yükletilmesine ilişkin esaslar Merkez Yönetim Ku
rulunca tesbit edilir. Bu esaslara aykırı olarak girişilen 
bağıt ve yükümlerden part i tüzel kişiliği sorumlu değii-

47 



dir. Bu takdirde sorumluluk, bağışa girişen veya yükümü 
yüklenen kişi veya kişilere aittir. 

Disiplin Cezalan : 
Madde 79 — Disiplin cezalarından uyarma, yazılı 

o larak dikkati çekmektir . Kınama, Tüzük hükümlerine 
göre eksik işlemin kusurlu görülmesidir. 

Geçici çıkarma, partili üyenin b i r yıl süre ile ve ke
sin ç ıkarma, süresiz olarak par t iden ilgisinin kesilmesi
dir. 

Kınama cezasına uğrayanlar, o yıl içinde yönetim 
kurul lar ına seçilemezler. Seçilmiş iseler, görevlerinden 
çekilirler. 

Geçici ç ıkarma cezasına uğrayanlara part i içinde hiç 
b i r görev verilmez. Bunlar, yönetim kurullarına, kongre
lere ve Büyük Kongreye hiçbir teklifte bulunamazlar. An
cak b u hükümler kendilerinin, Part i Tüzüğüne, Progra
mına, par t in in değer mevzuatına ve part i organlarının 
bağlayıcı karar lar ına uyma zorunluluğunu ortadan kal
dırmaz. 

Uyarma, k ınama ve geçici çıkarma cezaları, bu ceza
lara uğrayan partili lerin kayıtlı bulunduklar ı üye kayıt 
defterlerine işlenir. îl Yönetim Kurulunca alt kademelere 
duyurulur . 

Kesin çıkarma cezasına uğrayanlann kayıtları sili
nir. Ad ve soyadları Merkz Yönetim Kurulu tarafından 
par t in in bü tün il ve ilçe yönetim kurulu başkanlıklarına 
bildirilir. 

Madde 80 — Disiplin cezaları, aşağıdaki yazılı hare
ketleri yapanlara verilir: 

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

B) Parti teşkilâtı içinde tesanüdü bozanlara ve yer-
lilik, yabancılık gibi ayrılık uyandıranlara, 
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C) Part i menfaatlerine uymayan muhalif yayınlar 
ve propagandalar yapanlara, 

D) Partil i lerin şahıslan ile uğraşanlara, 
E) Gizli yapılması kararlaştır ı lan toplantılardaki-

konuşmalar ı ifşa edenlere, 
F) Part i çalışmalarında: 

1 — Part inin Program ve tüzüğüne, 
2 — Büyük Kongre kararlarına, 
3 — Yönetmelik hükümlerine ve Genel Yöne

t im Kurulu ile Merkez Yönetim Kurulunca 
alınacak kararlara, 

4 — Part i yönetim kurulları taraf ından Prog
r a m ve Tüzük hükümlerine uygun olarak 
verilen kararlara uymayanlara, 

5 — Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleriy
le verilen görevleri zamanında ve t am ola
rak yapmayanlarla yetkili organların ka
rar lar ına aykırı hareket edenlere, 

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

adaylığını koyanlara veya kendilerinin baş-
k a l a n tarafından aday gösterilmesine göz 
yumanlara. 

2 — Diğer bir partinin adaylığını kabul eden
lere veya bunu açıkça reddetmeycnlere, 

3 — Parti adayları aleyhinde veya diğer aday
lar lehinde açık veya gizli çalışanlara veya 
bu yolda yardımda bulunanlara, 

4 — Özürü olmadığı halde seçimlere katılma
yanlara, 

5 — part i listesi dışında bağımsız veya karma 
liste hazırlayanlara veya bu listeler lehin
de çalışanlara, 
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6 — Parti listesinin bütünlüğü aleyhinde çalı
şanlara, 

7 — Part i oy pusulaları üs tünde silinti veya 
değişiklik yapanlara veya böyle oy pusu
laları dağıtanlara, 

H) Kongre ve T.B.M.M. par t i grupları ile il genel 
meclisi ve belediye meclisi grupları işlemlerini ve karar
larını ve yapılan seçim sonuçlarını herhangi bir şekilde 
tağyir eden veya ett iren veya bunlara teşebbüs edenlere. 

Madde 81 — Geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren 
hal lerde disiplin cezaları verilmesi için haysiyet divanla
rına sevk karar ı almağa yetkili bulunan kurullar, tedbir 
niteliğinde olmak üzere, Haysiyet Divanına sevkedilen 
üyeyi par t içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabi-
lirler. 

Madde 82 — T.B.M.M. Parti grupları, disiplin konu
sunda kanuna, Parti Tüzüğüne ve kendi İç Yönetmeliğine 
bağlıdırlar. 

Madde 83 — Haysiyet Divanı ka ra r l an Merkez Yö
net im K u m l u ile il yönetim kurulları tarafından yerine 
getirilir. İtiraz edilen kararın yerine getirilmesi, 
ilgilinin, isteği üzerine Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile 
kesinleşinceye kadar geriye bırakılabilir. Haysiyet divan
larının çalışmaları ile ilgili olup da Siyasî Partiler Kanu
nu ve Parti Tüzüğünde hükme bağlanmamış olan husus
lar Siyasî Parti ler Kanunu ve Parti Tüzüğündeki esaslar 
gözönünde bulundurulmak suretiyle, Yüksek Haysiyet 
Divanı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzem 
lenir. 

Madde 84 — Kesinleşen cezaların affı istenebilir. 
Af isteği, cezaya uğrayanın yazılı müracaat ı ile olur. İl 
haysiyet divanları tarafından verilen uyarma, kınama ve 
geçici ç ıkarma cezaları, Merkez Yönetim Kumlu, kesin 
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çıkarma cezası ile Yüksek Haysiyet Divanı tarafından 
verilen her çeşit ceza da Genel Yönetim Kurulu tarafmdan 
affedilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, af isteği hakkında 
ka ra ra varmazdan önce ilgili yönet im kurulunun yazılı 
mütelâasını alır. 

Genel Yönetim Kurulu, af isteği hakkında karara 
varmazdan önce, ilgili yönetim kurulu ile Merkez Yö
ne t im Kurulunun yazılı mütalâasını alır. 

50 nci madde gereğince, grup haysiyet divanlannca 
verilen disiplin cezalarında af yetkisi, o disiplin ceza
sına ilişkin olarak yetkili Grup Haysiyet Divanına sevk 
yetkisini kullanmış olan Grup Yönetim Kuruluna aittir . 

Bir partil i T.B.M.M. üyesi, bu sıfatını sonradan kay
betmişse, hakkında yetkili grup haysiyet divanınca ve
ri lmiş disiplin cezası, Genel Yönetim Kurulunca affedi
lebilir. 

50 nci madde gereğince, grupu haysiyet divanlann
ca verilen disiplin cezalarında af yetkisi Genel Yönetim 
Kuruluna aittir; Genel Yönetim Kurulu bu konuda kara r 
vermeden önce ilgili grup yönetim k u m l u ile Merkez Yö
net im Kumlunun mütalâasını alır. 

Çeşitli Hükümler : 

Madde 85 — Partinin, siyasî umdelerini (ilkelerini) 
gösteren rumuzu vardır. 

Madde 86 — Parti Tüzük ve Programında değişiklik 
yapma yetkisi Büyük Kongrenindir. 

Bu hususlara ait değişiklik teklifleri, ancak Genel 
Başkan veya Genel Yönetim Kurulu yahut Büyük Kong
re üyelerinin yirmide biri tarafından yazılı olarak ya
pılır. 

Büyük Kongre tarafından seçilecek bir komisyon, 
bu teklifler hakkında bir rapor hazırlar, Büyük Kongre 
bu r a p o m inceler. 
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Madde 87 — Bu Tüzük, Programla birlikte kül teş
kil eder. 

Madde 88 — Büyük Kongre kararı ile parti fesho-
lunduğu takdirde part iye ait malların ne suretle tasfiye 
olunacağı bu kara rda gösterilir. 

Madde 89 — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı 
Cemiyetler Kanununun 18, 19, 20, 21, 23 ve 24 üncü mad
deleri hükümler inden Siyasî Partiler Kanunu hükümle
rine aykırı olmayanlar, Büyük Kongre, ana kademe kong
releri ve yardımcı kollar kongreleri için de uygulanır. 
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P R O G R A M 

1 - İ L K E L E R 
ATATÜRKÇÜLÜK : 

Çok iyi görülmektedir ki, halen içerisinde bulundu
ğumuz düzen; insanlar arasında adaletsizce farklar yarat
mış, eşitsizlikler doğurmuştur . Doğanın en itibarlı ve 
yaratıcı gücü olan insan türü, insanlık dışı zillet ve se
faletle kucak kucağa bırakılmış, iktisadi ist ibdatlar ve 
doymak bilmeyen bencil özel girişim tahakkümlerinin kö
lesi haline getirilmiştir. Memleketin gerçek efendisi; köy
lü ve üre t imin gerçek sahibi, emekçi halk, yaratt ıkları de
ğerlerin de dışında öz benliğine kada r sömürülmekte, 
dar gelirli hizmet erbabı, esnaf ve aydın kuşak fırsat 
eşitliğini, gelecek için ümit ve güvenini yit irmiş gözükmek
tedir. 

Türkiye Birlik Partisi, içerisinde bulunduğumuz top
lumun farklılaştırılan yapısını, ayrıcalıklarını, özel hak 
ve tesadüfiliklerini, kendine ilâhî b i r hak görünüşü ve
ren ve içinde çok yanışlar taşıyan düzeni, siyasal ve eko
nomik bağımlılığı bir evren icabı olarak değil, aşılması 
ve mükemmelleşt ir i lmesi mümkün bir an olarak görür. 
Bu düşünümü gerçekleştirmek, siyasal ve sosyal hürri
yetleri bir leşt i rmek ve bunların nimetlerinden ülke ve 
ulusu nasiplendirmek için Atatürkçü bir devrim'in ge
rekliliğine içtenlikle inanır. 

Bu nedenle Türkiye Birlik Partisi , duruma Atatürk 
gibi b a k m a ve davranmayı millî ve siyasal ideal olarak 
kabul eder. 
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Atatürkçülük, ulusal, demokratik, insancıl, eylem ile 
hakikat i düşünümle gerçeği birleştiren, akılcı, tümelci ve 
dinamiktir . 0 oluşan ve yiten değil, oluşan, yiten ve yeni
den oluşan bir süreç, b i r devrimciliktir. 

Atatürkçü devrim; kendine göre bir iyi yaratarak, 
kendine göre bir hak arayarak değil, t üm ilke ve ulusu 
kapsayan bir hak ve iyiyi yaratarak, ayrıcalıkları, tesadüf -
lükleri , farklılıkları, özel hakları , sömürüyü, siyasal ve 
iktisadî ist ibdatları or tadan kaldırmak, kişiyi öğgürlüğe, 
eşitliğe ve nesneye egemen olmaya kavuşturmaktır . 

Bu sebeple, Türkye Birlik Partisi bir kütle partisi 
değil, ezilen, horlanan, sömürülen köylü, işçi, dar gelirli 
esnaf, zanaatkar ve aydınların yarattığı ve etrafında top
landığı bir temel, alt yapı örgütüdür. 

TOPLUMCULUK : 

Türkiye Birlik Partisinin temsil ettiği toplumculuk, 
kişinin benliğini özgürce geliştirebilecek bir toplum dü
zenini kurmak amacını güder. Ücret köleliğinin kaldırıl
masını ister. 

Bu nedenledir ki, Türkiye Birlik Partisi, kişi özgür
lüğü, eşitlik ve sosyal adalet için çalışır. Harp ve yıkıntı
dan uzak, bar ış ve bolluğa kovuşmuş, bilim ve teknik 
yönünden birbir ine yardımcı, bağımsız ve eşit haklı ü lke
lerden kurulu b i r Devletler topluluğunu özler. 

Bu nedenledir ki, Türkiye Birlik Partisi ister siyasal 
ist ibdat, ister özel teşebbüs tahakkümü (inhisarcı kapi
tal izm) veya devlet sermayeciliği şeklinde olsun, zulüm 
ve sömürü düzeninin büründüğü her biçime karşı durur . 
Kâ r peşinde koşan kapitalist sistemin bencilliği yerine 
ekonomik çabayı kamu yarar ına bilinçli bir hizmet sayan 
düşünceyi getirmeye çalışır. 
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Türkiye Birlik Partisinin varmak istediği toplumcu 
düzen, hürr iyet ve adalete dayandığı için yalnız. Anayasa
mıza değil, ahlâka da uygundur. Bu düzen? kadın, erkek, 
millet, ırk, deri rengi, din ve sınıf a y n m ı gözetmeden 
dar gelirli ve ekonomik baskı alt ındaki her kişinin top
lumdan yard ım görmesini ve bü tün toplumun barış ve 
eşitlik içinde yaşamalarını öngörür. 

DEMOKRASİ : 
Türkiye Birlik Partisine göre demokrasi ; insan kişi

liğinin serbestçe gelişmesini m ü m k ü n kılan tek siyasal 
temeldir. Toplumcu düzen ancak bu temel üzerine kuru
labilir. Bu nedenle Türkiye Birlik Partisi demokrasiye 
bağlıdır. Ve bağlı kalacaktır. 

Demokrasi ; azınlık haklarına saygı duyulan bir ço
ğunluk yönetimidir . Bu nedenle; plânlı ekonomide de kişi 
özgürlüğü geçerlidir ve çalışanların idareye ortak olma
sını gerektir ir . 

Toplumculukla diktatörlük birleşmez. Türkiye Birlik 
Partisi azınlığın tahakkümü kadar azınlık haklarının ço
ğunluk taraf ından ihlâline de karşı koyar. Bu nedenle 
Türkiye Birlik Partisi faşizme ve komünizme karşıdır. 

Türkiye Birlik Partisi, gerçek demokrasinin, zaman 
zaman sandıktan çıkan kişilere verilen vekâletle değil, 
tersine köyden parlamentoya, iş yerlerinden plânlama ku
ruluna kada r uzanan kademelerde emekçi halkın da söz 
ve karar sahibi olmasıyla kurulabileceğine inanır. Bilir 
ki, çalışanlar esaslı üret im araçlar ında pay sahibi olma
dıkça medenî ve iktisadî eşitlik gerçekleştirilemez. Bu 
nedenle Türkiye Birlik Partisi devrimcidir. 

Toplumculuk; horlanan, ezilen, sömürülen kişileri 
özgürlüğe, insanlık onuruna kavuş turan tek yoldur. Tür
kiye Bilrik Partisi , medenî ve iktisadî eşitliği gerçekleş
t i rmek için mücadele edenlerin toplandığı yerdir. 
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TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİNİN KARAKTERİ : 

İşçiler ve ırgatlar kapitalizmin zincirinden kurtul-
salar bile özgürlükleri açlıktan, yoksulluktan öteye gide-
memektedir . Kapitalizm, teorik açıdan ister islâh kabul 
eder, ister etmez olsun, onun inhisarcı imtiyazlarına son 
verecek toplumcu düzene kendiliğinden geçilemiyeceği, 
köylü, işçi, esnaf, dar gelirli ve aydınların ortak çabasının 
şart olduğu meydandadır. Sermaye sahipleri çalışanların 
üzerindeki tahakkümlerini , ücret köleliği yoluyla sürdür
düklerinden, bu hâkimiyeti k ı rmak için üretim araçları 
mülkiyetinin tek elde toplanmasına engel olmak gerektir. 
Bu nedenledir ki, her çiftçi ailesinin yeterince, toprağa, 
her esnaf ve zanaatkar avadanlığa ve içinde çalışacağı 
yere sahip olmalıdır. 

Aile efradı dışında bir çok işçilerin bir arada çalış
ması gereken işyerleri ekonomik plâna göre düzenlene
cek, üre t im ve dağıtım demokratik denetleme altında bu
lundurulacaktır . Harp sanayii, ağır sanayii, büyük ener
ji santralları , büyük bayındırlık işleri (sulama, göl ba
taklık k u r u t m a ) , bütün madenler, kamu ulaştırma, P.T.T. 
işleri, dış ticaret, bankacılık ve sigortacılık Devletleşti
rilecektir. Millî ekonominin hedefi yaşama standardını 
yükseltmek ve herkesi sosyal emniyete ka\oışturmaktır. 
Ekonominin kamu ve özel sektörleri bu amaca erişmek 
için birlikte çalışacaktır. Demokratik ekonomi düzeni ki
şisel iktisadî faaliyetle sosyal sorumluluk arasındaki den
geyi kuracakt ı r . 

Toplumcular , hedeflerine ancak bü tün çalışanları si
yasal b i r birlik haline sokarak ulaşabilirler. Toplumcu
luk, yalnız gündelikçileri değil, bü tün ücret kölelerini 
kapsamalıdır . O zaman bizimle beraber olan bütün emek
çi halkın karşıs ında sadece inhisarcı, imtiyazlı bir avuç 
işbirlikçi mut lu azınlık kalır. 

Bu, demokra t ik devrim aşamasına yöneliştir. 
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D İ N : 
Türkiye Birlik Partisine göre toplumculuk, katı ve 

tek yönlü bir düşünce akımı değildir. Kanılarını bilimsel 
toplumculuk veya başka sosyal incelemelerden, dinsel 
ve insancıl ilkelerden, töre ve geleneklerden alır. Kay
nağı ne olursa olsun, toplumculuğun erişmek istediği or
tam, sosyal adaleti, daha iyi yaşama koşullarını, özgür
lüğü, barışı getiren b i r toplum düzenidir. Bu nedenle 
Türkiye Birlik Partisi , dinsel inançlarla materyalist fel
sefelere ayni ölçüde saygı duyar. Siyasal düşünce ve din
sel inanış ayrılıklarını kişisel b i r sorun olarak görür ve 
onlara Devlet tarafından eşit işlem yapılmasını ister. 

Bütün büyük dinler (örneğin İslâm dini) , sosyal dö
nüşümler i gerekli bulur. Toplumculuk ve din insan sev-' 
gisinde birleşir, Ahlaksal kanılara dayanan bir toplum
culukla dinsel inanışlar arasında çatışma olamaz. Yeter 
ki, din, Devlet elinde, başka tür lü düşünenleri bölmek, 
ezmek ve çalışanları kul yararına sömürmek için araç 
olarak kullanılmasın. 

Din ile toplumculuk arasında çelişi yoktur. Dindar 
bi r kişi toplumcu da olabilir. Şu var ki, din cemaat işidir 
ve bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığının lâik Cumhu
riyette yeri yoktur . 

MİLLETLER TOPLULUĞU : 
Kudret i ne kadar büyük olursa olsun, hiç bir millet 

ötekini baskı alt ında tutamaz. Ne kadar küçük olursa ol
sun, her milletin özgürlüğe hakkı vardır. Çatışmalar si
l â h ' z o r u ile değil, bir leşmiş milletler topluluğu yasaları
na göre barış yolu ile çözümlenmelidir. Birleşmiş Millet
ler topluluğu yalnız milletlerin değil, her millet içindeki 
kişilerin de insanlık haklarını güven altında bulundur
malıdır. Kulun kul tarafından sömürülmesi kadar iğrenç 
olan, bir milletin ötekini is t ismarınm önüne, karşılıklı 
yardımla geçilmelidir. 
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Herkese özgürlük ve barış yolunu açacak olan sefa
let ve cehalete karşı savaşda, geri bırakılmış milletlere 
yard ım, milletler topluluğunun başlıca ödevi olmalıdır. 

Harb in önüne geçilmez bir âfet olduğuna inanmayan 
toplumcular , barışın korunması için uluslar arası dene
t im alt ında, genel bir silâhsızlanma isteminde İsrarlıdır
lar. 

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİNİN HEDEFLERİ 

a) Devlet ve Toplum. 

ULUSLAR ARASI POLİTİKA 

Türkiye Birlik Partisi her türlü emparyalist gelişme
ye karşıdır . Sömürge kalıntılarının hemen tasfiyesini is
ter ve yabancı boyunduruğundan kur tulma çabalarını se
vinçle karşılar. Milli kurtuluş savaşı veren partileri kar
deş bilir ve saygı ile selâmlar. 

Türkiye Birlik Partisi , ileri sanayii devletleriyle geri 
bırakt ır ı lmış memleketler arasındaki yardımlaşmanın eşit 
koşullar içinde olmasını, siyasal hiç bi r şarta bağlı olma
masını , yardım gören uluslara bilimsel iş bölümünden 
başka hiç bir yüküm getirilmemesini ister. 

BİRLEŞİK AVRUPA 

Türkiye Birlik Partisi , Makro ekonomi aşamasında, 
iki yüz milyondan aşağı toplumların rasyonel bir çalışma 
düzeni bulamıyacağını bilir ve Avrupa ekonomik toplulu
ğunu Birleşik Avrupa Plakları Cumhuriyetinin ilk adımı 
olarak karşılar. Avrupa ülkelerindeki Türk asıllı azınlık
ların haklar ını mahfuz tutar . 
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TARAFSIZLIK VE MİLLÎ SAVUNMA 

Türkiye Birlik Partisi, üstlerinden arınmış, bağımsız 
ve tarafsız b i r Türkiye özler. 

Askeri vasıfda her türlü i t t ifakdan kaçınmak gerektir 
Şu var ki tarafsızlık; toplumcu ilkelerden, demokrat ik 
temel hak (örneğin sığınma hakkı ) gibi ve ödevlerden 
vazgeçmek anlamına gelmez. Bu görevlerin başında milli 
savunma hizmeti gelir. Askerlik ödevi genel ve 
eşit koşullarla yapılmalı, dönemsel olmalı, süresi 
b i r yılı geçmemelidir. Ordu yalnız millet emrinde 
bulunmalı , kuruluşu Türkiyenin sınırlarını ve taraf
sızlığını koruyacak nitelikde olmalıdır. Ordunun do
na t ım ve eğitimi askerlik süresini gittikçe azaltacak yön
den geliştirilmelidir. Orduda disiplin demokrat ik yoldan 
sağlanmalı, erler ve subaylar insan onuruna aykırı hiç bir 
işlemle karşı laşt ır ı lmamalı , seçme ve seçilme haklar ından 
yoksun kı lmmamalıdır . Askerler ister hizmet süreleri 
içinde, ister dışında, ister üniformalı, ister sivil giyimli 
olsun, t a m ve eksiksiz yurttaşlık haklarına sahiptirler. 

DEVLET DÜZENİ 

Türkiye Birlik Partisi, bugünkü merkeziyetçi sistem
le mutab ık değildir. Her köy, her Bucak, her İlçe, her 
İl, o yerlerde oturanlarca seçilen meclislere sahip olmalı, 
B. M. Meclisi tek dereceli, tek liste ile seçilmeli, Millet
vekillikleri her par t inin yurt çapında aldıkları oy oranın
da dağıtılmalıdır. Kanunlar azaltılmalı, idareyi İslaha yö
nelmeli, yöneticileri halkın emrine vermelidir. İkt idar 
sarhoşluğunun önüne geçebilmek için halk temsilcileri 
önünde yöneticiler, Milletvekilleri önünde Hükümet so
rumlu olmalıdır. 
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H a l k d a n en çok oy alan par t i Hükümet i kurmalı ve 
kendi programını yürür lüğe koymalıdır . Bu kadar ki; bu 
par t in in yarısı kadar oy alan par t i ler Hükümete katılmak 
ve çoğunluk programının gerçekleştirilmesinde sorumlu
luk a l m a k zorunda olmalıdırlar. 

Siyasal kanılar ı biçimlendiren partiler, demokrasinin 
vazgeçilmez unsur lar ı olmakla beraber , insanlığın temel 
haklar ı , par t i ç ıkarlar ından önce gelir. Bu nedenle; dü
şünce suçu var sayılamaz. İş ve hizmet ilân yoluyla her-
keze duyuru lu r ve hiç bi r ayrım gözetilmeden her kişinin 
yeteneğine göre verilir. 

Sendikalar , odalar ve barolar veya demokratik seçim 
yoluyle k u m l a n özel çıkar örgütleri, prat ik denemelerle 
öğrendiklerini k a m u ve Hükümet emrine vermeye mec
burdur la r . 

Yur t taş la r haklar ının himayesini örgütlere bırakmak 
şöyle du r sun kendileri korumak zorundadırlar . 

Tükiye Birlik Partisinin amacı; kişileri Devlete kul 
etmek değil, Devleti insanlaştırmaktır . 

KÖYLER ve KENTLER 

Halkın kendi kendisini yönetmesinin en iyi biçimi 
köy ve kent ler in bağımsız olmasındadır. Köy ve kentlerde 
bağımsızlık malî siyasette özgür olmakla mümkündür . 
Halk, köy ve kent meclislerini kendisi seçmeli, söz ve ka
ra r sahibi olmalı, sorumluluk taşımalıdır. Merkezi Hükü
met ve İller a ras ında yapılacak gelir kaynaklarının da
ğıtımına ilişkin anlaşmalara köy ve kent meclisleri eşit 
oyla katı lmalıdır lar . Kanun veya anlaşmalarla köy ve 
kent meclislerine ayrılan paralar onlar tarafından ser-
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bestçe kullanılabilmeli ve bu para lardan hiç bir kesinti 
yapılmamalıdır . Köy ve kentlerin sınırlarını aşan ekono
mik veya sosyal görevler ilgili meclislerin eşit oy sahibi 
oldukları b i r or tak kurul tarafından yerine getirilmelidir. 
İl, İlçe ve Bucakların idaresi İçişleri Bakanlığınca atan
mış idare amirlerinin başkanlığında o yer halkı tarafm-
dn seçilecek kurul lar tarafından yürütülmelidir . 

ADALET 

Borçlar, Ticaret ve Medeni kanun hükümler i top
lumcu ekonomi gereklerine uydurulmalıdır . Yasaların ya
zılışı açık ve her kesin kolayca anlayacağı biçimde olmalı
dır. Ceza kanunu hem toplumu korumalı , hem de suçluyu 
topluma kazandıracak nitelik göstermelidir. Korkutucu 
değil, uslandırıcı ceza verilmeli, İslah kabul etmez suçlu
ların şerrinden toplum kurtarı lmalı , suçların nedenleri 
araştır ı lmalı , sosyal ilişkilerde değişiklik ve eğitim yolla
rıyla suçluluk azaltılmalıdır. Hapishaneler kaldırılmalı, 
ancak suçlular bir daha suç işleyemez hale getirilebilmek 
için verdikleri zararın iki katını ödeyinceye kadar mec
bur i iş yerlerinde tutulmalıdır . Adam öldürenler veya 
cismen eza edenler hakkında, verdikleri zararın iki katını 
ödemiş olsalar bile, ağır ceza mahkemelerince hallerini 
İslah ettiklerine kanaat hasıl edilinceye kadar,her iki yıl
da bir infazın devamına veya teciline karar verilmelidir. 

Yeminli Avukatsız dava açılamamalı, bü tün deliller 
duruşmadan önce yeminli avukat lar tarafından toplana
rak dosya tamamlanmalı , tanık ifadelerinde çelişi varsa 
ilgililerle birlikde duruşma günü mahkemeye çağınlmalı 
ve ayni gün karar verilmelidir. Tek yargıç tarafından veri
lecek hükümler her İl de en kıdemli yargıç ve iki avukat-
kat, gerektiği kadar kurulacak üst mahkemelerce onan-
madıkça kesinleşmiş sayılmamalıdır. Yargıcın aykırı oyu 
resen temyiz sebebi olmalıdır. 
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Yargıtay, î l üs t mahkmeleri arasında, kanunun tat
biki bak ımından ortaya çıkan içtihat uyuşmazlıklarım 
çözmeli, üs t mahkeme karar lar ına karş ı öne sürülen 
usulsüzlük ve üs t mahkeme yargıcının kanuna uygun
suzluk it irazlarına bakmalıdır . 

Her İl de bir Başsavcı bulunmalıdır . Bu Başsavcı O 
İl halkınca en az ON yıl yargıçlık veya ON BEŞ yıl Avu
katlık yapanlar arasından seçilmelidir. 

Ağır cezalı veya siyasi olanlarla basın suçlarında Ba
ronun gösterdiği iki Avukatla halkdan seçilmiş iki üye eşit 
oyla yargıca eşlik etmelidir. 

KADIN HAKLARI 

Kadın her bakımdan erkeğe eşittir. Eğitimde, çalış
mada, ücre t te kadın erkekle beraber yürür, Türkiye Bir
lik Partisi evli kadınların yeteneklerine uygun meslekler
de çalışmalarını sosyal ve ekonomik bir zorunluk, anneli
ği bir kamu hizmeti sayar. Evli kadınlara ve küçük ço
cuklu annelere özel yardım yapılmalı, gelir darlığı yü
zünden ağır ve uygunsuz işlerde çalışma zorunluğıında 
bırakı lmamalı , tatillerini kocalarıyle birlikde geçirebilme-
lidirler. Kadının tam hukuksal eşitliği, sosyal ve ekono
mik eşitliğine gölge düşürülmemelidir . Evlenme kolaylaş
tırılmalı, kadın veya erkek tek başına boşanma isteğinde 
bulunabilmelidir . 

Türkiye Birlik Partisi, kadının kişiliğini geliştirme 
hakkını tanımakla beraber anne ve ev kadmı olarak ar
tan görevlerini yerine getirebilmeleri için fazla çalışma 
ve yorgunlukdan korunmalarını gerekli görür. 

A İ L E 

Çocukların ruh yapıları bakımından dengeli olarak 
yetiştirilebilmesi ailenin çalkantısız olmasına bağlıdır. 
Gençlikde bunal ımlar ın çoğu baba ocağının yıkılmasın-
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dandır. Aile bağlarının sağlamlaştırılması, çocukların 
topluma karşı sorumluluk duygularıyle yetiştirilebilme-
sinin temel koşuludur. 

Ailenin en büyük düşmanı evsizliktir. Sağlıklı ve 
ahenkli b i r aile yaşamının vazgeçilmez aracı güzel, gü
neşli ve sıcak bir yuvadır. Bu nedenle önce kiralar don
durulmalı , Anayasanın 38. maddesine uyularak taşınmaz 
mallar ist imlâk ve kiracılara temlik edilmeli, kiralar sa
tış bedeline sayılmalıdır. Sonra da yeter yükseklik, ge
nişlik ve sağlık koşullarına uygun olmayan yapılar yıkıl
malı, yerlerine çağdaş uygarlığa yakışır, çiçekli ve ağaçlı 
bahçeler içinde konut lar yapılmalıdır. Bu konut lara önce 
evliler yerleştirilmeli, ev ve mutfak eşyası almak, kira 
veya satış bedellerini ödeyebilmek için kendilerine kre
diler açılmalı, geliri yeterli olmıyanlara para yardımı ya
pılmalıdır. 

Aile kalkınması için gerekli ekonomik, sosyal ve kül
türel tedbirleri araştır ıp uygulayacak bir ögrüt kurulma
lıdır. Yalnız ve bakımsız kalmış yaşlıların son günlerini 
iyi geçirmelerini sağlamak bu kurumun görevi olmalıdır 

Vücut ve ruh sağlığı bakımından yardım görmesi ge
rekli kişileri iyi etmeye yararlı araşt ı rmaları yapacak ve 
sosyal hizmetlerde çalışacakları uzman olarak yetiştire
cek enstitüler kurulmalıdır . 

Anne ve çocukların üzerinde titrenecek kadar önem
li olduğunu bilen Türkiye Birlik Partisi doğumdan önce 
ve sonrası için gerekli bakım evlerini ve kreşleri köyle
re kadar yayacak, kentlerde çocuk hastahaneleri kura
caktır. 

GENÇLİK 
Toplumculuk, geleceğe dönük bir eylemdir. Bu yüz

den gerçekleştirilmesi genç kuşakların yetiştirilmesine 
bağlıdır. 
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Geçmişi anlamak, gençlik için ne ölçüde önemli olur
sa olsun gençler ve yaşlılar bugüne ve yarına daha bü
yük b i r ilgi göstermek zorundadırlar . Birlikde çalışma 
ve sorumluluk yüklenme bakımından gençler için gerekli 
b ü t ü n koşullar yaratılmalıdır. Gençliğe karşı zor kulla
n ı lmak şöyle dursun onları gönüllü olarak topluma yar
dımcı kılmalıdır. 

Gençlerin iş birliği ve gençliklerine özgü fedakarlık
ları o lmadan sağlam bir demokrat ik toplum düşünüle
mez. Bu nedenle gençlere, gerçek demokrasinin eylemde 
nasıl işlediğini anlamaları için görevler verilmelidir. 

Bü tün öğretim kurumlar ında birer demokratik öğ
renci derneği bulunmalı ve bunlar İlk, Orta ve yüksek 
öğrenim için birer federasyonda ve federasyonlarda bir 
öğrenci konfederasyonunda birleşmelidir. 

Öğretim parasız olmalı, çalışma ile birlikde yürüme-
li, ders saatleri çalışanlara göre ayarlanmalıdır. 

Öğret im kurumlar ı yönetimine öğrenciler de katılma
lıdır. 

Çalışan gençlik, yurdun ekonomik yaşantısında söz 
ve sorumluluk sahibi olmalı ve bunu sağlamak üzere iş 
yerlerindeki yönetim kurullarına gençlik delegeleri de 
seçilmelidir. 

Türkiye Birlik Partisi; siyasal bi r temel üzerine da
yanan gençlik kuruluşlarını yarının bilinçli ve sorumlu
luk duygulu yurttaşlarını yetiştirmek bakımından vazge
çilmez bir örgüt olarak görür. 

Gençlik, kendi kendisini yönetirken edindiği pratikle 
güçlenmeli ve kamu işlerine kar ışarak yurttaşlık hakları
nı korkusuzca kullanmada güvençli olmalıdır. Demokra
tik gençlik kuruluşlar ı gençlerin okul dışı eğitimleriyle de 
ilgilenmelidir. 
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B) EKONOMİK DÜZEN 
Türkiye Birlik Partisi, anlayışlı ve demokrat ik bir 

denetim yoluyle, bireysel özgürlük ve merkezi plânlamayı 
uzlaştırarak, rasyonel bir üre t im ekonomisini kurmak, 
toplumun bü tün bireylerinin iktisadi güvenliğini tam ola
rak sağlamak amacını güder. 

GELECEKTEKİ EKONOMİK DÜZEN 
İnsanlar ın özgürce gelişebilmesi için, ister özel giri

şim, ister Devlet kapitalizmi içinde olsun, sermaye tahak
kümü or tadan kaldırılmalı ve bunlar ın yerine, bireysel ve 
toplumsal çıkarlar arasında demokrat ik b i r denge kuran 
plânlı ekonomi sistemi getirilmelidir. 

Bu nedenle Türkiye Birlik Partisi, mülkiyetin en adil 
biçimde dağılımını ve en etkin ekonomi sistemini gerçek 
leştirmk için esaslı üret im unsurlar ı üzerinde toplumun 
tam kontrolü gerektiği tezini savunur. Bu, toplumsal çı
kar lara karşı çıkmayan tüzel girişimin yıkılacağı anlamı
na gelmez. Çünkü, bolluk düzeni gerçekleşinceye kadar 
uzun bir süre rekabet ve fiyat mekanizması geniş bi r alan
da etkisini gösterecektir. Ve ekonominin bir ikim yoluyle 
bolluğa doğru gelişmesi de zaten buna bağlıdır. 

Gelecekteki ekonomik düzen, ister bağımsız, ister iş 
yerlerinde çalışanlar olsun, bü tün yurt taş lar ın kişiliklerini 
değiştirebilmeleri için tam bir fırsat eşitliği sağlayacak, 
bireyin gelir emeğiyle doğru orantılı olacak, endüstr i iş
çileri yönetime katılacaklardır. 

Şu kadar ki; yeteneksiz kişiler, bu eksiklikleri yüzün
den horlanmıyacak, yoksulluğa mahkûm edilmiyecek-
lerdir. 

PLÂNLI EKONOMİ BİÇİMLERİ 

Plânlı ekonomi sisteminde girişmilere verilecek ka-
nımsal biçim teşebbüsün niteliğine göre değişmelidir. 
Plânlı ekonomi özellikle tüket im ma l l an üreten ve dağı-
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tan kooperatiflere savsaklanamaz yeni görevler vermeli
dir. K a m u hizmetleri hiç b i r zaman özel teşebbüse bıra
kı lmamalı , yerli olanları Belediyelerce, memleket çapm-
dakiler de kamu işletmelerince yerine getirilmelidir. Bun
ların yönet imine üç unsur katılmalıdır. Köy veya kent 
veya İl temsilcileri, ister kişi, ister işletme olsun tüketi
ciler, o iş yerinde çalışanlar, bu üç unsurun görevi girişi
min işletme programını çizmek, b u programın ve ileride
ki gelişme ereğinin gerektirdiği sermaye yatırımlarım 
onaylamak, yönetimi denetlemek, yöneticilerle çalışanlar 
arasındaki ilişkilerin insanca alınmasını gözetmek, karar
larını kamu yararına ve girişimin faydasına uygun olarak 
vermektir . Bu genel sınırlar dışında ücretli yöneticiler 
işletmede en geniş yetki ve buna karşılık kişisel sorum
luluk sahibi olmalıdırlar. Ancak halk, işletme ve çalışan 
larm karşılıklı menfaatlarmı uzlaştırma ödevini gözden 
uzak tutmamalıdır lar . 

EKONOMİK DEMOKRASİ 

Ekonomik demokrasi , siyasal demokrasinin vazge
çilmez bir bütünleyicisidir. Fabrikalarda çalışan aylıkçı 
ve gündelikçilere yönetime katı lma hakkını verip bundan 
başka bütün emekçi halka memleketin iktisadi faaliyet 
alanlarının hepsinde sorumluluk alma yollarını açar. 

İşçi, ücretli ve memur lar için ekonomik demokrasi 
organları: Sendikalar birliği, iş kolu sendikaları, İl sen
dika temsilciliği, işyeri sendika temsilciliğidir. İşveren
lerle esnafların ekonomik organları kendi odaları ve di
lerlerse kurabilecekleri dernek ve birliklerdir. 

Bu ekonomik demokrasi organları kendi içlerinde, 
ekonomik incelemelerde bulunacak komiteler kurmak ve 
plânlama kurulu yoluyle Hükümeti ve Parlementoyu ay
dınlatmak ödevindedirler. 
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Ekonomik sorunlarında tüketicilerin seslerini duyur
mak ve geniş ölçüde düşüncelerini yansı tmak hakkının 
daha iyi b i r yaşam sağlıyacağma inanan Türkiye Birlik 
Partisi bir tüketiciler Danıştaymm kurulmasını ister. 

SENDİKALAR 

İşçi, ücretl i ve memurlar ın ekonomik menfaat larmm 
temsilcisi olarak sendikaların, yaşama seviyesini yükselt
me ve sosyal kanunların yapılmasında ve özellikle ekono
mik demokrasiye erişilmesinde büyük pay sahibi olduk
ları inkar edilemez bir gerçektir. 

Sendikalara giriş isteğe bağlı olmalı, ancak her iş 
kolunda b i rden çok sendika kurulamamalıdır . Sendika
lar özerk ve bağımsız birer güç olmalı ne Devletin ne de 
parti lerin etkisi alt ında bulunmamalıdır . Bu, işçilerin 
kendi siyasal partilerini kurmağa engel olmak anlamına 
gelmez. 

Grevin her türlüsü ve özellikle genel grev, m e m u r da 
olsalar, bü tün emekçilerin dokunulmaz ve vazgeçilmez 
hakkıdır . 

Bu hak, ister özel ister kamu ve ister milli güvenlik 
iş yerlerinde olsun, her yerde eksiksiz ve şartsız olarak 
kullanılır. Hiç b i r sebeb ve vesile ile ertelenemez veya 
engellenemez. 

Türkiye Birlik Partisi, çalışanların, grev ve genel grev 
gibi çok etkin b i r silâhı kul lanmadan önce b u n u n zo-
runluğu üzerinde titizlikle duracaklar ından emindir . 

Sendikalarla üyeleri arasındaki temaslar işyeri veya 
İl sendika temsilcileri aracılığıyle olur. Temsilcilikler, iş-
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yerlerinde çalıranların menfaatlarmı işverenler önünde 
korur lar . Şu varki, belli bir yerde çalışanların özel çıkar
ları ücretliler topluluğunun genel yararına aykırı olamaz. 

KOOPERATİFLER 

Kooperatifler, tüketicilerin bağımsız küçük sanayiici 
ve çiftçilerin bir bir lerine ekonomik yardımda bulunmak 
için kurduklar ı örgütlerdir . Görevleri pazar sağlamak ve 
fiyatları düzenlemektir . Bu nedenledirki Türkiye Birlik 
Partisi kooperatifleri güçlendirmeyi önemli bulur. Bun
ların özel girişimden daha ağır vergilere ve işlemlere 
maruz bırakı lmalar ına karşı koyar. Bunlara ilişkin kanu
nun kooperatif yöneticilerini üyelerin demokrat ik deneti
mi al t ında bu lunduracak ve azınlık haklarını koruyacak 
hükümle r getirmesini ister. 

PLÂNLAMA KURULU 

Toplumcu ekonomide, gerçekleşmesi uzun yıllara 
bağlı b i r plân şart t ır . Bu plânın ereği tam çalıştırmayı 
gerçekleştirerek sürdürmek, sosyal üretimi çoğaltmak, 
yaşama standart ını yükseltmektir . Doğrudan doğruya par-
lementoya bağlı ve ona karşı sorumlu bir kurul plânı ve 
bunun gerçekleşmesi için gerekli yıllık bütçeyi hazırlama
lıdır. Özel ve kamu sektörlerinin yatırım yeri gösterilme
li, kredilerin nasıl verileceği, özel girişimleri plân hedef
lerine yönelmek zorunda b ı rakmak için tarifeler ve vergi
ler yoluyle sermaye piyasası üzerine ne gibi etkiler yapıl
ması gerektiği açıklanmalıdır. 

Plân süresince mal lar ın ve hizmetlerin fiyatları don
durulmuş olmalı, plân gereğince üretilmiş ve Devlet ant
repolarına tevdi edilmiş mallar karşılığında MERKEZ 
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BANKASI para ihraç edebilmelidir. 

Plânlama kurulu üyeleri iş aleminde bol para kazan
mağa alışık olanlardan değil, bağımsız uzmanlardan ve 
Devlet memurlar ından seçilmelidir. 

VERGİLER 

Dolaysız vergiler yalnız normal geçim sınırlarını aşan 
gelirler üzerinden alınmalıdır. Kol ve kafa emeğiyle ge
çinenlerden hiç bir vergi al ınmamalıdır . Müterekki vergi 
ancak intikal ve sermaye gelirleri üzerine konmalıdır. 

Zorunlu tüket im malları üzerinden dolaylı vergi 
al ınmamalıdır . Normal yiyim ve normal giyim araçları 
zorunlu tüket im malı sayılmalıdır. Vergiler yeminli bildi
riye göre alınmalı, yalan yere yeminin cezası YİRMİ YIL 
AĞIR HAPİS olmalıdır. 

Bütçe, milli gelirin belli b i r orantısını aşmamak üze
re, masrafa göre yapılmalıdır. 

PARA POLİTİKASI 

Türkiye Birlik Partisi, müs tekar para politikasını 
bü tün gücüyle savunur. Bilir ki emeklilerin, sigortalıla
rın, sosyal yardım görenlerin, ücretlilerin, kaderi paranın 
ist ikrarl ı olmasına bağlıdır. Kaldıki parada istikrar ol
madan büyük halk yığınlarının tasarrufa yönelmesi bek
lenemez. 

C) SOSYAL DÜZEN 

Ücret köleliği devri tar ihden silininceye kadar her 
çalışan kişinin milli gelirden adaletli bir pay almasını, 
ekonomik bağımlılığın etkilerini azaltmayı ve işçilerle 
ailelerine mümkün olan en yüksek sosyal güveni sağla
mayı Türkiye Birlik Partisi kendisine vazgeçilmez bir gö
rev bilir. 
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B u nedenle, ekonomik diktaya son vermek, yani, iş 
aki t ler inde işverenlerin (Bu Devlet bile olsa) tek taraflı 
o larak iş şart lar ını çalışanlara yükleme yetkilerini yasa
larla s ınır lamak ve toplu iş sözleşmelerini zorunlu kılmak 
gerektir . 

Kişi ve ihtiyaçları sosyal düzenin temel sorunu oldu
ğu için birey toplumun aynlmaz b i r parçasıdır. Bu ne
denle kişi toplumdan kendisi için bir şeyler yapılmasını 
ister, Refah Devleti masalı her kezin ihtiyacını gidereme-
se bile top lum kişiye kendi kendini yüceltme ve yoksul-
lukdan ku r t a rma olanaklarını sağlamalıdır. Bu nedenle 
Türkiye Birliki Partisi, geri kalmış bölge halkının yaşama 
seviyelerini, gelişmiş bölgelerde çalışanlar düzeyine yük
sel tmek haklar ını teslim eder. 

İŞÇİ HAKLARI 

Bugünkü toplum düzeninde işçi haklarını korumak 
öncelikle sendikalara düşen b i r görevdir. Sendika tem
silcilerinin çalışma güveni kanunla sağlanmalı, işden çı
kar ı lmalar ı yasaklanmalıdır. Memur ve kamu hizmetlile
r i sendikaları temsilcilerine de b u güvenlik sağlanmalı
dır. Yalnız çalışma hakkının tanınmasıyle yetininmemeli, 
eşit işe, eşit ücret ilkesine ek olarak mahrumiyet bölgeleri 
tazminat ı da kabul edilmelidir. 

İşçi ve memur ayrımı kaldırı larak bütün çalışanların 
haklar ı ve sosyal güvenlikle ilgili hükümler bir yasada 
toplanmalı , her İlçede gerektiği kadar iş mahkemeleri ku
rulmalıdır . Hiç kimsenin b i r başkasını aç bırakmağa 
hakkı olmadığı için işinden ne nedenle çıkarılmış olursa 
olsun, iş mahkemesi kararı olmadıkça işçinin çalıştığı 
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yerle ilişiği kesilraemeli, güncelik ve aylıkları ödenmeli
dir. Ödemede gecikme cezalandırılmalıdır. İhbar , nakil ve 
işden ç ıkarma objektif koşullara bağlanmalı , sendika 
temsilcilerinden gereklilik raporu alınmalı, kapanan veya 
işçilerini topdan çıkaran iş yerleri hemen kamulaştır ı l
ma! ıdır. 

Bütün iş yerleri sağlık bakımından sıkı b i r denetim 
altında bulundurulmal ı , iş yoğunluğu ve verimliliği art
tıkça çalışma zamanları azaltılmalı, fakat hiç bi r zaman 
haftada B E Ş gün ve KIRK saati geçmemelidir. 

İŞ BULMA 

Türkiye Birlik Partisi çalışma özgürlüğüne önem 
verir. Bu nedenle kendi işinde çalışanlarla başkalarının 
yanında çalışmak zorunda olanların çalışacakları yerleri 
serbesçe seçme haklarını tanır. Bu hakkın kullanılması 
için bir iş bu lma örgütü kurulur. Kendisine iş bulacak 
veya bir meslek edinecek işçilere de bu kurul yardım eder. 

Fizik eksiklikleri yüzünden normal çalışma yetene
ğinde olmıyanlar için onları iktisadi hayata katacak tıbbi 
ve sosyal tedbirler alınmalıdır. 

Günün üre t im koşulları, işçiler için teknik eğitimi ge
rektir ir . Bunu sağlamak üzere iş bu lma ku rumlan , sen
dikalar ve sanayi odaları tarafından teknik okullar açıl
malıdır. Okulu bitirenlere yeteneklerine uygun işleri seç
meleri için gerekli yardım yapılmalıdır. 

SOSYAL GÜVENLİK 

Türkiye Birlik Partisi, yur t çapında b i r sağlık hizmet
leri ö rgü tünün kumlmasmı öngörür. Has ta l ık lan önle
mek, parasız bakım ve tedavi sağlamak, kanser, romatiz-
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ma ve verem gibi yaygın hastalıklara karşı özel tedbirler 

a lmak bu ku rumun görevi olmalıdır. 

Yaşlılarla kronik hasta ve malûllere kendilerini ra

hatça geçindirecek bir aylık bağlanmalı ve bu aylık milli 

gelir ar t t ıkça yükseltilmelidir. 

3 — S O N 

Bugünün dünyası bi r yanda, tahakkümünü sürdür

mek için tarihi boyunca kan dökmüş ve artık kendine 

güvenini kaybetmiş, emperyalizmin son aşaması kapita

lizmle, öte yanda yeni toplum biçimleri arayan ve gerçek

te emperyalizmin başka bir lü rü olan diktatörlük arasın

da paylaşılmıştır. 

Evrensellik kavgasında olan bu iki günç arasında 

ezilmemek için Türkiye kendine özgür bir yol izlemek 

zorundadır . 

Tarihin 1300 yıllık derinliğinden gelen, 12 yıldızın 
aydınlattığı bir yol İNSAN SEVGİSİ 'ne götürür. 

İnsanı her tür lü korkudan kurtarmak, alın teri yeri
ne makine yağını koymak, iş köleliğini gittikçe azaltarak 
gerçek özgürlüğü kurmak, kişisel yaşama kavgası yerine 
toplumsal güvenliği getirmek, Türkiye Birlik Partisinin, 
bu programla, ha lka dayanarak, varmak istediği S O N 
dur. 
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