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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
T Ü Z Ü Ğ Ü 

GENEL ESASLAR : 

PARTİNİN ADI , KURULUŞU VE GENEL MERKEZİ : 

Madde: 1 — Milliyetçi Hareket Partisi adıyla siyasi bir 
parti kurulmuştur. Partinin Genel Merkezi Ankara'dadır. Lüzum 
görülen yerlerde bu tüzük hükümlerine göre şubeler açılır. 

Yardımcı Kurullar teşkil edilir. Parti görevlileri bulunduru
lur. 

Partinin özel işareti kfrmızı zemin üzerinde üç hilâldir. 

PARTİNİN G A Y E S İ : 

Madde: 2 — Tarih boyunca istiklâl ve hürriyet İçinde ya
şamış, şerefi, vatanı, milli bütünlüğü ve egemenliği için savaş
mış büyük Türk Milletini; ilim, irfan, ahlâk ve nizam şuuru için
de; feragat, fedakârlık ve ilim zihniyeti ile, dinamik milliyetçilik 
ve ülkücülük anlayışına dayanarak muasır medeniyet seviyesi
ne ulaştırmak, içtimai adaleti, güvenliği teminat altına almak, 
imkân ve fırsat eşitliğini temin etmek, tekmil kamu faaliyetle
rini en ilmi ve akli metodlarla teçhiz etmek, sefalet ve cehaleti 
yenmek, kişinin ve toplumun refah ve huzurunu sağlamak, bu
nun içinde; milliyetçilik, ülkücülük, İlimcilik, ahlâkçılık, gelişme-
cillk, hürriyetçilik, teknikcilik ve endüstricilik, köycülük, toplum-
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CJİu!< ve halkçılık prens-lerinden hareket ederek ve vatandaş
larımıza benimseterek, millî birlik ve beraberlik anlayışı için
de Türk Devletinin devamlılığına hizmet etmektir. 

ÜYELİK : 

Üye Olabilmenin Genel Şartları : 

Madde : 3 — Partiye üye olabilmek için : 

a) Partinin program ve tüzüğünü benimsemek. 

b) Maddi ve manevi fedakârlık göstermeyi kabul etmek, 

c) Milli birlik ve beraberliği bozucu teşekküllere girme
mek, girmemiş bulunmak, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında sözleri ve yazıları ile va
tana ihanet niteliğinde faaliyetlerde bulunmamış olmak, 

d) Muayyen bir aidatı vermeyi kabul etmek, 

Üye olamıyacak kimseler : 

Medde: 4 — Aşağıdaki özelliklere sahip olan kimseler par
tiye üye olamazlar: 

a) Türk vatandaşı olmayanlar, 

b) Reşit olmayanlar, 

c) Kısıtlı olanlar, 

ç) Lise ve eşidi daha alt kademedeki okullarda öğrenci 
bulunanlar, 

d) Memurlar, askeri şahıslar, 

4 



e} Kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla veya özel 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bankala
rın ve teşekküllerin yönetim ve denetim işlerinde çalı
şanlar ile aylık ve yevmiyeli memurları ve kamu yara
rına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve İm
kânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurulların
da görev alanlar (İşçi statüsünde çalışanlar hariçtir). 

f) Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan dolayı T.B. 
M.M. üyeliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, 
(Ancak siyasi partiler kanununun 3. maddesinin 2. fık
rasında yazılanlar saklıdır.) 

g) Parti programındaki temel görüşlere aykırı faaliyette 
bulunan derneklere, teşekküllere girenler veya bu sa
hada münferiden faaliyette bulunanlar, 

ğ) Kamu oyunda ve çevresinde kötü tanınanlar, 

h) Zimmet, İhtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
vatana ihanet, komünistlik gibi suçlardan mahkûm olan
lar, affa uğrasalar bile partiye giremezler, 

I) Kökü dışarda bulunan zararlı siyasi mahiyetteki der
neklere ûye olanlar. 

Üyeliğe alınma: 

Madde: 5 — Partiye girme şartlarına sahip olanlar iki par
tilinin Imzalıyacağı üye kayıt fişi ile müracaat ederler, tanıtma
yı yapan partililer müracaatçının partiye girme şartlarına haiz 
olduğunu tekeffül etmiş sayılırlar. 

Müracaat alâkalının İkametgâh ve işyerinin bulunduğu idari 
taksimata göre illerde Merkez İlçe İdare Kuruluna, ilçelerde il
çe İdare Kuruluna yapılır. 
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İdare kurulunca İsteklinin partiye alınmasına mani halin 
olup olmadığının tesbiti için inceleme yapılır. İnceleme müra
caat tarihinden İtibaren azami 15 gün sürebilir, inceleme so
nunda müracaatçının kabulü veya kabul edilmemesi hakkında 
İlçe İdare kurulunca bir karar verilir. Karar kabul şeklinde İse 
kararın tarih ve numarası üye kayıt fişine İşlenir. Karar istek
linin partiye kabul edilmeme şeklinde İse bu husus karar tari
hinden itibaren 7 gün İçerisinde hiçbir sebep gösterilmemek-
sizin İstekliye taahhütlü mektupla bildirilir. Sarih adresi olma
yan öye kayıt fişleri ile toplu liste halinde müracaatlar hakkında 
bir muamele yapılmaz. Üye kayıt fişi olmayanlar hakkında te
kemmül ettirilen üye kayıtları muteber sayılmaz. 

Partiye üye olmak üzere müracaat eden vatandaş müracaat 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müsbet veya menfi bir teb
liğ almamışsa o İlçenin bağlı bulunduğu il idare kuruluna yazılı 
olarak müracaat eder. 

il İdare kurulu müracaattan itibaren en geç 15 gün İçerisin
de bir karar vererek bu kararı müracaat sahibine taahhütlü mek
tupla bildirir. Aksi halde ilçe İdare kurulunun kararı kabul edil
miş sayılır. 

ilçe ve il İdare kurullarından süresi içerisinde partiye kay
dının yapılmasına dair cevap alamamış kimseler Gn. İd. Kuru
luna müracaat edebilir. Genel idare Kurulu gerekil İncelemeler
den sonra nihai kararı verir. Karar kabul şeklinde ise ilgili bu 
tarihten itibaren partinin üyesi sayılır. Bir kimsenin partili ol
duğuna Genel idare Kurulu karar vermlşse bu karara artık iti
raz olunmaz. Karar ilgilinin aleyhinde ise, sebep gösterilmeden 
İadeli taahhütlü olarak kendisine bildirilir. Bu karara karşı da 
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itiraz edilemez. Genel Başkan veya Merlcez teşkilâtı yetkilileri
nin üye giriş fişini imza edip İdare -urulunda karara bağladık
ları müracaatlar ait olduğu Merkez il veya ilçede üye kayıt det-
teflerino bir İtiraz İleri sürülmeden işlenir. 

T.B.M.M. seçimlerinde paıtnin ad&y listesinde bağımsızlık 
sfatı Üo belirtilmeden nday olanhr serimi kazandıkları anda 
kerdiliğinden parti üyesi olurlar. 

iyel iğe alınmada özel şart lar: 

Mıdde : 6 — Bakanların T.B.M.M. Üyelerinin, Kurucu Mec
lis Üyelerinin, Eski Bakanların, eski T.B.M.M. Üyelerinin, tüzel 
kişiliği devam eden veya etmeyen bir siyasi partinin Genel Baş
kanlığını, Genel Başkan adına yardımcılık, vekalet veya temsil 
görevlerini yapmış ve merkez karar veya yönetim kurulları üye
liğini yapmış olan kimselerin partiye üye kaydı doğrudan doğ
ruya Genel İdare Kurulu kararı ile olur. 

Üye kayıt defterinin tutulması: 

. Madde : 7 — Her ilçe noterden tasdikli bir üye kayıt def
teri tutmaya mecburdur. Bu deftere tüzüğün 5 nci maddesine 
göre partiye kabul edilen üyeler mahalle ve köylerinin bulun
duğu sahifelere karar, tarih numarası, isim ve soyadı ve adresi 
İle birlikte işlenir. Beyannamenin (Üye kayıt fişi) İkinci nüsha
sı karar tarih numarası ve ilçe kayıt numarası işlendikten sonra 
il idare kuruluna gönderilir. II idare kurulu ilde mevcut noterden 
tasdikli üye kayıt defterine ilçeler ve ilçelerin mahalle ve köy
lerine göre kaydederler. Üye kayıt fişlerini kartoteks esaslarına 
gör muhafaza ederler. 

İller ve ilçelere göre partiye kayıtlı üyelerin listelerini, ay
rıca 6 ayda bir de yeni kayıt olunan ve ayrılanların listelerini 
Genel İdare Kuruluna gönderir. Genel İdare Kurulu üye kayıt 
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kütüğüne bunu İllere göre kayıt eder ve illerden gelen evrakı 
muhafaza eder. Yardımcı kollar ve kurullarda bu yeni esaslara 
göre hareket ederler. 

Kayıt Y e r i : 

Madde: 8 — Her parti üyesi kaydını yaptırdığı İlçe teşk' 
lâtına mensuptur. Bir parti üyesi yalnız bir ilçe teşkilâtına kfy-
dolunabilir. Hiçbir parti üyesi nakil işlemi yaptırmadıkça bir 
başka ilçe teşkilâtına kayıt olamaz. Kayıtlı bulunduğu meralle 
ve köyden başka bir yerden delege seçilemez. 

Partiden Ayrılmış Olanların Yeniden Partiye Kabulü : 

Madde: 9 — Parti iller teşkilâtına mensup olup da ayrıl
mış olanların yeniden partiye kabulleri ilçe İdare kurulunun mü
talâası üzerine il,idare kurulu kararına bağlıdır. İl idare kurulu
nun kararı kesindir. 

Partiden ayrılmış olan Genel İdare Kurulu ve T.B.M.M. üye
lerinin yeniden partiye kabulleri mensup oldukları II İdare ku
rulunun mütalâası ve Genel İdare Kurulunun kararına bağlıdır. 

Kanuni zaruretler dolayısıyla partiden ayrılmış ve tüzüğün 
4. cü maddesi dışındaki disiplin sebepleri ile partiden çıkarılmış 
olanların mani hali geçince istekleri üzerine kayıtları yenilenir. 
Genel idaro Kurulu lüzum gördüğü hallerde yukardaki fıkra hü
kümleri saklı kalmak şartıyla partiden çıkarılanlar hakkında af 
kararı alabilir. 

Üyelikten ist i fa: 

Madde: 10 — Partinin her üyesi istediği anda üyelikten İs
tifa edebilir. İstifa talebi yetkili parti organlarına yapılır. Bu ta
lebi alan kurul gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili kurul-
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lara durumu bildirir. İlgili kurullar üye kayıt defterine cevap ve
rerek evrak dosyasında saklar. 

Üye Kaydının Si l inmesi: 

Madde: 11 — Bir parti üyesinin üyelik için kanun ve parti 
tüzüğü hükümlerine göre gereken niteliklere sahip olmadığı ve
ya bu niteliklerini sonradan kaybettiği anlaşılırsa kendisinden 
bu konuda yazılı görüşünü bildirmesi II idare kurulunca veya 
Genel İdare Kurulunca İstenir. Bu üye yazılı görüşünü bu ko
nudaki istemin yazıyla kendisine gönderilmesinden itibaren 15 
gün İçinde bildirmezse veya yazılı görüşünün İncelenmesi olum
suz sonuç verirse, üyelik kaydı il idare kurulunun kararıyla si
linir. Kaydı silinen üye bu kararın kendisine yazıyla bildirilmesin
den -başlıyarak bir ay içinde Yüksek Disiplin Kuruluna itirazda 
bulunabilir. 

Mahkeme veya seçim kurulu kararıyla kayıt silinmesi işle
mi kesin olup, bu şekilde kaydı silinenler partinin hiçbir organı
na itirazda bulunamazlar. 

Parti Üyelerinin Vazi fe ler i : 

Madde: 12 — Aşağıda sayılan vazifeleri partili üyeler ifa 
etmekle mükelleftirler. 

a) Parti programını Genel İdare Kurulunun bağlayıcı ka
rar ve talimatlarını, her vesile ve fırsattan faydalanarak vatan
daşlara yaymak ve anlatmak, 

b) Ahlâk ve kanun hakimiyetini her şeyin üstünde tuta
rak bunu sözleri ve hareketleri ile teyld etmek. 

c) Vatandaşlara kin, nefret ve partizanlık gibi zararlı duy
gular düşünceler aşılamak suretiyle memleket huzurunu sars
maya ve devletin bütünlüğünü bozmaya çalışan fikir, hareket ve 
teşebbüslerle mücadele etmeği vatan sevgisi İcabı saymak, 
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ç) Millet ve memleks: • a,r\, her çeşit kamu faaliyetleri 
ve bu konulardaki parti çah?rnaları ile ilgilenmek ve bu husus
lardaki bilgi ve düşüncelerinden, yetkili kurulların ve üyelerin 
faydalanmasını sağlamak, 

d) Üyesi bulunduğu parti teşkilâtının ve kurullarının top
lantılarına ve faaliyetlerine katılmak, 

e) Parti içinde veya partili üye sıfatı İle seçildiği kamu 
hizmetlerinden üzerine aldığı vazifeleri tam olarak yerine getir
mek, 

f) Parti görevinin icap ettirdiği hizmeti eksiksiz yapmak 
ve kurullardaki görevlerden ayrılırken partinin evrak ve eşya
larını tam olarak devretmek, 

g) Seçimlerde partinin yetkili organlarının gösterdiği yol
larda hareket etmek -ve partinin katıldığı seçimlerde parti aday
larının kazanması için çalışmak, parti listelerine ve bu adaylara 
oy vermek, 

ğ) Parti içinde huzur ve dayanışmanın samimi yapıcısı ol
mak partinin itibarını düşürücü hareketlerde bulunmamak, ken
disine tevdi edilen hizmetleri tam bir dürüstlük ve feragatla 
yapmak, partiye karşı ödemeyi teahhüt ettiği aidatı zamanında 
ödemek, 

Partili Yazarlar ve Parti Gazeteleri : 

Madde : 13 — Gazete ve dergilerde doktrin, program ve 
usul münakaşaları ve kritiği partili yazarlar İçin serbesttir. An
cak bu fiil ve hareket parti disiplinine büyük kongre ve Genel 
İdare Kurulu kararlarına aykırı olamaz. Partinin malı olan gazete 
ve dergiler gerek İdare bakımından, gerek malî bakımdan ve ge
rek siyasi kontrol bakımından Başkanlık Divanının kontrolüne 
tabiidir. Mahallî Teşkilâtın malı olan gazete ve dergiler ilgili 
İdare kurullarının kontrol ve direktiflerine göre İdare edilirler. 
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PARTİ DEFTERLERİ : 

Tutulacak Defterler ve Kayıt lar: 

Madde : 14 — a) Her kademedeki parti organları ile varsa 
yardımcı kolları ve kurulları üye kayıt defteri, karar defteri, ge
len ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri tutmak 
zorundadırlar. Bilanço ve kesin hesap defteri sadece Genel 
Merkez idare organınca tutulur. 

b) Üye kayıt defterleri ve gelir ve gider defterlerinin say
faları ve kaç sayfadan ibaret oldukları noterce tasdik olunur. 

PARTİ TEŞKİLÂTI : 

Genel Esaslar: 

Madde : 15 — Teşkilâtın ana unsurları : 

a) Genel Merkez Teşkilâtı 
b) İller Teşkilâtı 
c) İlçeler Teşkilâtı 
ç) Yardımcı Kuruluşlar 
d) T.B.M.M. İle Genel Meclis ve Belediye Meclisi gurup

ları. 

A — GENEL MERKEZ TEŞKİLÂTI : 

Madde: 16 — Teşkilâtın organları. 

a) Büyük Kongre 
b) Genel idare Kurulu 
c) Başkanlık Divanı 
ç) Yüksek Disiplin Kurulu 
d) Müşterek Disiplin Kurulu 
e) Yüksek Denetim Kurulu 
f) Yüksek Danışma Kurulu 
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B — İLLER TEŞKİLÂTI : 

Madde: 17 — a) İl Kongreleri 

b) il idare Kurulları 

c) il Disiplin Kurulları 

ç) il Danışma Kurulları 

C — İLÇELER TEŞKİLÂTI : 

Madde: 18 — a) ilçe Kongreleri 

b) İlçe idare Kurulları 
c) Köy ve mahalle muhtarlıklarından parti temsilciliği 

Ç — YARDIMCI KURULUŞLAR : 

Madde: 19 — a) Gençlik Kolları teşkilâtı 

b) Kadın Kolları teşkilâtı 

D — PARTİ GURUPLARI : 

Madde : 20 — a) T.B.M.M. Parti gurupları 

b) T.B.M.M. Parti gurupları idare Kurulları 

c) T.B.M.M. Pani gurupları Disiplin Kurulu 
ç) il Genel Meclisi Parti Gurupları 
d) İl Genel Meclisi Parti Gurupları idare Kurulları, 

e) Belediye Meclisi Parti Gurupları 
f) Belediye Meclisi Parti Gurupları idare Kurulları 
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PARTİ TEŞKİLÂTININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

Büyük Kongrenin Teşekkülü : 

Madde : 21 — Büyük Kongre aşağıda yazılı partili üyeler
den teşekkül eder. 

a) Tabii Üye le r : 

1. Genel İdare Kurulu üyeleri 

2. Genel Başkan 

3. Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri 

4. Yüksek Denetim Kurulu Üyeleri 

5. Partili Bakanlar Kurulu Üyele.ri 

6. Partili T.B.M.M. üyeleri 

7. Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanları (Tabii 
üyeler il kongrelerinde ayrıca delege seçilemezler.) 

b) Seçilmiş üyeler : 

Sayısı 1200'ü geçmemek üzere il kongrelerinde seçilen de
legeler. 

c) Kongrenin fahri üye ler i : 

Tabii veya seçilmiş üye olmadıkları takdirde eski Cumhu
riyet Senatosu Başkanı, eski Millet Meclisi Başkanı, eski Baş
bakan, eski Bakanlar Kurulu üyesi, eski Genel Başkan. Partinin 
Kurucuları, büyük kongrenin fahri üyesidirler. 

Oy verme hakkı hariç kongre üyeliğinin bütün haklarına sa
hiptirler. 
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BÜYÜK KONGRE DELEGE SEÇİMİ : 

Madde: 22 — Büyük Kongre, İl kongrelerinde o ilin çıkar
dığı T.B.M.M. üye tam sayısının iki katı kadar delege seçilir. 
Bu şekilde tesbit edilecek delege miktarı 1200 den fazla oldu
ğu takdirde partinin Türkiye'de aldığı oy, 1200 e bölünmek su
retiyle bulunacak birime göre illerin çıkaracağı delege sayısı 
Genel İdare Kurulu tarafından tesbit edilir. Büyük Kongre dele
gelerinin delegelik sıfatları kendilerini seçen kongrenin normal 
kongresine kadar devam eder. 

BÜYÜK KONGRENİN YETKİLERİ: 

Madde : 23 — Büyük kongre partinin en yüksek organıdır. 
Bu sıfatla büyük kongrenin yetkileri şunlardır : 

1. Kanun ve parti tüzüğü uyarınca toplum meseleleri, 
Devlet işleri, kamu faaliyetleri ve parti çalışmaları ile ilgili ko
nularda genel görüşme yapmak, 

2. Toplum ve Devlet işleri ile kamu faaliyetlerini İlgilen
diren konularda ve parti politikası hakkında kanun ve parti prog
ramına uygun bulunmak şartıyla genel nitelikte bağlayıcı ve te
menni mahiyetinde kararlar almak, 

.3. Parti tüzük ve programını değiştirmek, 

4. Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Yüksek Disiplin Ku
rulu ve Yüksek Denetim Kurulu üyelerini seçrnek, 

5. Partiyi fesetmek, Genel idare Kurulunu ibra; kesin he
sabı ve bütçeyi kabul veya reddetmek, 

6. Kanunların emredici hükümleri ve parti tüzüğü ile ken
dine verilen diğer yetkileri kullanmak. 
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BÜYÜK KONGRENİN VE OLAĞANÜSTÜ KONGRENİN 

TOPLANMASI 

Madde : 24 — Büyük kongre iki yılda bir defa olağan top
lantısını yapar. Genel Başkanın gerekli görmesi veya Genel İda
re Kurulunun kararı, yahut büyük kongre üye tam sayısının 1/5' 
inin yazılı isteği üzerine büyük kongre Genel Başkanlıkça ola
ğanüstü toplantıya çağrılır. Büyük Kongrenin toplantı günü, sa
ati, yeri ve gündemi en az 10 gün, önce Genel Başkanlıkça iki 
gazetede ilân olunur. Durum mahalli mülkiye amirine yazı ile 
bildirilir. 

Toplantı geri bırakıldığı takdirde üyeler ikinci toplantı tari
hinden en az beş gün önceden geri bırakılma sebepleri ile top
lantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilân edilerek 
yeniden çağrılır ve durum mahalli mülkiye amirine yazı İle bil
dirilir. 

Genel Kurul toplantısının birden fazla geri bırakılması ca

iz değildir. 

A Ç I L I Ş : 

Madde: 25 — Büyük kongrede toplantı nisabı delege tam 
sayısının salt çoğunluğudur. Büyük kongre yoklamayı müteakip 
toplantı nisabı varsa parti Genel Başkanı tarafından açılır. İlk 
çağrı üzerine yapılan toplantıda yeter sayı bulunmazsa toplantı 
ertesi gün aynı saate bırakılır ve ekseriyet aranmaz. Mevcut 
delegelerle kongre yapılır. 
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KONGRE BAŞKANLIK D İ V A N I : 

Madde: 26 — Büyük kongre gündemindeki meseleleri mü
zakereye başlamadan evvel aksine karar alınmadığı takdirde İşe
ri oyla bir başkan, üç ikinci başkan ve beş kâtip seçer. Bunlar 
kongre divanını teşkil ederler. Kongre divanı müzakereleri İdare, 
kongrenin intizamını temin, evrakı muhafaza, zabıtları tanzim 
ve tasnif sırasında ve neticesindekl şikâyetleri ve itirazları tet
kik ve kesin karara bağlamakla vazifelidir. 

BÜYÜK KONGRENİN ÇALIŞMALARI : 

G Ü N D E M : 

Madde: 27 — Büyük kongrenin günü ve gündemi Genel 
İdare Kurulu tarafından tesbit olunur. Büyük kongre gündemine 
ve çalışma usullerine hakimdir. Olağanüstü kongrenin gündemi 
daveti yapan tarafından tanzim olunur. ' Büyük kongrenin 
gündemine Genel Başkanın veya büyük kongre üye tam sayısı
nın 10'da birinin yazılı isteği üzerine İlâveler yapılır. Parti ça
lışmaları hakkında Genel Merkez İdare Kurulu raporu büyük 
kongrenin gündeminde mutlaka yer alır. 

RAPORUN O K U N M A S I : 

Madde: 28 — Kongrede önce Genel Merkez İdare Kurulu 
raporu. Genel Başkan veya Genel İdare Kurulu üyelerinden biri 
tarafından okunur. 

K O M İ 8 Y O N L A R : 

Madde: 29 — Lüzum görülen hallerde Genel Kongre tara
fından 5-7 kişiden teşekkül eden komisyonlar kurulabilir. 
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Komisyonların Çalışma T a r z ı : 

Madde: 30 — Komisyonlar kendilerine bir başkan, bir İkin
ci başkan, bir sözcü ve bir kâtip seçerler. Bunlar komisyonların 
divanını teşkil ederler. Komisyonların toplantı nisabı üye tam 
sayısının salt çoğunluğudur. Komisyonlar kendilerine havale edi
len işlerin icabına göre talii ihtisas komisyonları teşkil edebi
lirler. Komisyon müzakerelerine istiyen büyük kongre delege
leri iştirak ile mütealâsını bildirebilir. Ancak komisyonda üye 
olmıyanlar oy kullanamazlar. Komisyon mazbataları divan tara
fından imzalanır, evrakın muhafazası katiplere aittir. Her komis
yon başkanı divanı teşkil edenlerin isimlerini ve tanzim ettikle
ri mazbataları evraklyle birlikte kongre divanına verir. Mazbata 
kongrede müzakere edilerek oylanır. Kabulü halinde katiyet 
kesbeder. 

Kongre Müzakereleri: 

Madde: 31 — Büyük kongrede müzakereler gündemindeki 
sıraya göre yapılır. Bu sıranın değiştirilmesi veya bir mesele
nin gündeme alınması kongrenin kararına bağlıdır. Müzakereler 
söz İsteği sırasına göre ceryan eder. Parti Genel Başkanı ile 
Genel İdare Kurulu adına Genel idare Kurulu Üyesine ve ko
misyon başkanı İle sözcülerine tercihen söz verilir. Partinin tü
zük ve programında değişiklik yapılmasına alt tekliflerin veya 
millet veya devlet veya amme faaliyetlerinin yahut parti politi
kasını İlgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri ka
rara bağlamak için bunların Genel Başkan, Genel İdare Kurulu 
veya kongre delegelerinin en az yirmide biri tarafından yazılı 
olarak ileri sürülmüş olması gerekir. 
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BÜYÜK KONGREDE SEÇİM VE KARAR N İ S A B I : 

Madde: 32 — Büyük kongrede seçimler gizli oy, aleni tas
nif esasına göre yapılır. Büyük kongrelerde kararlar tüzükte ak
sine hüküm yoksa, kongrede hazır bulunan üyelerin çoğunluğuy
la alınır. Büyük kongrenin seçmekle görevli olduğu organlar 
İçin ayrı liste, ayrı zarf, ayrı sandık esasına göre seçim yapılır. 

OYLARIN TASNİFİ V E KULLANILMASI : 

Madde: 33 — Büyük kongre seçimlerinde delegeler kur'a 
ile tesbit edilecek, İllerden başlamak üzere davet sırasına göre 
bizzat kendileri delege kartlarını mühürleterek Divan Başkanlığı 
tarafından İmzalanmış zarflar içinde oylarını kullanırlar. Oyların 
tasnifi, Divanın nezaretinde yeteri kadar noterle veya tasnif ko
misyonunca alenen ve ara verilmeden yapılır. Oy pusulalarına 
yeteri kadar isim yazılır. Bu miktardan fazla isim yazılmışsa alt
tan itibaren fazla isimler nazari itibare alınmaz. Basılı ve elle 
yazılmış, silintili her türlü oy pusulaları nazari itibare alınır. 
Tasnif neticesinde en fazla oy alanlar sıra ile üyeliklere seçil
miş olur. Oyların tasnifinde eşit oy çıktığı takdirde noterler ve
ya tasnif komisyonu vasıtasıyla kura çekilir. Tasnifin neticesini 
noterler veya tasnif komisyonları bir tutanağa geçirir, oy pusu
lalarını bir sandığa koyup mühürledlkten sonra tasdik ettikleri 
tutanakla beraber, kongre başkanlık divanına teslim ederler. 
Kongre tasnif neticelerine itirazlar İlândan sonra 5 gün içerisin
de İlgililer tarafından Kongre Başkanlığına yapılır. Kongre Baş
kanı derhal Başkanlık Divanı ve tasnifi yaptıran noterleri veya 
tasnif komisyonunu çağırarak, 5 gün içerisinde itiraz konusunu ke
sin karara bağlar. Noterce tasnif talep ve kongre kararına bağlı 
olup, aksi halde tasnif, tasnif komisyonuna seçilen üyeler ta
rafından aynı İşlem yapılır. 
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KONGRE ZABITLARI VE BANTLARI : 

Madde: 34 — Kongre sonunda kongreye müteallik bütün 
evrak, zabıtlar, bantlar ve oy pusulaları kongre başkanı tarafın
dan mühürlenip bir dizi pusulası tanzim edilerek muhafaza edil
mek üzere seçilen Genel Başkana verilir. 

GENEL İDARE K U R U L U : 

Kuruluşu : 

Madde: 35 — Genel İdare Kurulu parti tüzel kişiliğinin ka
rar ve yönetim organıdır. 

a) Genel Başkan 

b) Büyük kongrece seçilen 27 üye ve lüzumunda Genel 
İdare Kurulunca seçilen 5 ve Genel Başkanca seçilen 10 üye
den. 

c) T.B.M.M. Parti gurupları Başkanları ile Başkan vekille
rinden teşekkül eder. 

GÖREVLERİ : 

Madde: 36 — Genel İdare Kuru/u partinin umumi politika
sını büyük kongrenin, parti programı ve tüzüğünün gösterdiği 
hususlar İçerisinde tayin ve tesblt eder ve kararlar alır. Parti 
işlerinin yürütülmesinde karar organıdır. Partinin bütün teşkilâ
tını tanzim ve İdare eder. 

Parti tüzük ve program tasarılarını, yönetmelikleri, seçim 
beyannamesi ve seçim stratejisini hazırlar, ihtisas komisyonla
rı İle parti müfettişlikleri kurabilir. Kanunların emredici hüküm
leri ve parti tüzüğü İle kendisine verilen diğer yetkileri kulla
nır. Genel İdare Kurulu olağanüstü sebepler dolayısiyle büyük 
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kongrenin toplanamadığı hallerde partinin hukuki varlığına son 
verilmesi, tüzük ve program değiştirilmesi dışında parti tüzel 
kişiliği adına parti tüzük ve programına uygun olmak şartıyla 
bütün kararları alabilir. 

Genel İdare Kurulu kendi üyeleri arasında 4 Başkan vekili, 
1 Genel Sekreter, ve 4 Yardımcısı ile 1 Genel Muhasip seçer. 
Gene', idare Kurulu büyük kongreye siyasi olaylar ve parti ça
lışmaları hakkında rapor verir. 

Genel İdare Kurulu üyeleri T.B.M.M. Parti gurupları üyeliği 
hariç gurup idare kurulu başkan vekillikleri, gurup idare kurulu 
üyelikleri,, iller ve ilçeler ve yardımcı kuruluşlar idare kurulla
rında ve her kademe denetim ve disiplin kurullarında görev ala
mazlar. Genel İdare Kuruluna Genel Başkan başkanlık eder. Ge
nel Başkanın bulunmadığı toplantılarda tüzüğün ilgili maddeleri 
tatbik olunur. Genel idare Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. 

GENEL İDARE KURULU TOPLANTİSİ VE GÜNDEMİ : 

Madde : 37 — Genel idare Kurulu en az üç ayda bir defa 
toplanır. Her toplantıda gelecek toplantının günü, ve yeri tesbit 
ediiir. Gene! Başkan lüzum gördüğü veya üçte bir sayıda Genel 
idare Kurulu üyesi tarafından yazı İle istenildiği takdirde Genel 
idare Kurulu gündemini Başkanlık Divanı tesbit eder. Genel İda
re Kurulunun en az beş üyesinin görüşülmesini İstediği konular 
da gündeme alınır. 

GENEL İDARE KURULUNDAKİ BOŞLUKLARIN DOLDURUL
MASI : 

Madde : 38 — Genel idare Kurulunda vukubulan boşalma
lar bu üyelikler İçin Genel idare Kurulunca partililer arasından 
gizli oyla seçilenlerle doldurulur. Bu miktar genel kongrece se
çilen Genel idare Kurulu sayısının yarısını geçemez. 
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PARTİ GENEL B A Ş K A N I : 

Madde : 39 — Parti Genel Başkanı Büyük Kongre tarafın
dan gizli oy aleni tasnif esasına göre üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile seçilir. Salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oy 
alan iki aday arasında seçim tekrarlanır. En çok oy aian cday 
Genel Başkan seçilmiş olur. Genel Başkanın görevi, mütfakip 
kongreye kadar devam eder. Herhangi bir sebepten dolayı Ge
nel Başkanlığının boşalması halinde yenisini seçmek üzere bü
yük kongre 60 gün zarfında Genel İdare Kurulu tarafından ola
ğanüstü toplantıya çağrılır. 

GENEL BAŞKANIN YETKİLERİ : 

Madda : 40 — Parti Genel Başkanı : 

a) Partiyi temsil eder, 

b) Disiplin kurulları hariç bütün teşkilâtın tabii başkanıdır. 
c) Genel İdare Kuruluna ve Başkanlık Divanına, T.B.M.M. 

müşterek gurubuna ve yasama meclisleri parti gurup
larına başkanlık eder. Ve bu kurullar arasındaki ahen
gi sağlar. 

ç) Partiyi bağlayıcı demeç ve tebliğleri bizzat kendisi ya
yınlar veya vazifelendirdiği yetkili kimselere yayınlatır. 

d) Gerekli gördüğü takdirde büyük kongreyi olağanüstü 
toplantıya çağırır. 

e) Yetkili guruplarca alınan kararların tatbikine nezaret 
eder. Ve tatbikini sağlar. 

f) Genel Başkan hükümet ve diğer partilerin yetkilileriy
le temaslar yapar. Bu temaslardan önce Başkanlık Di
vanı İle istişarede bulunur. Zaman ve icap bakımından 
bu da mümkün olmadığı takdirde temasını yapar vo fa
kat yaptığı temas hakkında yetkili kurullara bilgi ver
meğe zorunludur. 
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PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLLERİ : 

Madde : 41 — Genel Başkanın; 

1 — Propaganda ve istihbarat, 
2 — Teşkilât, 
3 — Seçim ve malî işler, 

4 — Yardımcı kuruluşları yürüten (4) başkan vekili vardır. 

VAZİFELERİ : 

1 — PROPAGANDA VE İSTİHBARAT BAŞKAN VEKİLİ : 
Madde : 42 — a) Her türlü yayın ve propaganda işlerini 

tanzim, sevk ve idare eder, 
b) Partinin basın ve basınla münasebetlerini düzenler, 
c) Açık hava ve kapalı salon toplantılarının plân ve prog

ramlarını yapar, 
ç) Propaganda bürosunun kuı ulusu tanzim ve faaliyetleri

ni kontrol eder. 
d) Günlük istihbaratı Genel Başkan ve Genel Sekreter ile 

birlikte değerlendirir, 
e) Partinin Genel Merkez ve teşkilât haberlerini ajansla

ra ve basına iletir, 
f) Genel Başkanın kendisine tevdi edeceği diğer İşleri ya

par, 

g) Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkana vekâlet 
eder. 

2 — TEŞKİLÂT İŞLERİ BAŞKAN VEKİLİ : 

Madde : 43 — a) Teşkilâta ait bütün İşleri Genel Sekre
terlik yoluyla yürütür. 
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b) Teşkilâtı geliştirmek için gerekli bütün tedbirleri alır 
ve teftiş eder, 

c) Genel Başkan, Genel idare Kurulu ve T.B.M.M. üyeleri-
nin teşkilâtla ilgili gezi programlarını düzenler. 

ç) Kademe kongrelerinin yapılacağı zamanı İl İdare Ku-
rullariyle temas ederek, tesbit eder bu kongrelerde Genel ida
re Kurulu adına kimlerin ne suretle katılacağını tanzim eder. 

d) Teşkilât bürosunun faaliyetlerini tanzim ve kontrol 
eder, 

Teşkilâtın durumu hakkında üç ayda bir Başkanlık Divanına 
rapor verir. 

3 — SEÇİM VE MALİ İŞLER BAŞKAN VEKİLLERİ : 

Madde : 44 — A — ) SEÇİM İŞLERİ : 

a) Seçim kanununa göre seçimlerin tarzı, ceryanını daha 
evvel plânlayıp teşkilâta bildirir. 

b) Bütün il ve ilçelerde seçim sonuçlarını celbedip her 
partinin almış olduğu oy neticelerini tesbit eder ve değerlen
dirir. 

c) Partiden aday olmak istiyenlerfn durumlarının İstihba
ratını yapar ve gerekli dosyayı hazırlar. 

ç) Yüksek Seçim Kurulu ile yazışmaları idare eder, 

Parti merkezindeki Parti seçim bürosunun yönetimini sağ
lar. 

B — MALİ İŞLER : 

a) Partiye gelir kaynakları aramak, 
b) Genel Muhasipçe hazırlanan hesap blançolarını İnce

leyip partiye gelir kaynaklarını artırıcı tedbirler almak. 
c) Partinin diğer mâli İşlerini yürütmek. 
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4 — YARDIMCI KURULUŞLARI YÜRÜTEN GENEL BAŞKAN 
VEKİLİ : 

Madde : 45 — Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve İhtisas ko
misyonlarının çalışmalarını düzenler, koordineli bir şekilde yü
rütülmesini sağlar. 

GENEL SEKRETER : 

Madde : 46 — Genel Sekreter, Genel idare Kurulu tarafın
dan, kendi üyeleri arasından seçilir. 

GENEL SEKRETERİN VAZİFELERİ : 

Madde : 47 — Genel Sekreterlik Parti teşkilâtının başvur
ma ve haberleşme yeridir. 

a) Partiyi mahkemelerde, Devlet daire ve müesseseleri 
İle üçüncü şahıslarla hukuki muamele ve münasebetlerde Ge
nel Başkana izafeten temsil eder. Bu yetkiye Genel Sekre
ter yardımcıları da sahiptir. 

b) Genel Sekreter Genel İdare Kurulu ve Başkanlık diva
nının karar ve talimatlarını tatbik ve tevdi eder. 

c) Genel Başkan ile Genel Başkan vekiller! arasındaki 
koordinasyonu sağlar, 

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI : 

Madde : 48 — Genel Sekreterin Genel idare Kurulu üye
leri tarafından seçilen 4 yardımcısı vardır. Bunlar Propoganda 
ve İstihbarat, Teşkilât, Seçim ve Malî işler ve Yardımcı kuruluş 
işlerini yürütürler. Genel Sekreterin yokluğunda görevlendirdiği 
Genel Sekreter Yardımcısı 47. maddedeki vazifelerin icrasına 
yetkilidir. 
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GENEL MUHASİP 

Madde : 49 — Parti merkez teşkilâtının malî işlerini Ge
nel Muhasip yürütür. İller teşkilâtının malî işlerini murakabe 
eder, partinin malî işlerine ait muamele ve muhabere evrakını 
Seçim ve Mali işler Başkan Vekili ile birlikte İmzalar. Partinin 
malî ve muhasebe işlerinden mesuldür. 

BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİM VE VAZİFELERİ : 

Medde : 50 — Başkanlık Divanı Partinin icra organı olup 
Genel Başkan, Genel Başkan Vekilleri, Genel Sekreter, Genel 
Sekreter Yardımcıları, ile Genel Muhasipten teşekkül eder. 
Başkanlık divanı en az 30 günde bir toplanıp, tüzük hükümle-
(i, büyük kongre ve Genel idare Kurulu kararlarına göre parti
yi idare, parti teşkilâtını genişletme ve denetleme ve partinin 
diğer bütün işlerini ifa etmekle mükelleftir. Olağanüstü ve 
müstacel hallerde Genel idare Kurullarına ait görevleri yeri
ne getirir, bu durumu Genel İdare Kurulu üyelerinden lüzumu 
kadarını il teşkilâtlarının kuruluş ve faaliyetlerinde görevlendi
rebilir ve merkez yönetim organı olarak çalışır. Başkanlık Di
vanı her işlemini müteakip toplantıda Genel idare Kuruluna in
tikâl ettirir. 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU : 

Kuruluşu ve Çalışması : 

Madde : 51 — Yüksek Disiplin Kurulu büyük kongre tara-
fınfından seçilen 9- asil ve 9- yedek üyeden kurulur. İlk top
lantılarında kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter se
çerler. Yüksek disiplin kurulu yetkili kurullarca kendisine sevk 
edilen T .BM.M. si üyesi olmayan Genel Başkan, Genel idare 
Kurulu, Başkanlık Divanı, Yüksek Disiplin Kurulu ve İl Disiplin 
Kurulu üyeleri, il idare Kurulu Başkan ve Üyeleri, il Belediye 
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kanı yahut idare kurullarının vazifeli bir üyesi tarafından 
yoklama yapıldıktan sonra delege tam sayısının salt çoğun
luğuyla açılır. İdare Kurulunun kongreye iştirak etmemesi 
halinde kongreyi açma vazifesi üst kademe idare kurulunca 
kongreyi takibe memur edilen şahıs tarafından yerine getiri
lir. Salt çoğunluk bulunmazsa toplantı ertesi gün mevcut de
legeyle yapılır. 

KONGRE BAŞKANLIK DİVANI : 

Madde : 58 — Kongre açıldıktan sonra delegeler iş'ari 
oyla bir başkan, bir ikinci başkan ve yeteri kadar kâtipten 
müteşekkil başkanlık divanı seçerler. Kongreye iştirak eden 
delegelerin beşte birinin yazılı İsteği üzerine yalnız kongre 
başkanı gizli oyla seçilir. 

Kongreyi Başkanlık Divanı idare eder. Divan gerekli ka
rarları kendi üyelerinin çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik ol
duğu takdirde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul olu
nur. 

ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR : 

Madde : 59 — Delege tesbitleri ve kongre hakkında 
şikâyet ve itirazlar aşağıda gösterilen şekilde yapılır. 

a) Köy ve mahalle toplantılarında yapılan delege seçim
leri hakkındaki itirazlar o köy ve mahallede partiye kayıtlı bu
lunan üyelerin 5 de biri tarafından delege seçim ilânını mü
teakip 5 gün içinde il disiplin kuruluna yapılır. İl Disiplin Ku
rulu şikâyet konusu olan • toplantıya ait evrakı bu husuca ait 
görüşlerini bildirmesini İl idare Kurulu aracılığı İle ilçe ku
rulundan İ3ter. İlçe İdare Kurulu evrakla birlikte görüşünü 
5 gün zarfında bildirmeye mecburdur, il Disiplin kurulu İş bu 
evrakın gelişini müteakip 3 gün içinde şikâyet ve itirazları 
kesin olarak karara bağlar. 
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b) İl kongreleri hakkında şikâyet ve İtirazlar II koı.gresln-
de iştirak eden delegelerin 5 de biri tarafından kongreyi mü
teakip 7 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna yapılır. Yüksek 
Disiplin Kurulu itiraza konu teşkil eden kongreye ait bütün ev
rakı celbeder. Görüşünü bildirmek üzere İl Başkanlık Divanına 
yazılı istekte bulunur. İl Başkanlık Divanı 7 gün içinde görüşü
nü bildirmediği takdirde Yüksek Disiplin Kurulu neticeyi bekle
meksizin 5 gün içinde itiraz ve şikâyetleri kesin olarak karara 
bağlar. 

c) Bir ilçenin köy ve mahallelerinin tamamında veya bir 
kısmında toplantılar yapılmadan yapılmış gibi gösterilmiş oldu
ğuna, İlçe kongresi yapılmadan yapılmış gibi gösterildiğine İl 
Başkanlık Divanı herhangi bir şekilde muttali olduğu takdirde 
yapılmış gibi gösterilen bu toplantıyı ve kongreleri hükümsüz 
addedip yeniden yapılmasını istiyebilir. 

Yukardaki süreler içinde vazifesini yapmıyanlar ve evrakı 
kasden yok edenler ve muamelenin yanlış yapılmasına sebep 
olanlar hakkında tüzüğün İşten el çektirilme hükmü tatbik edil
mekle beraber siyasi partiler kanunu hükümleri gereğince suç 
addedilen hususlar İl Başkanlık Divanı tarafından resmi makamla
ra İntikâl ettirilir. 

KONGRE GÜNDEMİNİN TESBİTİ VE TADİLİ : 

Madde : 60 — Her kongrenin gündemi kendi kademesi ida
re kurulu tarafından kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak 
tesbit olunur. Mevcut delegelerin çoğunluğunun kararı ile mad
delerin sırası değiştirilebilir. Ayrıca mevcut delegelerin en az 
onda birinin yazılı teklifi üzerine müzakeresi istenilen mad
deler gündeme alınır. Üst kademelerin yazılı olarak bildirdiği 
hususlar alt kademe gündemine konulur. Kongreler işlerini ko
laylaştırmak için lüzumlu gördükleri miktarda komisyon kurar
lar. 

29 



KONGRENİN VAZİFE VE SELAHİYETLEfll 

Madde : 61 — Kongrelerde her türlü memleket mesele
leri umumi ve mahalli amme hizmetleri hakkında görüşmeler 
yapılır ve kararlar alınır. Kongreler adını taşıdıkları İdare ku
rullarının üst karar merci ve her bakımdan murakebe organları
dır. 

Bu itibarla her kongre : 

a) Kendi kademesi idare kurulunun bütün hareket ve faa
liyetlerini inceler, gelecek çalışma devresi İçin seçilecek yeni 
İdare kuruluna lüzum gördüğü direktifleri verir ve kararları alır. 

b) Delegeler tarafından yapılacak teklifleri inceler, selahi-
yeti dahilinde karara bağlar. Olmayanlar İdare Kurulu vasıtasiy-
le üst kongre ve kademeye sunulur. 

c) idare Kurulunun faaliyet raporunun hesap vaziyetini 
tetkik, kabul veya reddeder. 

ç) Gelecek çalışma devresine ait ve idare kurulunca ha
zırlanmış bütçeyi aynen veya tadllen kabul eder. 

d) İl kongresi il Başkanı, İl İdare Kurulu, İl Disiplin Kuru
lu, asil ve yedek üyeleri İle büyük kongreye gidecek delegeleri 
seçer. En fazla oy alanlar asil, diğer üyeler yedek olurlar. 

KONGRE USULLERİ : 

Madde : 62 — Kongreler aşağıdaki usullere göre yapılır. 

a) Kongrelerde önce idare kurulunun faaliyet raporu oku
nur. Faaliyet raporu ve idare kurulunun hesap blançosu hak-
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kında müzakere açılır. Ve İdare kurulunun ibrası hususu oya 
sunulur. 

b) Kongrede seçimler gizil oy aleni tasnif esasına göre 
yapılır. Kongre isterse idare Kurulu Başkan ve üyeleri ile disip
lin kurulu üyelerinin dışındaki seçimlerini işarl oyla yapılması
nı kararlaştırablllr. 

c) Gösterilen adaylar kongre salonunda uygun bir yere 
herkesin göreceği bir şekilde yazılır. 

ç) Oyların sayılması teşekkül ettirilecek tasnif komisyon
ları tarafından alenen ve ara vermeden yapılır. Tasnif komis
yonu üyelerinin hepsinin imzaları ile yapılacak İki nüsha tuta
naktan biri kongre zaptına bağlanır. Kongre başkanının İmzasını 
havi bir tezkere ile birlikte derhal üst kademe idare kuruluna 
gönderilir. 

d) Kongreyi müteakip zabıtlar seçim neticelerini de ha
vi olarak kongre başkanlık divanınca beraber İmzalanır. Bütün 
zabıt, evrak, matbua ve raporlar ilde iki nüsha olarak tanzim 
edilir. Biri kendi idare kuruluna ve diğeri Genel Başkanlığa 
kongre başkanlık divanı veya il başkanlığı tarafından İadeli taah
hütlü mektupla gönderilir. Kongre divanı bu İşleri yapmadan gö
revini terkedemez. 

f) Kongre-delegelerinin üye tam sayısının üçte biri tara
fından yazılı olark talep edildiği taktirde kongre seçimleri ve 
tasnifleri bir noter tarafından yapılır. Bu taktirde tasnif komis
yonuna lüzum yoktur. 
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İL KONGRESİNİN KURULUŞU 

Madde : 63 — İl Kongresi : 

a) İlçe kongrelerinde kendi seçim çevrelerinde en son 
milletvekili seçimlerinde partinin ald4ğıoy sayısı üzerinden 100 
oya kadar üç, müteakip her 200 oy ve küsurat için bir dele
ge olmak üzere o ilçede kayıtlı üyelerden seçilecek delegeler
den, 

Ancak yukardaki usule göre tesbit edilecek delege mik
tarı binden fazla odluğu takdirde o ilde partinin aldığı oy 
bine bölünerek bulunacak birime göre ilçelerin çıkaracağı de
lege sayısı Başkanlık Divanı tarafından yeniden tesbit edilir. 

b) O ilin partili T.B.M.M. si üyelerinden, 

c) Kongrede seçilmiş il idare kurulu başkan ve üyeleri 
ile il müteşebbis heyetlerinden, 

ç) il disiplin kurulu başkan ve üyelerinden, 

d) Kongrelerini yapmış olmak şartıyla partili gençlik, ka
dın kolu il başkanlarından. 

e) Oy hakkj olmamak kaydıyla il denetim kurulu üyelerin
den ve geçici il idare kurulu başkan ve üyelerinden teşek
kül eder. 

İL İDARE KURULLARI VE VAZİFE TAKSİMİ : 

Madde : 64 — İl idare Kurulları kendi kademe kongreleri 
tarafından seçilir, il idare Kurulları başkan dahil 7 ile 15 üye
den kurulur. 

Bu kurulların asil üye miktarı kadar yedek üyeleri de bu
lunur. 
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İdare kurulları İlk toplantılarında bir İkinci başkan, bir sekre
ter, bir muhasip seçerler. 

Başkan kademesinin çevresi İçinde partiyi temsil eder. 
Başkanlığına bağlı teşkilâtı teftiş ve murakabe eder. Muhabe
ratı sekreter üye ile muhasebe işlerine alt evrakı da muhasip 
üye ile birlikte İmzalar. Başkanın herhangi bir sebeple ayrıl
ması halinde müteakip İlk kongreye kadar II İdare Kurulu ken
di arasından bir İl Başkanı seçer. 

İkinci Başkan, Başkanın yardımcıstdır. Kendisine verece
ği işlere bakar. Başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet eder. 
Sekreter üye siyasi partiler kanununun tüzük ve yönetmelik
ler dairesinde lâzım gelen defterleri, II İdare kurulu zabıtları
nı tutar. Kararları yazar ve imza ettirir. Dosyaları ve her türlü 
evrakı başkanla birlikte muhafaza eder. Başkan ve İkinci baş
kan bulunmadığı zaman partiyi temsil selahiyetl sekreter üye
nindir. 

Muhasip üye idare kurulunun bilumum hesap işlerine ba
kar. Siyasi partiler kanununun tüzük ve yönetmelikler gereğin
ce lüzumlu muhasebe defterlerini tutar. Sarfiyatın karara uy
gun olmasında başkanla birlikte mesuldür. Aldatın tahsilini 
sağlar. Ve bu hususta gerekil tedbirleri alır. Gelir bulma İm
kânlarını kurula teklif eder. Kongreye sunulacak kesin hesap 
raporunu ve bütçe tasarısını hazırlar. 

KURUL TOPLANTILARI VE MÜSTAFİ SAYILACAK ÜYE : 

Madde : 65 — İdare Kurulları üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile en az 15 günde bir toplanır. Aksine karar verilme
dikçe kurul üyelerinden başkası toplantıda bulunmaz. Karar 
mevcudun çoğunluğuyla alınır. 
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Mazereti olmadığı halde üstüste belirli üç toplantıya gel-
m",on üye iscifa etmiş sayılır. 

Ancak bu hükmün tatbik edilebilmesi için ınutad toplan
tı günlerinin tarih ve saat gösterilmek suretiyle karar defte
rine geçilmesi, toplantıların parti binasında yapılması, bu kay
dın bütün üyelerin imzalarıyla le-ıoit edilmesi mutad dışındaki 
toplantılar için yapılacak davetlerde tarih ve saat yazılarak im-
^a ettirilmesi toplantıda bulunanların isim ve imzalarının her 
kararda bulunması şarttır. Müstafi sayılan üye üst kademeye, 
itiraz edebilir. Bu kademenin vereceği karar kesindir. 

KURULLARIN MÜDDETLERİ VE KURULLARDA BOŞALMA
LAR : 

Madde : 66 — İdare Kurullarının müddetlen müteakip kong
relerine kadar devam eder. Bu müddet içinde herhangi bir se
beple boşalan üyelikler için yedekten en fazla oy alan üye da
vet edilir. 

İDARE KURULLARİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ : 

Madde : 67 — İdare Kurullarının vazifeleri şunlardır : 

a) Parti prensiplerini, her fırsattan faydalanarak yaymak 
halkın partiye karşı sevgisini ve ilgisini artırmak. 

b) ilgili kanun vo parti tüzüğü ve yönetmelik hükümleri
nin Genel idare Kurulu ve Başkanlık Divanı kararlarını üst 
kademenin vereceği talimatın kademe kongresinin karar ve di
rektiflerini yerine getirmek. Kendisine bağı teşlkilâtı idare ve 
murakabe etmek. Kademelerin faaliyetini tanzim etmek. Memle
ket İşleri ile alâkadar olmak. Seçimlerde parti adaylarını ka
zandırmak için çalışmak. 
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c) Kendi kongrelerinde görüşülecek işleri hazırlamak. Faa
liyet ve kesin hesap raporu ile gelecek faaliyet dönemi için 
bütçe tasarısını kongreye sunmak. 

ç) Partililer arasındaki geçimsizliği önlemek, icabında ara 
bulmak. 

d) Partiyi kuvvetlendirmek ve geliştirmek. Ve bu husus
ta gerekli gördüğü düşünceleri bir üst kademeye bildirmek. 
Parti gelirlerinin en elverişli şekilde toplanması ve yeni gelir 
kaynakları bulunması için tedbirler almak. 

e) Kendi vazifelerine ait işler hakkında partililerin yardı
mından faydalanmak. Fikir ve mütealâlan almak üzere komis
yonlar kurmak, toplantılar yapmak. 

f) Parti teşkilâtı arasında İş ve vazife bakımından faaliyet
lerde zaruret olmadıkça bir üst kademeden yukarı kademe ile 
yazışmaya girmiyerek sıraya riayet etmek suretiyle alt ve üst 
kademe ile nezaket ve sevgi dairesinde sözlü ve yazılı müna
sebette bulunmak ve tesanütü devam ettirmek. 

g) Kendi çevresinde partinin durumu ve üye miktarı hak
kında her 6 ayda bir üst kademeye rapor vermek. Ve alt ka
demeden bu raporları İstemek ve takip etmek. 

ğ) Kendi çevresindeki bütün siyasi faaliyetlerde yakın
dan ilgilenerek çevrenin içtimai, iktisadi, sıhhi vesair İşleri 
hakkında belediyeler ve il Genel Meclisleri İçindeki parti 
mensuplarını tenvir ve bunların faaliyet istikametlerini tayin 
etmek, bunları talimat dairesinde gurup halinde teşkilâtlandır
mak. Seçimlerde yapılması icap eden işleri mahallin icapları
na göre tayin ve tanzim etmek. 

h) Parti hizmetleri için lüzumunda memur, kâtip ve müs
tahdemi işe alınması, işten çıkarılması tahsisatlarını tayin ve 
tanzim etmek. 

i) Kanunlar ve tüzüğün yüklediği diğer vazifeleri yapmak. 
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İŞTEN EL ÇEKTİRME : 

Madde : 68 — Siyasi Partiler kanunu ve tüzük hükümleri 
gereğince tutulması lüzumlu bulunan defter ve cetvellerin usu
lüne uygun olarak tutulmaması veya bu defterler üzerinde tah
rifat yapılması yahut muhafaza edilmemesi parti menfaatlerini 
açık ve ağır surette ihlâl edici fiil ve davranışlarda bulunulma
sı gibi hallerde il ve ilçe başkanı ve İdare Kurullarına Genel 
İdare Kurulu tarafından kısmen veya tamamen İşten el çek
tirilir. 

İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tesbit eden İl 
İdare Kurulu gerekçeli bir raporla Genel idare Kurulundan ilçe 
İdare Kurulu başkanının ve üyelerinin kısmen veya tamamen 
İşten el çektirmelerini Istiyebllir. Genel idare Kurulu ilçe ida
re Kurulunun mütalâasını aldıktan ve durumu inceledikten son
ra Icab ediyorsa İlçe Başkanı ve üyelerini kısmen veya tama
men işten el çektlrebillr. Genel İdare Kurulu resen veya tef
tiş sırasında müfettişlerin gösterecekleri lüzum üzerine İl İdare 
Kurulunun mütalâasını aldıktan sonra kısmen veya tamamen II 
Başkanı ve İdare Kurullarına işten el çektirebilir. Genel İdare 
Kurulunun kararı kesindir. 

İl ve İlçe İdare Kurullarına işten el çektirildikten sonra ye
deklerin davet edilmesine rağmen idare kurullarının üye ade
di 63. maddede gösterilen miktarların altına düşerse Genel 
Idaro Kurutu İşten el çektirme kararı ile birlikte geçici kurul-
lan teşkil ve tebliğ eder. Kısmen İşten el çektirme halinde İl ve 
İlçe idare Kurulları yedeklerle tamamlanır. Genel İdare Kurulu 
işten el çektirmeye sebep olan hadiselerde suç tesbit ettiği 
takdirde durumu derhal alâkalı resmi mercilere İntikâl ettirir. 
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İDARE KURULLARININ İNFİSAHI : 

Madde : 69 — İdare Kurullarının üye sayısı, yedek üyele
rinde gelmesine rağmen tüzüğün 63. maddesinde gösterilen 
miktarlar altına düştüğü taktirde o idare kurulu münfesih adde
dilir. 

GEÇİCİ İDARE KURULLARI : 

Madde : 70 — İşten el çektirilmiş İdare kurullarının yeri
ne bir üst kurulca geçici idare kurulları kurulur, infisah etmiş 
veya teşkilâtı olmayan illere Genel Başkanlıkça yetki verilir. 
İlçeleri iller kurar.. 

Geçici idare kurullarına yetki verildiği tarihten itibaren 
45 gün İçinde kademe kongreleri toplanarak normal idare ku
rullarını seçer. Bu süre içinde yeni delege seçilmemişse, kong
reler eski delegeler ile yapılır. Bu surette seçilen İdare kurul
ları normal kongreler kadar devam ederler. 

Geçici İdare kurullarının yetkisi kongrelerde seçilmiş ida
re kurularının aynıdır. Ancak geçici İdare kurulunun üyeleri 
kendi kademe kongrelerinin tabii delegesi olamazlar. Geçici 
İdare kurulunun kurulması esnasında normal kademe kongrele
ri başlamış ise geçici idare kurullarının yapacakları kongreler 
normal kademe kongrelerinin gündemine uygun olarak hazırla
nır. 

45 gün içinde geçici kurullar kongreye toplantıya çağla
mazlarsa üst kurul tüzük hükümleri gereğince kongreyi toplar. 

İL DİSİPLİN KURULU : 

Madde : 71 — il Disiplin kurulu il kongrelerince seçilen S 
asil ve 5 yedek üyeden teşekkül eder. İl disiplin kurulu II çev
resinde İkamet eden ve 51. madde de tadat edilmiş olan Oya-
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(erin dışında kalan ve yetkili kurullar tarafından kendisine sevk 
edilen bütün partililer hakkında birinci derecede disiplin tah
kikatı yapmaya yetkilidir. 

İL DANIŞMA KURULU : 

Madde : 72 — İl danışma kurulu T.B.M.M. s i , il genel mec
lis üyeleri, il ve ilçe idşre kurulu başkan ve üyeleri il dahi
linde partili belediye başkanları ile, II idare kurulu kararı İle 
seçilecek diğer partililerden teşe'-kü! eder. İl danışma kurulu 
il idare kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Ve II başkanının 
başkanlığında toplanır. Toplantılarda partinin il dahilindeki poli
tikası, teşkilâtın durumu, talep ve şikâyetler, parti çalışmaları 
ve gündemde bulunan diğer hususlarda görüşme yapılır, Is-
tlşerî kararlar alınır. 

İLÇE TEŞKİLATLARI 

İLÇE KONGRELERİ : 

Madde : 73 — İlçe kongreleri her İki yılda bir yapılır. Her 
kademe kongresinin tarihini bir üst kademenin muvafakatini 
alarak mahalli şartlara göre tesbit eder. 

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER : 

Madde . 74 — İlçe Olağanüstü kongreleri kongre delege
lerinin en az beşte birinin yazılı talebi veya İdare kurulunun ka
rarı üzerine toplanabilir. Olağanüstü kongrelerde ancak gündem
de yazılı meseleler konuşulabilir. Gündemde herhangi bir seçim 
varsa seçimin yapılabilmesi İçin önce kongre üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu İle karar alınması lâzımdır. 
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KONGRENİN YAPILIŞI VE KONGPE U9ULÜ 

Madoe : 75 — Kongreler kongre: günü hariç en az on gün 
evvel ir»..1! illi gazeteler v e v a mutat ilân vasıtaları ile gün, saat. 
yeri ve gündeminin belirtilmesi suretiyle ilân edilir. Kongreler 
kendi idare kurullarının b?ı:;k-.!ü. • => ' J ikinci başkanı yahut idare 
kurullarının vazifeli bir i^esi inrafu-ı • > yoklama y.~p<idıktan 
sonra delege tam sayısının salt roGim'L.ıi'jyla açılır, İdsre Ku
rulunun kongreye iştirak etmemesi hain Je kongreyi açma v.ı-
zifesi üst kademe idare kurulunca komj.cyi takibe memur edi
len şahıs tarafından yerine getirilir. Salt çoğunluk bulunmazsa 
toplantı ertesi gün mevcut delegeyle yapılır. 

KONGRE BAŞKANLIK DİVANI : 

Madde : 76 — Kongre açıldıktan sonra delegeler işarl oy
la bir başkan, bir ikinci başkan ve yeteri kadar kâtipten mü
teşekkil başkanlık divanını seçerler. Kongreye iştirak eden de
legelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yalnız kongre baş
kanı gizli oyla seçilir. 

Kongreyi Başkanlık Divanı İdare eder. Divan gerekli ka
rarları kendi üyelerinin çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik oldu
ğu taktirde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul olunur. 

ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR : 

Madde : 77 — Delege tesbiteri ve kongre hakkında şikâ
yet ve itirazar aşağıda gösterilen şekilde yapılır. 

a) Köy ve mahalle toplantılarında yapılan delege seçim
leri hakkındaki itirazlar o köy ve mahallede partiye kayıtlı 
bulunan üyelerin beşde biri tarafından delege seçim İlânını 
müteakip 5 gün içinde il disiplin kuruluna yapılır. İl disiplin 
kurulu şikâyet konusu olan toplantıya alt evrakı, bu hususa ait 
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görüşlerini bildirmesini İl İdare kurulu aracılığı ile ilçe kuru
lundan ister, ilçe idare Kuıulu ilgili evrakla birlikte görüşü
nü 5 gün zarfında bildirmeye mecburdur, il Disiplin Kuıulu iş 
bu evrakın gelişini müteakip 3 gün içinde şikayet ve itiraz
ları kesin olarak karara bağlar. 

b) Bir ilçenin köy ve rnahallelorinin tamamında veya bir 
kısmında toplantılar yapılmadan yapılmış gibi gösterilmiş ol
duğuna, ilçe kongresi yapılmadan yapılmış gibi gösterildiğine 
(I Başkanlık Divanı herhangi bir şekilde muttali olduğu takdir
de yapılmış gibi gösterilen bu toplantıyı ve kongreleri K,-um-
süz addedip yeniden yapı lmamı isteyebilir. 

Yukarıdaki süreler içinc'e vazifesini yapmıyanlar ve ev
rakı kasden yo!< edenler ve rnuam?lerin gecikmesine sebep 
olanlar hakkında tüzüğün işten el çektirme hükmü tatbik edil
mekle beraber siyasî partiler kanunu hükümleri gereğince suç 
addedilen hususlar il başkanlık divanı, tarafından resmî ma
kamlara intikâl ettirilir. 

KONGRE GÜNDEMİNİN TESBİTİ VE TADİLİ : 

Madde : 78 — Her kongrenin gündemi kendi kademesi İda
re kurulu tarafından kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak 
tesbit olunur. Mevcut delegelerin çoğunluğunun kararı İle mad
delerin sırası değiştirilebilir. Ayrıca mevcut delegelerin en az 
onda birinin yazılı teklifi üzerine müzakeresi istenilen mad
deler gündeme alınır. Üst kademelerin yazılı olarak bildirdi
ği hususlar alt kademe gündemine konulur. Kongreler İşlerini 
kolaylaştırmak için lüzumlu gördükleri miktarda komisyon ku
rarlar. 
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KONGRENİN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ : 

Madde : 79 — Kongrelerde her türlü memleket meseleleri 
umumi ve mahalli emme hizmetleri hakkında görüşmeler ya
pılır ve kararlar almır. Kongreler adını taşıdıkları idare kurul
larının üst merci ve her bakımdan murakabe organlarıdır. 

Bu itibarla her kongre : 

a) Kendi kademesi idare kurulunun bütün hareket vc faa
liyetlerini inceler, gelecek çatışma devresi için seçilecek yeni 
idare kuruluna lüzum gördüğü direktifleri verir ve kararları alır. 

b) Delegeler tarafından yapılacak teklifleri inceler, sa
lahiyeti dahilinde olanları karara bağlar. Olmayanlar İdare 
Kurulu vasıtasıyla üst kongre ve kademeye sunulur. 

c) İdare Kurulunun faaliyet raporunu, hesap vaziyetini 
tetkik kabul veya reddeder. 

ç) Gelecek çalışma devresine ait ve idare kurulunca 
hazırlanmış bütçeyi aynen veya tadilen kabul eder. 

d) İlçe kongresi, ilçe Başkanı, ilçe İdare Kurulu, asil ve 
yedek üyeleriyle büyük kongreye gidecek delegeleri seçer. En 
fazla oy alanlar asil, diğr üyeler yedek olurlar. 

KONGRE USÛLLERİ : 

Madde : 80 — Kongreler aşağıdaki usullere göre yapılır. 

a) Kongrelerde önce idare kurulunun faaliyet raporu oku
nur. Faaliyet raporu ve İdare kurulunun hesap blançosu hak
kında müzakere açılır. Ve İdare kurulunun İbrası hususu oya 
sunulur. 

b) Kongrede seçimler gizli oy, aleni tasnif esasına göre 
yapılır. Kongre isterse idare kurulu, başkan ve üyelerinin, dı
şındaki seçimlerini işari oyla yapılmasını kararlaştırabllir. 

41 



c) Gösterilen adaylar - 're salonunda uygun bir yere 
herkesin görebileceği bir ştk .de yazılır. 

ç) Oyların sayılması teşekkül ettirilecek tasnif komisyon
ları tarafından alenen ve ara vermeden yapılır. Tasnif komis
yonu üyelerinin hepsinin imzaları ile yapılacak tutanak nüshala
rından biri kongre zabtına bağlanır. Kongre başkanının imzasını 
havi bir teskere ile birlikte derhal üst kademe İdare kuruluna 
gönderilir. 

d) Kongreyi müteakip zabıtlar seçim neticelerini de ha
vi olarak kongre başkanlık divanınca beraber imzalanır. Bü
tün zabıt, evrak, matbua ve raporlar ilçede iki nüsha olarak 
tanzim edilir. Biri kendi Idar^ kuruluna ve diğeri genel baş
kanlığa kongre başkanlık divanı veya ilçe başkanlığı tarafından 
iadeli taahhütlü mektupla gönderilir. Kongre Divanı bu işleri 
yapmadan görevini terk edemez. 

e) Kongre delegelerinin üye tam sayısının üçte biri tara
fından yazılı olarak talep edildiği takdirde kongre seçimleri-
ve tasnifleri bir noter tarafından yapılır. Bu takdirde tasnif ko
misyonuna lüzum yoktur. 

İLÇE KONGRESİNİN KURULUŞU: 

Madde : 81 — İlçede bulunan her muhtarlık partili iki de
lege ile kongreye iştirak edeceklerdir. Ayrıca her muhtarlıkda 
en son genel seçimde partinin aldığı oy miktarına göre, 50 
oydan fazlası için ayrıca bir delege ile ilçe kongresine iştirak 
edeceklerdir. 

Şayat İlçe kongresinin delege adedi 600 ü geçerse artan 
her miktar muhtarlıklara taksim olunarak indirim yapılacak
tır. Ve bundan en fazla oy alan muhtarlıklara ruçhaniyet hakkı 
tanınır. 
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Üyemiz olmayan muhtarlıklarda delege seçilemez. 

İlçe kongreleri, o ilin partili T .B.M.M. sl üyelerinden, kong
rede seçilmiş II idare kurulu başkan ve üyeler İle il müteşeb
bis heyetlerinden, kongrelerini yapmış olmak şartıyla partili 
gençlik, kadın kolu ve il başkanlarından, oy hakkı olmamak kay
dıyla geçici il id8re kurulu başkan ve üyelerinden teşekkül eder. 

İLÇE İDARE KURULLARI VE VAZİFE TAKSİMİ: 

Madde : 82 — İlçe İdare Kurulları kendi kademe kong
releri tarafından seçilir. İlçe İdare Kurulları başkan dahil 5 ile 
11 üyeden kurulur. Bu kurulların asil üye miktarı kadar yedek 
üyeleri de bulunur. 

İdare Kurulları ile toplantılarında bir ikinci başkan, bir sek
reter, bir muhasip seçerler. 

Başkan kademesinin çevresi içinde partiyi temsil eder, 
Başkanlığa bağlı teşkJ'âtı teftiş ve murakabe eder. Muhabera
tı sekreter üye İle muhasebe İşlerine ait evrakda muhasip 
üye İle birlikte imzalanır. Başkanın herhangi bir sebeple ay
rılması halinde müteakip ilk kongreye kadar II idare kurulu ken
di arasından bir il başkanı seçer. 

İkinci başkan başkanın yardımcısıdır. Kendisine vereceği 
işlere bakar. Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet eder. 

Sekreter üye siyasi partiler kanununun tüzük ve yönetme
likler dairesinde lâzım gelen defterleri, İdare kurulu zabıtları
nı tutar, kararları yazar ve imza ettirir. Dosyaları ve her 
türlü evrakı başkanla birlikte muhafaza eder. Başkan ve İkin
ci başkan bulunmadığı zaman partiyi temsil selâhlyeti sekre
ter üyenindir. 

Muhasip üye İdare kurulunun bilumum hesap işlerine ba
kar. Siyasi partiler kanununun tüzük ve yönetmelikler gereğin-
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ce lüzumlu muhasebe defterlerini tutar. Sarfiyatın karara uy
gun olmasında başkanla birlikte mesuldür. Aldatın tahsilini sağ
lar. Ve bu hususta gerekil tedbirleri alır. Gelir bulma imkanla
rını kurula teklif eder. Kongrede sunulacak kesin hesap rapo
runu ve bütçe tasarısını hazırlar. 

KÖY VE MAHALLE TOPLANTILARI : 

Madde : 83 — İlçeye bağlı köy ve mahallelerde partiye ka
yıtlı üyelerin İştirakiyle köy ve mahalle toplantısı yapılır. Ve bu 
toplantılar İlçe kongresinden en geç 15 gün önce bitirilir. 

Köy ve mahallenin partiye kayıtlı üye listeleri 4 nüsha 
tanzim edilerek köy ve mahallede toplantılara başlamadan 10 
gün evvel II idare kuruluna gönderilir. İl İdare Kurulu bu lis
teleri mühürü ile tasdik ettikten sonra İlçeler olarak birleş
tirerek bir nüshasını Başkanlık Divanına gönderir.. Ve ikisini 
ilçeye İade eder. Diğer nüsha II merkezinde saklanır. İlçeye 
gönderilen listelerden biri ilçe İdare kurulu binasında saklanır. 
Diğeri İlçe binasında bütün partililerin görebileceği bir yere 
asılarak İlân olunur. Köy ve Mahalle toplantılarının tarihi, saa
ti, yeri bir hafta evvel mahallin muhtad ilâh ve vasıtalarıyla 
İlçe merkezlerinde ve ayrıca toplantının yapılacağı köyde ve 
mahallede İlân edilir ve mülki amirliğe bildirilir. Köy ve ma
halle toplantıları İlan edilen saat ve yerde İlçe İdare kurulu 
yetkilileri tarafından yoklama İle açılır. Kayıtlı üyenin yandan 
bir fazlası yoksa köy ve mahalle toplantısı bir saat tehir edilir. 
İkinci defa yapılan toplantılarında her türlü siyasî konuşmalar 
yapılabilir. Ayni zamanda bu toplantılarda İlçe kongresine katı
lacak delegeler İle parti temsilcisi ve yedeği seçilir. 

Herhangi bir sebeple Inhllal eden delegelik İçin İlçe ida
re kurulu 45 gün İçinde o köy veya mahallede yukardakl esas
lar dairesinde toplantı yaparak yeni delegelerin seçilmesini sağ
lar. 
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YASAK İŞLER : 

Madde : 84 — il ve ilçe idare Kurulu Başkanları Partinin 
politikasına aykırı beyanat veremez, basın toplantısında bulu
namazlar. Kendi kademelerine tekabül eden resmi makamlar
dan yukarı makamlarla muhabere edemezler. 

Bağlı bulundukları üst kademe ile irtibatlarını kesemezler. 
Şikâyet ve talepleri varsa bunları ilgili kademeye de malûmat 
vermek suretiyle üst kademeye bildirirler. 

YARDIMCI KURULUŞLAR : 

GENÇLİK VE KADIN KOLLARI : 

Madde : 85 — Genel Merkez teşkilâtı ile II ve ilçe teşki
lâtında partili gençlerden Gençlik Kolları, partili kadınlardan 
Kadın Kolları kurulabilir. Gençlik ve Kadın Kolları kuruldukları 
teşkilât kademesinin idare Kuruluna bağlı olup, onun ve üst 
ana kademe idare kurullarının denetim ve gözetimi altında ça
lışırlar. Gençlik ve Kadın Kollarının İdare kurulları ile bu kol 
ların nasıl kurulacağı ve faaliyetleri bir yönetmelikle düzenle
nir. Gençlik kollarının özel işareti Hilalli Bozkurt'tur. 

PARTİ GURUPLARI 

T.B.M.M. GURUPLARI TEŞEKKÜLÜ : 

Madde : 86 — Partiye kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Üyele
rinden Cumhuriyet Senatosu Parti gurubu milletvekillerinden, 
millet meclisi parti gurubu her İki gurubun müşterek toplan
tısında İse T.B.M.M. gurubu, siyasi partiler kanununda gös
terilen şartlar dairesinde teşekkül eder. 
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GURUP İÇ YÖNETMELİKLERİ 

Madde : 87 — Geçici gurup iç yönetmeliği Genel idare 
Kurulu tarafından hazırlanır. Ancak, bu yönetmeliğin partinin 
T.B.M.M. si gurubu üye tam sayısının salt çoğunluğuna eşit 
üye tarafından imzalanması lâzımdır. Geçici iç yönetmelik 
T.B.M.M. gurubu tarafından değiştirilebilir. 

GURUP BAŞKAN VEKİLLERİ : 

Madde : 88 — Parti Genel Başkanı partinin T.B.M.M. gru
bunun başkanıdır. Genel Başkan T.B.M.M. si üyesi değil ise, 
T.B.M.M. parti gurupları kendilerine birer başkan seçerler. Ge
nel Başkan T.B.M.M. âi üyesi İse, yasama meclisleri gurupları
nın da başkanıdır. Her iki gurup kendilerine ikişer gurup baş
kan vekili seçerler. 

GURUP İDARE KURULLARI : 

Madde : 89 — Gurup işlerinin yürütülmesi maksadı ile her 
gurup, gurup iç yönetmeliklerindeki esaslar dahilinde gurup 
İdare kurullarını seçer. 

GURUP DİSİPLİN KURULU : 

Madde : 90 — Gurup Disiplin Kurulu, gurup iç yönetmelik
lerinde belirtilen miktarda her iki gurupça seçilerek T.B.M.M. 
üyelerinden teşekkül eder. Gurup Disiplin Kurulu İç yönetmelik
te belirtilen esaslar dairesinde bir başkan, bir ikinci başkan, 
bir de sekreter seçer. Ve iç yönetmelik esaslarına göre 
T.B.M.M. si üyelerinin yasama meclislerinde işledikleri daimi 
ve geçici ihraç cezasını gerektiren suçların dışındaki fiilden 
dolayı takibat yapar. 
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MAHALLİ MECLİS GURUPLARI, İL GENEL MECLİSİ 
VE BELEDİYE MECLİSİ PARTİ GURUBU 

Madde : 91 — Her ilde partiye mensup il Genel meclisi 
üyelerinden, İl Genel Meclisi Parti gurubu her Belediye teş
kilâtı olan yerlerde partiye mensup Belediye Meclisi başkan ve 
üyelerinden Belediye Meclisi parti gurubu teşekkül eder. 

GURUP İDARE KURULARI : 

Madde : 92 — İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi gurup 
idare kurulları gurubundaki üye adedine göre, 3 veya 5 kişiden 
teşekkül eder. 

VAZİFE TAKSİMİ : 

Madde : 93 — Gurup idare Kurulları kendi aralarından bir 
başkan, bir başkan vekili, bir de sekreter seçerler, il ve ilçe 
idare Kurulu başkanları bu meclislerin üyeleri iseler, yeniden 
gurup başkanı seçmeye lüzum yoktur. Kendileri meclis gurup
larının tabii başkanıdırlar. Parti guruplarının bir karar defterle
ri bulunur. 

GURUP İDARE KURULLARININ VAZİFE VE SELAHİYET-
LERİ : 

Madde : 94 — Gurup İdare Kurullarının vazifesi, mensup 
olduğu meclislerdeki üyeler arasında tesanüdü temin, meclis
lerin faaliyetini tanzim etmek, meclis gündemindeki meselele
ri takip ederek, bunlar arasında daha önce karar alınması icap 
edenler hakkında gurup üyeleri ile müzakere ederek bir ka
rara bağlamaktır. 
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ÜYELERİN MÜKELLEFİYETİ 

Madde : 95 — Meclislerin, parti üyeleri gurup kararlan hi
lafına hareket edemez ve oy veremezler. Müzakerede bulun
mamak, kararlardan haberdar olmamak veya müzakerelerde ak
si mütalâalarda bulunmuş olmak maazeret teşkil etmez. Siya
sî Partiler kanununun 28. maddesi mahfuz kalmak şartıyla gu
rup kararlarının aksine hareket etmek, disiplin cezasını icap 
ettirir. 

TEŞKİLATA AİT MÜŞTEREK ESASLAR TOPLANTI VE 
KARAR NİSABI 

Madde : 96 — Tüzükte başka bir nisap aranmadığı hal
lerde bütün kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top
lanır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda 
eşitlik halinde başkanın oyu iki sayılır. 

KURULLARDAKİ SEÇİMLER : 

Madde : 97 — Tüzükte aksi yazılı olmadıkça kongre top
lantı ve kurullardaki seçimler gizli oyla yapılır Adaylar arasında 
eşit oy çıktığı taktirde kur'a da kazanan seçilmiş sayılır. 

BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI : 

Madde : 98 — İl ve İlçe Kurullarında herhangi bir sebep
le boşalma olduğu taktirde yedek üye derhal davet edilir. Ye
dek üye davet edilmeden yapılan toplantılar ve alınan kararlar 
muteber değildir . 

MÜHÜR : 

Madde : 99 — Bütün kurulların kendlerlne mahsus birer 
mühürleri bulunur. 
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DİSİPLİN İŞLERİ ı 

DİSİPLİN CEZALARI t 

Madde : 100 — Disiplin cezaları şunlardır : 

a) ihtar 
b) Tevbih 
c) Bir yıla kadar partiden geçici ihraç 
ç) Partiden daimi ihraç 

Geçici İhraç cezaları bir aydan az, bir seneden çok olma
mak üzere tatbik edilir. Ve bu müddetin sonunda ortadan kal
kar. Geçici İhraç cezasına uğrayan parti üyesi, faaliyetine ka
tılamayacağı parti organlarına hiçbir teklif yapamaz. Talepte 
bulunamaz. Ancak bu hüküm geçici İhraç cezasına uğrıyanın 
parti tüzüğüne ve programına, partinin diğer mevzuatına ve or
ganlarının kararına uyması mecburiyetini ortadan kaldırmaz. 
Geçici ihraç cezasına uğrıyanlar parti İçinde hiçbir vazife ala
mazlar. 

DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN HALLER : 

Madde : 101 — Disiplin cezasını gerektiren haller şunlar
dır : 

a) Siyasî partiler kanunu, parti tüzük ve yönetmelik hü
kümlerine, Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanı ve diğer or
ganlar tarafından verilen kararlara aykırı hareketlerde bulun
mak. 

b) Yukarıdaki fıkrada yazılı esaslara uymayan neşriyatı 
yapmak veya bu yoldaki neşriyatı tahrik etmek. 

c) Her türlü seçimlerde partinin karşısında adaylığını 
koymak, diğer partilere ve bağımsızlara oy vermek veya on-
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lor lehine propaganda yapmak veya parti adına tesbit ve ilân 
edilen adaylar aleyhinde açık veya gizli çalışmak, oy pusula
larında tahribat yapmak. 

ç) Partiyi şahsi menfaatlerine alet etmek. Ve bu maksat
la nüfuzunu istismar etmek, parti içinde tesanfıdü ve teşkilât 
kademelerinin aheng ve faaliyetlerini bozacak faaliyetlerde bu
lunmak, parti içinde şahsiyet ile uğraşmayı itiyad edinmek. 

d) Toplantılarda yapılan konuşma ve kararlan açığa vur
mak, partice kendisine vazife ve selâhiyet verilmediği hallerde 
kendisini vazifeli ve selâhiyetli göstermek, meşru maazereti ol
madığı hallerde oy hakkını kullanmamak. 

e) Kongrelerde, ön seçim/erde aday yoklamalarında men
faat ve para mukabilinde oylara tesir veya buna teşebbüs et
mek, yahut bu gibi hallerde menfaat sağlamak ve para almak. 

f) Parti evrakını imha etmek, üzerinde tahribat yapmak 
veya parti görevlerini devrederken bunları teslim etmemek. 

Z A M A N AŞIMI : 

Madde : 102 — Yukarıdaki maddede yazılı hususlardan do
layı bu hareketleri ittiladan itibaren üç ay ve her halde hadi
seden itibaren 6 ay geçtikten sonra takibat yapılamaz. 

DİSİPLİN TAKİBATI AÇILMASI : 

Madde : 103 — Bir üye hakkında disiplin takibatı açmak se-
lâhlyetl sevk edilmesi icap eden disiplin kuruluna göre Başkan
lık Divanı, il İdare Kurulu ve grup idare Kurullarınındır. Di
siplin Kurulları sevk kararı şevke selâhiyetli kurulların 0ye tam 
sayısının salt çoğunluğu 53. maddede yazılı üyeler hakkında İse, 
üçte iki çoğunluğu ile alınır. Tahkikata karar verilmeden önca 
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tahkikata lüzum görülürse takibata karar verecek kurul bir 
üyesini vazifelendirerek bu hususta tahkikat yaptırabilir. 

Aleyhine müracaat edilen üye ile, bunu şikâyet ve İhbar 
edenler mensup oldukları kurullarda bu işin müzakeresine iş
tirak edemezler. 

DİSİPLİN TAKİBATININ USULÜ : 

Madde : 104 — Disiplin kurulları, aleyhine disiplin tahki
katı açılmış üyeye muayyen müddet içinde müdafaasını yap
ması için yazılı tebligat yaparlar. Müdafaa için verilen müddet 
hiçbir surette 10 günden az olamaz. Disiplin kurulları tayin 
edilen müddet sonunda yapılan iddia ve müdafaanın ışığı al
tında, müdafaa yapılmamışsa mevcut deliller muvacehesinde en 
geç on gün İçinde hadiseyi tahkik ve müzakere ederek, kara
rını verir. Bu karar alâkalılara en geç bir hafta içinde yazılı 
olarak bildirilir. Disiplin kurullarınca verilen kararlar kesinleş
medikçe tatbik edilemez. 

TOPLANTI VE KARAR NİSABI : 

Madde : 106 — Disiplin kurudan üye tam sayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır. Ve mevcudun çocukluğu ile karar 
verir. Ancak ihraç ve geçici ihraç kararları üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ve bu kararlar 53. maddedeki üyelere taalûk edi
yorsa üçte iki çoğunluğuyla alınır. 

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ : 

Madde : 106 — Yüksek Disiplin kurulu ve müşterek disiplin 
kurulu kararları kesin olup, bu kararlara itiraz edilemez. İl di
siplin kurulu kararlarına karşı alakalılar bir hafta İçinde yüksek. 
disiplin kuruluna itirazda bulunabildiler. Yüksek disiplin kurulu 
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kendisine yapılan İtirazları bir ay içinde neticelendirmek zorun
dadır. Bu müddet içinde bir karar verilmediği takdirde il disip
lin kurulunun karan kesinleşmiş sayılır. 

MALİ HÜKÜMLER : 

GELİR KAYNAKLARI : 

Madde : 107 — Parinin gelir kaynakları şunlardır : 

a) Parti üyelerinden alınan giriş aidatı ile yıllık veya ay
lık aldat, 

b) Partiye mensup T.B .M.M. si üyelerinden alınan aidat 

c) Adaylık İçin başvuranlardan, ön seçim veya yoklama
lara girmeden önce alınan bağışlar. 

ç) Parti yayınlarının satış bedeli. 

d) Parti bayrağı, filaması, rozeti ve benzerlerinin satışın
dan sağlanan gelirler. 

e) Parti lokallerinin İşletilmesinden elde edilen gelirler. 

f) Partice tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, 
spor müsabakaları, konferans ve gezi gibi faaliyetlerden sağ
lanan gelirler. 

g) Partinin tertiplediği piyango gelirleri 

ğ) Bağışlar, 

b) Siyasî partiler kanunu hükümlerine göre devletçe sağ
lanan yardımlar. 

ÜYE AİDATI : 

Madde : 108 — Partiye her üye aylık ve yıllık olarak bir 
aldat ödemek zorundadır. Bu aidatın yıllık miktarı 1 liradan 
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az, 1200 liradan çok olamaz. Son malî yıl içinde partiye borç
lu oldukları aldatın tamamını ödememiş olanlar II ve ilçe İda
re kuruluna, başkan ve üye Genel Merkez idare kuruluna, Ge
nel Merkez Başkanlık Divanına, disiplin kurullarına üye, be
lediye başkanı ve belediye meclisi ve il genel meclisi ve 
T.B.M.M. si seçimlerinde aday olamazlar. 

T.B.M.M. ÜYELERİNİN AİDATI : 

Madde : 109 — Partiye mensup T.B.M.M. si üyelerinin ödl-
yeceği aldat miktarı T.B.M.M. si gurup kararı İle tesbit edilir. 
Adaylık için baş vuranlardan ön seçime veya yoklamaya gir
meden önce alınacak özel aldat aday yönetmeliklerindeki esas
lara göre düzenlenir. 

GAYRİ MENKUL ALIM VE SATIMI : 

Madde : 110 — Parti maksadına faydalı gayrı menkuller 
dışında, gayrı menkul iktlsab edemez. Partinin gayesi içinde ol-, 
mak şartıyla gayrı menkûl mallardan gelir sağlanabilir Genel 
İdare Kurulunu Partinin maksadına faydalı olacak gayrı men
kulleri İktisaba, devir ve ferağa salahiyetlidir. İcabında bu se-
lahlyetlnl II idare kuruluna da teşmil edebilir. 

P İYANGO TERTİBİ i 

Madde : 111 — Piyango ancak Başkanlık Divanının müsaa
desiyle yapılabilir. Müsaade yalnız o ilin seçim çevresine mün
hasırdır. Başkanlık Divanı icabında bütün İllere şamil, piyango 
tertip edebilir. 

BAĞIŞLAR : 

Madde : 112 — Parti için gerçek ve tüzel kişiden bir yılın 
İçinde alınacak bağış tutarı beş bin lirayı ve bu kıymeti aşa-
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maz. Siyası Partiler kanununun 71. maddesinin birinci fıkra
sında yazılı müessese ve teşekküllerden bağış istenemez ve 
kredi alınamaz. 

GELİR MAKBUZLARI : 

Madde : 113 — Parti gelirleri makbuz karşılığında alınır. 
Makbuzlar Genel İdare Kurulu tarafından bastırılır ve teşkilâ
ta dağıtılır. Parti teşkilât kademeleri kullandıkları makbuzların 
dip koçanlarını Genel Merkez idare kuruluna iade etmek mec
buriyetindedir. İade edilmeyen makbuz ve dip koçanlarından 
dolayı teşkilât kademeleri Genel Merkez Yönetim Kuruluna kar
şı mesuldürler. Makbuzların asıl kısımfarıyla dip koçanlarında 
aynı müteselsil numara bulunur. 

PARTİ PARALARININ MUHAFAZASI : 

Madde : 114 — Partinin paraları bankalarda muhafaza edi
lir. İdare Kurulu başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzası 
ile Çekilebilir. Merkez Teşkilâtından 5000. TL İl teşkilâtından 
1000 TL. ve İlçe Teşkilâtından 500 TL. ya kadar olan masraf 
sonradan karar alınmak üzere Başkan ve .Muhasip üye tara
fından birlikte yapılabilir. Bu miktarları geçmemek üzere Mer
kez Teşkilâtından Genel Muhasip, iller Teşkilâtından muhasip 
üyelere avans verilebilir. Bu miktarlar Genel idare Kurulu ta
rafından değiştirilebilir. 

BÜTÇE VE KESİN HESAP : 

Madde : 115 — Parti Merkez teşkilâtının bütçesi ve her 
bütçenin kesin hesabı her takvim yılı İçinde Genel İdare Ku
rulunca hazırlanır, iller ve ilçeler teşkilâtının bütçeleri bu teş
kilât idare kurullarınca yapılır, iller ve İlçeler yardımcı kurulla
rının bütçeleri bağlı bulundukları ana kademe İdare kurulları
nın tasdikiyle tekemmül eder. 
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BÜTÇE KESİN HESABININ KARARA BAĞLANMASI : 

Madde : 116 — Parti Merkez Teşkilatı ile İller İlçeler teş
kilâtının ve yardımcı kolların birleşik bütçe kesin hesapları si
yasî partiler kanununun 80. maddesi gereğince Büyük Kongre 
tarafından karara bağlanır. Genel İdare Kurulunca düzenlenen 
blanço, büyük kongrenin tastikine arz olunur. Parti Merkez Teş
kilâtıyla İller ve ilçeler teşkilâtının ve yardımcı kolların bir ön
ceki takvim yılına ait gelir ve giderlerini gösteren keski he
sapları ile blânço her yılın Nisan ayı içinde Cumhuriyet Baş 
Savcılığıyla Ananasa Mahkemesi Başkanlığına verilir. 

İDARE KURULU BAŞKANLARI VE ÜYELERİNİN MESULİYETİ: 

Madde : 117 — İdare Kurulları Başkan ve üyeleri kendi ku
rullarının masraflarından ve borçlarından partinin mevcut parası
nın, demirbaşının, eşyasının muhafazasından partiye karşı şah
sen ve müteselsilen mesuldürler. 

İdare Kurulları Başkan ve üyeleri bizzat kendi kurullarının 
üçüncü şahıslarla yaptıkları akit ve borçlanmalardan üçüncü 
şahıslara karşı şahsen ve müteselsilen mesuldurlar. Genel Mer
kez bu tasarruflara muhatap değildir ve Genel Merkeze husu
met tevepcüh etmez. 

SEÇİMLER VE ADAYLIKLAR 

SEÇİMLERE GİRMEK : 

Madde : 118 — Seçimlere girip girmemek karan alma sa

lâhiyeti Genel İdare Kuruluna aittir. Ancak boşalmış Belediye 

Başkanlıkları İçin yapılacak münferit seçimler hususunda bu 

selflhiyeti Başkanlık Divanı kullanabilir. 
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Ö N SEÇİM VE YOKLAMALARA GİRME İZNİ 

Madde : 119 — P a r t i y e kayıtlı bulunmayanların T.B.M.M. 8İ 
ve II Belediye Başkanı Seçimleri İçin ön seçim veya aday yok
lamalarına katılabilmeleri Genel İdare Kuruluna İl Genel Meclisi 
İle, İl Belediye Meclisi, il çevresindeki bütün Belediye Meclisi 
ve Belediye Başkanlığı için de İl İdare Kurulunun müsaadesi 
şarttır. 

İl İdare Kurullarının kararlarına karşı Genel İdare Kurulu
na itiraz edilebilir. Genel İdare Kurulunun kararlan kesindir. 

MERKEZ ADAYLARI s 

Madde : 120 — Partinin katıldığı Cumhuriyet Senatosu üye
liği ve Milletvekili seçimlerinde Parti tarafından gösterilecek 
adaylarının % 5 I kadar merkez adayı Genel İdare Kurulu ta
rafından gösterilir. Bu adayların hangi İllerden ve hangi sıra
lardan gösterileceği Genel İdare Kurulunca kararlaştırılır. 

İL İDARE KURULLARININ HAKKI: 

Madde : 121 — İl Belediye meclisi seçimlerinde her bele
diyenin çıkaracağı üye adedinin yüzde beşi kadar aday II İdare 
kurulları tarafından gösterilebilir. Bunların listelerdeki sıraları
nın tesbitl de aynı kurullara aittir. 

Lİ8TELERDEKİ BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI : 

Madde : 122 — Cumhurlye Senatosu ve Milletvekili seçim
lerinde herhangi bir seçim çevresinde her ne sebeple olursa 
olsun, ön seçim yapılması mümkün olmadığı, yapılan ön seçim
lerin iptal edildiği listelerde eksiklik bulunduğu ve boşluklar 
meydana geldiği takdirde aday gösterilen ve sıralarını tesblt 
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salâhiyeti Genel idare Kuruluna aittir. Bu selfihiyet Başkanlık 
Divanına da devredilebilir. İl Genel Meclisi ve Belediye Seçim
lerinde bu selâhiyetl II idare Kurulu kullanır. 

MAHALLİ SEÇİMLERDE A D A Y YOKLAMALARINA 
İTİRAZ : 

Madde : 123 — II Belediye Başkanı aday yoklamaları hak
kında yapılan şikâyet ve İtirazlar Başkanlık Divanı tarafından 
kesin olarak halledilir. Ancak itiraz ve şikâyet tesblt edilir
ken, Başkanlık Divanı İlgilileri dinllyebillr. 

İlçe, bucak ve koy müstakil veya mülhak Belediye Başka
nı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi aday yoklamaları hak
kında yapılan şikâyet ve İtirazlar İse İl İdare Kurulunca tetkik 
ve halledilir. 

il İdare Kurullarının kararı hakkında Başkanlık Divanına İti
raz edilebilir. Başkanlık Divanının kararı kesindir. 

PARTİ-HÜKÜMET MÜNASEBETLERİ 

HÜKÜMET KURMAK VE KOALİSYONA İŞTİRAK : 

Madde : 124 — Hükümet kurulmasına, koalisyonlara İşti
rak edilmesine partinin kurduğu hükümetten çekilmesine veya 
İştirak ettiği koalisyondan ayrılmasına karar vermek selâhiye
tl Genel İdare Kuruluna aittir. Hükümetten çekilme veya ayrıl
ma kararına rağmen, hükümetten İstifa etmiyenler, partiden İs
tifa etmiş sayılırlar. 

BAKANLARIN TESBİTİ: 

Madde : 125 — Cumhurbaşkanı, Başbakanlık vazifesini Par
ti Genel Başkanına verdiği takdirde Genel Başkan, Genel İda
re Kurulu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Parti gurup 
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İdare Kurulları ve Başkanlık Divanı İle İstişare ettikten ve bun
ların temayüllerini öğrendikten sonra Bakanları tesbit eder. 

Parti Genel Başkanı, Başbakan olmadığı taktirde Başbakan
lık vazifesi verilmiş olan şahıs Parti Genel Başkanı İle birlikte 
yukarıdaki şekilde Bakanları tesbit eder. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

PARTİ BÜROLARI ı 

Madde : 126 — Başkanlık Divanı Parti işlerinin süratle gö-
rülebllmeslnl sağlamak için, Parti Genel Başkanlığına bağlı çe
şitli konularda faaliyet gösterecek bürolar kurar. 

TEFTİŞ VE MURAKABE : 

Madde : 127 — Başkanlık Divanı bütün teşkilâtı, üst kade
meleri, kendilerine bağlı alt kademeleri teftiş ve murakabe 
eder . 

Parti faaliyetlerini arttırmak, tanzim etmek, ve teşkilâtı tef
tiş ve murakabe etmek için Başkanlık Divanı tarafından yeteri 
kadar müfettiş tayin olunur. 

Yardımcı teşkilât kademeleri, bağlı bulundukları temel 
teşkilât kademeleri ile hiçbir surette münasebetleri kesemez
ler. Yardımcı teşkilât kademelerinin kendi üst kademeler) ve 
bağlı bulundukları temel teşkilât kademeleri her bakımdan kont
rol ve murakabe eder. 

MALİ MURAKABE : 

Madde : 128 — Her kademe kendi kongresiyle üst kademe 
ve denetim kurulları tarafından malî murakabeye tabii tutu
lurlar. 
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MÜLKİYE AMİRLİĞİNE BİLDİRME 

Madde : 129 — Köy ve mahallelerde parti temsilcileri İle 
yedeklerinin ve delegelerin seçimleri için yapılacak toplantılar
la il ve ilçe kongrelerinin gün ve gündemleriyle bu toplantı ve 
kongrelerde parti temsilciliğine, idare kurullarına, yardımcı or
ganlara ve disiplin kurullarına seçilenlerin ve bunlarda vuku 
bulacak değişiklik tarzı yerlerine gelenlerin adları, doğum yıl
ları, meslek ve sanatları ve ikâmetgâhları, o mahallin en büyük 
mülkiye âmirine seçim ve tayinden başlıyarak 7 gün içinde 
İlgili idare kurulları tarafından bildirilir. 

Madde : 130 — Parti büyük kongrelerde hazır bulunan üye 
sayısının üçte ikisinin oyu ile kapatılabilir. Partinin kapandığı 
Genel Başkanlık tarafından büyük kongrece kapanma kararı 
alınmasından başlıyarak 7 gün içinde İçişleri Bakanlığına bildi
rilir. 

Partinin kapatılması halinde menkul, gayri menkûl bütün 
malların tasfiyesi kongre kararında gösterilir. 

T Ü Z Ü Ğ Ü N YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ : 

Madde : 131 — İş bu parti tüzüğü Genel Kongrece kabul 
edilerek yürürlüğe girer. 
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Bu tüzük 9-10 Haziran 1973 tarihinde Ankara'da toplanan 
11. Genel Kurul'da kabul edilmiştir. 



TÜRKLÜK ŞUUR VE GURURU, İSLÂM İMANI, AHLÂK VE 
FAZİLETİ TEMEL FELSEFEMİZDİRI.. 

KUDRETLİ MÜREFFEH VE BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ KURACA* 

GİZ.. 

MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYİ ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜ 

SAYIYORUZ.. 



BİZİM 8İ8TEMİMİZDE TASARRUF YAPANA. MÜLKİYET 
SAHİBİ OLABİLMESİ İÇİN HER ÇEŞİT DESTEK VE HİMAYE 
SAĞLANACAKTIR. 

A . TÜRKEŞ 

BAŞARI İÇİN M U N T A Z A M , PLÂNLI ÇALIŞMA YAPMAK 

LÂZIMDIR. SON NEFESİMİZİ VERİNCEYE KADAR ÇALIŞA

CAĞIZ . . 

A . TÜRKEŞ 

MİLLİYETÇİ HAREKET MİLLETİN HİZMETİNDEDİR. 

A . TÜRKEŞ 



TÜRK TÖRESİ TÜRK ÜLKÜSÜNÜN AYRILMAZ BİR PAR
ÇASIDIR. 

A. TÜRKEŞ 

GENÇLER! HEPİNİZ BİRER TÜRK BAYRAĞISINIZ. BAYRA
ĞI LEKELEMEYİN, KİRLETMEYİN, YERE DÜŞÜRMEYİN. 

A. TÜRKEŞ 

BÖLÜNME KABUL ETMEZ, KUTSAL BİR BÜTÜN HALİNDE 
BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ YENİDEN KURACAĞIZ. . 

A . TÜRKEŞ 



ÜLKÜSÜZ İNSAN Ç A M U R D A N FARKSIZDIR. 

A . TÜRKEŞ 

FİKİR - İMAN - ÜLKÜ AŞKI.. . İNSANLARI G Ü Ç L Ü YAPAN 

BUNLARDIR.. 

A . TÜRKEŞ 

MİLLİYETÇİLİK REAKSİYON DEĞİL AKSİYONDUR. 

A . TÜRKEŞ 




