


A N A TÜZÜĞÜ ve PROGRAMI 

1 — A N A TÜZÜK 

2 — PARTİ PRENSİPLERİ (İÇ PO
LİTİKA - DIŞ POLİTİKA) 

3 — PROGRAM. 

Dizildiği ve Basıldığı yer : 

Ü L K Ü H EK GÜN M A T B A A S I 



A N A T Ü Z Ü K 

A — Esaslar, 

B — Partiye girmek ve çıkmak, 

C — Parti şubelerinin tesis, idare, temsil ve 

sei İlliyetleri, 

Ç — Parti umumi idare hey'etmin kuruluş tar
zı vazife selâhiyetleri, 

D — Disiplin kurulu, 

E — Kongreler ve idare heybetlerinin seçimi, 

F — Parti gelir gider hesapları ve teftiş, ve 

murakabe usulleri, 

G — Tüzüğün ne yoldan değiştirileceği, 

H — Parti feshi halinde malların tasfiye şekli. 

î — Kurucu üyelerîıf hüviyeti. 



Güven Partisinin Ana Tüzüğü : 
A — Esaslar : 
Partinin Adı ve Merkezi : 
1 — Partinin adı: (Güven Partisi) dir. 
Merkezi : İ S T A N B U L . 
£ — Partinin mevzuu ve gayesi : 
Milletçe; çalışmak, kazanmak, huzur ve refah 

içinde yaşamak ve üerlemeyi sağlamak. 
Yur t ta Sulh, Cihanda Sulh şiarımızdır. 
3 — Kurucu üyeleri öz ve soyadları, meslek ve

ya san 'atları, ikametgâhları tabiyetleri bu tüzüğün 
sonunda yazılır. 

B — Partiye girmek ve partiden çıkmak için 
şartlar: 

a — Partiye giriş şartı: 
1 — Türk vatandaşı olmak. 
2 — Medeni haklara sahip ve mebus seçimine 

ehliyetli bulunmak. 
3 — Türk kültürünü benimsemiş ve partinin a-

na tüzüğü ve programında yazılı hükümleri kabul 
etmiş olmak. 

4 — A ğ ı r hapis veya şeref ve haysiyet kırıcı suç 
lardan dolayı hapis cezası ile mahkûm edilmiş olma 
mak. 

5 — Vatana ihanet sanıkların ve mahkûmla
rı, komünist ve faşist ve zararlı ideolojilere kapılan 
lar ve antidemokratik rejim taraftarı, olanlar, par
t iye alınamaz, yanlışlıkla girmiş dahi olsalar der -
hal kayıtları silinir. 

6 — Partiden istifa ederek ayrılmış 'olanlar is
tifa sebeplerini haklı ve kanunî olduğunu ispat ve 
kabul ettirmek şartiyle ve umumî idare hey'eti kara
rı ile tekrar Partiye alınabiürler. 

b — Partiye kayıt olana usulü: 
1 — Partiye giriş şartlarının uygun olup ta Par 

tiye girmek isteyen her vatandaş, ikamet ettiği ve
ya iş yerine en yakın parti şubesine uğrar iki nüsha 
olarak giriş beyannamesi doldurur. Partinin Tüzük, 
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prensip ve programında yazılı hükümlere tamamen 
'fcağlı ve sadık kalacağına dair namus ve şerefi üzeri
mle söz verir", 

Bu beyannameleri alan ilce idare heyeti, gerek
li incelemeleri yapar ve kabule karar verdiği tak
dirde, beyannameleri mühür ile tastik ve üye kayıt 
deîterine kararın tarih, numarasını yazar. Kayda ge 
•girilen bu üyenin kayıt defterindeki sıra numarası, 
beyanname sahibinin üye kayıt numarasıdır. Bu be
yannamelerin bir nüshası vilâyet îdare Hey'etine 
gönderilir, diğeri şahsi dosyasında muhaf aaz, olur. 

2 — Parti İlçe İdare heyetlerinden giriş isteği 
kabul edilmeyen beyanname sahiplerinin durumu 
Vilâyet Parti merkezine bildirilir, ve beyanname sa
hibine de tebüğ olunur. Şahsen tebliği mümkün ol
mayan kararlar İlçe binasının ilân levhasına onbeş 

tün müddetle asılı bulundurulur. Beyanname sahibi 
Merkezine yazılı itirazda bulunabilir. Vilâyet İda

re Hey'etinin tahkik neticesinde verdiği son kararı 
kaf id i r . 

1 — İstifa, ihraç, ölüm veya başka bir siyasî 
partiye kaydolmak, partiden çıkış sebepleridir. İsti -
fa, kayıth bulunduğu ilçe idare hey'etine veya kade
me idare hey'etine yazılı olarak bildiriür. Bir üst ka
demeye de yazılı istifa mektubu gönderilebilir. İh
raç, ilçe hey'etinin ekseriyet kararı ile il disiplin ku
rulunun tasdik ve bildirisi ile tamamlanmış olur. 
Ölüm ve başka bir siyasî partiye geçiş olayları, ilçe 
idare hey'eti inceleme sonucunda tespit edilir. Bü
tün bu hallerde, ilçe idare hey'etleri (üyeükten çı
karılma Ve ayrılma zaptı) tutar, bir nüshasını be
yannamesine bağlar, bir örneği de il idare hey'eti
ne gönderir. 

Üye kayıt defterindeki yerine de olayı kayde
der. 

2 — Kayıtlı bulunduğu ilçe bölgesinde ayrılan
lar, yazı ile bilgi verirler ve gideceği yerdeki teşki
lâta dosyası gönderiÜr. Partiye ilk kayıt olduğu.gün 
esas giriş günü sayılır. 



ç — Parti teşkilât ve şubelerinin tesis, idare, 
temsil v e selâhiyetleri: 

Parti teşkilâtı, ilçeler, Vilâyet ve umumi idare 
hey'etleri ve disiplin kurulları ile bu kademelerin 
kongrelerinden ibarettir. 

a — Parti şubelerinin kufubııası : 
1 — İlce ve İl Merkezlerinde birer uarti şube

s i açılır. 

2 — Bu şubeler, müteşebbis veya geçici idare 
heyeti olarak mahallin mülkiye âmirine resmî mü
racaatla işe başlar, ilk ilçe kongresinde seçilecek i-
dare heyetine vazife devir olunur. 

3 — Yeni kurulacak şubeler müteşebbis idare 
heyetlerinin bir üst kademe idare heyetinden alaca
ğı müsade ile açılır. 

4 — İdare heyetlerinde toplantı nisabı sağlana
maz ve yedekleri ile de nisap elde edilemezse veya 
üst kademelerce işten el çktiriîmesi hallerinde geçi
ci idare heyetleri kurulur. Bu ikinci halde idare he
yeti işe başladıktan bir ay sonra fevkalâde kongre
yi toplantıya davet eder. Diğer hallerde, müteşebbis 
veya geçici idare heyetleri normal kongreye kadar 
vazifelerini tam bir idare heyeti selâhiyeti ile yürü
türler. 

b — İdare usulleri, temsil ve selâhiyet derece
leri: 

• 1 — Parti, İlçe, Vilâyet ve umumî heyetleri ta
rafından idare olunur. 

2 — İdare heyetlerini kendi kademe kongreleri se
çer. Parti kurucuları umumî idare hey'etinin daimi 
üyeleridir. 

3 — Kaza idare heyeti (11) İl idare hey'eti (15) 
umumî idare hey'eti (21) üyeden müteşekkildir. 

-1 — İdare heyetleri, ilk toplantılarında gizli oy 
ile (1) başkan (1) ikinci başkan, (1) sekreter, (1) 

. muhasip seçerler. , 
5 — Başkan, idare heyetinin temsili gereken 

yerlerde bu heyeti temsil eder, idarî işlerde, sekreter, 



malî işleri ise muhasip, üye ile birlikte imza eder. İ-
dare heyetinin toplantılarında bir fazla rey 'e sahip
tir. Partiyi ilgilendiren işlerde idare heyetinin ço
ğunluk kararım almadan hareket edemez. İkinci baş
kan, başkanın yardımcısı ve başkanın bulunmadığı 
toplantılarda ve diğer idare ve malî ' işlerin yürütül
mesinde başkana vekâlet eder. 

Gene]. Sekreter veya sekreter, malî işler dışm-
(îaTri^trTluı muamelâtı, kanun' ve nizamlar çerçeve
si içinde yürütiftmesinde, evrak ve vesikalar ^ T K a -
yit işleri ve bunların muhafaza ve"' selâmetle yapıl
masından sorumludur. İdarî işlere dair yazılara, baş 
kan ile birlikte imza eder. 

Muhasip, bütün malî işleri kanun çerçevesi için
de yürütmekten sorumludur. İdare heyetinin karar
larına uygun olan sarfiyatı yapar. Bu sarfiyatın uy
gunsuzluğundan başkan ile birlikte şahsen mes'ul -
dür. Aidatın toplanması, kademenin malî durumu
nun düzelmesi için lüzumlu tedbirleri idare heyetine 
teküf eder. Alacağı karar ve direktifler dairesinde 
bu işleri tedvir eder. Malî işlere dair olan evrakı 
başkan ile birlikte imza eder. 

(3 — Başkan, sekreter, muhasip üyeler, kademe 
idare heyetinin dosya, defter, para, eşya gibi bü
tün mevcudun muhafazasından kademe idare heye
tine, kademe idare heyeti de üst kademelere karşı 
sorumludur. 

7 — İdare heyetleri, haftada bir- defa topla -
mr, üçte iki çoğunluk toplantıyı tamamlar her top
lantı tespit edilmiş olan bir gündemi konuşur ve ka
rara bağlar. Karar defterine geçiriür. V e imza etti
rilir. Üç toplantıya katılmayan idare heyeti üyesi is
tifa etmiş sayılır. Bu durumda olan üye üst kademe 
ler nezdinde İtirazda bulunabilir. Üst kademenin ve
receği karar kafidir . 

8 — İdare heyetinin tutacağı defterler : 
— Üye kayıt defteri (Partiye girenleri hüvi

yeti, giriş tarihi, aidatı, taahhüdü, partiden çıkış iş
lemi) bu defter üye kayıt eden şubelerde bulunur. 
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— Karar defteri: (İdare heyetinin toplantıların
d a alman kararlar tarih ve numara sırası ile bu 
^deftere yazılır. Ve her toplantıya katılanlar tara -
fından imza edilir.) 

— Gelen giden evrak defteri : (Usulü veçhile 
tutulur.) 

— Gelir gider defteri: (Gelir ve giderler mahal
lî tarüı ve sıra numarası ile bu deftere yazılır. Mu-
aaaf usulü ile tutulur.) 

— Demirbaş eşya defteri : (Her eşya demirbaş 
numarası ile beraber bu deftere yazılır.) 

Parti gelirleri karşılığında bir makbuz kesilir. 
Bu makbuz dip koçanı muhasebede toplanır. Gider
ler, idare heyeti kararı ile sarf evrakına bağlana
rak tespit ve muhafaza edilir. 

- İdare heyetlerine seçilecek i ^elerin vasıf
ları: 

1 — Sağlam seciye her işte doğruluk ve çalış
kanlık vasıflarını haiz olmak. 

2 — Bir kongre devresinde hak ve vazifelerin -
den mahrum edilmiş olmamak. 

3 ' — Ayni heyette ana, baba, çocuk, kardeş, ka
rı veya kocası bulunmamak, (seçilmiş olanlardan bi
risi lehine diğerleri feragat ederler) . 

4 — Disiplin kurulunda veya başka bir idare he 
yetinde başkan veya üye olmamak, mebus seçilmiş 
olanlar idare heyetinden ayrılırlar. 

ç — İdare heyetlerinin vazifeleri: 
1 — Tüzük hükümlerini yerine getirmek, tü

zük dışı hareket ve faaliyette bulunmamak. 
2 — Umumî idare heyeti kararlarını üst kade

menin vereceği talimatı kendi kademe kongresinin 
kararlarını yerine getirmek, 

3 — Kendine bağlı teşkilâtı idare ve murakabe 
etmek, kademelerin faaliyetini tanzim etmek. 

4 — Kendi kongrelerinin gündemini tanzim et
mek, yıllık çalışma raporunu hazırlamak gelecek yıl 
tahmini bütçesini bu rapora eklemek ve kongreye 
sunmak. 



Bir yıl içinde yapılan teftişlere dair hazırlan -
mış olan raporlarda kongreye sunnülur. (Kongrece 
kabul edilen bütçe dışında sarfiyat yapılmaz.) 

5 — Partinin gelişmesi ve kuvvetlenmesi için ça
lışmak ve üst kademeye bu hususlarda teklifler yap
mak. 

6 — Partiye geHr sağlayıcı meşru tedbirler al -
mak ve tatbik etmek, mahallî halk ihtiyaçları v e 
memleket kalkınması, kültür yayınları sahalarında 
gerekü uyanıklığı göstermek, idare makamları ile 
sıkı temaslar yapmak ve üst kademeye tekliflerde 
bulunmak. 

8 — İdare heyetleri umumî idare heyetinin mu
vakkatini almadan partiyi ilgilendiren hususlar hak 
kında beyanda bulunamaz. 

9 — Parti ile ilgili hususlarda kendi kademesi
ne tekabül eden resmî makamlardan yukarı kademe
ler ile muhabere edemezler. 

10 — İş ve vazife münasibetlerinde kademeler,, 
kendi üst kademelerinden yukarısı ile muhabere ede
mezler. Ancak vaki şikâyetlerde üst kademe ile mu
habereye cevaz verilebilir. Bu takdirde bağlı bulun
duğu kademeye de haber verilmelidir. Bütün muame 
lâtta-kardeşlik sevgisi saygı göstermesi. Çoğunluk 
kararlarına uymak hissi hâkim olmalıdır. 

11 — Partinin seçimlerde kazanmasını sağlamak: 
idare heyetlerinin en önemü vazifelerindendir. Bu hu 
sus meşru gayret ve faaliyetlerle sağlanmalıdır. 

d — Parti umumî idare heyetinin kuruluş tarzı, 
vazife ve selâhiyetleri: 

a — Parti umumî idare heyetinin ne yolda ku
rulacağı : 

1 — Umumî idare heyeti, umumî kongreden 
sonra partinin en yüksek teşkilât kademesidir. U~ 
mumî kongre tarafından ayni mikdar yedekleri i le 
beraber seçilir. (21) üye ve (6) kurucu üyeden mü
teşekkildir. 

2 — Umumî idare heyeti ilk toplantısında (1 ) 
başkan, (1) ikinci başkan, (1) genel sekreter, (1> 



muhas ip seçer. Bu seçim kapalı oy ile yapılır. Açık 
olarak tasnif edilir. 

3 — Hükümet başkanlığı ile, umumî idare heye
ti başkanlığı bir zatın uhdesinde birleşemez. Hükü
met Başkanı ve parti meclisi gurubu umumî idare 
.heyetinin tabiî üyesidir. Reylere de katılırlar. 

4 — Umumî idare heyetine seçilen hükümet üye 
si il idare heyetinin toplantısında bu iki görevden 
birisini tercih eder. 

5 — Umumî idare heyeti üçte bir çoğunlukla 
karar alır. 

6 — Umumî idare heyeti komisyonlar halinde 
ve ayrıca toplu olarak çalışır: En az ayda bir topla
nır. 

b — Umumî idare heyetinin görevleri ve selâhi-
yetleri: 

1 — Umumî idare heyeti partiyi temsil selâhi-
yetini haizdir. 

2 — Umumî idare heyeti tüzük ve program 
hükümlerine bağlı olarak çalışmasını düzenler. Parti 
teşkilâtını kurarak çalışır ve murakabe eder. 

3 — Umumî kongrenin vereceği kararları tat
bik ile de mükelleftir. 

4 — Bütün kararlarda ve faaliyetlerinde yü -
rürlükte bulunan kanun ve nizamlara aykırı ha
reket edemez. 

5 — Umumî idare heyeti özel talimatnamelerle 
ve yayınlarla, parti ve programın anlaşılmasını ve 
yürürlüğünü sağlar. Bunları ve alınan kararları şu
belerine yayınlar yaparak ulaştırır. 

ö — Umumî idare heyeti üyelerinden seçilen ve 
en az üç kişilik ihtisas komisyonları kurulur. Bu ko
misyonlar şunlardır. 

— Çalışma düzeni plânlama komisyonu. 
— Propoganda ve yayın komisyonu. 
— Kanun ve tüzük komisyonu. 
— Gelir sağlama komisyonu. 
— Topluma yardım komisyonu. 
— İktisadî işler komisyonu. 



Gerekirse bu komisyonlardan başka komisyon
da kurulabilir ve parti dışı vatandaşlardan bu komis: 
yonlarda faydalanılabilir. 

Komisyonların çalışma düzenini gösteren özel 
talimatlar hazırlanır. 

7 — Bu komisyonlarda karar verilen lüzumlu iş
ler ve teküfler hakkında umumî idare heyeti, parti 
meclis gurubu ile temas ederek kanunlaşması husu
sunun teminine çalışır. 

z8 — Parti tüzüğü dışında hareket edenler hak 
kında takibatta bulunur. 

9 — Teftişi ve murakabe sonunda gerekirse alt 
kademe idare heyetlerini işten el çektirir. Bu kararı 
tahkikat sırasında da verebilir. 

10 — Basın ile sıkı temas kurar çalışmalarını 
basma intikal ettirir. 

11 — Genel başkan umumî idare heyetinin top
lantılarım idare eder. Mer'i kanunlara parti tüzüğü 
ve programın hükümlerine titizükle riayet eder. U-
mumî idare heyetinde alman kararların tatbikini sağ 
lar. Umıîmııî idare heyetinin partiyi temsil selâhiye-
tini idare heyetinin tespit edeceği esaslar dairesinde 
kullanır ve basın toplantıları tertip eder. 

İkinci başkan, başkanın bulunmadığı zaman ve 
yerlerde başkanlık görevini yapar. 

Genel Sekreter, partinin hesap işlerinden başka 
bütün muhaberat ve muamelâtını tedvir eder. 

Muhasip, partinin gelir gider hesaplarmın mua
melât ve muhaberelerini (Malî ve hesap ile ilgili o -
lanlarını) tanzim ve idare eder. 

12 — Ölüm veya istifa vukuunda yedek üyeler
le idare heyeti tamamlanır ve görevini yapmağa de
vam eder. 

İ ) _ Disiplin kurulları : 
1 — Disiplin kurulları üce, vilâyet ve umumî i-

dare merkezlerinde kurulur. Üyelerini kademe kong
releri seçer, (1) Başkan, (4) üyeden teşekkül eder. 
icabında toplanır. 

2 — Disiplin kurulları idare heyetlerinin göste-
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receği lüzum üzerine harekete geçer. Özel talimata 
.göre tahkikatım yapar, karar verir. 

3 — İtiraz vukuu halinde, bir üst kademe disip 
Ün kurulunun kararı kat'i kararıdır. 

4 — Disiplin kurulları parti icra organların -
dan tamamen .müstakildir. 

5 — Parti .üyelerinden olup da, parti tüzük ve 
p rogramına aykırı hareket edenler bu hareketlerini 
.sözle, yazı ile yayanlar parti içinde ayrılık yaratan
lar veya buna teşebbüs edenler, partiyi küçük düşü
rücü hareketlere tevessül edenler, seçimlerde başka 
partilerde veya müstakil namzetliğini koyanlar, par
tiyi şahsi menfatlerine âlet edenler idare heyetleri
nin o y birliği ile alman kararı sonucunca kademe di
siplin kuruluna havale olunur. 

6 — Parti disiplin kurulları ihtar veya bir kong
re devresinde üyelik hakkından mahrum etmek, geçi 
ci çıkarmak ve daimî ihraç kararı alabilir. Geçici ve 
daimî ihraç kararı vilâyet ve umumî disiplin kuru
lunca verilir. 

7 — İlçelerde ihtar kararı alan kötü hareketle
rine devam ederse hakkında ihraç kararı almak üze
re bir üst kademe disiplin kuruluna baş vurulur. 

8 — Disiplin kurullarında üye boşluğu yedekler 
ile kapıtılır. Gerekirse başka bir disipün kurulu
na havalesi yapılır. 

E — Kongreler ve idare heyeti seçimleri : 
1— Kongreler, ilçe ve il, umumî kongre ve fev

kalâde kongre olmak üzere bölümlere ayrılır. Kade
me kongreleri yılda bir toplanır. Zamanını umumî 
idare heyeti tespit eder ve şubelere bildirir., Mahallî 
gazete ile de ilân olunur. 

Fevkalâde kongre, bir şubeye kayıtlı üyelerden 
üçte birinin yazılı teküfi üzerine veya idare heyetle
rinin inhilâli halinde bir üst kademenin gösterece -
ği lüzum ve idare heyetinin tasdik ve kabulü üzeri
ne toplanır, vilâyete ba°-l*^*i$e idare heyetlerinin ço
ğunluğunun teklifi ve^Niiftrıtn^ idare heyetinin ço -
ğunluk kararı ile v i l f ep^f^v^â iâde kongresi topla-



nabilir. 
a — İlçe kongresi: 
1 — İlçeye kayıtlı parti üyelerinden ük ikiyüz-

kişiye kadar olan kısmı için bir delege, bu mikdar 
dolduktan sonra geri kalacak her 150 üye içinde bir 
delege, ilçe kongresine bir hafta önce vaki davet üzeri 
ne katılırlar. Üçte iki çoğunluk olunca kongre çalır. 

2 — Kongreden bir hafta önce, mahallî idare 
amirliğine bildirilir. Muayyen tısullerle ilân olunur. 

b — Vilâyet kongresi : 
1 — İlçelerinde kayıtlı parti üyelerinden ilk 500 

kisive kadar olan kısmı için bir delege, bu mikdar 
dolduktan sonra geri kalacak 200 üye için de bir 'de
lege, vilâyet parti kongresine katılır. Üç te iki ço -
ğunluk olunca kongre açılır. 

2 — Kongreden onbeş gün önce mahallî idare 
âmirine bilgi veriHr. Muayyen usullere göre ve g a 
zete ile de ilân olunur. 

c — Umumî Kongre : 
1 — Umumî Kongre Parti teşkilâtının en yük

sek selâhiyetli kademesidir. İki yılda bir toplanır. 
Zamanını ve yerini umumî idare heyeti seçer ve ilân 
eder. Bu müddet ka f iyen geçirilmez. 

2 — Umumî kongreyi zamanında toplamayam 
umumî idare heyeti istifa etmiş sayılır. Yedek üye
ler, yeni umumî idare heyetini kurarlar ve hemen u-
nıumî kongreyi toplantıya davet ederler. 

3 — Umumî kongrenin toplantı, yeri ve saati, 
mahallin idare âmirine yazılı olarak bildiriür. Anka
ra ve sîtanbuldaki ikişer gazete ile de ilân olunur. 

4 — Umumî Kongre Vilâyet kongresine seçi -
len ve kayıtlı ilk 1000 üyeye kadar olan kısmı için 
(1) delege hesabı ile seçilen delegelerden ve ayrıca 
vilâyet parti heyeti başkanları ve vilâyet merkezin-, 
deki partili belediye başkanı ve parti meclis gurup 
idare heyeti başkam ve üyelerinden teşekkül eder. ; 

o — Kongre üçte iki çoğunluk ile açılır. Çoğun 
luk sağlanmazsa üçgün sonra için ilgililer tekrar da
vet olunur. Ve kongre açıÛr.5İîânci bir defa kongre 
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geciktirilmez. 
6 — Kongre ler mevcut kanun ve nizamlar da* 

hilinde ceryan eder. 
ç — Kongrelerin açılış ve çalışmaları: 
1 — Toplantı gün ve saatinde yoklama yapılır. 
2 — Yoklamadan önce çoğunluk ve mevcudum 

belÜ olunca idare heyeti başkanı kongreyi açar. 
3 — Çoğunluk yoksa ertesi gün ayni satte haa r 

bulunan delegelerle kongre açılır. 
4 — Gündem görüşülmeden önce gizli reyle (1 ) 

kongre başkanı, (2) ikinci başkan seçilir. Ayr ıca 
iş'arî reyle gereği kadar kâtip seçüir. 

5 — K o n g r e divanı seçiminden sonra kongre ça, 
lışmalarma başlar. 

6 — İdare heyeti tarafından hazırlanmış olaa 
gündem kongre başkanına sunulur. Reye konur. Ka
bul edilmezse kongrenin çoğunluk isteği yerine geti
rilir. Her hangi bir meselenin gündeme alınması içia 
mevcut delegelerin en az yirmide biri tarafından ya
zılı teklif yapılması gerekir. 

7 — K o n g r e kararları mevcut delegelerin ekse
riyeti ile verilir. 

8 — Parti prensipleri değiştirilmemek şartı üe 
tüzük ve p rogram tadilleri hakkındaki teküf ve mü
zakereler yapılır. V e karara varılır. Kararlarda üçte 
iki çoğunluk esastır. Kademe kongrelerinde alınan 
kararlar umumî kongreye intikal ettirilmek üzere 
umumî idare heyetine gönderilir. 

9 — Umumî kongrede, partiyi ilgilendiren bü
tün meseleler görüşülür, idare heyetinin çalışma ra
poru ve hesapları ve yeni yıl bütçesi incelenir ve 
bir karara bağlanır. 

. 10 — Umumî kongrenin verdiği kararlar 15 gün 
içinde gazete ile ilân edilmek üzere kongre divanınca 
yeni umumî idare heyetine tevdi olunur. 

11 — Umumî kongre yeni umumî idare heyeti
nin ve umumî disiplin kurulu üyelerinin ve bu ^ye
ler adedi kadar yedeklerini gizli oyla seçer, tasnif 
kongrece seçilen-bir komisyon tarafından yapılır. So~ 



mıcıı yazılır. Bir raporla kongre divalına sunulur. 
Seçim sonucunu bildirir. 

12 —• Kongre divanı başkanı, kongre zabıtlarını 
kapalı bir zarf içinde yeni idare heyetine teslim ve 
kongrenin sona erdiğini ilân eder. 

F — Parti gelir ve gider hesapları ve teftiş : 
a ) Gelir kaynaklan : 
1 — Üye aidatı (yılda 6 ilâ 120 lira) 
2 — Bağışlar. 
3 — İdare âmirlerinin müsaadesi ile tertip edile 

cek sünnet düğünü, Konser, müsamere, temsil, balo, 
.güreş, her türlü maçlar, yüzmek, kayık, at ve o to
mobil yarışları hasılatı. 

4 — Umumî Merkezin çıkaracağı takvim, rozet, 
ve kimükler ve yapılacak faydalı yayınlardan bastı
rılıp şubelere dağıtılacak olan sıra numaralı para 
makbuzları beyanname, defter, kÜşe başlıklı yazı kâ
ğıtları vesaireden elde edilecek satış hasılatından i-
barettir. 

5 — Parti kademeleri gelirlerinin yüzde onunu 
yıl başında üst kademe idare heyetine gönderir. 

6 — Bütün gelir hesapları, muhasip tarafından 
özel defterlerde kayıt olunur. Her alman geür para
sına karşılık bir numaralı makbuz verilir. 

7 — Parti paraları banka olan yerlerde mutla
ka bankalara yatırılır. 

3 — Bankadaki para reis veya muhasibin çift 
imzası ile çekiür. 

b ) Giderler : 
1 — Parti ihtiyacına göre bankadan çeküecek 

para mikdarı, yüz liradan fazla yapılacak sarfiyat 
idare heyetleri kararı ile olur ve karar defterine de 
kayda geçiriür. Yüz liraya kadar olan müstacel sar-
fivat başkan ve muhasip ile birükte yapılır. V e ilk 
idare heyeti toplantısında tasvip kararı alınır. Ve 
karar defterine işaret olunur. 

2 İdare heyeti başkanı ve üyeleri kendi ka
demeleri masraflarından ve borçlarından mevcut pa-

demirbaş eşyanın muhafazasından partiye kar-



§1 müteselsilen mes'uldürler. 
c) Hesapların teftişi ve murakabesi : 
1 — Kademe kongrelerinde seçilecek murakıp -

lar tarafından ve yılda iki defa olmak üzere hesap 
teftişleri yapılır sonuç raporu idare heyetine sunu -
lur. 

2 — İkinci teftiş kongreye yakın bir zamanda 
yapılır ve rapor ayni zamanda kongre divanına da 
sunulur. 

G — Tüzüğün ne yolda değiştirileceği : 
1 — Tüzüğün değiştirilmesi, umumî kongre ka

rarı ile vâki olur. 
2 — A l t kademe kongrelerinde alman tadil tek

lifleri umumî idare heyetine sunulur. 
3 — Umumî- kongre deleglerinin yirmisinin vere 

ceği teklif takriri üzerine ve umumi kongrenin uy
gun ve üçte iki çoğunluk kararı ile tüzük değişikliği 
yapılabilir. Yapılan değişiklikler mahalli idare âmiri-
ne yazılı olarak bildirilir. 

4 — Tüzüğün prensipler bölümünde yazılı 
olan hususlar, hiçbir suretle değiştirilemez 

II —- Partinin feshi halinde malların tasfiye sek
li: 

1 '— Partinin feshi umumî kongre kararı ile va
ki olur. 

2 — Bu fesih kararı alınırken parti mallarının 
ne suretle tasfiye edileceği de umumî kongre tara -
fından tespit olunur. 

İ — Kurucu üyeler : 
Kurucu üyelerin öz veya soyadları, meslek veya 

sanatları ikametgâhları ve tabüyetleri aşağıda gös
terilmiştir. 

1 — Sadık A T A K (Başkan 
E. Kur . Albay, Müelüf ve gazeteci. . 
Ata türk Bulvarı Emlâk - Kredi Banka A p t B -

20 Aksa ray - İstanbul 
T. C. 
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2 — Sinan SÜKAN (İkinci Başkan) 
Müellif Gazeteci, Öğretmen 
Vezneciler Müverrih Hayrullah Sokak No. 8 -

istanbul 
T. C. 

3 — Mustafa TAKI (Muhasip) 
Tüccar, Müteahhit 
Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi Alibaba So

kak 14/2 - istanbul 
T. C. 

4 — Nihat ÖZDEMÎR (Sekreter) 
San'atçı 
Fatih, ^Acıçeşme Türkistan Sokak 22/4 Özgen 

Apt . - İstanbul 
T. C. 

5 — Bayan Hafız Müstenide SÜKAN 
Anadolu - Son Baskı Gazetesi ve Matbası sahi

bi, Gazeteci 
T. C. 

6 — Dündar KATOĞLU 
w 

Maarif çi 
Beyoğlu, Tarlabaşı Caddesi Recep Sokak 1/6 -

İstanbul 
T. C. 
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n. 
PARTİ PRENSİPLERİ 

A — iç Politikada, 
B — Dış Politikada, 
A — İç Politikada: 
1 — Partimiz Anayasa prensiplerine ve hü

kümlerine mutlak sadakat gösterir, demokratik re
j ime inanır. 

2 — Partimiz çalışmayı ferdin haysiyeti haüne 
yükseltir. 

3 — Partimiz, toplumun emniyetini ve adaletini 
sağlaması hususunda bütün vatandaşlara şâmil (ih
tiyarlık, sakatlık, işsizük) sigorta usul ve teşkilâtı
nın kurulmasını gaye bilir. 

4 — Her alanda çalışanlara (.memurlar, silâhlı 
kuvvetler ve emniyet mensupları hariç) sendika kur
ma hakkını tanır. 

5 — Zamanı kıymetlendirmek esası kabul edilir. 
Devlet dairelerinde işlerin çabuklaştırılması, kırtasi
yeciliğin, kaldırılmasını zaruri görür. 

6 — Tıbbın topluma hizmet ve yararlığını sağla
mak gayemizdir. 

7 — Halk tarafından seçilen belediye reislerinin 
üst makamlarca tasdik keyfiyetine lüzum görmeyiz. 
Belediyeler üst makamlarca teftiş edilebilir. 

8 — Herkese bir iş bulma ve herkesin gücüne, 
durumuna ve isteğine göre çalışmasını sağlayacak 
tedbirler almak, her işi devletten beklememek, ce
miyetler haünde toplanarak mahallî dertleri kendi 
güçleri ile giderme yoluna gitmek ve bu gibi toplum 
kurullarına devletçe yardım etmek hususları mak
bul görülür. 

Neme lâzımcılık zihniyetile her sahada mücade
le amacımızdır. 

9 — Adilâne vergi sistemi, adilâne borçlar ka
nunu, para istikrar ve emniyetini sağlamak. Sana
yi ve ticareti ve müstahsili teşvik, fennî ziraat ve 
hayvancılığı ilerletmek gayelerimizdendir. 

10 — İç ve dış politika konularında, bu tüzükte 
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kabul edilmiş olan prensipler hiç bir suretle tadil e -
dilemez. V e bu prensipler dışındaki istekler kabul 
edilemez. 

B — Dış politikada: 
1 — Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde sulhu k o 

rumak, 
2 — Komşu devletler ile iyi geçinmek, , 
3 — Dış politikanın icaplarına uygun paktlar 

kurmak veya paktlara katılmak. Mevcut ittifaklara 
sadakatla devam etmek. 

4 — İktidardaki hükümetin dış politikasının dü
zeninde yürütmesinde faydalı ve tesirli yardımlarda 
bulunmak ve kabul edilen hükümet politikasını des
teklemek. 

III. 
P A E T Î P R O G R A M I 

A ) Çalışma faaliyet ve düzeni, 
B) Mesken işleri, 
C ) Din işleri, 
Ç ) Millî Savunma hizmetleri, 
D ) Millî Eğitim, 
E ) Dış işleri, 
F ) Adl iye , 
G ) Maliye, 
H ) İktisat siyasetimiz 
î ) Ziraat işleri, 
J ) Sağlık - Sosyal hizmetleri 
K ) Nafıa ve ulaştırma 
L ) Basm - Yayın 
M ) Seçimler ve partinin B. M. M. grubu. 

P A R T İ P R O G R A M I 
A — Çalışma faaliyeti ve düzeni : 
1 — Herkesi iki iş rahibi o lmaya v<? bu suretle-

gelirini bir misli arttırmağa teşvik ve bu hususu te
min edecek özel kurullar, (İş Bulma Büroları) dır. 
Her ilçe merkezinde, birer iş bulma bürosu kurulur, 
istiyen herkese çalıştığı bir işten fazla olarak, ikin
ci bir iş sahasını sağlar. (Küçük el işleri v e el tez
gâhları gibi.) 

— 1£ _ 



2 — Durumu müsait ve istekli memurlara dahi, 
(Silâhlı Kuvvetler ve Emniyet mensupları hariç) va
zife saatleri dışında çalışıp gelirlerini arttırmalarına 
bu bürolar yardım eder. 

3 — Ortaokul, lise, yüksek tahsil öğrencilerinin, 
ders saatleri dışında çalışıp para kazanmalarını sağ
lamak, 'boş vakitlerini önlemek tedbirlerini, okullar
da Okul idarecileri ve öğrenci temsilcilerinden kuru
lacak ( İş Bulma Bürosu) sağlar. Çalışan bu öğrenci
lerin çalıştıkları yerlerden alacakları (Çalışma vesi
kas ı ) imtihanlarında kendilerine bazı tercih hakkı 
tanınmasını temin eder. 

4 — Köylerde; el işlerinin ilerletilmesi, komşu 
k ö y ve kasabalarla satış mübadelesi ve sürümü yan
malarını sağlayacak ve çeşitli gelirli işler ihdas et
mek , köylüyü ziraat mevsimleri dışmda, başka ka
zançlar sağlayacak iş ve hizmetlerle meşgul etmek 
amacımızdır. 

5 — Kaybolmakta olan (İş gücünün) fayda saf
hasına konmasını, her sahada sağlamak için tedbir
ler alınacaktır. 

6 — Endüstri sahasında ihtiyacımız olan müte
hassıs işçi ve teknisyen yetiştirme işinin programa 
bağlanması ve bu suretle iş ve çalışma sahaalrımn ge 
lüşletiimesi ve kifayete kavuşturulması amacımızdır. 

B •— Mesken İşi : 
1 — Her vatandaşı kendi durumuna göre bir ov 

sahibi yapmak gayemizdir. Bu maksatla millî emlâk 
ve belediyelerin tasarrufunda bulunan boş arsaları 
vatandaşların faydalarına tahsis etmek ve bunlara 
banka kredileri sağlamak, taraftarıyız. 

2 — Ordu mensuplarının (Subay ve assubay) 
ev ve kira derdinden kurtarılması mutlak sağlana
caktır. Bu maksatla; askerî garnizonlarda, o garni
zonun kadrosuna ve durumuna göre lojmanlar yap
tırılması, az bir kira karşılığı o garnizona gelen su
b a y ve assubaya derhal teslimi ve ayrılışında tesel
lüm edilmesini lüzumlu görürüz. 

Bu hususlar, bir usule bağlanacaktır. 
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3 — Memur ve subaylara verilen ikramiyeler e-
mekli sandığında elde tutulacak ve ayrıca uzun va
deli krediler tahsisi ile lojmanlar yaptırılarak, sahip
lerine teslimi hususu da bir usule bağlanacaktır. 

4 — Fabrikaların, çalıştıracağı işçi adedine g ö 
re ve kredilerle desteklemek suretiyle lojmanlar y a p 
tırması ve işçilerini, aileleriyle beraber, lojmanlarda. 
barındırması usul tutulacaktır. Bu hizmetin işçilerle iş 
verenler arasında sıkı bağlar kurmak, î ş verenin ve
rimini arttırmak için en iyi tedbir olduğu kanaatin
deyiz. 

Köylerimizi ; yeni köy tipi evlerle donatmak, su,, 
elektrik, ve yollarmı tamamlatmak, köyde kitaplık
lar kurmak ve köye sinemayı sokmak, bilgilerini ar
tırmak, evsiz, topraksız, hayvansız köylü bırakma
mak ana hedeflerimizdendir. 

6 — Şehirlerde kira meselesinin, ev sahibi ve 
kiracı arasında adilâne bir suretle düzene konulma
sını sağlayıcı tedbirlerin alınması lüzumludur ka
naatindeyiz. 

C —- Din İşleri : 
1 — Allah ile kulu birbirine bağhyan din ve mez 

hep akidelerine ve adetlerine karışmamak, din ve 
devlet işlerini birbirinden ayırmak, taassup ve istis
mara yer vermemek, vicdan hürriyetine saygı g ö s 
termek. 

2 — Bilgin Din Adamları yetiştirilmesi ve köy
lerin dahi ihtiyacını karşılıyabilmesi için, okul ve 
yüksek okullar kurmak ve bunları daima mütekâmil, 
bir hale ulaştırmak, 

3 — İbadet yerlerinde vazife ve hizmet gören
lerin refahım sağlamak, 

4 — Ecda t yadigârı olan eserlerin ve bütün iba
det yerlerinin her zaman iyi # bir durumda bulunma
larını ve noksanlarının zamanmda tamamlanmasını 
sağlamak. Vatandaşa, ibadet yerleri inşaasında, ge
rek]! kolaylıkların gösterilmesi taraftarıyız. 

5 — İbadet yerlerinde; her dinin kabul ettiği 
(Çalışmak ve çalışma haysiyeti, doğruluk, kazan -
mak ve yaşamak, temizlik ve yardımlaşma) konula
rında vatandaşı daima avrlınlahnaV 



6 — Y u r t savunması ve korunmasınuı, ticaret, 
sanayii ve ziraat işlerinin ve bütün bu işlerde (doğ
ruluğun kutsiyeti) hakkında vatandaşları aydınlatıcı 
yayınlar yapılmasını lüzumlu ve faydalı görüyoruz. 

Ç — Millî Savunma Hizmetlerimiz : 
' 1 — Gelecekteki bir harbin isteklerine uygun o -

larak silâhlı Kuvvetlerimizi (Kara, Deniz, Hava) teş
kil, talim ve teçhiz etmek. 

2 — Seferi duruma geçecek ordunun bütün ihti
yaçlarını, hazar zamanında elde bulundurmak. 

3 — Her yeni Silâh ve vasıta ile yakından ilgi
lenmek ve ordumuzda tatbik mevküne koymak. 

4 — Personelin moralini daima üstün bulundur 
mak, bu maksatla, bugünün ve geleceğin bütün ih
tiyaçlarını sağlamak ve karşılamak terfi durumları
nı, modern esaslara bağlamak ve kendilerini istikbal 
düşünce ve kaygılarından uzak tutmak, en Önemli 
çalışma konulanmızdandır. 

5 — Silâhlı Kuvvetlerimizin Emir ve kumanda 
makamlarını daima genç bir halde bulundurmak. 

6 — Personelin bilgilerinin devamlı olarak art-, 
masını sağlamak için, çeşitli tedbirler almak ve ya 
bancı ordularda, geçici sureler içinde stajlar yaptır
mak ve bunu tekrarlatmak, makbulümüzdür. 

7 — Ordunun; ihtiyat kısmının birer uzvu olan 
Emekli ve Yedek subay ve kumandanların, ordu tat
bikat ve manevralarmda, harp oyunlarında, vazifeye 
davet edilmelerini, yeni silâh ve vasıtalar hakkında 
zaman zaman kendilerine bilgi verilmesi, kendilerine 
ayrıca yazılı vazifeler verilmek suretiyle, Ordu ile 

•olan manevî bağlarının temadisinin sağlanması is
teklerimizin içindedir. 

8 — Vatanî vazifelerinin ifası için ordu hizme
tine giren gençlerin, hizmet sürelerinin son altı ayın 
da, kendilerine özel kurslarda (Medeni İskân, Fennî 
Ziraat ve hayvancılık, yo l ye köprücülük inşası ve 
ilk sıhhî yardım) gibi faydalı bilgiler verilmesi ve 
öğretilmesi için yeni usûl ve tedbirler alınmasını za
ruri görüyoruz. 
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D — Millî Eği t im: 
1 — Bütün vatandaşların okuma yazma bilmele

rinin sağlanması önemü hedefimizdir. 
2 — Gençlerimizin; Yurtsever, iyi ahlâklı, bil

gin ve Sportmen olarak yetiştirilmesi amacımızdır-
3 — Öğretmenlerimizin bu ağır görevlerinde ba

şarı sağlayabilmeleri için; modern okullar kurulma
sı, okulların lüzumlu vasıtalarla teçhiz edilmesi, öğ 
retmenlerin günlük ve geleceğe ait maddî ve manevi 
düşüncelerinin tamamen giderilmesi hususlarına bü
yük önem vermekteyiz. Muvaffak olan öğretmenlerin 
(teşvik ikramiyeleri) ile, her yıl taltif edilmelerini 
zaruri görürüz. Öğretmenlerin okul yakınında bir 
lojmana, kavuşturulması ve her türlü zarurî ihtiyaç
larının sağlanmasını önemli buluruz. 

4z — Orta tahsilin, öğrenciyi genel bir kültüre 
sahip kılması, tahsil süresinin dört yıl olması, lise 
tahsilinin tamemen ihtisas bölümlerine yetiştirici ve 
üniversiteye hazırlayıcı mahiyette olması ve iki yıl 
sürmesini uygun buluruz. 

5 — İmtihan sistemlerinin modernize edilmesi ve 
eğitimde randımanın artırılması için, gerekü tedbir
lerin alınmasını ve bu randımanı sağlayan öğret -
menlere ayrıca prim verilmesini uygun buluruz. 
Ders saatleri dışında, başka bir işte çalışan öğrenci
ye imtihanlarda bazı tercih hakkı tanırız. 

6 — Dış memleketlerle, öğrenci mübadelesini 
faydalı buluruz. 

T — Dış memleketlerle kültür mübadelesini 
uygun buluruz. 

8 — Burs sisteminin günlük geçimi karşılıyacak 
şekil ve miktarda düzenlenmesi, köy çocuklarının or 
ta tahsil yapmaları i;in ilçe merkezinde yatılı okul
lar açılması ve yüksek tahsil gençliği için, Üniversi
te olan yerelrde, ihtiyaca kâfi modern yurtlar tesis 
^edilmesi taraftarıyız. 

9 — Öğretmenler ve Öğrenciler, tam bir fikir 
hürriyetine sahip olmalıdırlar. 

10 — Yurdumuzda mıntıka sanat okullarına ve 



k ö y öğrenmeni okullarına daha çok ihtiyacımız oldu
ğu kanaatindeyiz. 

11 — Akşam ve gece okullarının, ilk tahsilden 
yüksel tahsil derecesine kadar faaliyette bulunmala
rı lüzumuna inanırız. 

î ş ve meslek sahibi vatandaşlar, bu okullardan 
fayd^anabilmehdir ler . 

12 — ö z e l okulların da kurulmasını iyi karşüa-
rız. Bu okullara gerekü Hükümet yardımları da esir
genmeyecektir . 

13 — Her türlü faydalı yayınlar desteklenecek
tir. 

• 14 — Müzelerimizin genişletilmesi; Arkeoloji 
bölgelerinin muhafazası, yeni kazılarla zenginleştiril 
meşini önemli addederiz. Arkeoloj i bölgelerinin, tu
rist celbini mümkün kılacak tesislerle donatılmasını 
ve ulaştırma kolaylıklarının da sağlanmasını faydalı 
ve zarurî gürürüz. 

15 — üniversitelerimiz hakkında Anayasamızın 
bütün hükümlerinin, titizlikle ve sadakatle tatbiki 
hususunda kararlıyız. 

E — Dış Siyasetimiz : 
1 — Dış siyasetimiz, parti prensiplerinde be

lirtilmiş olan esaslara göre yürütülür. 
2 — Millî ve vatanî hislerimizin ve isteklerimi

zin daima ön plânda tutulması,' askerî ve iktisadî 
kudretimizin artırılması hususunda, hiçbir tavize 
müsaade edilmemek şartile, devletler arası anlaş -
maların yapüması, bütün bu anlaşmaların Birleşmiş 
Milletler prensiplerine uygun olması. 

3 — Dış memleketlerdeki vazifelerin, oralara 
gelecek vatandaşlara son derece kolaylıklar göster -
m esi. 

4 — Elçilerimizin meslekten yetişmiş zevattan 
seçilmiş olması taraftarıyız. 

F — Adlî ve Hukuki İşlerimiz : 
1 — Adlî işlerde; anayasamızın teminat altına 

aldığı mahkemelerimizin istiklâlinin muhafazası, dâ
vaların çabuk ve adilâne bir şekilde asgari hadde 
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harç esası üzerinden, sonuçlandırılması, hâkimlerin 
refahının sağlanması. 

2 — Hâkim teminatına ka t iyen el sürülmemesi 
taraftarıyız. 

3 — Mahkeme masraflarının fevkalâde azaltıl
ması taraftarıyız. 

4 — Borçlar kanununun adilâne bir şekilde dü
zene konması. 

5 —.Hapishanelerimizin islâhı ve modernize e-
dilmesini, tutukluların boş vakit geçirmelerini önle
yici tedbirlerin alınmasını, çalışma sahalarının sağ
lanmasını, okuma, yazma ve diğer bilgilerini arttı
rıcı tedrisata tabi tutulmalarını, tutukluk süreleri 
azalmış olanlardan iş sahalarında faydalanılması i-
çin gerekli tedbirler alınmasını lüzumlu görürüz. 

Basın hürriyetine el sürülmemesi için, lüzum
lu tedbirlerin alınması taraftarıyız. 

8 — Ferdin hak ve hürriyetini muhafazada titiz 
]jği, her ferde şamil bir ahlâk prensibi olarak kabul 
ediyoruz. 

G — Malî Siyasetimiz : 
1 — Malî Siyasetimizde, hazine menfaati ile va 

tandaş menfaatinin birbirinden üstün tutulmamasını 
istiyoruz. 

2 — Vergi siyasetimizde adaletten ayrınılmama 
sı ve adil bir sistemin kurulup tatbik edilmesini, 

3 — Bütün maaş ve ücretlerden vergi kesilme
mesini, her hak sahibinin eline geçecek miktarın net. 
ve bir kalem olarak bordurolarda gösterilmiş olma
sı, memur ve ücretlilerin alacakları para miktarını 
k a t i olarak bilmesi, devlet hizmetindeki memur ve 
ücretÜlerin ve emeklilerin ve dulların tahsislerinin 
asgarî geçim indekslerine göre ayarlanması ve de
recelerin ve zamların bu miktarın üzerinde mütalâa 
edilmesini zaruri görüyoruz. 

4 — Hizmettekilere zam yapıldıkça, emekli y e 
dullara da aynı zamların paralel olarak intikalinin 
ve tahsisinin usul tutulması zaruridir kanaatindeyiz. 

5 . _ Para kıymetinin, istikrarını ve emniyetini 
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muhafaza ve temin ga3--emizdir. 
6 — Döviz temini için; dış piyasalarla rekabeti 

sağlamak, standardize edilecek ihraç mallarımızın 
sürümünü arttıracak ve turist celbini sağlayacak 
şekilde teşkilâtlandırılması ve pasaport muameleleri
nin basitleştirilmesi ve iç ve dış turizmin mutlak dö
viz sağlayacak sistemlere kavuşturulmasını istiyo -
ruz. 

7 — Emisyon ve kambiyo rejimlerinin, Türk pa
rasının müstakâr bir halde bulunmasını sağlayacak 
ve .memleket içinde ve dışında kıymetini yüksel
tecek ' şekilde ayarlanması gayemizdir. 

8 •— Yıllık bütçelerin kabarık yekûnda olma
sından ziyade, millî gelir dikkate alınarak, denk büt 
çe olarak tanzimi ve tahakkukunun sağlanması ta
raftarıyız. Bütçelerde; yatırımların yurdun ihtiyaç
larını sağlayacak ihtiyaç sırasına göre, diğer yulara 
sarı olacak surette düzenlenmesi ve yatırımların 
mutlak önceden hazırlanmış plân ve programlara, 
göre hazırlanması esas tutulacaktır. 

9 — Merkez Bankasının kuruluş kanununa uy
gun olarak, muhtariyetinin muhafazasını zaruri gö
rürüz. 

10 — İthalât ve ihracat sistemlerimizde; muva 
zenin sağlanmış olmasını, zaruri görürüz. İhracat ge 
lirlerimizin artması için, ihraç mallarının standarize 
edilmesi mecburiyetinin lüzum ve tatbikine inanıyo
ruz. 

11 — Enflâsyondan kaçınmayı, hayat pahalılı -
ğmı önleyici en müessir tedbir sayıyoruz. 

12 — Millî bankalarımızın, şahsi teşebbüsü des--
tekleyici krediler sağlanmasında vazıfedar kılınma
sı ve mıntıkasını arayıp bulma ve destekleme husu
sunu, meslekî bir vazife olarak benimsenmesi esası
nın kabulünü şahsi teşebbüsü koruyacak sanayici ve 
finansman sağlayıcı bankaların ayrıca kurulması ve 
Maliye Bakanlığının Millî bankaları bu prensiple mü 
tenasip çalışmalarında sık sık kontrol ve murakabe 
edebilecek ve muvaffakiyetleri görülenleri taltif, ak
si zuhur edenleri teczive edecek şekilde, teşkilâtlan-
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dırılması taraftarıyız. 
13 — Tek işçi dahi çalıştıran müesseselerin ka

panmaması için; ilmî esaslara uygun takip ve des
tekleme prensiplerine dayanan kredilerin mutlak su
rette ve tatbikî şekilde faydalanma sahasmda tutul
ması esaslarının kabul ve tatbiki suretiyle büyük 
faydaalr sağlanacağı kanaatindeyiz. 

14 — Partimiz; köyün her bakımdan kalkınma
sını, tam anlamında sağlıyabilmek için, köy bütçele
rine mahallî idare büfelerinden tatminkâr nisbette 
her yıl gerekli yardım tahsisatının ve ödeneğin ya
tırılmasının prensip ittihazının şart olduğu kanaatin 
deyiz. 

15 — Emekli Sandığının muhtar bir idareye ka
vuşturulmasını daha faydalı buluyoruz. 

16 — Emekli Sandığının muhtar bir durumda' 
faaliyeti neticesi sağlanacak geürlerin ve imkânla
rın, daha çok emeklilerin, dulların maaş ve tahsi
satlarının arttırılması ile, topluma fayda sağlayacak 
toplumsal gelir sağlayıcı, inkişaf ettirici, tesis ve te
şebbüslere tahsisini ve bir program dairesinde bu 
tahsislerin şemalandırılmasmm tatminkâr bir siste
me bağlanması taraftarıyız. 

H — İktisadî Siyasetimiz: 
1 — Çalışanın para kazananın, yurdun her ala

nında kalkınmasına fayda sağlayacağına inanıyoruz. 
2 — Çalışıp kazananın verdiği emeğe karşılık 

elde ettiği kazancın, daha geniş bir sahaya yayıl
masını ve vatandaşlara daha geniş ig alanlarının a-
çılmasını sağlayacak yeni yeni teşebbüslere bir baş
langıç olacağını, aynı zamanda devlet hazinesinin 
bu kazançtan faydalar elde edeceğini kabul ediyo
ruz. 

3 — Onun içindir ki; her türlü iktisadî hareket 
ve faaliyeti makbul addediyor ve devletin bu gibi te 
şebbüslere müzaheret etmesi ve himeyekâr olmasını 
lüzumlu görüyoruz. 

4 — Ferdin iktisadî hürriyetinin kısılmamasım 
.zarurî göriirüz. 

5 — Hususî teşebbüsün teşviki görevini van -
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makla mükellef olan hükümetin de, geri kalan ikti
sadî hareketleri, devlet sermayesiyle, canlandırma
ğ a gayre t göstermesini istiyoruz. 

6 -— B u sahada devlet işletmeciliğinin de lüzu
munu takdir etmekle beraber, elde edileceklerin ucu
za mal olmasını sağlamak için her türlü masrafla
rın azaltılmasının lüzumuna kani bulunuyoruz. 

7 — Ticarette; iyi ahlâk, çok çalışma ve kazan
ma, daima iyiye ve iyiüğe doğru bir hareket, faliyet 
ve ciddiyeti makbul addederiz. Ticarette rekabetin; 
başkasının zararına yöneltilmemesini, daha iyi kali
te, daha mükemmel ambalaj, daha temiz ve ucuza 
satmayı hedef tutacak olan, rekabeti doğru buluyo
ruz. 

8 — Iç ve dış ticaretimizde; paranızın kıyme
tini düşürtecek her türlü hareket ve faaliyeti zarar
lı gürürüz. Buna mukabil iç ve dış ticaretimizi daha 
faal ve hareketli bir duruma yükseltmesini, memle
ketin hayr ına ve kazancın ve millî geürin artmasına, 
vergileri ödeme gücünün çoğalmasına sebep olaca
ğına inanıyoruz. 

9 — Yerü sanayiin inkişafı için, yeteri kadar 
serbesti vermek isteriz. Bu babta hükümet lüzumlu 
teşvik ve himaye ve yardımı esirgemiyecektir. 

1 0 — Maden işletmesi, motor ve Petrol sana-
yii'nin hızla ilerlemesi için, yabancı sermaye ile işti
rak etmek taraftarıyız. 

Ziraat İşleri : 
1 — Ziraat işlerinde, teknik ve modern usullere 

taraftarız. 
2 — Çiftçiye, istihsalini arttıracak teknik ve il

mî yardımların yapılmasını uygun buluruz. Bölgele
rine yakın kurulacak olan (ziraî donatım istasyon
larından) kira karşılığı ziraat makinelerini alıp, -top
raklarını köyce işletmelerini ve işlerinin sonunda bu 
makineleri, istasyonlara geri vermelerini, makine ile 
ziraatın daha çok. verinüi ve kazançlı olacağını doğ
ru buluyoruz, 

3 — Topraksız koylunun, millî araziden fayda
lanmalarına müsaade edilecektir. 
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4 — Toprak dağıtımında güçlük yaratan ve top
rak sahipleri arasında her zaman anlaşmazlık mey
dana çıkaran tapu yanlışlıklarının düzeltilebilmesi i-
çin, kadastro işlerinin sür'atle devam ve sona erdi
rilmesini lüzumlu görüyoruz. 

5 — Köylümüzün fazla ekip, fazla kazanmasını 
sağlayacak olan tedbirlerin alınmasını ve teşviklerin 
ve yardımların yapılmasını ve bu arada sunî gübre 
istihsal ve istihlâkinin arttırılmasını faydalı buluyo
ruz. 

6 — Köylümüzü; çifüik, ziraat ve köy sanat
ları sahasında, yıkıcı değil yükseltici, kredi imkân -
larına kavuşturmak istiyoruz. 

7 — Ziraat mevsimi dışında, köylümüzün ikinci 
bir iş daha yapabilmesini, çalışıp kazanmasını sağla
yacak (köy iş yerleri) nin kurulması için, gerekli 
tedbirlerin alınmasını zarurî görüyoruz. 

8 — Ormanların korunması köy iş yerlerinde, 
bu orman artıklarından çeşitli oyuncaklar, âletler 
yapılıp satılması için köylümüze öğütler verilip kurs 
lar açıamasım faydalı görüyoruz. 

9 — Hayvancılığımızın da, fennî surette gelişti
rilmesi kararındayız. Hayvan yeminin bu konuda baş 
ta geldiğine inanıyoruz. 

10 — Meteroloji işlerinin, Münakalât, Turizm ve 
Ziraat sahalarında tatminkâr fayda sağlayacak teş
kilâta ve kifayete kavuşturulması gayemizdir. 

11 — İstatistik teşkilâtının, her sahada faydalı 
olacak kifayete ulaştırılması taraftarıyız. 

12 — Askerlikte çalışkanlığı ve Kabaliyeti ile 
başarı gösteren çiftçi gençlerimizin, ziraat işlerinde 
yetişmeleri için, kısa süreli, Avrupa ve Amerika 'ya 
gönderilmesini usul tutacağız. 

j — Sağlık ve Sosyal işleri : 
1 — Köye kadar doktoru göndermek gayemiz

dir. Şartlar ne olursa olsun, bu hizmet ve yardımın 
yapılmasını hedef tutmaktayız. 

2 Fabrikalarda doktor ihtiyacının tamamlan 
ması, işçiye sigortalar vasıtası ile tedavi usulünün 
frenisletiîme^i ve kolavlastırılması taraftarıyız. 
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3 — Memuriyetten ve hizmetten emekliye ay-
Tilmış olanların meccanen tedavi ve ilâçlarının sağ
lanması için tedbirler alınmasını lüzumlu görüyoruz. 

4 — Kimsesiz kalmış ihtiyarların devlet şefka
tine mazhar olmaları hususları, usullere bağlanacak
t ı r . 

5 — Yurdumuzun nüfusunun arttırılması lüzu
muna kaniyiz. Doğan çocukların ve annelerinin ha
yatlarının korunmasını bir vatan borcu biliyoruz. Bu 
mı Sağlamak için devlet elemanları ve hususî şahıs
ların kuracakları (köy ve kasaba çocuk bakımı yurt 
larmm) büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. 

6 — Her köyde, bir ebe, bir sağlık memuru ve 
bir eczanesi olan (Sağlık merkezi) , her kazada, po-
likinik, doğum ve ameÜyathaneli (yardımcı hastaha-
ne) ve vilâyet merkezlerinde tam teşkilâtlı hastaha-
neler kurulması en önemli görevimizdir. Bu konuda 
teşkilât kuracak özel teşebbüslerin desteklenmesi 

: taraftarıyız. 
Koruyucu tebabat teşkilâtının kifayete kavuş : 

tularak ihyası taraftarız. 
7 — Köycülük ve köy çalışmalarını; köyün her 

' bakımdan kalkınmasını sağlayacak şekilde resmî ve 
kihayetli bir teşkilâta ve sisteme bağlaması... Bu 
maksatla İçişleri Bakanlığına bağlı bir (köy işleri 
genel müdürlüğü) kurulması taraftarıyız. 

8 — Köyde emniyet teşkilâtının Kurulması ta
raftarıyız. 

K — Nafıa, Ulaştırma İşleri : 
1 — Köylerimize kadar, motorlu vasıtaların u-

laştınlabilmesi ön hedeflerimizdendir. 
2 — Kaza merkezlerinin; stabiüze, vilâyet mer

kezlerinin, birbiri ile, asfalt yollarla bağlanması 
sağlanacaktır. 

3 — Demiryolu teşkilâtının şebeke ve vasıtala
rının, iyi bir halde bulundurulması, personelinin hu
zur ve rahatlık içinde ve kifayetle çalışabilmesini 
sağlamak amacındayız. 

4 — Deniz yollarımızın, modern iskele ve tesis
lerle donatılması ve Deniz vasıtalarımızın komşu 
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devletler deniz vasıtalarile rekahet edecek bir du
rumda mükemmelleştirilmesi ve çoğaltılması taraf
tarıyız. 

5 — H ava ulaştırması ve nakliyatının, hem em
niyetli ve hem ucuz bir duruma getirilmesi prog-
ramlaştırılacak ve dış memleketlerle olan hava u-
laştırma ve nakliyat işlerine büyük önem verile
cektir. 

6 — Ulaştırma teşkilâtımızın; bir seferberiik ha 
ünde yapacağı büyük hizmetin, daima plânlaştırıl -
mış olması, her çeşit i k m a f ve tamir ihtiyaçları 
g ö z önünde tutularak, noksanların hazar zamanında 
giderilmesi ve teşkilâtın daima ihtiyacı karşıhyacak 
durumda bulundurulması taraftarıyız. 

7 — Köylümüzün elektriğe kavuşturulması ve 
ziraatimizin geüştirilmesi için, küçük ve büyük ba
rajların yapılmasına devam olunması taraftarıyız. 

8 — Bu günün teknik vasıtaalrı ile kolaylıkla 
açılabilen tünellere, ana yollarına da daha çok önem 
verilmesi, bu suretle mesafenin kısaltılması ve akar
yakıtının azaltılması lüzumuna ve bu faydalınn elde 
edilmesi için, çok çalışılması şarttır kanaatindeyiz. 

9 — Muhaberatın, seyahatin ve her türlü nak
liyatın memleketin çapında bütün hava. kara ve de
niz yolları teşkilâtlarımızın müşterek, çalışması pren 
sibi esasına dayanan bir faaliyet sistemine kavuştu
rulması sureti ile günü gününe muhabere, nakliyat 
ve seyahat gidiş - geüşler temini ve mümkün o l 
mazsa, müddetlerin asgari hadde indirilmesi tedbir
lerinin alınması taraftarıyız. 

10 Köylerde küçük teşekkül halinde P. T. 
T. nin kurulması gayemizdir. 

L — Basın - Yayın işleri : 
1 Kanunlarımızla teminat altına alınmış olan 

Basın - Yayın ve fikir hürriyetinin; en ufak bir a-
rızaya uğramamasına titizlikle riayet etmek, inkişa
fına hizmet etmek, daima bu kutsî hürriyete saygı 
göstermek amacındayız. t 

2 _ Basının; radyo ve televizyonun bir kuttur 
• müessesesi olduğunu da göz önünde tutarak, bu hu-
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sustaki yayınları teşvik ve himaye taraftarıyız. 
3 — Basının bütün ihtiyaçlarını, ucuza sağlama

yı vazife biliriz. 
4 — Köylerimize kadar, gazetelerin kısa zaman

da gönderilmesi için, devlet himayesinde bir (da
ğıtana düzeni) kurulması taraftarıyız. 

5 — Basında iş verenlerle çalışanlar arasında 
sıkı bir arkadaşlık kurulması için gereken tedbirle-

~rin alınması lüzumuna kaniyiz. 
6 — Yurdumuzda (televizyon) tesislerinin ku

rulmasını ve kısa bir zamanda yayınlarının sağlan
masını ve bunun köye kadar uzatılmasını lüzumlu 
görürüz. Her evde bir televizyon bulundurmak istiyo 
ruz. 

7 — Memleketin kültür seviyesinin daimi suret
te yükseltilmesi amacı ile, köylere kdar teşmil edile
cek öğretici mahiyette yayınların desteklenmesini ve 
dağıülmasını sağlayacak ciddî bir teşkilâtın kurul -
ması taraftarıyız. 

8 — Bu nevi yayınları yapacak kudrette olan . 
müellifleri, sanatkârları himaye edecek ve kolaylık
lar sağlayacak mütehassıs bir kurulunda teskin ta
raftarıyız. Telif haklarının devlet himayesine alınma 
sını zaruri göriirüz. 

M — Seçimler ve Partinin B. M. M. gurubu: 
a — Seçimler : 
1 — Partimiz; kanunun tasrih ettiği esaslar ve 

hükümler dahilinde bütün seçimlere katılmayı ka
bul eder. 

2 — Genel seçimlerde; her vilâyet (seçim çevre
s i ) için bu çevrenin hissesine düşen milletvekili ade
dinin en çok (beşte biri) nisbetindeki milletvekili 
namzetlerini, genel merkez, aday olarak gösterine 
hakkını haizdir. 

3 — Bir seçim çevresinde aday yoklamasını 
kazanamamış olanlar, genel merkezce, aynı secim 
çevresinde aday gösterilmez. 

4 — Genel seçimlerde, Genel merkezin konten
jan ına girecek adayların, her bakımdan yüksek va
sıflı kişiler olması şarttır. 
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b — Parti B, M. M. Gurubu: 
1 — B. Millet Meclisine dahil olan Parti Millet

vekilleri, Parti B. M. M. gurubunu teşkil ederler. Gu
rup mutlak çoğunlukla toplanır. Ve mevcudu ço -
ğunluğu ile karar verir. 

2 — Parti Meclis gurubu; B. M. M. nin her top
lantı yılı başında, gizli oy ve mutlak çoğunlukla bir 
başkan, iki başkan vekili ve (5) üyeden mürekkep 
idare heyetini seçer. 

Birinci toplantıda mutlak çoğunluk sağlanmaz--
sa, ikinci toplantıda çoğunluk ile rey alanlar sekilir
ler. Reylerde beraberlik olursa, kura ile seçim sonuç 
landırüır. 

Parti meclis gurubu idare heyeti üyelerinden ka 
binede vazife almış, olanlar, guruptan çekilmiş sayı
lırlar. Yerlerine yeni bir seçimle seçilenler getirilir. 

3 — Parti Mecüs gurubu; Partinin prensip ve 
programlarına ve parti gurubu umumî idare heye
tinin bu programa uygun kararlarına uymak zorun
dadırlar. Her parti medis gurubu toplantılarına ka
tılırlar. Makbul özürler göz önünde tutulur. Parti 
aidatından başka, guruba, gurup I. Heyetinin tesbit 
edeceği miktarda yıllık para yardımı yaparlar. 

ait hükümler; yeni çıkacak B.. M. M. î ç Tüzüğü hü
kümlerine 'uygun Olarak ve gurupça tanzim edilecek 
talimata göre, çalışmalarını düzene koyar. 

C — Vilâyet ve Belediye Meclis Gurupları : 
1 — Partinin temsil edildiği her vilâyet merke

zinde; seçilecek vilâyet ve Belediye Umumî Meclisi 
Üyeleri, bu teşkilât içinde, kendi meclis guruplarını 
seçerler. 

2 Parti umumi idare heyeti, bu meclis gu
ruplarının çalışma usullerine dair bir talimat hazır-
lar 

3 __ Parti umumî idare heyeti; Vilâyet umumî 
meclisi ve Belediye umumî mecüsi namzet üyelerinin 

4 — Parti Meclis gurubu kuruluna 

4 Vilâyet ve t$eıeaıye un 
leri, bu talimata uygun hareket 
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