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SOSYALİST DEVRİM 
PARTİSİ 
TÜZÜĞÜ 

BÖLÜM I 

AD, GENEL MERKEZ, NİTELİK, İLKELER VE AMAÇLAR 

AD VE MERKEZ * 

Madde 1— 

Partinin adı, «SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ» dlr. Merke
zi Ankara'dadır. 

Sosyalist Devrim Partisi 1961 Anayasası güvencesinde ça
lışan, yasalara göre kurulmuş, bir siyasal örgüttür. Partinin kı
saltılmış adı (SDP) dlr. 

Parti amblemi ile bayrağı, kırmızı zemin üzerine altın şan
sı olarak çizilmiş, yürüyen bir köylü kadınla, yumruğu havada 
bir erkek işçi resmidir. 

Partinin merkezi, Genel Yönetim Kurulu kararıyla başka bir 
ile taşınabilir. 
PARTİNİN TANİMİ : 
İLKELER VE AMAÇ 

Madde 2— Tanım : 

Sosyalist Devrim Partisi, Türkiye işçi sınıfının partisidir. 
Ve işçi sınıfının bilime dayalı, tarihsel, demokratik öncülüğünde, 
onunla elele iktidar için, sosyalist devrimler için mücadeleyi 
kabul eden köylülerin, küçük esnaf ve zanaatkarların, küçük 
memurların, emekli dul ve yetimlerin, devrimci gençlerle sos
yalist aydınların; kısacası sömürülen, ezilen, ikinci sınıf yurttaş 
sayılan, tüm kol ve kafa emekçilerinin, demokratik, bağıma z 
bürokratik olmayan sosyalist örgütüdür. 

Madde 3— ilkeler : 
Sosyalist Devrim Partisi, şu ilkeleri benimsemiştir 
A— SDP Yurt ve dünya olaylarını işçi sınıfımızın, köylüle

rin, tüm emekçi halkımızın çıkarları, hakları açısından ve her 
halde kapitalizme, emperyalizme karşı olan bir açıdan değerlen-

TBMM KUTUPHANESI



dirir. SDP emekçi halkımızın hakları, çıkarları, özgürlükleri için 
onlarla omuz omuza mücadele eder. SDP toplumumuzun büyük 
çoğunluğunu oluşturan ve doğa İle birlikte tüm zenginliklerin 
kaynağı, kültürümüzün yaratıc sı ve sosyal ilerlemenin itici gü
cü olan emekçi halkımızın hakları, çıkarları, özgürlükleri için 
mücadelenin aslında Türkiye'nin bağımsızlığı, temel hakları, yüce 
çıkarları için mücadele etmek olduğunu bilir. Emeği en yüce 
değer olarak gören SDP, emeğe göre gelir ilkesini toplum yasa
nı nın esası kabul eder, 

B— Kişinin psikolojik yapısı toplumun ürünü olmakla birlik
te, kişi topluma indirgenemez. İnsanlar sosyalizm için değil, sos
yalizm insanlar içindir. Kuşkusuz bilerek, isteyerek kabullendikleri 
fedakârlıklar göz önüne alınınca, insanların da sosyalizm için 
oldukları açık bir gerçektir. Sosyalist düzende kişilerin temel 
hokları, özgürlükleri vardır. Sosyalist demokrasi emekçilerin 
gerçekten egemen oldukları, söz ve karar sahibi oldukları bir 
özgürlük rejimidir. 

C— SDP, burjuva sömürü ve baskı rejimini ancak işçi sı
nıfının öncülüğünde emekçi halk yığınlarının değiştirebileceğine 
inanır. Böyle bir iktidar değişikliği olmadıkça Türkiye'nin geri 
bırakılmışlıktan kurtulmasına olanak olmadığını da bilir. Tek 
kurtuluş yolu sosyalizmdir. Bürokratik olmayan baj m:ız Türki
ye Sosyalizmi... 

D— Sosyalizm, kapitalizmden sonra ortaya çıkmış bir üretim 
biçimi olarak bir tanedir. Evrenesl geçerlikte tezleri, ilkeleri ile 
Sosyo-Politik bir sistem oluşturmaktır. Ama bu, sosyalizmin 
her yerde aynı biçimde uygulanacağı anlamına gelmez. Her top
lumun Sosyo-Ekonomik gelişme düzeyi, gelenekleri ve içinde 
bulunduğu rastlantı uyumlulukları far'lı olduğu için her toplu
nun sosyalizme geçiş yolu ve uyguladığı sosyalizm biçimi de 
birbirinden farklıdır. Sosyalizme geçiş esas olarak nesnel konula
ra, rastlantı uyumluluklarına bağlıdır Bunun yanında öznel ko
şullar da rol oynar elbet. Sosyalizme zor kullanılarak geçilebile
ceği gibi, barışçı yollardan da geçilebilir. Sosyalizme bir tek 
yoldan geçileceği hakkındaki iddia bilimsel değildir, doğru de
ğildir. 

E— Bağımsızlık, sosyalizmin vaz geçilmez bir öğesidir. 
Hiçbir sosyalist devlet ya da parti, bir başka sosyalist devlet 
ya da partiye sosyalizm adına buyuramaz, içişlerine karışamaz, 
egemenlik haklarını, ülke bütünlüğünü çiğneyemez. Her toplu-
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mun işçi sınıfı ve emekçileri, sosyalizmi kendi güçler! ile kurar
lar öncelikle kendi burjuvazilerini zararsız hale getirirler, do
layısıyla ülkenin emperyalizmle bağlarını da koparmış olurlar. 
Uluslararas sosyalist dayanışma ya da «Proletarya Enternas
yonalizmi» çeşitli uluslara mensup işçi sınıflarının, özerk ve 
eşitlik içinde tartışarak serbestçe kabullendikleri yükümlülükler 
ölçüsünde gerçekleşir. Hiçbir sosyalist devlet ne denli güçlü 
otursa olsun, dünya sosyalizmini ve Proleterya Enternasyonaliz
mini temsil ettiğini savlıyamaz. Böyle bir sav esastan sosyaliz
me aykırıdır. 

F — Bürokrasi, sosyalizmin başlıca düşmanlarından biridir. 
Sosyalist düzende, yöneticiliğin meslek haline getirilmesi ve 
yöneticilerin emekçi yığınlarından bağımsızlaşarak egemen bir 
sosyal grup haline gelmeleri, sosyalizmde «Bürokratik Sapma» 
dediğimiz yozlaşmayı meydana getirir. Bürokrasi ile mücadele, 
parti iktidara gelmeden ve parti içinde başlatılmalıdır. Bürokra
tik sapma tehlikesi, Türkiye gibi bürokrasinin, yüzlerce y I 
egemen bir sınıfın tüm yetki ve ayrıcalıklarına sahip olduğu 
bir toplumda hiç küçümsenemez, Bununla etkin biçimde mü
cadelenin başlıca yolu, işçilerin, köylülerin ve öteki kol emek
çilerinin, önce partide ve sonra toplum ve devlette, gerçekten 
söz've karar sahibi olmalarıdır. Kalımlı yöneticilik, katı merkez
cilik, tepeden inme disiplin ve bütüncülük gibi uygulamalar 
sosyalist ilkelerle bağdaşmaz. 

G — «İşçi sınıfının ve tüm çalışanların kurtuluşu doğru
dan doğruya kendi yapıtları olacaktır.» İşçiler, köylüler kurtu
luşu, başkalarından beklememeliler. Kendi dışlarında kurtarıcı 
yoktur, işçi sınıfı dış nda kendilerini kurtarıcı sananlar vehim 
içindedirler. İşçiler, köylüler, emekçiler, kendi kendilerini kur
taracaklardır. Çünkü, işçi sınıfı üretim ilişkileriyle çelişen üre. 
tici güçlerin vazgeçilmez bir öğesidir, bir parçasıdır. Devrimi 
taşır, gerçekleştirir. SDP, işçileri, köylüleri ve her meslekten 
kol ve kafa emekçilerini, bilinçli kişiler olarak, parti çatısı al
tında siyasal eyleme sokmayı başardığı ölçüde, görevini yerine 
getirmiş olacakt r. Burjuvaziyi yenilgiye uğratmanın ve bürokra
sinin yolunu kesmenin tek yöntemi, emekçilerin yönetimi ele 
almaları, partiden başlayarak, devlette ve toplumda baskın du
runa gelmeleridir, 

SDP bunu sağlamanın bir yolu olarak şu esastan kabul 
eder: 
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a — Partide hiç kimse aynı yere üst üste iki kez yönetici 
seçilemez. İkinci kez aday olabilmek için aradan bir olağan ku
rultay döneminin, yaklaşık iki yıl geçmesi gerektir. Alt kade
me yöneticilerinin üst kademeye aday olmaları, bu yasağın dı
şındadır. (Bu kural il ve ilçe yöneticilikleri için yeter sayıda 
yeni aday bulunmaması halinde uygulanmaz.) Görevini devre
den her kademedeki başkan, sekreter ve sayman yeni seçilen 
yöneticilerin danışmanı olarak görev yaparlar. Çağrı İd klarında 
kurul toplamlarına katılırlar. Danışmanların söz hakkı vardır, 
oy hakkı yoktur. 

b — Yönetim kurullarında 2/3 oranında işçilerin, Köylülerin 
ve genellikle kol emekçilerinin çoğunlukta olmaları sağlanacak
t a 

c — Parti İçi demokrasisinin en geniş biçimde uygulanma-
aı ve emekçi tabanın egemenliğinin sağlanması için, elti ay
da bir ilçeler düzeyinde tüm parti üyelerinin katılacağı toplantı
lar yapılır. Bu toplantılarda her üye parti program ve tüzüğü 
çerçevesinde parti politikası nı eleştirebilir ve gerekçe göstererek 
önerilerde bulunabilir. O ilçede kayıtlı üye tam sayısının salt 
çoğunluğu tarafından kabul edilen öneriler, ilgili II başkanlığına 
sunulur, il başkanlığında toplanan öneriler o ilin çevresindeki il 
çe sayısı kadar çoğaltılarak, ilçelere gönderilir. Birinci toplantı
dan iki hafta sonr* yapılan ikinci ilçe toplantılarında tüm öneri
ler ilgili il başkanl gına yollanır. İlçe sayısının 2/3 ünde üye tam 
sayısının salt çoğunluğunu sağlamış olan öneriler ilgili il Baş
kanlıklarınca Genel Merkeze gönderilir. Merkez Yürütme Kuru
lunca onaylanan öneriler, yeni Parti politikası olarak uygulanır. 
Onaylanmayanlar, red gerekçesi yazılarak ilgili il Başkanlıklarına 
geri çevrilir. Bunlar ilçelere gönderilir. İlçelerde tüm üyelerin 
katılacağı toplantılarda yeniden görüşülür. İlçelerin 2/3 ünde üye 
tam sayısının salt çoğunluğunun direnmesi halinde, sözü geçen 
öneri vada öneriler ilk kurultayn gündemine alınır ve karara 
bağlanır. 

Bu eleştiri toplant lan, her ilçenin kongre tarihinden başla-
örgüt kurmuş olan illerde yapılır. 

Bu eleştiri toplantıları, her ilçenin kongre tarihinden başla
yarak 6 aylık dönemler itibariyle düzenlenir. 

d — Sosyalist Devrim Partisi, dil, ırk, cinsiyet, din ve 
mezhep ayırımı gözetmeden ve hangi sosyal sınıftan olursa ol
sun, parti tüzük ve programım içdenlikle benimsemiş, emek
ten yana olan tüm yurtdaşlara saflarını açık tutar. 
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MADDE 4: AMAÇ: 

A) UZAK AMAÇ: 

Sosyalist Devrim Partisinin uzak amacı, işçi sınıfımızın, 
köylülerimizin, tüm emekçilerimizin iktidarında, ekonomimizi, 
scsyal, politik ve kültürel yaşamımızı, kapitalist ilişkilerin (em
peryalizmin) egemenliğinden kurtarmak ve (kapitalist olmayan) 
planlı bir kalkınma yolu izleyerek insanın insan tarafından sö-
mürülmesinin son bulacağı, herkesin insanca çalışıp, insanca 
dopdolu mutlu yaşayacağı, yeteneklerini sonuna dek geliştirebi
leceği, en ileri bilimi ve Teknikle donatılmış, düşün ve sanat 
yaşamı ile, kültürü ile, sporu ile en ileri uluslarla boy ölçüşebilen, 
yapyeni bir Türkiye yaratmak, böylece demokratik Cumhuriyet re
jimini tabana mal ederek bağımsız bir sosyalist demokrasiyi kur
maktır. 

B) YAKIN AMAÇ: 

Sosyalist Devrim Partisinin yakın amaçları muhalefette ve 
iktidarda yapacağı İşler olmak üzere iki aşamalıdır. 

1 — Muhalefetteki amaçlar: 

Sosyalist Devrim Partisi, muhalefette bulunduğu sünece ge
nel olarak aşağıdaki konularda çaba gösterecek, mücaiole ve
recektir. 

a — Işçierin, köylülerin, emekçilerin sosyal bilince Kavuş
malarını hızland racak, onların parti saflarına katılarak yurt ça
pında siyasal bir örgüt meydana getirmelerini sağlayacaktır. 

Bu örgütlenmeyi daha etkin ve yaygın hale getirecek olan 
kadınlar kolu ve gençler kolu örgütlerini kuracaktır. Ayrıca e-
mekçi yığınlarının yaşantısıyla İlgili her alanda yardımlaşma, İş
birliği istem ve meslek örgütlerinin kurutmasına önayak olacaktır. 

b — Emekçi yığınlarını aydınlatarak ve ayrıca bu amaçlarla 
da örgütleyerek emperyalizm ve kapitalizmle mücadele edecek
tir. Yani ulusal bağımsızlık, faşizm ve gericilikle mücadele ede
cektir. Yani demokrasi, insanlık ve uygarlık için mücadele ede
cektir. 

c — Gerçekten demokratik bir anayasa için mücadele ede
cektir. Emekçilerin insan olarak Anayasal temel haklarına sahip 
çıkmaları için mücadele edecektir. 

Böylece demokratik Cumhuriyet rejiminin tabana yerleşmesi 
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İçin mücadele edecektir. Hukuka bağlı devlet ilkesi için müca
dele edecektir. 

ç — Tüm sosyal, ekonomik, politik eşitsizlikler, haksızlıklar, 
yolsuzluklarla mücadele edecektir. Tüm yabancılaşmalarla müca
dele edecektir. 

2 — Sosyalist Devrim Partisinin İktidardaki amaçları: 
Kapitalist olmayan yol ve gerçek demokrasi.... 
Sosyalist Devrim Partisi emekçilerin oylarıyla, emekçilerin 

iktidar olmasını gerçekleştirince (Kapitalist olmayan) planlı kal
kınma yolunu uygulamaya başlayacaktır. Bunun amacı, Türkiye'yi 
ontperyalizme, yani tekelci sermaye çevrelerine bağlı bir üko 
durumunda tutan ilişkilere son vermek olacaktır. Bu sayede 
uyumsuz, dengesiz, çarpık bir gelişme süreci içine itelenmiş 
olan ekonomimiz uyumlu ve dengeli bir büyüme süreci içine 
g.iecektir. Ulusal ekonomi, emekçilerin denetim ve yönetiminde 
bulunacak olan kamu kesiminin, gelişmeye yön veren, onu hız» 
landıran ağırlığ altında bulundurulacaktır. Yatırımlarını plan he
deflerine uygun blç'mde gerçekleştirecek özel kesim de, bu dö
nemde ekonomimizin kamu yararını gözeten ikinci kesimi haline 
gelecektir. Bağımsızlığımızın şartı ve güvencesi olan gerçek sa
nayileşme, ekonomik politikamızın ana hedefidir. 

Sosyalist Devrim Partisi İktidarında Gerçekleştirilecek 
Devrimler Şunlardır: 

a — Kamulaştırma: 
Ulusal ekonominin kilit taşı durumunda olan bellibaşlı bü

yük üretim araçları, değiş - tokuş ve kredi araçları, ulaşım araç
ları uyumlu ve dengeli büyümenin sağlanması için gerekli görü
len öncelikler gözönünde bulundurularak kamulaştırılacaktır, eko. 
nomik bağımsızlığa ulaşmak için gerekli görülen girişimler dev
let eliyle gerçekleştirilecektir. Ağır sanayide ve maden -şletme-
clliğinde yeni birimler devlet tarafından kurulup devlet eliyle 
işletilecektir. Demir çelik sanayii, makine sanayii, kimya sanayii, 
petrol ve atom sanayii gibi temel sanayi dallar, kamulaştırala-
caktır. Tüm madenler, maden sanayii dalları, tüm vergi kay
nakları devlet eliyle işletilecektir. Dış ticaret devleştirüecektir. 
Bankalar, sigorta ortaklıkları devletleştirilecektir. İç ticaret devle
tin denetimi altında bulundurulacak, emekçi halk yığınları koru-
nacakır. Deniz ve hava yolları da demiryolları gibi devlet işlet-
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mesi haline getirilecektir. İşletmelerde emekçiler her kademede 
söz ve karar sahibi olacaklardır. 

b — Toprak reformu ve çağdaş tarım İşletmeciliği: 
Hemen köktü bir toprak reformu yapılacak, topraksız ya da 

az topraklı köylü aileleri toprağa kavuşturulacaktır. Bunlar ayrıca, 
modern teknoloji, araç ve gereçlerle, bilimsel bilgilerle donatı
lacaktır. Kırsal bölgelerde (Devlet tarım uzmanları ve makine
leri istasyonları) kurulacaktır. Tarımda, devlet örnek çiftlikleri, 
kooperatifler ve özel işletmeler üçlüsüne dayalı koordine bir sis
tem uygulanacaktır. Böylece verimli bir tarım işletmeciliğinin 
yanısıra, adaletli bir toprak rejimi de gerçekleştirilmiş olacak, 
çağdışı toprak ağalığı düzeni tarihe karışacaktır. Tarım ürünleri
nin değerlendirilme ve pazarlama işlerinde köylülerin, koopera
tiflerin ve Devletin İşbirliğine dayalı ve aracıyı ortadan kald ran 
bir karma sistem getirilecektir. 

c — Ormancılık: 
Ormanların mülkiyeti Devlete ait olacaktır. Ormanları o böl

gede yaşayanlarla birlikte devlet işletecektir. Ormanın ürünlerini 
muhallerinde işleyen sanayi dalları kurulacaktır. Orman bölgesinin 
tarla ve mer'a gibi sorunları toprak reformu kapsamında çözü
lecektir, 

ç — Plan: 
Ekonomik, sosyal ve kültürel kelkınma 3 ya da 5er yıllık 

planlarla gerçekleştirilecektir, Plan hedefleri kamu kesimi için 
olduğu kadar türlü teşvik edici tedbirlerle harekete geçirilen 
özel kesim için de bir görev niteliğini taşıyacaktır. 

d — Eğitim: 
Ekonomik kalkınma ve ilerleme bilimsel ve teknolojik iler

lemeye sıkı sıkıya bağlıdır. Çağdaş eğitim (iş-eğitim) esası
na göre tabanda ve yurt çapında uygulanacak, emekçiler ve e-
mekçi çocukları da yeteneklerini sonuna kadar geliştirme olana
ğına kavuşacaklardır. Ve giderek koi emeği kafa emeği çelişkisi 
ortadan kalkmaya başlayacaktır. 

• — Demokratik rejim tabana oturtulacaktır, 
f — Emek, toplum yaşamında değerlendirmelerin esası 

olacaktır. 
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g —- Ulusal Savunma: 

Ulusal savunmamızda çağımızın ulusal kurtuluş savası fel
sefesine dayalı yöntemler gözönünde bulundurulacak ve klasik 
savaş yöntemleri yanında halk savaşı yöntemleri de geliştirile
cektir. Bu arada savaş sanayiiimiz modern silahları, araç ve ge
reçleri yapacak düzeye getirilecektir. 

h — Dış Politika: 
Tam bağımsız bir dış politika izlenecektir. Büyük devletlerle 

aıkeri ittifak ya da bütünieşmeye yönelik anlaşma yapılmayacak» 
tır. Amerika ile ikili anlaşmalar, NATO, CENTO anlaşmaları, 
Ortak Pazar anlaşması gibi bağımsızlığımıza ters düşen anlaşma 
ve sözleşmeler fesh edilecektir. 

B Ö L Ü M I I 

MADDE 5: 

ÜYELİK: 

a — Üyeliğe giriş Sosyalist Devrim Partisi'nin, program ve 
tüzüğünü benimsediğini yazılı olarak bildiren; 

b — Parti yetkili organlarınca, tüzük çerçevesinde kendisine 
verilecek görevleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul eden; 

c — Düzenli biçimde ayda en az 10 TL, en çok 100 TL, 
ödemeyi yükümlenen; 

d — 18 yaşını doldurmuş, başka bir partide uye olmayan 
ve siyasal partilere girmesi yasalarca yasaklanmamış olan her 
kişi Sosyalist Devrim Parti&i'ne üye olabilir. 
MADDE 6: 

Üyelik için uygulanacak yöntem: 
a — Partiye üye olmak isteyen kimse, üyelik fişini doldu

rup imzalar; kendisini tanıyan iki parti üyesinin adını verir. 
b — Üye olmak isteyenin kaydı oturduğu ilçede yapıl r. 
c — Üyelik için başvuranın partiye alınmasında sakınca 

yoksa, ilçe yönetim kurulu bu kimsenin «Aday Üye» olarak ya
zılmasına karar verir, 

d — Üyelik fişinin iki nüshası ilçede alakonur, öteki iki 
ni-sha il yönetim kuruluna bir ay içinde gönderilir, 

e — || Yönetim Kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını 

— 10 — 
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onaylarsa nüshalardan birini alıkoyar, ötekini bir ay içinde ge
nel merkeze yollar, 

f — il yönetim kurulunun kurulmamla olması halin io, İtçe 
Yönetim kurulu giriş fişinin ikinci ve üçüncü k sımlarır.ı genel 
merkeze gönderir. 

g — Genel merkezce bir yıl İçinde üyeliği reddedildiği bil
dirilmeyen aday üyenin üyeliği kesinleşir, 

h — ilçe yönetim kurulu tarafından aday üyeliği kabul edil
meyen müracaatçı sonucun kendisine tebliğ edilmesinden itiba
ren 30 gün içinde, il yönetim kuruluna, II yönetim kurulunun 
kararına da tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Merkez Yü
rütme Kurulu'na itiraz edebilir. 

i — Kararı, üyeliğe müracaat eden kişi lehine bozulan il
çe yönetim kurulu da, aynı süre içinde İl yönetim kurulu kara
ma karşı merkez yürütme kuruluna itiraz edebilir. 

Merkez Yürütme Kurulunun kararı kesindir. 

MADDE 7: 
ADAY ÜYELİK: 

Aday üyenin adaylık süresi, müracaatından itibaren 12 ay
dır. Bu süre içinde 6. maddede gösterilen işlemler tamamlanır. 
Adaylık süresi Merkez Yürütme Kurulu, Başkanlık Divanı kara
rıyla kısaltılabilir. 

Aday üye, adaylığı süresince parti üyelerine açık oplantı-
iıra katılabilir; fakat diğer üyelik haklarının hiçbirinden yararla
namaz ve partide resmi görev alamaz, aidat ödemez. 

Müteşebbis Kurul olarak kendilerine yetki verilen vatan
daşlar için bu hüküm uygulanmaz ve yetkilendirildikleri andan 
itibaren parti üyesi sayılırlar. Ve her türlü parti üyeliği hak
larından yararlanırlar. 

MADDE 8: 
ÜYENİN HAK ve GÖREVLERİ: 

Tedbirli olanların dışında üyenin hak ve görevleri şunlardır: 
a — Seçmek ve seçilmek, 
b — Aidatını muntazam şekilde ödemek, 
c — ilçe Kongrelerinde ve 6 ayda bir yapılan İlçe toplan

tılarında somut önerilerde bulunmak şartıyla dilerse parti politi
kasını eleştirmek. 
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d — Yetkili organların verdiği kararlara uymak ve kendisi-
ne verdiği görevleri eksiksiz tastamam yerine getirmek. 

e — Partinin her türlü faaliyetlerine içtenlikle katılmak, 
f — Her yerde ve her zaman parti görüşlerini açıklamak 

vo seçimlerde parti aday veya adaylarına oy vermek, 
g — Parti içi eğitici toplantı, konferans ve seminerlerine 

katılmak, 
h — Partiye yeni üyeler kaydetmek için çal şmak, 
I — Aidat borcu olan üye, aidat borcunu ödemeden par

tinin yönetim ve disiplin kurullarının hiçbirine adaylığını koya-
maz, seçilemez, ön seçim yoklamalarında aday adayı olamaz, 

k — Parti üyesi parti görevlerinden doğan yetkilerini ken
disi veya başkalarına özel çıkarlar sağlamak için kullanamaz. 

MADDE 9: 
PARTİDEN ÇEKİLME: 

Partiden çekilmek serbesttir. Partiden çekilmek isteyen her 
iye bağlı bulunduğu İlçe Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini ver
mek zorundadır. İlçe Yönetim Kurulu kanalı ile istifaları Genel 
Merkez'e bildirilir. İstifa etmiş üye yeniden partiye girmek is
tediğinde partiye alınıp alınmaması Merkez Yürütme Kurulu k.i 
rarına bağlıdır. 

B Ö L Ü M I I I 

MADDE 10: 
PARTİNİN ORGANLARI: 

A) Parti organları şunlardır: 
— Parti Kurultayı 
— Genel Başkan 
— Genel Yönetim Kurulu 
— Merkez Yürütme Kurulu 
— Başkanlık Divanı 
— Merkez Disiplin Kurulu 
— Parlamento Grupları 
— il Kongreleri 
— il Yönetim Kurulları 
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— İl Disiplin Kurulları 
— İl Genel Meclisi Parti Grupları 
— Bolodiye Meclisi Parti Grupları 
— İlce Kongreleri 
—• ilçe Yönetim Kurulları 
B) Parti örgüt kademeleri şunlardır. 
Köy, mahalle ve İşyeri görevlileri 
C) Yardımcı Kuruluşlar Şunlardır. 
— Gençlik Kolları 
— Kşdın Kolları 

MADDE 11: 
PARTİ KURULTAYI: 
KURULUŞU: 

Parti kurultayı, partinin en yükaek organıdır. Seçilmiş ve tabii 
delegelerden kurulur. 

1 — Seçilmiş Delegeler : 
e) Tüm ilçelerde örgütlenmiş iller için kayıtlı ilk bin üyeye 

30 takip eden her 200 üyeye birer delege,ötekl1er İçin 20 delege 
seçilir. 3000'den fazla üyesi olan illerin üye aayısı kaç olursa 
olsun, çıkaracağı delege sayısı 3000 üyenin çıkaracağı delege 
sayısı olan 40'dan fazla olamaz. 

b) Birden fazla ilçe örgütü mevcut olup da il örgütü kurul
mamış olan illerde il delegeleri, ilçe üyelerinin ortak toplantısın
da seçilir. Bu toplantı Genel Merkez'in yetkilendirdiği ilçe Baş
kanı tarafından düzenlenir. Parti Kurultayı delegeleri (a) da belir-
t'ıen oranlara göre seçilir. 

c) Tek ilçe örgütü olup da, diğer İlçeler vo II örgütü ku
rulmamış illerde o ilçe, III temsiien kongresini toplayarak Par
ti Kurultayı delegelerini seçer. 

2 — Tabii Delegeler: 
Başkan, Genel Yönetim Kurulu asil üyeleri. Merkez Disiplin 

Kurulu üyeleri, Parti üyesi Bakan, Milletvekili, Sunatörlerle, eski 
Genel Başkanlar parti üyesi bulundukları sürece Parti Kurultayı'-
nın tabii delegeleridir. 

MADDE 12: 
GÖREV ve YETKİLERİ: 

Parti Kurultayı'nın görev ve yetkileri şunlardır: 
a — Gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak; 
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b — Yurt v» dünya olaylarını, parti tüzük ve programı ışı
ğında Türkiye İşçi sınıf nın ve emekçi halk yığınlarının menfaat
leri açısından değerlendirmek. —Bu aslında, olayları Türkiye'nin 
gerçek menfaatleri açısından değerlendirmek demektir.— 

c — Partiyi ilgilendiren bütün sorunları ele alıp incelemek 
ve karara bağlamak, 

d — Genel Yönetim Kurulu raporlarını tartışmak. Genel 
Yönetim Kurulunun gelecek dönem için yapılmasını önerdiği iş
ler hakkında karar vermek, 

c — Parti tüzüğünde ve programında değişiklikler yapmak. 
(Ancak parti programında açıklanan nitelik ve ilkeler değiştirile
mez). Tüzüğü değiştirme yetkisi parti kurultayının olduğu için 
yorum yetkisi de Kurultaya aittir. Amaçların değiştirilmesi ve 
yorumu Kurultay delege tam sayısının 1/3 önerisi ve 2/3'nün 
kabulü ile mümkündür. 

f — Hesapları incelemek, Genel Yönetim Kurulu'nu ibra et
mek, kesin hesabı, bilançoyu ve bütçeyi onaylamak. 

g — Belirli üyeler hakkında usulüne uygun olarak bizzat 
yapılmış af müracaatlarını inceleyerek karar vermek. 

h — Partinin feshi ya da bir başka partiyle birleşmesi hak
kında karar alınması, tüzüğe göre parti kurultayına katılmas' ge
reken delege sayısının en az 2/3'nün bu doğrultuda oy kuÜ4n-
masına bağlıdır. Ancak, 2/3'oranında delege Kurultay'a katılma
dığı takdirde, yapılan ikinci toplantıda bulunan delegelerin d/Z'-
rCn oyları ile feı.ih ya da birleşme kararı alınabilir. 

ı — Genel Başkanı, Genel Yönetim Kurulu üyelerini SJÇ-
n>ek. 

i — Merkez Disiplin Kurulu üyelerini seçmek. 

MADDE 13: 
TOPLANMASI: 

Parti Kurultayı olağan olarek her iki yılda bir toplanır. Too-
Itntının yeri, günü ve gündemi Genel Yönetim Kurulu; Gen*l 
Yönetim Kurulu'nun toplanmaması halinde ise Merkez Yü'Otme 
Kurulu tarafından saptanır. 

12. maddenin (e) bendi dışındaki parti tüzük ve program 
değişikliklerine dair tekliflerin karara bağlanması için, bunlar n 
Genel Başkan yaut Merkez Karar ve Yürütme organı veya Parti 
Kurultayı delegelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürüU, 
müş olması gerekir. Bu teklifler. Parti Kurultay'ınca seçilecek 
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bir komisyonda görüşüldükten sonra. Parti Kurultay'ı komisyon 
rpporunu inceler, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamamış*, 
toplantı ertesi günü aynı saatte aynı. yerde çoğunluk aranmak
sızın yapılır. (Bu husus ilk ilanda bildirilir.) 

MADDE 14: 
ÇAĞIRMA USULÜ: 

Merkez Yürütme Kurulu, Parti Kurultay'ı olağan toplantısının 
yerini, gününü ve gündemini toplantı gününden en az bir ay 
önce parti örgütüne bildirir. 

Olağanüstü toplantılar. Genel Başkan'ın yahut Genel Yöne
tim Kurulu'nun yahut Parti Kurultay'ı delegelerinin en az 1/5'nln 
yazılı istemi üzerine yapılır. Bu istemler Merkez Yürütme Kuru-
lu'na bildirilir. Ve kurul bir ay içinde Parti Kurultay'ını olağan
üstü toplantıya çağırır. 

MADDE 15: 
GENEL YÖNETİM KURULU. 
KURULUŞU: 

Genel Yönetim Kurulu, Parti Kurultay'ınca seçilmiş 40 asil 
üyeden meydana gelir: 

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi ve 
başkanıdır. 

MADDE 16: 
GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ SEÇİMİ: 

Genel Yönetim Kurulu üyeliklerine adaylar. Parti Kurultay'ı 
delegeleri tarafından gösterilir. Aday gösterilenlerin onayını al
mak şarttır. Yapılan gizli oy açık sayım sonunda gösterilen 
adaylar arasından en çok oy alan adaylar seçilir. Genel Yöne
tim Kurulu yedek üyeleri ayrıca seçilir. İlk turda en çok oy alan 
adaylar seçilmiş olur. Yedek üyeler Genel Yönetim Kurulu top
lantılarına katılabilir. Söz hakları olup oy hakları yoktur. G*nel 
Yönetim Kurulu üyeleri bir Kurultay dönemi için seçilir. 

MADDE 17: 
TOPLANMASI: 

Genel Yönetim Kurulu Genel Başkanın Başkanlığında olağan 
clarak altı (6) ayda bir toplanır. Bu toolantı gündem maddeleri 
bitinceye kadar sürer. Genel Yönetim Kurulu ûye tam say sının 
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1/5 inin İsteği ile gündeme yeni maddeler konulabilir. Gelecek 
tcplantı yer ve gününü kurul kendisi tayin eder. Olağanüstü top
lantılar. Genel Başkan'ın isteği ile veya kendi üyebrinin 1/3'ü-
nûn yazılı İsteği Hu veya Merkez Yürütme Kurulu'nun karar ve-
yn madde 18/e gereği veya Genel Yönetim Kurulu üyelerinden 
biri nin Genel Başkan'dan istemi ve bunun Genel Başkanca uy
gun görülmesi ile Genel Başkanın çağrısı üzerine 1b gün için
de yapılır. 

MADDE 18: 
GÖREV ve YETKİLERİ: 

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve yetkileri şunlardır: 
a — Genel Yönetim Kurulu iki Parti Kurultay'ı arasında en 

yüce karar organıd r. Parti tüzük ve programı ve Parti Kurultay'ı 
krrarfarı ışığında Genel Başkan İle beraber parti politikasını çi
zer. 

b — Parti İçi çalışmaları düzenleyen yönetmelikleri yapar. 
Bu yetki Merkez Yürütme Kurulu'na da tanınmıştır. 

c — Zorlayıcı sebepler dolayısıyla Parti Kurultay' nın top-
lenamadığı hallerde partinin hukuki varlığına son verilmesi ile 
TC-zük ve Program değişikliği dışında gerekli göreceği her türlü 
krrarları alır. 

d — Üye tam sayısının salt çoğulluğunun, salt çoğunlukla 
vereceği kararla Merkez Yürütme Kurulu'nun tamamın veya bir 
kısmını görevden alabilir. Genel Başkan'ın onayını alarak Genel 
Sekreter'i, Genel Sayman'ı ve Genel Sekreter Yardımcılarını gö
revden düşürebilir. 

e — Genel Yönetim Kurulu seçiminden sonra hemen topla
nır. Nisap olmadığı takdirde ertesi günü hazır bulunanlarla yetl-
nilir. Genel Yönetim Kurulu bu ilk toplantsında Merkez Yürüt
me Kurulu'nu, Genel Sekreter ve yardımcıları İle Genel Sayman 
ve denetçilerini seçer. 

Seçimler şöyle yapılır: 
aa) Merkez Yürütme Kurulu Seçimi: 
Merkez Yürütme Kurulu 15 asıl üyeden oluşur. Genel Baş

kan bu kurulun da tabii başkanıdır. Üyelerin ve yedeklerin se
çimi ayrı ayrı yapılır. İlk iki oylamada Genel Yönetim Ku
rulu üye sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada ise 
•n çok oy alanlar seçilmiş sayılır. 

bb) Genel Sekreter ve Genel Sayman, Genel Başkan'ın Mer. 
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kez Yürütme Kurulu üyeleri içinden göstereceği 2'şer aday ara
sından seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının salt çoğjnluğu 
sağlanamazsa üçüncü oylamada en çok oy almış adaylar seçil
miş sayılır. 

cc) Genel Sekreter'ln Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden 
göstereceği (Genel Sekreter Yardımcıları say sının iki katı) Ge-
r.el Sekreter Yardımcılarını (Genel Yönetim Kurulu'nun sapta 
yacağı sayıda) seçer. Oylamada en çok oy almış olan adaylar 
seçilmiş sayılır. 

ç — Genel Sekreter, Genel Sayman ve Genel Sekreter 
Yardımcıları Başkanlık Divan nı oluşturur. 

d — Parti üyeleri arasından parti hesaplarını denetlemekle 
görevli iki denetçi seçer. Mevcut oyların çoğunluğunu alan 
adaylar seçilmiş olur. 

MADDE 19: 
GENEL BAŞKAN SEÇİMİ: 

Genel Başkan parti kurultayınca gizli oy açık sayım ve 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. 

MADDE 20: 
GÖREV VE YETKİLERİ: 

a — Gînel Başken partiyi temsil eder, 
b — Partiyi bağlayıcı demeç ve bildiriler, ancak Genel 

Başkanca ya da yazılı olarak görevlendireceği yetkililer tarafın
dan yapılır. 

c — Tüzük, program ve Kurultay kararları ışığında parti 
politikasını Genel Yönetim Kurulu ile ortaklaşa saptar, 

d — Partinin birliğini korur. 
e — Parti organlarının uyumlu, etkin biçimde çalışmasını 

sağlar. 
f — Parti örgütlerinin yurt düzeyinde yayılması için çalışır. 
g — Gsnel Başkan, disiplin kurulları dışında tüm parti ör

gütlerinin doğal başkanıdır. Bu kurullar ve Merkez Disiplin Ku
ntunu gündemini kendi hazırlayarak olağanüstü toplantıya ça
ğırabilir. Bütün örgüt kademelerini denetler ya da yazılı olarak 
görev verecaği kişilere denetletir. 

h — Mahkemelerde, Devlet daire vo kuruluşlarında, özel 
ve tüzel kişilerle ilişkilerde Partiyi Genel Başkan veya adına 
Genel Sekreter ya da Genel Başkanın yazılı olarak görevlendi
receği kişiler temsil eder. 
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ı — Genel Başkan, Başbakan olarak görevlendirildiğinde. 
Başkanlık Divanı, Merkez Yürütme Kurulu ve Parlamento grup
ları Yönetim Kuralları ile istişare ederek bakanları saptar. 

MADDE 21 . 
MERKEZ YÜRÜTME KURULU KURULUŞU: 

Merkez Yürütme Kurulu partinin karar, yönetim ve yürütme 
organıdır. Gsnel Yönetim Kurulunun iki toplantısı arasında par
tilin yüksek menfaatlerinin gerektirdiği kararları almakla gö-
ravlidir. 

Merkez Yürütme Kurulu 15 üyeden oluşur. Bu 15 üye bir 
Genel Sekreter, bir Genel Sayman, Genel Yönetim Kurulunun 
saptayacağı 2-4 Genel Sekreter Yardımcısı ve Merkez Yürütme 
Kurulu üyelerinden oluşur. Seçilme şekilleri 18. maddede be
lirtilmiştir. 

Genel Başkan Merkez Yürütme Kurulunun da başkanıdır. 

MADDE 22: 
GÖREV VE YETKİLERİ: 

Başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a — Merkez Yürütme Kurulu iki Genel Yönetim Kurulu 

toplantısı ararında parti tüzük ve programı. Parti Kurultayı ka
rcıları ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına uymak şartı İle par
tiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. 

b — Merkez Yürütme Kurulu, Anayasa Mahkemesi kanunu 
gereğince Anayasaya aykırı kanun vs. hakkında Anayasa Mah-
kamesîno iptal dâvası açılması hakk nda karar almaya, dâva 
açmaya ve yöneırr.elikler yapmaya yetkilidir. 

c — Par*î Kurultayı ve Genel Yönetim Kurulunun kararla
rını uygulatır. Bu kararları uygulamaya nazır hale getirir. Vo 
partinin menfaatkrinin gerektirdiği yeni kararlar alır. 

d — İlçe düzeyindeki toplantılarda parti siyasasına ilişkin 
c'arak çoğunluğun kararı ile önerilen hususları görüşüp karara 
bağlar; uygun gördüğü önerileri parti politikası olarak uygular; 
uygun görmediği öneriler gerekçesiyle birlikte ilçesine geri gön
derir. 

e — Parti örgütlerinin yurt düzeyinde yayılmas için çalı* 
şır. İşçi sınıfı ve emekçi halk yomlarının parti tüzük ve prog
ramı ışığnda eğitilmesini sağlar, bu amaçlarla üyeleri kayıttı 
oldukları il ve ilçe sınırları dışında da görevlendirebilir. Bu 
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işlem parti :çi seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla yapılamaz. 
f — Belirli üyeler hakkında usule uygun olarak bizzat ya

pılmış af müracaatlar nı inceleyerek karar vermek. 
g — Parti tüzük ve programı gereğince bütün teşkilatı de* 

netlemek. 
h — Genel Yönetim Kuruluna iki toplantı arasındaki parti 

çalışmaları, yurt. ve dünya olayları hakkında rapor sunmak ve 
Genel Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak. 

ı — Parti faaliyetleriyle ilgili büroları kurup, çatışmalarını 
düzenlemek ve denetlemek. 

i — Partinin görüşlerini ve siyasetini memleket genel oyu-
n.ı açıklamak ve desteğini kazanmak, 

k — Parti Kurultayına sunulacak teklif maddelerini tespit 
etmek. Bunun için Merkez Yürütme Kurulu, Parti Kurultayından 
er- az iki ay evvel yurt ve dünya meselelerine dair parti kurul
tayına sunulacak teklif maddelerini hazırlar, teşkilata bildirir ve 
besin yolu ile yayar. Her teşkilat kademesi bu maddeler üze
rinde üyeleri arasında tartışma konferansları düzenler, teklif 
maddelerine eklenmesini istediği yeni maddeleri bir ay içinde 
teklif olarak merkeze bildirir. Merkez Yürütme Kurulu durumu 
bir daha inceleyerek Parti Kurultayı gündemine girecek olan 
teklif maddelerini kesinlikle tesbit eder ve Genel Yönetim Ku
rulunun onayına sunar. 

Ayrıca (d) fıkrasında belirlenen ilçe önerilerinden uygun 
görülmeyenler, üçe tabanının direnmesi halinde ilçenin öne
risini toplanacak ilk Parti Kurultayı'nın gündemine, İlçenin tek
im olarak alır. 

I — Partinin kesin hesap, bilanço ve bütçesini hazırlamak. 
m — Parti Kurultayı'nda okunacak çalışma raporunu ha

zırlamak ve Genel Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak. 
n — Tüzükte sayılı görevlerin yerine getirilmediğini tesbit 

ettiği, yahut partinin genel politikasına aykırı hareket eden ve
ya partinin varlığını ve gelişmesini tehlikeye düşüren tutum ve 
davranışta bulunduğuna kanaat getirdiği takdirde, derhal seçe
ceği üç kişilik geçici bir kurul marifeti İle idare edilmek kararı 
gününden en geç 45 gün içinde olağanüstü yeni yönetim kuru
lu seçilmek şartı İle II ve ilçe yönetim kurullarına İşten el çek
tirmek. 

o — Bir seçim çevresinde partinin göstermesi gereken 
aday sayısından az istekli bulunması halinde noksan adayları 
tesbit etmek, 
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MADDE 23: 
TOPLANMASI: 

Merkez Yürütme Kurulu, iki ayda bir defa Genel Morkezda 
ya da Genel Merkezin bulunduğu II dışında Genel Başkan'ın 
Btşkanlığında toplanır. Gelecek toplantının gününü kendisi ta
yin eder. Gündemini Başkan, Genel Sekreter veya Başkanlık 
Divanı tayin eder. Üyelerin 1/3'ünün isteği İle gündeme yeni 
maddeler konulabilir. 

Olağanüstü, Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Her 
bir üye önemli saydığı hallerde kurulun, toplantıya çağırılması 
için Genel Başkana yazı ile başvurma yetkisine sahiptir. Genel 
Başkan kurulu toplamazsa, nedenini toplantı talep eden üyeye 
yazılı olarak bildirir. Olağanüstü toplantının gündeminde top
lantı talep eden ve çağıranın görüşülmesini talep ettiği konu
lar bulunur, 

MADDE 24: 
BAŞKANLIK DİVANI TEŞEKKÜLÜ, GÖREV VE YETKİSİ: 

Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Genel 
Yönetim Kurulunun yeterli göreceği 2-4 sayıda Genel Sekreter 
yardımcısından meydana gelen karar ve yürütme organıdır. 

Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nun ka
rarlarını ayrıntılı hale getirerek uygular. 

Yeni durumların gerektirdiği kararları alır ve uygular. İlk 
Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunlar hakkında kurula 
açıklamalarda bulunur. Başkanlık Divanı, Merkez Yürütme Ku
rulu ile anlaşmazlığa düşerse. Genel Yönetim Kurutunun bu ko
nuda vereceği karara uyulur. 

İlçelerden gelen öneriler hakkında karar alır. Parti politika
sında esaslı değişiklikler getirecek önerileri Merkez Yürütme 
Kurutuna sunar. Kararlarım İlgili ilçeye bildirir. 

MADDE 25: 
BÜROLAR: 
Bürolar, parti çalışmaları ve politikasının taslak halinde 

oluştuğu heyetlerdir. Bunlar, Genel Sekretere bağlıdır. Büroları 
kurmak ve uyumlu çalışmalarını sağlamak Genel Sekreterin baş
lıca görevlerindendir. 

Başkanlık Divanının önerisi ile Merkez Yürütme Kurutun
ca kurulur. 
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Aşağıda say lan bürolardan hangilerinin* öncelikle kurulacağı 
ve kaç kişiden oluşacağı gereksinim ve olanaklara göre saptanır. 

Lüzumu halinde aşağıda adları yazılı bürolardan başka bü
rolar da kurulabileceği gibi her bakanlık için ya da önemli sa
yılan bakanlıklar için birer büro kurulabilir. Bu bürolar Baş
kanlık Divanınca kendilerine gönderilen işler hakkında rapor 
hazırlarlar, 

BAŞKANLIK BÜROSU: 
a — Bilimsel Araştırma Bürosu: Politik ekonomi. Tarih. 

Sosyoloji, istatistik, Hukuk gibi sosyal bilimlerle öteki bilim 
dallarında uzmanlaşmış parti üyeleri ile sanayi işçisi ve top
raksız köylülerden kurulur. Partili olmayan bilim adamları da 
toplantılara çağrılabilir. Bilimsel araştırma bürosunun görevi 
Başkanlık Divanınca gönderilen konular hakkında incelemede 
bt-lunmak ve ayrıntılı rapor hazırlamaktır. 

b — Sendikalar, işçi sorun.arı bürosu, 
c — Köy ve köylü sorunları bürosu, 
d — Esnaf ve sorunları bürosu, 
e — Gençlik sorunları bürosu, 
f — Kadın sorunları bürosu, 
g — Sanayileşme sorunları bürosu, 
h — Tarım ve Hayvancılık sorunları bürosu, 
t — Basın, propaganda ve haber alma bürosu, 
i — Eğitim Bürcsu, 
j — Mali işler bürosu, 

MADDE 26: 
MERKEZ DİSİPLİN KURULU: 
KURULUŞU: 
Merkez Disiplin Kurulu üyeleri. Merkez Yürütme Kurulunda 

açık sayımla seçilir. Merkez Disiplin Kurulu 7 asıl üyeden ku
rulur. 

Merkez Disiplin Kurulu üyeleri. Merkez Yürütme Kurulunda 
ve partinin t'lğer organlarında görev alamazlar. Aralar ndan bir 
beşkan ve iki raportör seçerler. 

MADDE 27: 
GÖREV VE YETKİLERİNDEN BAZILARI: 
Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyeleri. 

Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üye-
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lerl İle Parlamento Gurup üyeleri hakkında doğrudan doğruya 
disiplin cezaları verir. İl Disiplin Kurulları kararlarına karsı 
İtirazları karara bağlar. İl Disiplin Kurulunun bulunmadığı ve
ya toplanmadığı hailede onun görevini de üzerine alır. 

Merkez Disiplin Kurulu, kendisine gelen dosyaları en geç 
İki ay içinde karara bağlamak zorundadır. Merkez Disiplin Ku-
rulu'nun kararı kesindir. 

MADDE 28: 
TOPLANMASI: 

Genel Başkan ya da Genel Sekreter'in çağrısı üzerine top
lanır. Toplantı, gündem bitinceye kedar devam eder. 

MADDE 29: 
İL KONGRELERİ KURULUŞU: 

İl Kongresi o ile bağlı ilçelerdeki üyelerin sayısı 1000i aş
mamak üzere kimlik kartını almış bütün üyelerin delege sıfa
tıyla iştirakiyle kurulur. Üye sayısının 10001 geçtiği hallerde 
delegelerin, üye sayısına orantı! olarak azami sayıyı (1000i) 
amaçlayacak şekilde ilçe kongrelerince nasıl seçileceği yönet
melik ile tesbit edilir. O seçim çevresinin partili BMM üyeleri, 
İl Disiplin Kurulu Üyeleri, il kongrelerinin tabii delegeleridir. 

MADDE 30: 
GÖREV VE YETKİLERİ: 

İl Kongrelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a — Gündeminde yazılı olan maddeleri görüşüp karara 

varmak; 
b — Yönetim Kurulu'run çalışma raporunu incelemek; 
c — Kesin hesap raporunu, denetçi raporunu incelemek ve 

organları ibra etmek; 
d — İl Yönetim Kurulu'nu asıl ve yedekleri ile Parti Ku

rultay delegelerini ve denetçileri seçmek; 
e — Yurt ve dünya olaylarını, mahalli işleri, tüzük ve Par

ti Kurultayı kararları ve de Genel Yönetim Kurulu kararları ışı
ğında tartışmak, önerileri bu doğrultuda karara bağlamak; 

f— Katılan delegelerin en az 1/20'sinin isteği ile gündeme 
yeni maddeler ilâve etmek ve bunları tartışmak ve karara bağ
lamak. 
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MADDE 31: 
TOPLAN M ASi: 

İl Kongreleri iki yılda bir Başkanlık Divanınca belirtilmiş 
olan süre içinde li Yönetim Kurulunun saptayacağı günde ya
pılır, il. Olağanüstü kongrelerinin toplantılar nı delegelerinin 
1/5 inin isteği veya yönetim kurulunun isteği üzerine yapar. 
Her iki halde de Başkanlık Divanının kongre isteğini onaylama
sı gerekir. İl kongreleri, il Yönetim Kurulunun başkanları veya 
yönetim Kurulunun çekilmesi halinde üst kademece görevlendi
rilecek bir delege tarafından yoklama yapıldıktan sonra parti 
üyelerinin tam sayısının, parti üyeleri sayısın n 1000in üstünde 
olduğu illerde ybnetmelik gereğince seçilmiş il kongresi de
lege tam sayısının salt çoğunluğu ile açılır. Çoğunluk sağlana
mazsa toplantı bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. 
Durum delegelere duyurulur. Kongrelerde bir başkan ve iki 
yardımcı ve gereği kadar seçilen sekreterlerle kongre divanı ku
rulur. Kongrenin gündemi il yönetim kurulu tarafından, Merkez 
kurullarının kongrede görüşülmesini istedikleri konuları da içi
ne almak suretiyle hazırlanır. Kongreler işleri kolaylaştırmak 
için diledikleri kadar komisyon seçerler. Kongrelerde Yönetim 
Kurullarına seçilen üyelerin kimlikleri bir hafta içinde o yerin 
en büyük mülki amirine bildirilir, il ve ilçe Kongreleri için ga
zetelere ilân vermek zorunluğu yoktur. 

MADDE 32: 
İL YÖNETİM KURULLARI KURULUŞU: 

İl Yönetim Kurulları, İl Kongrelerinde gizli oy açık sayım-
!a seçilen 7 üyeden kurulur. Kongre iki de yedek üya seçer. İl 
Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, seçimlerini takip eden ilk 
hefta içinde toplanırlar. Aralarından bir başkan, bir sayman se
çerler. Başkan, kurul içinden kendisine yardıma olmak üzeıo 
sekreteri seçer. 

MADDE 33: 
GÖREV VE YETKİLERİ: 
Başkan il kademesinde partiyi temsil eder. Parti tüzük, 

program ve politikası doğrultusunda, illeri ile ilgili konularda 
l-eyanat vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri dağıtmak; Ge
nel Merkeze ve yöneticilere saldırılar olduğunda protesto etmek; 
parti tüzel kişiliği adına dava açmak ve davada husumet yetki* 
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si, kademesinde başkana aittir. Başkan yazışma işlerini sekre
teri ile birlikte yürütür. Sayman, ilin hesap İşlerine bakar. 

İl Yönetim Kurudan kurul olarak : 
a — Genel Merkezin karar ve direktiflerini yerine getirmek 

bunların ilçe örgütleri tarafından uygulanmasını sağlamak; 
b — İl Kongresinin kararlannı gerçekleştirmek; 
c — İlçe Yönetim Kurullarını denetlemek, İlçe Yönetim 

Kurullarından çalışmaları hakkında rapor istemek, bu raporları 
incelemek, yetkisi içinde olan hususları karara bağlamak, eleş
tirilecek hususları var ise eleştirilerini yazılı olarak bildirmek, 
ilçeler arası ortak toplantılar düzenlemek, yılda en az bir de
fa kongreler hariç ilçeler arası ortak toplantıda il çap ndaH ça-
l.şmaların eleştirisi ve Özeleştirisi gündem maddesi yakılarak 
vönetici kadronun görüşlerinin açıklanmasını sağlamak, Genel 
Merkezi ilgilendiren hususlarda Merkeze rapor vermek, 

d — Yeni ilçe yönetim kurulları kurmak, partinin emekçi 
halk yığınları tarafından benimsenmesini sağlamak; 

e — Parti görevlilerinin il çapında bütün mahalle ve köyle
re yayılmasın sağlamak; 

f — İlçe Yönetim Kurullarında görevli parti üyelerinin si-
ybsi, sosyal ve ekonomik meselelerde bilgilerini arttırmak ama
cı ile seminerler düzenlemek; 

g — Belirli sürelerde parti görevlilerini il merkezinde top
layıp bunların görevli bulundukları yerlerdeki durumları öğren
mek ve gerekli direktifleri vermek; 

h — İl Kongrelerinin gündemini hazırlamak, çalışma rapo
ru ile bütçesini hazırlamak ve kongraye sunmak; 

ı — Üye kimlik kartlarını hazırlamak, üyeler adına doldur
mak, hazırlanan kimlik kartlarını ait olduğu ilçeye göndermek; 

i — Altı ayda bir merkeze ilin ve bağlı ilçelerin hesap 
durumu hakkında rapor vermek. 

MADDE 34: 
TOPLANMASI: 

İl Yönetim Kurulları haftada en az bir defa toplanır. Ka
rarı salt çoğunlukla alır, toplantı gününü kendisi tayin eder. 
Gündemini başkan ya da sekreter hazırlar. Yönetim Kurulu 
Lündeme yeni maddeler ekleyebilir. 
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MADDE 35: 
İL DİSİPLİN KURULLARİ KURULUSU : 

il Disiplin Kurulları, il kongrelerinde gizli oy, açık sayım-
Js 5 asıl üyeden kurulur. Ayrıca iki de yedek üye seçilir. İl Di
siplin Kurulu üyeleri II ve itçe Yönetim Kurutlar nda vazife ala
mazlar. Seçimi takip eden hafta içinde toplanıp bir Başkan, bir 
raportör seçerler. 

MADDE 36: 
GÖREV VE YETKİLERİ: 
İl Disiplin Kurulları, mahalli meclis grupları, ilçe yönetim 

kurulları başkan ve üyeleri, ilçe denetçileri, parti görevlileri ve 
parti üyeleri 'hakkında disiplin cezaları verir., İl disiplin kurul-
Itrinin kararlarına karşı ilgililer Merkez Disiplin Kurulu'na iti
raz edebilirler. 

İl Disiplin Kurulları kendilerine sevk edilen dosya hakkın
da en geç bir ay içinde karar vermek zorundadırlar, 

MADDE 37: 
TOPLANMASI i 

En az ayda bir defa toplanarak parti tüzük, program ve yö
netmelikleri ile bunları açıklayan yorum ve genelgelerle parti 
organlarının aldığı kararların bilgisini edinirler. Ayrıca il Disip
lin Kurulları, İl Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanı'. 

MADDE 38: 
İLÇE KONGRELERİ: 
KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERl: 

İlçe Kongreleri, sayış» 600'ü aşmamak üzere ilçeye kayıtlı ve 
kimlik kartını almış bütün üyelerin delege olarak iştiraki ile ku
rulur. Üye sayısı 600ü aşan ilçelerde Yönetmelik gereğince se
çilecek delegelerden kurulur. Bu takdirde delege sayısı 600'dür. 

30. Maddede belirlenmiş II kongrelerine ait görev ve yetki
leri, ilçe kongreleri ilçe çap-nda kullanır. 

MADDE 39: 
TOPLANMASI: 

30. Maddede il kongreleri için belirlenen hükümler ilçe kong
releri için de geçerlidir. İlçe kongreleri Başkanlık divanınca be
lirlenecek 5 aylık süre içinde il kongrelerinden önce tamamlanır. 
İlçe kongrelerinin tarihlerini bu süre içinde il yönetim kurulları 
saptar. 
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MADDE 40: 
tlÇE YÖNETİM KURULLARI: 
KURULUŞU: 

İtçe Yönetim Kurulları, ilçe kongrelerinde gizli oy. açk sa
yım ile seçilen 5 as I üyeden kurulur. Kongre iki de yedek üye 
seçer ve 32. maddede belirtilen şekilde görev bölümü yapar. 

MADDE 41: 
GÖREV ve YETKİLERİ: 

Başkan, ilçe kademesinde partiyi temsil eder. Parti tüzük, 
program ve politikası doğrultusunda ilçeleriyle ilgili konularda 
beyanat vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri dağıtmak. Ge
nel Merkeze ve yöneticilere saldırılar olduğunda protesto etmek; 
başkan, yazışma islerini sekreterle birlikte yürütür. Sayman, il' 
cenin hesap işlerine bakar. 

İlçe Yönetim Kurulları olarak: 
a — Genel Merkezin, il yönetim kurulunun karar ve direk

tiflerini yerine getirmek, bunların parti görevlileri tarafından uy
gulanmasını sağlamak; 

b — İlçe kongresinin kararlarını gerçekleştirmek; 
c — Tüzüğün 3. maddesinin (G/c) fıkrası gereğince; parti-

îci demokrasisinin en geniş biçimde uygulanması ve emekçi ta
banın egemenlinînin saplanması için, 6 ayda bir, o ilçede kayıt
lı parti üyelerinin tamamını toplantıya çağırır. Bu toplantıları, tü
züğün 3. maddesinde belirtilen şekilde düzenler. Birbirlerine ya
kın ve birlikte toplanma olanağı bulunan ilçeler bu toplantıları, 
İl Yönetim kurulları teşekkül etmemiş ilçelerde II başkanları 
için belirtilen görev, ilçe başkanı tarafından yerine getirilir. 

d — Parti görevlilerinin ilçe çapında bütün mahalle, işyeri 
VH köylere yayılmasını sağlamak ve seçimlerini düzenlemek. 

e — Belirli sürelerde parti görevlilerini' parti merkezinde 
toplayıp, bunların bulundukları mahallerdeki durumları öğrenmek 
ve gerekli direktifleri vermek: 

f — ilçe kongrelerinin gündemini hazırlamak, çalışma ra
poruyla bütçesini hazırlamak ve kongreye sunmak; 

g — Altı ayda bir, ilçenin hesap durumu hakkında il baş-
kanlığ na rapor vermek; 

h — || Yönetim Kurulunca hazırlanan ve gönderilen üye 
kimlik kartlarını üyelere vermek; 

i — || kanalı ile İstifaları Genel Merkeze bildirmek. 
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MADDE 42: 
TOPLANMASI: 

ilçe Yönetim Kurulları en az haftada bir defa toplanır. Top
lantı gününü kendisi seçer. Gündemini başkan ya da sekre
ter azıriar. Kurul gündemine yeni maddeler ilave edebilir. 

B Ö L Ü M ı V 

MADDE 43: 
GENEL SEKRETER: 
SEÇİMİ: 

Genel Sekreter tüzüğün 18. maddesinde gösterilen şekilde 
seçilir. 

MADDE 44: 
GÖREV VE YETKİLERİ: 

Genel Sekreter, Genel Başkanla tam bir uyum içinde ça
lışır. Kurultay, Genel Yönetim ve Merkez Yürütme Kurulları ve 
Başkanlık Divanı kararlarını uygular ve uygulatır. Genel Sekre
ter, çalışmalarını sürekli olarak ve ayrıntılarıyla Genel Başkana 
bildirir. Genel başkanın görüşlerine, direktiflerine göre hareket 
eder. 

a — Parti sekreterliğinin başı olarak Genel Sekreter, yazış
ma, dosyalama işlerini düzenlemek ve günü gününe yürütmekle 
görevlidir. 

b — Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kuruluna 
sunulacak raporları hazırlar ve bu kurullara sunar. Parti Kurul
tayına sunulacak raporun hazırlanması ve yazılması islerini yü
rütür. Raporu Kurultaya Genel Sekreter sunar. 

c — Başkanlık Divanı toplantılarının gündeminin hazırlan-
(anmasında ve toplantının yönetiminde Genel Başkana yardımcı 
olur. 

d — Örgütlenmenin baş sorumlusu olarak da partiyi etkin 
ve yaygın bir kuruluş haline getirmek, Genel Sekreterin görevi
dir. 

e — Başkanlık Divanına bağlı tüm büroları kurmak, çalış* 
malarını düzenlemek işleyişini sağlamak vs denetlemek. Genel 
Sekreterin başlıca görevlerindendir. 
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f — Genel Sekreter, bürolarda hazırlanmış olan raporlar* 
Başkanlık Oivanına sunar. 

g — Genel Sekreter, yardımcıları arasında iş bölümü yapan 
bürolar genel sekreter yardımcılarının sorumluluğunda çelişir. Ge
nel Sekreter bu çalışmalar, her an denetler. 

h — Genel Sekreter, gerekli görürse. Genel Yönetim Ku
rulunda seçilmiş olan Genel Sekreter Yard malarından başka 
yardımcılar da atayabilir. 

ı — Parti organlarını denetlemek Genel Sekreterin görevi
dir. 

i — Genel Sekreter, Genel Sayman ile yakın ilişkiler sür
dürür. Genel Sekreter, partinin parasal sorunları hakkında tam 
bir bilgi sahibi olmak durumundadır. Sorunların çözümünde Ge
nel Saymana yardımcı olur. Genel Sekreter, Genel Sayman ile bir-
;.'kte bütçeyi hazırlar Genel Başkanın yurt dışında bulunduğu za
manlarda. Genel Başkanın onayı ile ona vekâlet eder. 

MADDE 46: 
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI: 
SEÇİMİ: 

Genel Sekreter yardımcıları 18. madde gereğince seçilir. 2-4 
Genel Sekreter Yardımcısı vardır. 

MADDE 46: 
GÖREVLERİ: 

Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreterin kendilerine 
vereceği görevleri yerine getirirler. Genel Sekreter Yadımcıları 
yazışma, teşkilatlanma, propaganda ve eğitim işlerini üzerlerine 
alırlar. 

Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman İle birlikte 
Başkanlık Divan nı meydana getirirler. Başkanlık Divanı üyeleri 
olarak bu kurulun İşlerini ve Genel Başkanca kendilerine gös
terilen işleri yürütürler. 

Bürolarla İlgili çalışmaları aralarında görev bölümü yapmak 
suretiyle yürütürler, 

MADDE 47: 
GENEL SAYMAN: 
SEÇİMİ: 

Genel Sayman 18. madde gereği seçilir. 
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MADDE 48: 
GÖREV VE YETKİLERİ: 

Genel Sayman, parasal İşler bürosunun sekreteridir; bu bü
ronun çalışmalarını planlar ve yürütür. Genel Saymanın baş gö
revi partiye, giderleri karşılayacak gelirler sağlamaktır. Partinin 
ke8İn hesap ve bilançosunu, bütçe taslağını hazırlar. Kurultay'a. 
Genel Yönetim Kuruluna, Merkez Yürütme Kurulu'na ve Baş
kanlık Divanına partinin parasal durumu hakkında ayrntılı ra
porlar sunar. Genel Merkezin harcamalarını karşılayacak para
sal kaynaktan bulmak ve harekete geçirmek Genei Saymanın 
görevidir. Partinin hesaplarını tutar. Başkanlık Divanı üyesi ola
rak kendisine verilen görevleri yapar. 

B Ö L Ü M V 

PARLAMENTO GRUPLARI 

MADDE 49: 
Türkiye Büyük Millet Meolisi'nin partili üyeleri, bulunduk

ları meclislerde (Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) par
tinin meclis gruplarını kurarlar. Millet Meclisi Grubu ile Cum
huriyet Senatosu grubu birleşerek partinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubunu Meydana getirirler. Partinin Meclis Grupları en 
ez 10 kişiden kurulurlar. Meclislerdeki parti üyelerinin sayısı 
10'ar kişiden az ise onlar yine bir başkanın etrafında topluca 
hareket ederler. Partinin Genel Başkanı üyesi bulunduğu Meclis 
Grubunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun Başkanı
dır. Genel Başkan Parlamento üyesi değilse. Grup Başkanlıklarına 
Genel Sakreter ya da yardımcıları getirilir. Onlar da Parlaman» 
to üyesi değilse üyeler aralarından birini grup başkanı seçer
ler. 

Meclis gruplarının sözcülüğünü başkanlar veya grup Yöne
tim Kurullarınca görevlendirilen üyeler yaparlar. 

MADDE 60: 
Par'.üi milletvekilleri ve senatörler parlamento çalışmalar n-

da: 
a — Parti tüzük ve programı, parti kurultayı kararlan, genel 

yönetim kurulu kararları. Merkez Yürütme Kurulu kararları. Baş 
kanlık Divanı kararları ile grup kararlarına uymakla görevlidir. 

— 29 — 

TBMM KUTUPHANESI



b — Partinin merkez organlarınca vaya grupça karara bağ
lanmamış olan konularda parti tüzük va program çerçevesinde 
görüşlerini açıklamakta, oylarım kullanmakta serbesttirler. Ar-
cak yasa tekliflerini, önergelerini grup yönetim kurulların n ona
yını aldıktan sonra muameleye koyarlar. 

M A D D E 51.* 
Parti Parlamento grupları ile organlarının çalışma, görüşme, 

seçim ve usûlleri genel yönetim kurulunca hazırlanacak bir iç 
yönetmelikle düzenlenir. Düzenlenen yönetmeliğin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grubu Genel Kurulunun salt çoğunluğu ile 
yeniden görüşülmesini İstediği maddeleri. Genel Yönetim Kuru-
lu'nun ilk olağan toplantısında gündeme alınarak yeniden müza
kere edilir. Genel Yönetim Kurulunun alacağı karar kesindir. 

M A D D E 52: 
MAHALLİ M E C L I S G R U P L A R ı : 

Mahalli Meclislerdeki partiye kayıtlı üyeler bir grup teşkil 
ederler. Bunlar 2 kişiden fazla iseler kendi aralarında bir baş
kan seçerler. Başkan ayn zamanda grubun sözcüsüdür. Mahalli 
Meclis üyeleri tüzük, parti kurultayı ve parti organlarının ka
rarlarına uyarlar. Ve en az ayda bir defa kendi çalışmaları hak
kında il Yönetim Kuruluna rapor verirler, il ve İlçe yönetim ku
rulları ile ilişkileri yönetmelik ile düzenlenir. 

B O L Ü M V ı 

PARTI Ö R G Ü T KADEMELERI 

M A D D E 53: 
SEÇIMI: 

Köy, mahalle, muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan 
üyeler ikiyi geçtiği takdirde, yılda bir kere ilçe yönetim kuru
lunun bildireceği tarihte aralarında toplanarak, bir parti görev
lisi bir de yedeğini seçerler. 

M A D D E 54: 
G Ö R E V L E R I : 

Köy, mahalle veya muhtarlık bölgelerindeki parti işleri ve 
İlçe ile parti üyeleri arasındaki her türlü münasebet o«wtl gö-
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revüleri vasıtası ile yürütülür. Parti görevlisi II veya ilçe yö-
r.etim kurulu tarafından görevinden alınabilir. 

B O L Ü M V I I 

DİSİPLİN CEZALARI 

MADDE 55: 

Üyelere dört türlü disiplin cezası verilebilir. Uyarma, kına
ma, bir ya da iki yıl süreli geçici çıkarma, partiden kesin çı
karma, 

MADDE 56: 
UYARMA VE KINAMA CEZALARI: 

Yetkili parti organlarının kendisine verdiği parti vazifelerini 
geciktiren veya yetkisini aşan üyeye uyarma; tekerrürü halinde 
veya durumun ağırlığına göre kınama cezası verilir. Kınama 
cezası kesinleşen üye, vazife gördüğü organdan düşürülür. O 
dönemde aynı organda görev alamaz. Organlarda görev alan üye* 
Isre verilecek cezalar üyenin organdaki görev ve sorumluluğu 
oranında arttırılır. 

MADDc 57 
GEÇİCİ ÇIKARMA VE KESİN ÇIKARMA 

Aşağıdaki fiilleri işleyen üyelere durumlarının ağırlığına 
göre partiden iki yıla kadar süreli geçici çıkarma yahut partiden 
kesin,çıkarma cezası verilir. 

a — Parti tüzük, program, yönetmelik hükümİKİne ve 
parti Kurultayı ile diğer parti organları tarafından verilen ka
rarlara karşı tavır takınarak bunların uygulanmasını engelle
mek; 

b —J Başka parti adaylarına veya bağımsızlara oy ver
mek veya onlar n yararına propaganda yapmak veya parti 
adayları aloyhine çalışmak; 

c — Partiyi özel çıkarlarına filet etmek; 
d — Parti teşkilatının birliğini, veya parti içindeki da

yanışmayı bozacak şekilde davranmak veya Parti organların
dan gizli ve parti aleyhine maksatlı faaliyetleri sabit olmak: 
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• —- Parti içinde kişilerle uğraşmayı alışkanlık haline ge
tirmek; 

f — Parti parasını veya malını çalmak, emniyeti suisti-
mal yolu ile zimmetine para geçirmek. 

MADDE 58: 

Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesi, faaliyetine 
katılmayacağı parti organlarına hiçbir teklif yapamaz. Ancak 
bu hüküm geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesinin par
ti tüzüğüne, programına, organlarının aldığı bağlayıcı, karar
lara ve diğer mevzuata uyması mecburiyetini ortadan kaldır
maz. Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyelerine parti 
içinde hiçbir görev verilmez. 

MADDE 59: 
KOVUŞTURMA USULÜ: 
ŞİKAYET HAKKI: 

Her organ ve her üye disiplin cezasını gerektiren olaylardan 
dolayı şikâyet hakkına sahiptir. 

a — Olayı üye öğrenmiş ise : Olayı öğrenen üye bunu, bağlı 
bulunduğu yönetim kuruluna bildirir. Şikâyeti yönetim kurulun
dan ise bir üst kademe yönetim kuruluna başvurur. 

Yönetim Kurulu, şikâyetin gerçekliğine inandırıcı deliller 
varsa, şikâyet konusunu bir karara bağlamak üzere, ilgili disip
lin kuruluna veya kendisi sevk yetkisine sahip değilse, sevk yet. 
kişine sahip organa sevk eder. ilgili Yönetim Kurulu ina .dinci 
deliller olmadığı kanısına varırsa, bu kararını şikâyetçi üyeye 
tebliğ eder. (Yazılı olarak) Bu kararın şikâyetçi üyeye tebliğini 
takip eden 15 gün içinde şikâyetçi üye bir üst kademeye müra
caat edebilir. 

b — Olayı yönetim kurullarından biri öğrenmiş ise: Etinde 
inandırıcı deliller var ise, dosyayı gereğinin yapılması için ilgili 
disiplin kuruluna veya disiplin kuruluna sevk yetkisi ohn yö
netim kuruluna sevk eder. 

MADDE 6 0 : 
SEVK YETKİSİ: 

Sevk yetkisinin parti organları arasındaki dağılımı şj/ledir: 
a — İlçe Yönetim Kurudan : 
İlçeye bağlı parti görevlilerini ve parti üyelerini; 
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b — il Yönetim Kurulları: 
İla bağlı ilço Yönetim Kurulları üyelerini, ilçe denetçileri-

m. mahalli meclisler üyelerini; 
c — Merkez Yürütme Kurulu: 
İl Yönetim Kurulu üyelerini, il disiplin kurulu üyelerini, il 

denetçilerini; 
d — Genel Yönetim Kurulu: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini. Genel ronetim 

Kurulu üyelerini. Merkez Disiplin Kurulu üyelerini, geçici çı
karma ve çıkarma hükümlerine münhaaır kalmak kaydı ile üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile; 

e — Disiplin Kurulları : 
İl ve Merkez disiplin kurulu üyeleri hakk nda sevk kararını, 

mensup oldukları disiplin kurulu da salt çoğunlukla verebilir, 
f —. Parti Kurultayı: 
Genel Başkanı, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk yetkisi Ku

rultay delegelerinin 1/3'ünün önerisi ve 2/3'ünün kararı ile 
Parti Kurultayına aittir. 

Ayrıca her organ alt kademelerinin, bu konudaki yetkilerine 
de sahiptir. 

MADDE 61: 
TEDBİRLER: 

Parti organları, partiden çıkarmayı veya geçici çıkarmayı 
gerektiren hallerde disiplin cezası verilmesi için sevk kararı 
alınmış üyenin, tedbir niteliğinde olmak üzere. Parti içindeki 
bütün görevlerinden uzaklaştırılmasın Disiplin Kurulundan ta
lep edebilir. Disiplin Kurulu bu konuda ön karar aldığı takdirde, 
hakkında tedbir tülep edilmiş üyenin seçme ve seçilme hakla
rını da sınırlayabilir. 

MADDE 62: 
SEVK SİSTEMİ: 

Sevk yetkisine haiz kurullar tarafından olayın ilçe, il yö
netim kurullarından birisi tarafından öğrenilişinden itibaren bir 
ay, Merkez Yürütme Kurulunca öğrenilmesinden itibaren 2 ay, 
Genel Yönetim Kurulunca öğrenilmesinden itibaren 6 ay İçinde 
ilgili Disiplin Kurulu Başkanlığına talep edilir. Hazırlanan sevk 
isteminde: 

a — sevk istemine esas olan kurul kararının tarih numa
rası : 
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b — Gerekirse disiplin kuruluna açıklayıcı bilgi vermek 
ürere kurulca sözcü tayin edilen üyenin adı, soyadı ve ad-
rası; 

c — Hangi üye veya üyeler hakkında sevk isteminde bu
lunulmuş Isa ad, soyad ve partice bilinen adresleri; 

d — istenilen disiplin cezasının her üye hakkında ayrı ay
rı olmak üzere, nevi; 

e — Olayların mahiyeti ve ispatlayıcı deliller; 
f — Kurula sevk edilen üyenin parti içi çalışmalarıyla il

gili bütün hususlar; 
bulunur, 

M A D D E 6 3 : 
DISIPLIN K U R U L U N U N K A R A R ı : 

Sevk istemini alan Disiplin Kurulu, olayı ve delilleri ince
ler, gerekli görürse tanıkların bilgisine başvurur; sevk edilen 
üyeyi adresine göndereceği iadeli taahhütlü mektupla sözlü ve-
y* yazılı savunmasını yapmak üzere, Disiplin Kuruluna davet 
eder. Davet mektubunda üye hakkındaki sevk isteminin bir su
reti ile üyenin yerinin uzaklığı ve savunmasını hazırlama süresi 
hesaplanarak tayin edilmiş davet tarihi bulunur. Üye davete ica
bet ettiği takdirde, Disiplin Kurulu sözlü veya yazılı savunma
sını ve varsa mukabil delillerini inceler. İcabet etmediği takdir
de ikinci bir davete lüzum kalmaksızın dosya üzerinden incele
me tamamlanarak karara varılır. Bu kararda sevk isteminden 
daha ağır bir ceza verilemez. Disiplin Kurulları en geç sevk is
teminin kendisine gelmesini takip eden iki ay içinde kararı ver
mek zorundadır. Kararlar deftere gerekçeli olarak yazılıp im
zalanır, 

M A D D E 64: 
K A R A R ı N T E B L I Ğ I : 

Disiplin Kurullarınca Parti üyeleri hakkında verilen karar
lar, gerekçeleriyle birlikte en geç 15 gün içinde ilgili taraflara 
bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ olunur. 

M A D D E 65: 
ITIRAZ MÜDDETI V E ITIRAZıN I N C E L E N M E S I : 

İl Disiplin Kurulunca Parti üyeleri hakkında verilen karar
lara karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün için
de ilgili partili veya sevk eden Yönetim Kurulu, kararı veren 
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Disiplin Kurulu eliyle Merkez Disiplin Kurulu'na itirazda bulu
nabilir. Bu takdirde dosya itiraz yazı»; ile birlikte kararı veren 
Disiplin Kurulu tarafından en geç 7 gün içinde Merkez Disiplin 
Kurulu'na gönderilir. Merkez Disiplin Kurulu en geç iki ay için
de kararını verir. Bu karar kesindir. 

M A D D E 6 6 : 
K A R A R ı N U Y G U L A N M A S ı : 

Kesinleşen Disiplin cezası karan dosya ile birlikte uygu
lanması için Gene1 Başkanlığa gönderilir; dosya Genel Merkez'-
de saklanır. Kararın özeti ûye giriş belgesinin merkezdeki bö
lümüne işlenir ve aynı şekilde işlenmek üzere il ve İlçe Yöne
tim Kuruluna tebliğ edilir. Üye kayıt defterine işlenir. Ve de 
Parti üyelerine duyurulur. 

M A D D E 6 7 : 
T U T U L A C A K D E F T E R V E D O S Y A L A R : 

Disiplin Kurullarınca kanun ve tüzüğün öngördüğü şekilde 
karar defteri, gelen giden evrak defteri ve dosyalar düzenlenir. 
Disiplin Kurulu'na sevk istemi ile gönderilen konu ile ilgili da
vet mektuplarının ve tebliğlerin birer sureti, kurulca alınan ifa
delerin ifadeyi veren, ifadeyi yazan başkan veya raportör ta
rafından imzalanmış zabıtları kendine ait dosya içinde bulunur. 
Kararı kesinleşen bütün dosyalar genel merkeze gönderilir. 

M A D D E 6 8 : 
A F : 

Kesinleşen karardan en az bir yıl sonra ilgili üye tarafın
dan cezasının affı için baş vurulabilir. 

Af yetkisi; üyeler, parti görevlileri, ilçe ve II yönetim kuru
lu üyeleri, denetçiler, II disiplin kurulu üyeleri ve mahalli mec
lis grupları üyeleri hakkında verilen disiplin cezalan için Genef 
Yönetim Kuruluna, Genel Yönetim kurulu, Merkez Disiplin Kurulu 
ve Parlamento üyeleri ve Genel Başkanlar hakkında verilen 
disiplin cezaları için ise Parti Kurultayına aittir. 

M A D D E 69 
Af için müracaat; her iki halde de üye bağlı bulunduğu 

ilçe Yönetim Kurulu eliyle Genel Başkanlığa şahsen müracaatta 
bulunur. Ancak af için müracaatın bir örneği de doğrudan doğ
ruya genel başkanlığa gönderilebilir. Af talebinde bulunan kişi
nin parti tüzük ve organlar» kararlarına cezalandırılmasından 
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sonra uygun harekat edip etmediği, bağlı bulunduğu itçe, II ka
demeleri tarafından genel başkanlığa bildirilir. Af yetkisi parti 
kurultayına ait müracaatlar daha önce Genel Yönetim Kuruluna 
sunularak kurulun bu konudaki raporu ile birlikte gündeme al nır. 
Parti Kurultayınca kurulan komisyon, müracaatı ve Genel Yöne
tim Kurulu raporunu inceleyerek bir rapor hazırlar Parti Kurulta
yı bu rapor üzerinde tartışarak bir karara varir. 

Af dileği reddedilen ilgili, müracaatının üstünden tam bir 
yıl geçmeden müracaatını yenileyemez. 

B Ö L Ü M V ı ı ı 

M A D D E 70 
PARTININ GELIRLERI : 

Partinin sağ!oyabileceği gelirlerin çeşitleri aşağıda göste
rilmiştir. 

a— Parti üyeleriden alınan aidat; 
b— Partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ma

halli meclisler üyelerinden alınan aidat; 
c— Adaylık için başvuranlardan önseçime ve yoklamaya 

•girmeden önce alınan özel aidat; 
d— Parti Yayınlarının satış bedelleri; 
e— Parti Bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların sa

tışından sağlanan gelirler; 
f— Parti kimlik kartlarının ve makbuz defter ve kâğıtların.n 

sağlanması karşılığında alınan gelirler; 
g— Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelir; 
h— Partice tertiplenen balo, müsamere, konser, spor müsa

bakası ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler; 
ı— Parti (memslikinden) sağlanan gelirler; 
i— Bağışlar; 
j — Krediler; 
k— Kanun ve yasama meclisleri iç tüzüklerine göre devlet

çe sağlanan yardımlar; 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen gelir çeşitlerinin açıklama

sı şöyledir: 
a— Aidat; ayda en az 1000 kuruştur, Merkez Yürütme Ku

rulu en az aidat haddini yeniden tain eder, en yüksek aidat yılda 
1200 TL ayda 100 TL dır. Parti üyesi vermeyi kabul ettiği aidat 
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miktarını kanun va tüzüğüne uygun olarak kayıtlı bulunduğu İlçe 
başkanlığına yazı ile bildirerek arttırabilir. Aidatı alan itçe yö
netim kurulu parti üyesinin vermeyi kabul ettiği eidatı ödeyecek 
durumda ölmediğim tesbit ederse aidat yükümünü asgari hadde 
kadar azaltabilir. 

b— Türkiye Büyük Millet Meclisi, mahalli meclisler üye
leri aidatı: 

Bunların ne miktarda aidat ödeyecekleri ve bu surette top
lanacak paraların ne miktarının grup faaliyetlerinde ve ne miktarı
nın da genel merkeze ayrılacağını gruplar tespit eder. 

c— Aday adaylık için özel aidat, yönetmelikle düzenlenir. 
d, e, f— Bu fıkralarda gösterilen satış bedelleri merkez 

Yürütme Kurulu kararı İle düzenlenir. 
g— Parti lokallerinin işletilmesinden ve parti kitaplıklarına 

girişten aağlanacak gelirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücret
ler dikkate alınarak ilgili organların yapacaklar, tarifelere bağ
lanır. 

I, j — Kanunun yasaklamadığı tüzel ve gerçek kişilerden 
her kademe organınca bağış ve kredi alınabilir. Gerçek ve tü
zel kişiliklerin yıl İçinde partiye yaptıkları yardımın tutan 5 bin 
lirayı geçemez, 

MADDE 71: 
GELİR MAKBUZLARI: 

Partinin gelirleri parti tüzel kişiliği edına makbuz karşılığın
da alınır. Makbuzlar Merkez Yürütme Kurulunca bastırılıp teş
kilata dağıtılır Parti teşkilatı kullandıkları makbuzlar n dip ko
çanlarını Merkez Yürütme Kurulu'na iade etmek mecburiyetin
dedir. İade edilmeyen makbuz dip koçanları dolayısıyla teşkilat 
kademeleri Merkez Yürütme Kurulu'na karşı mali sorumluluk ta
şırlar. Makbuzları asıl kısımlar» ile dip koçanları aynı mütesel
sil numarayı taşırlar. Makbuzların dip koçanlarının merkezde sak
lama süresi 5 yıldır. Gelirin sağlandığı kimsenin adresi adı ve 
soy adı makbuz dip koçanında aç kça belirtilir. 

M A D D E 72ı 
H A R C A M A D A U S Û L V E MALI S O R U M L U L U K : 

Alt kademelerin gelirlerinden ne miktarının üat kademelere 
ödeneceği Merkez Yürütme Kurulunca belirtilir. 

Parti pareları, gündelik harcamaların gerektireceği miktarın 
dışında banaklarda bulunur. Yönetim Kurullarının başkan ve say
manlarının birlikte imzalarıyla bu paralar bankadan çekilir. 
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Harcamalar parti tüzel kişiliği adına yapılır. Harcamalara ait 
müsbit evrak kademelerce 5 sene süreyle saklan r. 

Yüz liraya kadar (100 TL. dahil) harcamaların müsbit ev
rak ile tesbiti zorunlu değildir. Ancak miktarı ne olursa olsun, 
bütün hsrcamaların yetkili yönetim kurulunun veya merciinin ka
rarına dayanması şarttır, 

Parti teşkilatı bağlı bulundukları üst kademeye gelir ve gi
derleri hakkında altı ayda bir rapor vermekle yükümlüdür. 

Teşkilat kademeleri tarafından parti tüzel kişiliği adına ba
ğışta girişilmesine ve yüküm yüklenilmesine ilişkin esaslar Mer
kez Yürütme Kurulunca tesbit olunur. Bu esaslara aykırı olarak 
teşkilat kademelerince girişilen bağış ve yükümlerde parti tüzel 
kişiliği hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu takdirde bu sorum
luluk bağışa girişen veya yükümü yüklenen kişi ile kişilere ait
tir, 

MADDE 73: 
DENETÇİLER: 

Mali işleri denetlemek üzere Merkez'de Genel Yönetim Ku
rulu, II ve ilçelerde kendi kongreleri 1-3 denetçi seçer. 

Denetçiler, 4 ayda bir üst kademe yönetim kurullarına alt 
kademelerin mali işleri hakkında rapor verirler. 

Merkezde bu rapor, genel Yönetim Kurulu'na verilir; ayrıca 
Merkez denetçileri Parti Kurultayı'na, II ve ilçe denetçileri kendi 
kongrelerine mali işler hakkında raporlar sunarlar. Merkezdeki 
denetçiler diğer kademelerdeki denetçilerin üstüdür. 

B Ö L Ü M I X 

MADDE 74: 
SEÇİMLERDE ADAYLARIN TESPİTİ: 
ÖN SEÇİM: 

Parti seçime katılacağı illerdeki Millet Meclisi ve Senato 
üyesi aday listeleri kanun, tüzük, yönetmelikler uyarınca yapıla
cak ön seçimler sonunda tesbit edilir ve sıraları belirtilir, ön
seçimde adayların tesbitinde ve sırasında tüzüğün 77. maddesi 
hükümleri gözetilir. 
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M A D D E 76: 
MERKEZ YOKLAMA KURULU VE 
GENEL MERKEZİN YETKİLERİ: 

Merkez Yoklama Kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyelerinden 
kurulur. 

a — Genel Başkan önseçime girmediği takdirde genel Yü-
netim Kurulu'nun onayını almak kaydıyla dilediği seçim çevre-
sinden dilediği serada adaylığını koyabilir. 

b — özel kanunlarla yapılacak diğer seçimlerde (Millet 
Meclisi ve Senato üyeleri seçimi dışında) aday teabitl işi, ka
nun, tüzük, yönetmelikler gereğince yapılır. 

c — Merkez Yürütme Kurulunun seçim yapılmadan önce a-
dayiarı veto etme hakkı vardır. 

d — Merkez Yoklama Kurulu partinin seçime katılacağı 
illerde göstereceği Millet Meclisi ve Senato üyesi adayları top
lamının kanunca belirtilen en yüksek miktarını, seçim çevrelerini 
ve listedeki sıralar nı o seçim çevresinin çıkaracağı Millet Ve
kili sayısının 1/6'sını, Senato üyesi sayısının 1/3'ünü geçmemek 
kaydı ile ve her iki halde istenilen seçim çevresinden asgari bir 
kişi olmak üzere parlamento üyeliği görevlerinin yerine getirilme, 
sinde uzmanlığı gerektiren konular için bu nitelikteki adaylar a-
raaından tesbit edilebilir. Bunun dışında Merkez Yoklama Ku
rulu Merkez adayı (kontenjan) gösteremez. 

e — Bir seçim çevresinde partinin göstermesi gereken a-
day sayış ndan az istekli bulunduğu hallerde adaylar Merkez 
Yürütme Kurulu tarafından tesbit edilir. 

f — Herhangi bir sebeple ön seçimlerde tamamlanamayan 
aday sayısı kadar aday veya ön seçim sureti ile kanunda gös
terilen süre içinde Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesine imkan 
olmayan sayıda aday Merkez Yürütme Kurulu tarafından göste
rilir. 

B Ö L Ü M X 

MADDE 76: 
ORTAK HÜKÜMLER: 

Parti organlar* kademeli olarak birbirine bağlıdır. Bir üst 
organın kararı bütün alt organları bağlar. Her organın kendi ka-
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demesinde aldığı kararlar ancak kademesinden aşağıdaki organ-
lan bağlar. Her üst kademedeki organ alt kademedeki organ, de
netler. 

MADDE 77: 
Parti organları ve seçim listelerinde yer alanların 2/3'ü ola

nak varsa kol emekçilerinden oluşur. Adaylar araaında yeterin
ce kol emekçisi bulunduğu zaman aşağıdaki oranlar uygulanır. 

İşçiler 4/12, köylüler 3/12, esnaf ve zanaatkarlar 2/12, dev
rimci gençler 1/12, kafa emekçileri 2/12, (yukarıdaki oranlar 
Genel Yönetim Kurulu için işçi 14, köylü 10, esnaf 0, devrimci 
gençler 3, kafa emekçileri 7 olarak; Merkez Yürütme Kurulu için 
İşçi 5, köylü 3, esnaf 2, devrimci gençler 2, kafa emekçileri 3 
olarak; II Yönetim Kurullarında işçi 2, köylü 2, esnaf 1, devrimci 
gençler 1, kafa emekçileri 1 olarak; İlçe Yönetim Kurullarında iş
çi 2, köylü 1, esnaf 1, devrimci gençler ve kafa emekçileri 1 
olarak hesap edilir.) 

Esas olan Parti organlarında ve seçim listelerinde yer ilan
ların 2/3'ün kol emekçisi olmasıdır. Bu oranın elde edilmesine 
olanak yoksa, seçilenlerden yarısının kol emekçisi olmas na gay
ret edilir. Bu da sağlanamıyorsa kol emekçilerine öncelik veri
lerek mevcut adaylar arasından seçim yapılır. 

Burada kullanıldıkları anlamları ile: 
İşçi, üretim araçlarına sahip olmayan ve emek gücünü üre

tim eracı sahiplerine satarak artı değer yaratan kişidir. Fabri
ka İşçileri gibi... Tarım işçileri de bu kategoriye girer. Zanaatkar 
ve esnaf yanında çalışanlar da işçi say lir. 

Köylü, ailesi ile birlikte ve bedeni ile çalışarak topraktan 
ürün alan kimsedir. Ailesi olmayıp iki üç işçi ile birlikte topra
ğında çalışan kimaede köylü kategoriaine girer. 

Esnaf zanaatkar, küçük sermayesini kendi kol emeği ile de
ğerlendiren ya da kendisiyle birlikte sürekli olarak en çok iki 
kişi çalıştıran kişidir. 

Kafa emekçileri, yukarıdaki kategorilere girmeyen ve yaşa
mını daha çok büro işlerinde ye da kafa emeği gerektiren her
hangi bir İşte çalışarak sürdüren kişilerdir. 

Devrimci gençler, 30 yaşını bitirmemiş olan bilinçli sos
yalistlerdir. 

Adaylar arasında işçi bulunamıyorsa İşçilere ayrılan kon
tenjan eşit olarak köylülerle devrimci gençler arasnda bölüşü
lür. Adayler araaında köylü yokaa köylülerin kontejanı eşit ola-
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rak işçileri* devrimci gençler araaında bölüşülür. Ancak işçiler, 
köylülerle devrimci gençlere ayrılmış kontenjanlar esnaf ve za
naatkara ya da kafa emekçilerine intikal etmez. Adaylar arasında 
isçi ve köylü yoksa kol ve kafa emekçileri oranı yarı yarıya 
dır. Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman, Genel sek-
reıer yardımcılıklarında yukarıdaki oranlar aranmaz. 

Merkez Yürütme Kurulu'nun diğer üyelerinin seçiminde iae 
yukarıdaki oran gözönünde bulundurulur. 

İl ve İlçe kongrelerinde üyelerin tamamı kongre delegesi ol
duğu hallerde bu oran aranmaz. Ancak delege seçimi sözkonusu 
olduğu hallerde bu oran uygulanır, 

MADDE 78: 
Parti yönetim kurullarının görevlerinden biri de parti üye

lerini işçi sınıfı ve bütün halk yığınlarının devlet yöneticisi ola
rak yetişmesini sağlamaktır. Parti bu amaca yönetiminde tabanı 
aö>: ve karar sahibi ederek ulaşır. Yöneticilerle, yönetici olma
yan üyeler arasındaki ilişkiler bu kategoriler arasında duvar çekil
mesini sürekli önleyecek nitelik ve biçimdedir. 

Parti, üyelerine politik bir eğitim vermeye çalışır. Parti eği
timinde politik ekonomi, kamu hukuku. Türk Anayasa Hukuku, 
diplomasi tarihi, sömürgeciliğin genel tarihi, Türkiye'nin geri bı
rakılmış ülkeler arasında itelenmesinin tarihi, felsefe tarihi, diye. 
tektik yöntem, propaganda ve olayları sınıf açısından değerlen
dirme gibi bilim ve politika tekniğine ilişkin konular, partinin 
olanakları ölçüsünde ve partililerin geniş ufuklu gerçek sos
yalist militanlar olarak yetişmelerine hizmet amacı ile ele alına
cak öğretilecektir. İnsanları düşünmeye ve sorunları çözebilme 
yetenekleri kazanmağa yönelik böyle bir eğitimin «klişeler» ez
berleme biçimindeki dogmatik ve şematik bir eğitim Türkiye'nin 
ekonomik, sosyal, kültürel, politik gerçeklerinin sosyalist açıdan 
değerlendirilmesini amaçlar. Böylece işçi sınıfımız ve tüm emekçi 
yığınların ideolojisi olan sosyalizm sömürücü sın fların topluma 
dayattığı ideoloji karşısında şimdiden ağırlığını duyurmaya baş
lamış olacaktır, 
MADDE 79: 

Parti organ ve kurulları üye tam sayısının yarış ndan bir faz
lası ile toplanır ve tüzükte aksi yazılı olmadıkça toplantıya ka
tılanların yansından bir fazlası İle karar alır. Parti Merkez Or
ganlar. Genel Merkezin bulunduğu II dışında da toplantı yapa
bilir. 
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M A D D E 80: 
özür bildirmeksizin iki toplantıya üst üste gelmeyen ve yıl 

içinde 7 toplantıya Özürsüz olarak gelmeyen üye bağlı bulunduğu 
kuruldan İstifa etmiş sayılır. 

M A D D E 81: 
Her kurul ve organ, kanunun emrettiği ve görevleri İle il

gili defterleri, özellikle bir karar defteri, bir üye kayıt defteri, 
bir gelen giden yazılar defteri, bir demirbaş eşya defteri, bir 
gelir-gider defteri, bir görevli üye devam defteri tutar. Bilanço 
ve kesin hesap defteri sadece Merkez Yürütme Kurulunca tutulur. 

Karar defteri ilgili organ ve kurulun kararlarını tarih ve nu
mara sırası ile ihtiva eder. Karar altları kararın alınmasında oy
lamaya katılanlar taraf ndan önce adları yazılmak suretiyle imza
lanır. Kongrede alınması gereken Kongre tutanak özetinin alt 
Başkanlık Divanı üyelerince imzalanır. 

Gelen giden evrak tarih ve numara aırası ile gelen giden ev
rak defterine kayıt edilir ve gelen evrakın asilleri ile giden ev
rakın suretleri bu sıraya göre dosyalanır. 

Parti adına elde edilen gelirin alındığı ve yapılan harcama
ların da ne gibi isleme ve yerlere harcandığı ilgili defterlere 
sırasıyla ve müsbit evrak belirtilerek seklide geçirilir. 

Üye defterleri İle gelir gider defterlerinin aayfaları kaç say
fadan ibaret olduğu noterce tasdik olunur. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üye giriş beyannamelerinin 
birer örneği İlçe ve II kedemelerinde eyn bir dosyada saklanır. 

M A D D E 82: 
Değişik kademelerdeki kongrelerde tabii üye bulunan Yö

netim Kurulu üyeleri, mensup oldukları kurulun ibra'ı için yapı
lan oylamaya katılmazlar. 

M A D D E 83: 
a — Partinin disiplin kurullarında görev alanlar (kongre, 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki gurublar, II genel meclisi, 
belediye meclisindeki grublsr üyelikleri hariç) diğer organ, ku
rul ve görevlerde bulunamazlar. Bu kimseler partiye bir hizmet 
bağı ile bağlı olmazlar. Partiden hiçbir surette gelir sağlayamazlar. 

b — Belli bir disiplin kurulunda görev alan üye, bir diğer 
disiplin kurulunda görev alamaz. 

c — İl ve ilçe Yönetim Kurullarından birine üye olan bir 
kimse diğer il veya ilçe yönetim kurulunda üye olamaz. İl veya 
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ilçe başkanları İçin da durum aynıdır. 
MADDE 84: 

Partinin feshi halinde partinin mallan ve mevcudu fesih 
kararını verecek kurultay tarafından tayin edilen kamu yararı der. 
neklerden birine veye hazineye devr olunur. 

MADDE 86: 

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, II ve ilçe yöne
tim kurudan üyeleri ile merkez ve II diaiplin kurulu üyeleri üst 
üste iki kez aynı kurullara seçilemez. İkinci kez tekrar seçilebil
meleri İçin aradan bir olağan parti kurultayı döneminin geçme
si gerekir. Ait kademe yöneticilerinin üst kedemelere seçilme
si bu yasağın dışındadır. Bu kural yöneticilikler için yeter aday 
bulunmadığı takdirde uygulanmaz. Görevini devreden başkan, 
sekreter, sayman yeni seçilen yönetim kurulunda danışman ola
rak görev alırlar. Oy hakları olmayıp söz hakları vardır. 

MADDE 86: 
Genel Başkan Başbakan atanırsa (iki kez üstüste seçilmeme 

kuralı) başbakanlığı sona erene dek askıya alınır. 

MADDE 87: 

Parti Merkez organları seçiminde aday olabilmek için en 
az üç yıllık parti üyesi olmak gerekir. 

MADDE 88: 

üyelerin tüzüğün 2. maddesi (G/c) fıkrası gereği 6 ayda 
bir yapılan toplantılarda söz ve oy sahibi olabilmesi için üye
liğe kabul tarihinden en az iki y i geçmiş olması koşulu aranır. 

GEÇİCİ MADDE: 

1 _ Madde 87 ve 88 27/2/1977 tarihinden önce parti üye
liğine kabul edilenlere uygulanmaz. 
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SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ KURUCULARI LİSTESİ 

ADI SOYADI 

Vural Acar 

Faik Aksamaz 

Emrullah Arda t 

Galip Ataç 

BABA ADI 

Osman 

Dursun Ali 

Hasan 

DOĞ. YER . YIL İŞİ 

Şevket 

Gürsel Ataç Galip 

Mehmet Ali Aybar Tahsin 

Fındıklı-1928 

Şsngül-1931 

Rize-1335 

IfÇİ 

İKi 

Esnaf 

Gaziantep-1332 Terzi 

Gaziantep-1938 Terzi 

lstanbul-1910 Emekli 

UYRUK İKAMET ADRESİ 

T.C. Fındıklı, Köprübaşı 
Yenimahalle - R'za 

T.C. Sako ak. No: 11 
Kocamustafapaşa 
İSTANBUL 

T.C. Atasanayi sitesi 
Deniz cad. No. 3 
Seyrantepe mah. 
İSTANBUL 

T.C. Kalyoncu Kulluk 
cad. Simitçi sok. 
No, 7/1 
Beyoğlu/İSTANBUL 

T.C. İmece 6. Blok no. 6610 
Unkapanı-ISTANBUL 

T.C. Güneş sok. No. 23/6 
Kavaklıdere-Ankara 
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SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ KURUCULARI ÜSTESİ 

ADI SOYADI 

Veli Aykırdı 

Sued Aytaman 

Yaşar Avcı 

Adil Beren 

Ayete Beğen sal 

Cenan Bıçakçı 

BABA ADİ DOG. YER - YIL İŞİ 

Bekir 

Kadri 

Dursun 

Bekir 

Adana-1940 işçi 

lstanbul-1920 Avukat 

Şavşat-1945 İşçi 

Suruç-1326 Çiftçi 

M. Burhanettin Çubuklu-1927 Gıda-İş 

K. Fikri Adana-1933 Sendikacı 

UYRUK İKAMET ADRESİ 

T.C. Taksiti man. 515. sok 
No. 4/11 ADANA 

T.C. Cağaloğlu ortaklar han 
No. S/17 
İSTANBUL 

T.C. Esenler K. Karabekir 
man. 63. sok. No. 28 
Bakırköy - İstanbul 

T.C. Bilge köyü 
Suruç - URFA 

T.C. Basınköy Havacılar 
Kooperatifi G. Blok 
No. 141/1 İSTANBUL 

T.C. Etlik aşağı eğlence 
mercimek sok. No. 
19/7 ANKARA 
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SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ KURUCULARI ÜSTESİ 

ADI SOYADI BABA ADI DOĞ. YER - YIL İŞİ UYRUK İKAMET ADRESİ 

Münevver Bıçakçı Ramazan 

Uğur Cankoçak 

Mehmet Çağlı 

Ferit 

Süleyman Ceydeliler Mustafa 

Adana-1937 Ev kadını 

Kayseri-1934 Sendikacı 

Gazi antep-1936 Terzi 

Osman Mehmet Pazarcık-1308 Muakkip. 

Muatafa Çankaya Mehmet 

Hüseyin Çavdar 

Ayhan Çelik Aziz 

Maraş-1934 Şoför 

İstan bu1-1940 Muhasebeci 

T.C. Etlik aşağı eylence 
Mercimek sok, 
No. 19/7 ANKARA 

T.C. Hatboyu 112 Idealtepe 
İSTANBUL 

T.C. Ataman sok. No. 
10/3 Beyoğlu 
İSTANBUL 

T.C. Ertuğrul mah. Kazım 
Dirik cad. 
Torbalı - İZMİR 

T.C. Pazarcık Çiçek köyü 
KAHRAMANMARAŞ 

T.C. Müşküre Köyü 
İznik-BURSA 

T.C. Yıldız Fınn sok. 
No. 34/6 
Beşi ktaş-ISTAN BUL 
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S O S Y A L I S T DEVRIM PARTISI K U R U C U L A R ı Ü S T E S I 

ADI SOYADI 

Abdi Çiçek 

Savlet Dağlar 

Yücel Dede 

Mahmut Demlray 

Hamdi Doğan 

Müslüm Durmaz 

Mümtaz Eğlen 

BABA ADI 

Hasan 

Hüseyin 

İhsan 

Nuri 

Ali 

Mehmet 

DOG. YER . YIL İŞİ 

Pazarcık-1927 Çiftçi 

Çorlu-1915 

Kayseri-1941 

Urfa-1944 

Şoför 

Ev kadım 

Muhasebeci 

Gaziantep-1937 İrgat 

Gaziantep-1939 Terzi 

Abdülsselam Gazlantep-1946 İsçi 

UYRUK İKAMET ADRESİ 

T.C. Çiçek köyü 
Pazarcık - MARAŞ 

T.C. Cumhuriyet alanı 
Çorlu-TEKİRDAG 

T.C. Esentepe mah. Sinema 
bitişiği No. 262 
Etlik-ANKARA 

T.C. Arıcı is hanı kat. 2 
No. 107 GAZİANTEP 

T.C. Çapal. Köyü 
GAZİANTEP 

T.C. Teoman pasa cad. 
No. 110 ANTALYA 

T.C. Tepebası mah. Hap'v 
hane sok. No. 25 
GAZİANTEP 
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S O S Y A L I S T DEVRIM PARTISI K U R U C U L A R ı Ü S T E S I 

ADI SOYADI 

Cengiz Elçi 

İsmet Erdemoglu 

Mehmet Yüksel Ergen 

Mümin Ali Ergin 

Mehmet Emin Fıstıkçı 

Kemal Güler 

BABA ADI DOĞ. YER - YIL İŞİ 

Emin 

Ali 

Mehmet 

ibrahim 

Mustafa 

Mehmet 

Bingöl-1937 Avukat 

Antalya-1940 Avukat 

Bakırköy-1937 isçi 

Havza-1928 

Suruç-1948 

İnşaatçı 

Şoför 

istanbuI-1943 Muhasebeci 

UYRUK İKAMET ADRESİ 

T.C. Üçüncü grup Vita site 
Bağcılar yolu C. 2 Blok 
No. 1 Bahçelievler 
B a k ı r köy-1STAN BUL 

T.C. Maltepe Kızılcık Sok. 
14/1 ANKARA 

T.C. Bakırköy Hizalan 
Sitesi A. Blok D. 3 
İSTANBUL 

TJC. Idealtepe öğretmenler 
Sok. No. 81 Küçükyalı 
İSTANBUL 

T.C. Meydan mah. 
Bİlecik-URFA 

T.C. Nişantaşı Rumeli cad. 
46/5 İSTANBUL 
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S O S Y A L I S T DEVRIM PARTISI K U R U C U L A R ı Ü S T E S I 

ADI SOYADI 

Ejder İme 

Zeki Keskin 

Talat Kılıç 

Burhanettin Kıvık 

Ahmet Küçük 

Kemal Nebioglu 

Kadir önel 

BABA ADI 

Zülfü 

İsmail 

Süleyman 

Bekir 

Ahmet 

Cemal 

Nazım 

DOĞ. YER YIL 

Maraş-1928 
İ2L 
laci 

Gaziantep-1942 Terzi 

Koza n-1928 

lstanbul-1333 

Gaziantep 

Ar d eş e n-1926 

Trabzon-1942 

Emekli 

Köfteci 

Çiftçi 

Sendikacı 

I9ÇI 

UYRUK İKAMET ADRESİ 

T.C. Sakarya mah. Başşehir 
sok. No. 23 
Cebeci-ANKARA 

T.C. Akyot mah. Belibağlı 
sok. No. 2 
GAZİANTEP 

T.C. Terakki cad. No. 7 
Bakırköy/İSTAN BUL 

T.C. Ortaköy Yusuf Bali 
sok. No. 1 İSTANBUL 

T.C. Mizmlz Deredüzü 
köyü GAZİANTEP 

T.C. Şişli Sıracevizler 
Cad. No. 81 İstanbul 

T.C. Sivas cad. Derya sok. 
No. 2 ömektepe 
İSTANBUL 
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SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ KURUCULARI ÜSTESİ 

ADI SOYADI 

Mustafa Öz 

Fefik özbar 

Davut Ozcan 

Erdoğan özen 

Celil Ozsümbül 

2 e/at Pisken 

BABA ADI 

Abdullah 

Nail 

Cano 

Emin 

Mehmet 

Fettah 

DOĞ. YER . YIL İŞİ 

Terzi Konya-1929 

lstanbut-1936 

Derlk-1927 

Dûzce-1940 

lecl 

İsçi 

latanbul-1938 Sendikacı 

Kayserl-1941 İsçi 

Şoför 

UYRUK İKAMET ADRESİ 

T.C. Yavuzlar Mah. 499. 
Sok. No. 27 ADANA 

T.C. Mimar Sinan Mah. 
Nikah Sok. No. 1b 
Karagümrük . İST. 

T.C, Hacıkadın Cad. Bah
çeli Bloklar İlker Ap. 
Kat 3 No. 6 Koca-
mustafapasa . İST. 

T.C. Merter Sitesi Simitaş 
13. Blok D, 4 
Topkapı - İSTANBUL 

T.C. Ortaköy Yusuf Bali 
Sok. No. 1 İstanbul 

T.C. Gedikpaşa Pehlivan 
Sok. Albay Pasajı 
No. 2 İSTANBUL 
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S O S Y A L I S T DEVRIM PARTISI K U R U C U L A R ı Ü S T E S I 

ADI SOYADI 

Bahri San 

ökkeş Sevim 

Kayhan Sohta 

BABA ADI 

Osman 

Hurşit 

Navres 

Osman FuatToprakoğlu Hurşit 

Ali Haydar Yıldız Süleyman 

Hamit Yılmaz Hüseyin 

DOĞ. YER - YIL İŞİ 

Gönen-1940 Kahveci 

Gaziantep-1945 isçi 

Bayırbucakı Sendikacı 

lstanbui-1920 Avukat 

Besnl-1936 Esnaf 

Gümüşhane-1926 Emlakçı 

UYRUK İKAMET ADRESİ 

T.C. Çeliktepe Kubilay 
Cad. No. 16 İstanbul 

T.Ç. Bostancı Mah, Yazı. 
cık Cad. No. 4/B 
GAZİANTEP 

T.C. Gazi Paşa Mah. No. 
560/1. Sok. No. 60 
Kat 2 ADANA 

T.C. Kızıltoprak Şahinkaya 
No. 11/13 İstanbul 

T.C. Takslli Mah. 514. 
Sok. No. 34 ADANA 

T.C. Levent Talatpaşa 
Cad. No. 7 Şişli . İst 
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