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A — ESASLAR 

Partinin Adı v e Merkezi : 
Madde 1 — «Hürriyet Partisi» adı ile siyasî bir 

Cemiyet kurulmuştur. Partinin Merkezi Ankara'da
dır. Lüzum görülen yerlerde bu Nizamname hüküm
lerine göre şubeler açılacaktır. 

Partinüı Mevzuu ve Gayes i : 

Madde 2 — Partinin mevzuu ve gayesi, Cumhu
riyet kanunları dairesinde çalışarak Programında 
yazılı esasları vatandaşlarımıza benimsetmek ve bu 
yoldan memlekete hizmet etmektir. 

B — GÎRÎŞ VE ÇIKIŞ ŞART VE USULLERİ 

Partiye G i r l j Şartları: 
Madde 3 — Partiye aza olabilmek için; 

I — Türk vatandaşı olmak, 

II — Medeni haklara sahip ve mebus seçme eh
liyetini haiz bulunmak, 

III — Türk kültürünü benimsemiş ve partinin 
program ve nizamnamesi hükümlerini kabul etmiş 
olmak, 
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IV — Ağır hapis veya şeref ve haysiyet kırıcı 
bir suçtan dolayı hapis cezasiyle mahkûm olmamış 
bulunmak, (şeref ve haysiyet kırıcı suçlar dışında 
ağır hapis cezasına uğrayanlardan, cezaları infaz ve
ya kanuen affedilmiş bulunanlar, Umumî İdare 
Hey'eti karariyle Partiye kabul edilebilirler.) 

V — Vatanın bütünlüğünü ve Millî İstiklâli par
çalamayı hedef tutan hareketlere katılmamış ve 
Millî Hâkimiyet esasına uymıyan komünist ve fa
şist ideolojilere saplanmamış olmak, 

VI — Fikrî ve Siyasî çahşmalariyle anti - de 
mokratik temayüllere sahip oldukları mütebariz ha
le gelmemiş bulunmak, 

VII — Evvelce partiden «Daimî çıkarma» hük-
müile çıkarılmamış olmak, şarttır. 

Partiye kabul edildikten sonra bu maddedeki 
şartlardan herhangi birini haiz olmadıkları, bir par
tilinin ihbarı üzerine veya resen tesbit edilenlerin 
kaydı, partiye girişte tâbi tutuldukları usûle müte¬ 
nazır olarak terkin edilir. 

«İstifa suretiyle partiden ayrılmış olanların tek
rar partiye kabul edilebilmeleri, istifalarının hakk 
ve zarurî veya kanunî bir sebebe istinat ettiğini i» -
bat etmelerine bağlıdır. Bu halde 4 üncü maddedeki 
hükümlere göre muamele yapılır. 
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Partiye Giriş T * Partiye Kayıt Usulü t 

Madde 4 — 3 üncü maddeki şartlan haiz olup da 
partiye kayıt edilmek istiyen her vatandaş, ikamet
gâhının veya iş yerinin bağlı bulunduğu parti oca
ğına bir «Giriş beyannamesi» verir. Bu beyanname
de parti program ve nizamnamesindeki prensipleri 
tamamen benimsediğine ve parti azası olduğu müd
detçe bu prensiplere her hal ve şartta sadık kalaca
ğına dair namus ve şerefi üzerine söz verir. İki nüs
ha olarak tanzim edilecek beyannameyi alan ocak 
İdare Hey'eti, gerekli tahkikatı yaptıktan sonra, ka
bule karar verdiği takdirde, her iki nüshayı İdare 
Hey'etinin mührü ile tasdik ve üzerlerine azanın 
ocakta aldığı aza numarasını, verilen kararın tarih 
ve numarasını işaret eder. 

Nüshalardan biri ocakta açılacak aza dosyasın
da hıfz, diğeri en kısa zamanda ocağın bağlı bulun
duğu kaza İdare Hey'etine teslim olunur. Aza ayni 
zamanda ocaktaki aza defterine de kayıt olunur. 

Kaza İdare Hey'eti ocağa müteallik muamelesi 
tekemmül etmiş olan bu beyannameyi, o ocak için 
açacağı dosyaya koyar ve azayı aza defterinde o 
ocağa tahsis edeceği kısma kayıt eder. 

Kaza İdare Hey'eti tekemmül etmemiş beyanna
melerin noksanlıklarını tamamlatmak, azanın ocak
ta aldığı numara ile aza defterinde aldığı numara 
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arasındaki mutabakatı sağlamak mecburiyetindedir. 
Uygun görmediği kabul kararlarına karşı bir ay içe
risinde iVlâyet İdare Hey'eti nezdinde itiraz eder. 
Vilâyet İdare Hey'etinin vereceği karar kafidir. 

Partiye kayıt olunan azalara mevcudu varsa be
deli mukabilinde «Hüviyet Varakası» ve «Rozet» ve 
rilir. 

Kabul Edilmiyen Giriş Beyannameleri : 

Madde 5 — Ocak İdare Hey'etleri, partiye giriş 
talebini kabul etmedikleri takdirde^ bu hususu en. 
geç 15 gün içinde yazılı olarak beyanname sahibine 
ve bağlı oldukları kaza İdare Hey'etine bildirirler. 

Beyannamede adres gösterilmemiş veya göste
rilen adrese tebligat mümkün olmamış ise karar; 
ocak binasında münasip bir yere asılarak ilân edilir. 

Müddeti içinde tebliğ veya ilânın yapılmaması 
halinde giriş talebi kabul edilmiş sayılır. 

Partiye giriş talebi kabul olunmıyan vatandaş 
kararın tebliği veya ilânı tarihinden itibaren bir ay 
içinde Vilâyet İdare Hey'etine yazılı itirazda bulu
nabilir. Kaza İdare Hey'eti de Ocak İdare Hey'etinin 
redde mütedair kararma bir ay içinde Vilâyet İda
re Hey'eti nezdinde itiraz edebilir. Vilâyet İdare 
Key'etinin bu husustaki kararı kafidir. 
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Madde 6 — Başka partilerin mensubu olarak 
mebusluk yapmış olanlarla, o partilerin Merkez teş
kilâtında vazife görmüş olanların partiye kabulleri, 
Umumî İdare Hey'etinin tasdiki ile tekemmül eder. 
Partiden Çıkış ve Çıkışların Kayıt Usulü: 

Madde 7 — Partiden çıkış istifa, ihraç, vefat gi 
bi sebeplerle olur. İstifa etmeksizin başka partiye 
geçme ihraç, ocak bölgesindeki alâkayı, haber ver
meksizin, kat'î olarak kesme istifa hükmündedir. 

İstifanın yazılı olması lâzımdır. İstifa mektubu, 
partilinin kayıtlı bulunduğu ocağa vçya bu ocağa 
gönderilmek üzere herhangi bir üst parti kademesi
ne verilir. 

ihraç; bu husustaki disiplin kurulu kararının 
üst kademelerden Ocak İdare Hey'etine tebliği ile 
tesbit olunur. 

Vefat ve başka partiye geçiş gibi hadiseler Ocak 
İdare Hey'etince resen tesbit olunur. 

Bu hallerden herhangi birinin vukuu ile bir 
partilinin partiden ayrıldığı sabit olursa, Ocak İda-
Te Hey'eti azanın ocak kayıtlarından düşülmesine 
karar vererek bir «Azalıktan çıkma zabtı» tanzim 
eder. Giriş beyannamelerinde olduğu gibi iki nüsha 
ve onlardaki malûmatı ihtiva edecek şekilde tanzi
mi gereken bu zabıtlardan birisi c :ak, diğeri kaza 

T 
TBMM KUTUPHANESI



dosyasındaki beyannameye bağlanır. Her iki İdare 
Hey'eti bu hususu aza defterindeki kayde ayrıca işa
ret ederler. 
Kayıtlı Bulundukları Ocak Bölgesinden ayrılanlar s 

Madde 8 — Kayıtlı oldukları ocak bölgesinde» 
ayrılanlar, ocakla ilişiklerini kesip gidecekleri Ocak 
İdare Hey'etine hitaben bir yazı alırlar. Nakil o l u 
nan kayıt eski ocakta terkin ve alınan yazıyı ibraz
la, yeni ocakta tescil olunur. 

Bu nakil azanın partiye ilk giriş tarihini değiş
tirmez. 

Madde 9 — Partiye giriş ve partiden çıkış usûl
lerini tanzim eden yukardaki hükümlerden herhangi 
birinin tatbikinde vaki olacak yolsuzlukları, üst ka 
demeler İdare Hey'etleri tetkik ve tahkik mevzuu 
yapmak ve gerekirse yanlış muameleyi İslah etmek 
ve partiyi şahsî hislerine âlet etmeye çalıştığı sabit 
olan vazifeliler hakkında disiplin takibatı istemek 
mecburiyetindedirler. 

C — PARTİ TEŞKİLÂTI 

Vilâyetler ve Merkez Teşki lâü: 

Madde 10 — Parti teşkilâtı şunlardır: 

I — Ocak, Nahiye, Kaza, Vilâyet İdare Hey 'et 
leri ve Kongreleri, 
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II — Vilâyet Disiplin Kurulları, 

III — Umumî Disiplin Kurulu, 

IV — Umumî İdare Hey'eti 

V — Umumî Kongre. 

TeşkPâlın Kuruluş ve Uekllleri : 

Madde 11 — Parti teşkilâtının ilk kademesi v e 
temeli köy ve mahallelerde kurulacak ocaklardır-
Bundan sonra sırasiyle Nahiye, Kaza, Vilâyet ve M e r 
kez kademeleri gelir. Teşkilât esas itibariyle İdarî 
taksimata muvazi olarak kurulur. 

Ocak ve Nahiyelerin tesis ve görülecek lüzum 
üzerine lağvedilmeleri veya birleştirilmeleri kaza 
îdare Hey'etinin teklifi ile Vilâyet îdare Hey'eti ta 
rafından kararlaştırılır. Ocağı olmıyan yerlerin v e 
ya lâğvedilen ocakların azaları kaza İdare Hey 'et i 
nin tesbit edeceği, coğrafî şartlar itibariyle, en m ü 
sait ocak kütüğüne kaydedilir. 

Lüzum görülen yerlerde ilgili Vilâyet İdare 
Hey'etinin teklifi üzerine Umumî İdare Hey'etince 
itibari Vilâyet, Kaza, Nahiye veya köy ocağı teşki
lâtı kurulabileceği gibi, kurulmuş bu çeşit teşkilât 
ayni usûl ile lağvolunabilir. 
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Müteşebbis ve Muvakkat İdare Heyetleri : 

Madde 12 — Bir üst kademe İdare Hey'eti tara
fından; 

I — Yeni Teşkilât kurulacak yerlerde «Müteşeb
bis İdare Hey'etleri», 

II — İdare Hey'ctlerinin yedekleriyle birlikte 
toptan veya toplantı nisabını sağlıyamıyacak şekilde 
kısmen çekilmeleri veya işten el çektirilmeleri se
bebiyle inhilâl ettiği yerlerde «Muvakkat İdare Hey' 
etleri», 
kurulur. 

Bu şekilde kurulan İdare Hey'etleri, İdare Hey'
etleri hak ve vazifelerine sahiptirler. İşten el çek
tirme halinde kurulan «Muvakkat İdare Hey'eti» ye 
ni İdare Hey'etinin ssçilmesi için kademe Kongresi
ni en geç bir ay içinde fevkalâde toplantıya çağır
mağa mecburdur. Diğer hallerde müteşebbis veya 
Muvakkat İdare Hey'etleri normal Kongreye kadar 
vazifelerine devam ederler. 

Ocak, Nahiye, Kaza ve Vilâyet Kongreleri : 

Madde 13 — Kongreler yılda bir toplanır. 
Umumî İdare Hey'etinin aksine kararı olmadık

ça ocak Kongrelerine Nisan ayı iptidasında başlanır. 
Diğer kademe Kongreleri Vilâyet Kongresinin en 
geç Haziran ayı sonunda icrasını sağlıyacak tarih
lerde yapılır. 
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Fevkalâde Kongreler : 

Madde 14 — Müstacel hallerde Kongreler fevka
lâde olarak toplanabilirler. Ocak Kongresinin fevka
lâde toplantısı, ocakta kayıtlı azaların üçte birinin 
yazılı toklifi üzerine veya Nahiye İdare Hey'etinin 
resen göstereceği lüzuma göre Kaza İdare Hey'eti 
karariyle yapılır. 

Nahiye Kongresinin fevkalâde toplantısı, Nahi
yeye bağlı Ocak İdare Hey'etlerinin yarısının yazılı 
teklifi üzerine veya kaza İdare Hey'etinin resen gös
tereceği lüzuma göre Vilâyet İdare Hey'eti karariyle 
yapılır. 

Kaza Kogresinin fevkalâde toplantısı, kazaya 
bağlı Nahiye İdare Hey'etlerinin hepsinin iştirak 
edecekleri yazılı teklif üzerine veya Vilâyet İdare 
Hey'etinin resen göstereceği lüzuma göre Umumî 
İdare Hey'eti karariyle yapılır. 

Vilâyet Kongresinin fevkalâde toplantısı, Vilâ
yete bağlı Kaza İdare Hey'etlerinin ekseriyetinin 
teklifi veya resen Umumî İdare Hey'eti karariylo 
yapılır. 

Kongrelerin Sureti Teşekkülü: 

Madde 15 — Ocak Kongrelerine o ocağa kayıtlı 
azalar iştirak ederler. Nahiye Kongrelerine, Nahiye
ye bağlı her ocak için Ocak Kongresine seçilmiş, oca-
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ğa kayıtlı bulunan azanın 50 ye kadar kısmı için i k i ' 
şer, bundan yukarı sayıda her aza için birer «Tem
silci» iştirak eder. 

Kaza Kongrelerine, Kazaya bağlı her Nahiye 
için Nahiye Kongresince seçilmiş, nahiye çevresin
deki ocaklarda kayıtlı bulunan azanın «Öt)0» e kadar 
kısmı için ikişer ve bundan yukarı beher 250 aza 
için birer «Temsilci» iştirak eder. 

Vilâyet Kongrelerine, Vilâyete bağlı her kaza 
için kaza kongresince seçilmiş, kazalarda kayıtlı bu 
lunan azanın 1000 e kadar olan kısmı için ikişer v e 
bundan yukarı sayıda beher 1000 aza için birer «Tem
silci» iştirak eder. 

Doğrudan doğruya kazaya bağlı müstakil ocak
lar, Kaza Kongresine 500 e kadar aza için bir, bun
dan yukarı sayıda beher 250 aza için birer «Temsil
ci» gönderirler. 

Üst kademeler İdare Hey'etleri reye katılma
mak şartiyle Kongrenin tabiî azalarıdır. 

Kogrelere D a r e t : 

Madde 16 — Kogreler en az onbeş gün evvelin
den başlanarak kendi kademleri, İdare Hey'etleri ta
rafından münasip ilân vasıtalariyle davet olunurlar.. 
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Ocak ve N<_hiye İdare Hey etleri, K o l y e l e r i n e 
iştirak edecek aza veya temsilcilere bunların adları 
ve soyadlarına göre tertip edilmiş listelerle, Kongre 
gündem, gün, saat ve mahallini ayrıca tebliğ eder 
ve imzalarını alırlar. Nisaba tesir etmiyecek imza ve 
tebliğ noksanlıkları Kongrenin müteberiyetini ihlâl 
etmez. 

Aza mikdarı 500 den fazla olan ve gazetesi bu 
lunan yerler Ocak İdare Hey'etleri, azalara tebligat 
yapmaksızın ilân ile iktifa edebilirler. 

Kaza ve Vilâyet İdare Heyetleri, Kogrelerine 
iştirak edecek temsilcilere Kongre gündem, gün, sa
at ve mahallini şahsî davetiyelerle tebliğ ederler. 

İmzalı listeler ve davetiyelerin alındıklarını m ü -
beyyin makbuzlar, Kongre günü, İdare Hey'etleri 
tarafından Kongre divanlarına teslim olunur. Bunlar 
Kongre evrakı meyanında muhafaza edilir. 

Kongrelerde Açılış va N u a b : 

Madde 17 — Kongreler, kendi İdare Heyet ler i 
nin Reisleri veya İdare Hey'etinin çekilmiş olması 
halinde, üst kademe İdare Hey'etinin memur edile
cek bir azası tarafından, yoklama yapıldıktan sonra, 
aza veya temsilcilerin çoğunluğu ile açılır. 

Çoğunluğun mevcut olmaması halinde toplantı 
ertesi güne bırakılır ve Kongre o gün mevcut ata 
veya temsilci ile açılır. 
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Kongre Divanı : 

Madde 18 — Kongreleri; Kongre tarafından ve-
partililer arasından seçilmiş, Kongre divanları idare 
eder. 

Kongre divanları; bir reis, bir ikinci Reis, ve lü
zumu kadar kâtip'den teşekkül eder. Divan seçim
leri gizli reyle yapılır. Ocak ve Nahiye Kongreleri 
üçte iki ekseriyetle karar verdikleri takdirde, Divan 
seçimleri açık reyle yapılabilir. Kaza ve Vilâyet 
Kongrelerinde üçte iki ekseriyetle karar verildiği 
takdirde, yalnız kâtip seçimleri açık reyle yapılabilir. 

Divanın karariyle halli gereken mevzularda, di 
vana mensup her azanın birer reyi vardır. Reylerde 
müsavat halinde Reisin bulunduğu taraf tercih edi
lir. 

Kongre Divanının Müzakereler Başlamadan Evvel 
Yapması Gerekli Teikikai : 

Madde 19 — Ocak Kongrelerinde Kongre divanı 
evvelâ ocağın aza dosyasındaki beyannamelerle, ka 
deme İdare Hey'etince verilen imzalı aza listesini 
veya aza defterini karşılaştırır ve Kongreye iştirak 
edenlerin azalık sıfat ve hüviyetlerinin sıhhatini tes-
bit. eder. Dosyada beyannamesi bulunmıyan kimse
leri Kongreye iştirak ettirmez. Aza dosyası bulun
mıyan ocakların, dosya tamamlanmaya kadar kong
releri yapılamaz. 
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Nahiye Kongrelerinde Kongre divanı evvelâ 
Kongreye iştirak etmiş bulunan ocakların kongre-
zabıtlarını tetkik ve temsilci mevcudunu ve temsil
cilerin hüviyetlerinin sıhhatini bu zabıtlara göre-
tesbit eder. Kongre zabıtlarında ismi bulunmıyan 
temsilciler Kongreye iştirak ettirilmez. Kongre zap
tı ibraz edilmiyen ocaklar kongre dışı bırakılır. Di
van Kongreye başlamadan evvel tetkikat neticeleri
ni kongre zabtının başına geçirmek ve kongrede h a 
zır bulunan aza veya temsilcilerin bir listesini kong
re evrakına bağlamak mecburiyetindedir. 

Kaza ve Vilâyet Kongreleri de yukariki esaslar 
dahilinde icra olunur. Kongre divanlarına alt kade
me kongreleri mazbatalarını, kongreyi açan kademe 
îdaıe Hey'eti reisi veya onun yerine kongreyi açan 
aza, diğer kongre evrakı meyanında ibraz eder. 

Divanların bu tetkikleri ve aldıkları kararlar 
neticesinde toplantı nisabının bozulduğu anlaşılırsa 
kongre devam etmez ve esbabı mucibeli bir raporla 
durum bir üst kademe İdare Hey'etine bildirilir. 

Kongrelere İtirazlar ve Tetkik Usulleri : 
Madde 20 — Ocak Kongresi toplantısının yolsuz

luğuna veya kongreye iştirak edenlerin partiye k a 
yıtlı olup olmadıklarına dair bu ocağa kayıtlı azala
rın itirazları, kongre gün ve saatına kadar Ocak İda
re Hey'etine yazılı olarak veya kongre divanı seçil-
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dikteı* sonra divana şifahî veya yszılı yapılır. Divan 
her şeyden önce bu hususu, kendisine tevdi edilen 
Kongre evrakı, ocak aza dosyası ve aza defterinden 
tetkik ederek neticeye bağlar ve vardığı sonuncu 
kongreye bildirir. Bu mevzuda kongreden karar al
mağa lüzum yoktur. İtirazın mahiyeti ve divanın ka
rarı kongre mazbatasına geçirilir. 

Partili azalarm Ocak, Nahiye ve Kaza kongrele
rinde nizamname hükümlerinin ihlâl olunduğu yo 
lundaki şikâyetleri kongrenin kapanış gününden 
itibaren en geç üç gün içinde üst kademe İdare 
Hey'etine yazı ile bildirilir. Üst kademe İdare Hey' -
eti tetkikat ve tahkikatını bir hafta zarfında ikmal 
ederek vardığı kararı şikayetçiye yazıl olarak teb
liğ eder. Şikâyetçi iddiasnda İsrar ederse üç gün, içe
risinde durumu bir üst kademeye bildirebilir. Bu ka
demenin vereceği karar kat'îdir. 

İcap ediyorsa itiraz edilen hususlar nihaî karar 
dairesinde ıslâh ve üst kademe kongresi buna göre 
yapılır. 

itirazların tetkik ve tahkiki sırasında ocak ve 
kaza kayıtları arasında tahalüfler olduğu takdirde, 
kaza kayıtları esas alınır. 

Vilâyet Kongreleri hakkındaki şikâyetlerin 
kongrenin kapanış gününden itibaren 15 gün içinde 
yazı ile yapılması lâzımdır. Bu şikâyetlerin tetkiki 
Umumî İdare Hey'etine aittir. Bu Heyyetin verece
ği kararlar kafidir. 
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Müddetinde yapılmayan itirazlar nazara alın
mazlar. 

Kongrelerin İdaresinde Riayet Olunacak Hususları 

Madde 21 — Kongrelerin idaresinde aşağıdaki 
esas ve usûllere riayet olunur. 

I — Söz hakkı yalnız Kongre azalarınmdır. Ka
demeler İdare Hey'etlerinde vazife almış olanlar sa
dece İdare Heyetlerine veya şahıslarına müteveccih 
tenkitleri cevaplandırırlar. Partili Mebuslarla Bele
diye Reisleri ve Umumî Meclis azaları lüzum hasıl 
oldukça konuşabilirler. 

II — Seçimlerde Kongre kademesi çevresinde 
kayıtlı her partili namzet gösterilebilir. 18 inci mad
denin hükümleri mahfuzdur. 

III — Seçimlerde namzet gösterileceklerin ad
ları ve soyadları, kayıtlı oldukları ocaklar, Kongre 
salonunun uygun bir yerine ve herkesin görebile-
«ceği şekilde yazılır. Buraya yazılmamış olmak seçil
m e y e mani değildir. 

IV — Açık rey ile yapılacak seçimlerde göste
rilen namzetler evvelâ tesbit olunur ve rey verme 
soy adlarına göre alfabe sırasiyle yapılır. 

V — Seçimler gizli rey ile yapılır, tasnif aleni
dir. 18 inci madde hükümleri mahfuzdur. 
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VI — Kongre Reisi Kongrenin disiplinini temin, 
bu nizamname hükümleri dairesinde gerekli evrakı 
tanzim etmek veya ettirmekle mükelleftir. Söz hak
kını ihlâl edenleri tahrikat yapanları, sadet dışı ko
nuşanları men etmek, icabında bunları kongre hari 
cine çıkarmak onun selâhiyetleri cümlesindendir. 

VII — İdare Hey'etlerinde bulunanlar veya b u n 
lardan herhangi bir sebeple ayrılmış olanlar; mes 'u-
liyetlerine iştirak ettikleri kademeler kongrelerine 
temsilci sıfatiyle iştirak edemezler. 

G ü m d e m : 

Madde 22 — Her Kongrenin gündemi kendi ka
demesi İdare Hey'eti tarafından tesbit olunur. N o r 
mal Kongrelerde bu gündem Kongre karariyle tadil 
edilebilir. 

Fevkalâde Kongrelerin gündemini Kongreyi g e -
Tektiren meseleler teşkil eder. 

Kongreler gündemlerindeki işlerini kolaylaştır
mak için lüzum görecekleri sayıda komisyon seçer
ler. 

Kongre Çalışmalarında Riayet Olunacak Hususlar t 

Madde 23 — 19 ve 20 nci maddeler hükümleri
ni yerine getiren ve Kongrenin nizamî şekilde t o p 
landığını tesbit eden Kongre Divanı, ilk önce î d a r » 
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Hey'etinin «Yıllık faaliyet raporunu» okutur. Bu ra
porun okunmasından sonra lüzumuna göre seçilecek 
3 - 5 kişilik bir «Hesapları tetkik komisyonu» defter 
ve vesikalar üzerinden İdare Hey'etinin yıllık hesap
larını tetkike başlar ve burada «Faaliyet raporu» üze
rinde konuşmalar açılır. Faaliyet raporuna parti ka
demesinin müteakıb yıla ait «Bütçe» sinin de bağ
lanmış olması lâzımdır. 

Kongreler parti programı ve işbu nizamname ile 
kendi kademelerine verilmiş bilcümle parti işleri
nin ifa ediliş şekil ve tarzlarını incelemek ve bu hu
suslarda noksanları tamamlayıcı kararlara varmak, 
tavsiyelerde bulunmak selâhiyetini haizdirler. Bu 
konuşmalar sırasında divana gelecek olan hesapları 
tetkik komisyonu raporu da ayrıca müzakere mev
zuu edilir. 

Neticede hesapları tetkik komisyonu raporu ve 
gelecek yıl bütçesi üzerinde işarî rey ile ve çoğun
lukla nihaî kararlar verilir. Bu kararlar verilmedik
çe seçimlere geçilemez. 

Bundan sonra kademe İdare Hey'etinin ve üst 
kademe Kongresine gidecek temsilcilerin seçimleri 
yapılır. İdare Hey'etlerine rey sırasiyle ve asıl aza 
adedince yedek aza ayrılır. Seçimlerde reylerde m ü 
savat halinde riyaset divanınca rey sahipleri ara
sında ve Kongre huzurunda kur'a çekilir. 
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Seçimlerde reylerin tasnifi kongre azaları ara
sından kura ile seçilecek 5 kişilik bir «Tasnif Komis
yonu» tarafmdan yapılır. 

Kongre Zabıtları : 

Made 24 — Kongre Divanları 19 ve 20 inci mad
deler hükümlerini de dikkate alarak Kongre safa
hatını tesbit eden bir zabıt tutarlar. İki nüsha olarak 
hazırlanacak bu zabıtlara yine ikişer nüsha olarak 
tanzim edilmiş bulunan diğer Kongre evrakı rapto-
lunur. 

Kongrenin hitamını müteakip, bu nüshalardan 
biri Kongre kademesi, diğeri üst kademe İdare Hey' -
etine gönderilir. Kongre zabtının altını bütün divan 
azalarının imzalamış bulunmaları şarttır. 

İdare Hey'eleri : 

Madde 25 — İdare Hey'etleri kendi kademeleri 
kongreleri tarafından seçilir. 

Ocak İdare Hey'etleri 5 

Nahiye İdare Hey'etleri 5 

Kaza idare Hey'etleri 7 

Vilâyet İdare Hey'etleri 11 

Azadan teşekkül eder. 
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İdare Hey'etlne Seçileceklerden Aranılacak Şartltrı 

Madde 26 — İdare Hey'etine seçilebilmek için; 
I — Bir Kongre devresince azalık hak ve vazi

felerinden mahrum edilmiş olmamak, (Bu müddetin 
devamı sırasında) 

II — Ayni Hey'ette ana, baba, çocuk, kardeş, 
karı veya kocası bulunmamak (İçtima halinde en 
çok rey alan, buna imkân bulunmazsa en yaşlı olan 
tercih edilir.) 

III — Disiplin Kurulunda veya başka bir İdare 
Hey'etinde Reis veya aza olmamak, 

IV — Mebus olmamak, 
lâzımdır. 

İdare Hey'ellerinde Vazife Taksimi: 

Madde 27 — İdare Hey'etleri ilk toplantıla
rında gizli reyle aralarından bir reis, bir ikinci reis, 
bir muhasip ve bir kâtip seçerler. 

Ocak ve Nahiye İdare Hey'etleri ikinci reis seç
mezler, lüzumu halinde kâtip aza onun vazifesini de 
görür. 

İdare Hey'eti Reisliği ile Belediye Reisliği vazi
feleri ayni şahısta birleşemez. 
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Reis; İdare Hey'etinin temsili gereken yerlerde 
bu hey'eti temsil eder, icap eden temasları yapar. 
Yazılan yazılardan hesap işlerine taallûk edenleri 
muhasip aza ile, diğerlerini kâtip aza ile birlikte i m 
za eder. 

Reisin temsil sıfatı dışında azalara nazaran fark
lı hiç bir durumu yoktur. Parti kademesini ilzam 
edici görüşme, konuşma ve yazışmalarda İdare Hey'
etinin kararını almadan hareket edemez. 

İkinci Reis; reisin yarduncısıdır. Reis bulunma
dığı zaman ona vekâlet eder. 

Muhasip Aza; hey'etin hesap işlerine bakar. Ka
nun nizam ve talimatlar dairesinde lüzumlu muha
sebe defterlerini tutar. İdare Hey'eti kararlarına uy 
gun olarak sarfiyatta bulunur. Bü sarfiyatın uygun
suzluğundan Reisle birlikte şahsen mes'uldür. A lda . 
tın, tahsili, kademenin malî durumunun tanzimi için 
lüzumlu tedbirleri İdare Hey'etine teklif ve alacağı 
karar ve direktifler dairesinde feu işleri tedvir, m u 
hasip azanın vazifelerindendir. Hesap işlerine müte
allik evrakı Reisle birlikte imza eder. 

Kâtip Aza; kanun, nizam ve talimat dairesinde 
ve muhasebe işleri dışında lüzumlu defterleri tutar» 
vesaiki tanzim eder, bu mevzulardaki muhaberatı. 
Reisle birlikte imza eder. 
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Reis, Muhasip ve Kâtip azalar kademe İdare 
Hey'etinin dosya, defter, para, eşya gibi bilcümle 
mevcudunun muhafazasından kademe İdare Hey"e-
tine, kademe İdare Hey'eti de üst kademelere karşı 
mes'uldürler. 

İdare Hey'eti Toplamlıları ve Nısab : 

Madde 28 — İdare Hey'etleri haftada en az bir 
defa toplanırlar. Toplantının açılabilmesi için ocak 
v e Nahiyelerde 3, kazalarda 5, Vilâyetlerde 7 aza. 
nın toplantıda bulunması şarttır. Toplantılarda ak
ların yapılacağı gün saat ve mahal tesbit olunarak 
karara geçirilir. 

İlk toplantıda Reis, İkinsi Reis, Muhasip ve K â 
tip azaların seçimlerini müteakip, haftalık toplantı
ların yapılacağı gün sat ve mahal tesbit olunarak ka
rara geçirilir. 

Kararlar toplantıda bulunan azanın çoğunluğu 
i le verilir. Mazereti olmadığı halde üst üst'e mutat 
ö ç toplantıya iştirak etmiyen aza müstafi sayılır, 
îstifa etmiş sayılan aza bu karara karşı Vilâyet İda
re Hey'eti nezdinde itirazda bulunabilir. Kararına 
itiraz edilen hey'et Vilâyet İdare Hey'eti ise bu iti
raz Umumî İdare Hey'etine yapılır. Bu Heybetlerin 
verecekleri kararlar kafidir. 

Mutad günler dışındaki toplantıların gün, saat 
v e mahallinen, azalara imza mukabilinde tebliğ edi l 
miş olması şarttır. 
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İdare Hey'eılerlnin Tutacakları Defterler : 

Madde 29 — İdare Hey'etleri aşağıda yazılı def
terleri tutarlar: 

I — Aza defteri : Partiye girenlerin hüviyetleri, 
partiye giriş tarihleri, aylık veya yıllık para taah
hütleri, partiden çıkış veya nakilleri bu deftere ya
zılır. (Bu defter Ocak ve Kaza İdare Hey'etlerinde 
tutulur.) 

II — Karar defteri : İdare Hey'etinin her toplan
tısında alınan kararlar tarih ve numara sırasiyle b u 
deftere yazılır ve kararların altı azalar tarafından 
imzalanır. 

III — Gelen ve giden evrak defterleri-: Gelen 
ve giden evrak tarih ve numara sırasiyle bu defter
lere kayıt ve gelen evrakın asılları ve giden evrakın 
müsvaddeleri bu tarih ve numaralar altında dosya
larında hıfzolunur. 

IV — Varidat ve Sarfiyat : Parti namına alman 
bütün paraların alındıkları ve sarf olunan parala
rın da verildikleri yerler sarih olarak bu defterlerde 
gösterilir. 

V — Demirbaş eşya defteri : Demirbaş mahiye
tindeki bil 'umum parti eşyası giriş ve çıkış evrakı 
müsbitesi tarih ve numaraları ve müteselsil demir
baş numarasiyle bu deftere kaydedilir. 
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Parti, varidatını dip koçanlı ve müteselsil nu 
maralı makbuz mukabilinde alır. Masraflarını müs¬ 
bit evrak mukabilinde yapar. Makbuz dip koçanlar» 
ve müsbit evrak muhafaza olunur. 

tdare Heyetlerinin Müddetleri ve Münhaller : 

Madde 30 — idare Hey'etleri vazifelerine müte 
akip Kongreye kadar devam ederler. Bu müddet 
içinde vefat, istifa veya sair sebeplerle Hey'etttea 
ayrılanların yerine en fazla rey almış bulunan y e 
dek azalar sıra ile getirilir. 

tdare Hey'etlerinin vazifeleri: 

Madde 31 — İdare Hey'etlerinin vazifeleri şun
lardır : 

I — İşbu nizamname icaplarını, Umumî İdare 
Hey'eti kararlarını, üst kademenin vereceği talima
tı, kendi kademesi kongresinin kararlarını yerine 
getirmek, 

II — Kendine bağlı teşkilâtı idare ve murakabe-
etmek, kademelerin faaliyetlerini tanzim etmek, 

III — Kendi Kongrelerinin gündemini tanzim 
etmek, senelik faaliyet raporu ile gelecek yıl bütçe
sini ihzar ederek kongreye sunmak, (Senelik faali
yet raporunda sene içinde teşkilâtta yapılan teftiş
lerden alınan neticelerin gösterilmesine bilhassa 
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dikkat olunur. Vilâyet İdare Hey'etlerince ocaklar
dan başlıyarak bütün teşkilâtın aza dosyaları, aza 
defterleri senede bir defa mutlaka teftiş ettirilir. 
Noksanlak ikmal olunarak durum Vilâyet Kongresi
ne sunulur.) 

IV — Partiyi geliştirmek ve kuvvetlendirmek 
ve bu hususta gerekli görülen tedbirleri bir üst ka
demeye bildirmek, parti gelirlerinin en elverişli şe
kilde toplanması ve yeni gelir kaynakları bulunması 
için tedbirler almak, 

V — Seçimlerde partinin kazanması için faali
yette bulunmak, 

VI — Çevreleri içindeki bütün siyasî ve idari 
faaliyetlerle alâkalanmak, çevrelerinin maddî ve 
manevî kalkınmasının memleket ve milletimizin 
topyekûn ilerlemesi unsurlarından biri olduğu haki
katini daima göz önünde tutarak, bu mevzularda tet
kik ve müşahedelerinin neticelerini teklif ve tavsi
yeler halinde üst kademeler İdare Hey'etlerine bil
dirmek lüzum gördükleri ve imkân buldukları za
man Mebuslar Vilâyet Umumî Meclisi ve Belediye 
Meclisi azaları ile müşterek toplantılar yaparak bu 
fikirlerini mes'ul makamlara duyurmağa çalışmak* 

VII — Parti Merkezlerinin ayni zamanda birer 
kültür ocağı olduğunu dikkate alarak, zaman zaman, 
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içtimaî, ahlâkî ve kültürel mevzuların görüşüleceg 
toplantılar tertip etmek; 

Yazışmada Usul: 

Madde 32 — İş ve vazife münasebetlerinde kf 
demeler kendi üst kademelerinden yukarı kademe 
lerle muhabereye girişemezler. Giriştikleri takdird 
usulsüz müracaata muhatap olan kademe müracaal 
iade eder ve Usulsüzlüğü yapan Hey'ete ihtarda bv 
lun ur. 

Müdafaa edilen fikir ne kadar haklı olursa o, 
sun yazışmalarda mütekabil sevgi, saygı ve nezahf 
ti ihlâl edici bir üslup kullanılamaz. 

Üst kademeye dinletilemiyen şikâyet ve talel 
ler, o kademeye de malûmat verilmek suretiyle W 
üst kademeye bildirilir. 

Tecrlz Edilmiyen Haller: 

Madde 33 — İdare Hey'etleri, Umumî İdai 
Hey'etlerinin muvafakatini, almadan partiyi ilzaı 
edici beyanatta bulunamazlar. 

Partiyi alâkadar eden işlerde kendi kademeli 
rine tekabül eden resmi makamlardan yukarı mı 
kamlarla muhabere edemezler. 

Bu kademelerin ve kademeler mensuplarını 
partiyi vasıta ederek şahsî menfaatlar için idarî m 

i 

TBMM KUTUPHANESI



camlara yazılı veya şifahî temasa geçmeleri ve bu 
uretle bu makamları işgal edenleri parti nüfuzu-
Hin tesiri altında bırakmaya çalışmaları hiç bir sü
etle tecviz olunamaz ve bu gibiler hakkında 53 üncü 
aaddenin (110) üncü fıkrası hükümleri dairesin di-
İplin takibatı icra olunur. 

femur, Kâtip ve Hademeler: 

Madde 34 — Yıllık bütçe ile mukayyet olmak sar
iyle kademelere lüzumlu memur, kâtip ve hademe-
arin işe alınmaları, işden çıkarılmaları tahsisatla-
ının tâyin ve tesbiti ve artırılması gibi işler İdare 
tey'etlerinin karariyle yapılır. 

•f Üş ve Murakabe : 

Madde 35 — Her İdare Hey'eti kendisine bağlı 
ademeler İdare Hey'etlerinin defterleri, hesapları 
e her nevi parti faaliyetleri hakkında bizzat veya 
azifelendireceği partililer vasıtasiyle teftiş ve rau-
akabe selâhiyetini haizdir. 

Teftiş neticesinde kanun, nizamname ve talimat 
ükümlerine göre lüzumlu defter, zabıt vesaire bu-
jnmadığı görülürse bunların temini için icap eden 
edbirleri aldırır. 

Teftiş edilen Hey'etin muamelelerinde yolsuz-
ık veya durumunda parti program ve nizamname
ne aykırılık görülür ve tahkikatın selâmeti icabet-
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tirirse, kısmen veya tamamen işten el çektirilme: 
sine, kazadan küçük kademeler için Vilâyet tdar 
Hey'etince, kaza ve Vilâyetler için Umumî İdar 
Hey'etince karar verilir. Pek acele hallerde Umum 
İdare Hey'etinin derhal tasvibini almak şartiyle V 
lâyet idare Hey'eti muvakkat olarak bu selâhiyel 
kullanabilir. 

İşbu işten el çektirme parti içindeki bütün v « 
zifelere de teşmil olunabilir. 

Madde 36 — Vilâyet İdare Hey'etinin işten e 
çektirme kararından dolayı alâkalılar Umumî î d l p 
Hey'etine yazı ile şikâyet edebilirler. Bu şikâyeti 
işten el çektirme kararının tebliği tarihinden itiba 
ren 15 gün içinde yapılması lâzımdır. 

Umumî İdare Hey'eti de meseleyi 15 gün içind 
neticelendirip alâkalılara tebliğ etmiye mecburdu! 

Umumî İdare Hey'etinin vereceği karar kafidir 

Madde 37 — Kongrelerce seçilen yeni idar 
hey'etlerine hey'ete ait defter, dosya, makbuz, zafol 
ve hesap mevcudunun devrinden imtina veya teb 
liğ edilen işten el çektirme kararma muhalefet edil 
mesi 53 ncü madde gereğince disiplin takibatını ica 
bettirir. 

Umumî K o n g r e : 

Madde 38 — «Umumî Kongre» parti teşkilâtına" 
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yüksek kademesidir. îki yılda bir «Umumî İdare 
l3ey'eti» nin tesbit edeceği yer ve zamanda toplanır. 

mumu İdare Hey'eti zarurî gördüğü hallerde b u 
nüddeti üç aya kadar uzatabilir. Temdidi zarurî kl 
an sebepler faaliyet raporunda izah olunur. 

Bu müddetin hitamında da Umumî Kongreyi 
oplantıya davet etmiyen Umumî İdare Hey'eti müs-
afi addolunur ve mevcut yedek azalar yeni İdare 

Hey'etini teşkil ederler. Yeni Umumî İdare Hey'eti 
Kongreyi derhal toplantıya çağırır. 

Yedek aza adedi üçten azsa bu vazifenin ifası 
Umumî Disiplin Kuruluna aittir. 

Umumî Kongrenin toplantı zamanı en az bir ay 
evvel teşkilâta bildirilir. 

Gerekli hallerde, Umumî İdare Hey'eti kararı 
veya temsilcilerin beşte birinin talebi ile, Umumî 
tdare Hey'eti tarafından Umumî Kongre fevkalâde 
toplantıya çağrılır. Fevkalâde Gongrenin gündemi
ni toplantıyı gerektiren meseleler teşkil eder. 

Umumî Kongrenin Sureti Teşekkülü : 

Madde 39 — Umumî K o n g r e : 

I — Her Vilâyetin, seçim kanuna göre çıkart
makta bulunduğu mebus sayısınca, Vilâyet Kongre
lerinde seçilmiş temsilciler, 

II — Partili eski Cumhur Reisleri, Eski Büyük 
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Millet Meclisi Reisleri, eski Başvekiller ve eski Umu
mî îdare Hey'eti Reisleri, 

III — Parti Meclis Gurubu İdare Hey'eti Reisi» 
Reis Vekili ve azaları 

IV — Partinin Vilâyet İdare Hey'etleri Reisleri» 

V — Vilâyet Merkezlerinin, partili, Belediye R e 
islerinden, teşekkül eder. 

Umumî İdare Hey'eti Reis ve azaları Umumî 
Kongrede müzakerelere iştirak eder rey veremez
ler. 

Umumi Kongre Riyaset Divanı : 

Madde 40 — Uumumî Kongre yoklamayı müte
akip çoğunlukla Umumî İdare Hey'eti Reisi tarafın
dan açılır. Çoğunluk yoksa, ertesi gün ayni saatte v e 
ayni mahalde yapılacak toplantıda, hazır bulunan 
azalar ile iktifa edilir. 

Umumî Kongre Riyaset Davanı: 

Madde 41 — Umumî Kongre, gündemindeki m e 
seleleri konuşmıya başlamadan evvel, gizli reyle b ir 
Reis ve iki ikinci Reis seçer. Ayrıca ve iş'ari reyle* 
lüzumu kadar kâtip seçilir.. Divanın karar vermesi
ni icabettiren hususlar Reis ve İkinci Reislerden te
rekküp eden üç kişilik Hey'eye aittir. 

Kararlar ekseriyetle verilir. 
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Kongre Divanlarınca riayet edilmesi gereken 
hususları tesbit eden nizamname hükümlerine, bu 
kısımdaki hususî ahkâm mahfuz kalmak şartiyle, 
Umumî Kongre Riyaset Divanları da uymak mecbu
riyetindedirler. 

Umumî Kongre Gündemi : 

Madde 42 — Umumî Kongrenin gündemi Umumî 
İdare Hey'eti tarafından tesbit olunur. Kongre gün
demine ve çalışma usullerine hakimdir. Şu kadar 
ki, herhangi bir meselenin gündeme alınabilmesi 
için, mevcut azanın en az yirmide biri tarafından 
yazılı teklif yapılması icabeder. 

Fevkalâde Kongrelerde gündem, daveti yapan 
Umumî İdareHey'eti veya talepte bulunanlar tara
fından tesbit olunur. 

Parti Programı ve nizamnamesinin tadiline ait 
tekliflerin gündeme alınıp müzakere mevzuu olabil
mesi için Umumî İdare Hey'eti tarafından veya en 
az 50 azanın imzasını muhtevi müşterek talep ile ya 
pılmaları lâzımdır. 

Bu kabil teklifler, mürettep aza adedinin mut
lak çoğunluğu ile kabul olunur. 

Umumî Kongrenin VazHe ve Selâhiyeileri: 

Madde 43 — Uumumî Kongre Partiyi alâkadar 
eden bütün meseleleri görüşür. Parti Umumî İdare 
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Hey'etinin faaliyet raporunun, Hesaplarını ve bütçe
sini tekik ederek, neticede hesaplar ve bütçe üzerin
de nihaî kararlara varır. 

17 Azalı Umumî îdare Hey'etini, 11 azalı Umumî 
Disiplin Kurulunu seçer. 

Umumî Kongrede Seçimler: 

Madde 44 — Umumî Kongrede seçimler gizli 
reyle yapılır. Kura ile taayün edecek Vilâyetten baş
lamak üzere azalar, bizzat ve sıra ile reylerini ve 
rirler. Reylerin tasnifi için temsilciler arasından", 
kongrenin münasip göreceği adetde ve kura 
ile ayrılmış kimselerden bir komisyon teşkil olu
nur. Bu Komisyon, kendi arasından bir Reis ve lü
zumu kadar kâtip seçer, tasnif alenîdir. 

Umumî İdare Hey'eti ve Umumî Disiplin kuru
luna seçilebilmek için toplantı nisabının mutlak ekse
riyeti nisbetinde rey almak lâzımdır. İlk se
çimde bu nisbet sağlanamazsa ikinci defa seçim ya
pılır, bunda da bu nisbet sağlanamazsa en fazla rey 
almış olanlar arasından istenilen sayının iki misli 
ayrılarak bunlar için üçüncü defa reye müracaat 
«dilir. Bu halde nisbî ekseriyet kâfidir. Reylerde m ü 
savat halinde kura çekilir. 

Kazanamıyanlar arasından, aldıkları rey yekûn
ları itibariyle asıl azalar adedince yedek aza ayrılır. 

Umumî Kongredeki diğer seçimler nisbî ekseri
yet le yapılır. 
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Umumi İdare Hey 'et i : 

Madde 45 — Umumî İdare Hey'eti Umumî 
Kongreden sonra partinin en yüksek teşkilât kade
mesidir. 

Umumî İdare Hey'eti; ilk toplantısında, azaları 
arasından bir Reis, bir ikinci reis, bir Umumî Kâtip 
ve bir Muhasip seçer, iş bölümü yapar. 

Umumî İdare Hey'etinin kendi arasında yaptı
ğı bu seçimler her yıl yenilenir. Ayni zevat yeniden 
seçilebilirler. 

Hükümet Reisliği lie Umumî İdare Hey'eti Re
isliği bir zatın uhdesinde birleşemez. Hükümet Re 
isi ve Parti Meclis Gurubu Reisi Umumî İdare Hey ' 
etinin tabiî azaları olup, reye de iştirak ederler. 

Reis, Umumî İdare Hey'eti toplantılarını idare 
eder. Umumî İdare Hey'etine ait olan partiyi t em
sil selâhiyetini, mer'î kanunlar, işbu nizamname v e 
Umumî İdare Hey'etinin tesbit edeceği esaslar daire
sinde istimal eder. 

İkinci Reis; Reisin bulunmadığı zaman ve yer
lerde Reislik vazifelerini görür. 

Partinin malî ve hesabı muhaberat ve muamelâ
tını Muhasip aza, diğer hususlardaki muhaberat v e 
muamelâtını da Umumî Kâtip tanzim ve tedvir 
ederler. 
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Vefat, İstifa vesair sebeplerle bu vazifelerden 
birinde vaki olacak inhilâl, gerekiyorsa yedek aza 
ile mevcut tamamlandıktan sonra, Umumî İdare 
Hey'etinin ilk toplantısında seçim yapılmak suretiy
le tamamlanır. 

Umumî İdare Hey'eti, Mürettep mevcudun ek
seriyetiyle toplanır kararlarını toplantı mevcudu
nun ekseriyetiyle verir. 

Hükümet azası iken Umumî İdare Hey'etine 
seçilenler, ilk Umumî İdare Heyeti toplantısında 
iki vazifeden birini tercih ederler. Bu yapılmadığı 
takdirde Hükümet azalığı tercih edilmiş sayılır. 

Umumi İdare Hey'eti Aralığı ile BSrleşemiyeoek 
Resmî Vazifeler: 

Madde 46 — Cumhur Reisliği, Büyük Millet 
Meclisi Reisliği veya Hükümet azalığına seçilen 
Umumî İdare Hey'eti mensupları bu vazifelerinden 
istifa etmiş sayılırlar ve Umumî İdare Hey'etinde 
açılan yerler yedeklerden tamamlanır. 

Umumî İdare Hey'etinin Vazife re Salâhiyetleri» 

Madde 47 — Umumî İdare Hey'etinin vazife v e 
selâhiyetleri şunlardır: 

I — Parti programı ve nizamnamesi esaslarına 
ve Umumî Kongre kararlarına göre partiyi teşkilât
landırmak: 

35 
TBMM KUTUPHANESI



II — Teşkilâtın Nizamname hükümleri dahilin
de çalışmasını temin etmek, 

III — Parti Program ve Nizamnamesinin lüzum
lu görülen hususları hakkında talimatname ve izah-
nameler yapmak ve bunları alâkalılara duyurmak, 

IV — Lüzumu halinde 13 üncü madde ile tesbit 
edilmiş bulunan yıllık Kongre zamanlarında Umumî 
veya Mevziî değişiklik yapmak, 

V — Parti programı ve nizamnamesi icapları
nın yerine getirebilmesi için lüzumlu, ilmî tetkik ve 
araştırmaları yapmak üzere, 49 uncu maddede yazı
lı ihtisas komisyonlarını kurmak ve bunların azamî 
verimle çalışmaları imkânlarını hazırlamak, bu tet
kik ve araştırmaların neticelerini parti yayınları 
olarak neşretmek, 

VI — Parti Meclis Gurubu ile temaslar yaparak 
ihtisas komisyonları marifetiyle elde ed.len netice
lerin Büyük Millet Meclisine intikallerini sağlamak, 

VII — Gençliği Demokratik usullere ve âmme iş
leri üzerinde düşünmeye alıştırmak için «Gençlik 
fikir ocakları» kurmak, (Bu ocakların kuruluş esas
ları ve çalışma usulleri bir talimatname ile tesbit 
olunur.) 

VIII — Partinin şahsî menfaat ve emellere âlet 
edilmesini önlemek için teşkilâtı devamlı bir müra-
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kabe altında tutmak, teftiş ve tahkikler sonunda 
usûl ve nizamlara ve parti prensiplerine aykırı ha
reketleri tashih ve islâh ile gerekli hallerde müseb
bipler hakkında takibatta bulunmak, 

I X — Nizamnamenin 53 üncü maddesinde yazı
lı parti suçlarını işlediklerine dair delil ve emare 
bulunan parti vazifelilerinin tamamına veya bir kıs
mına tahkikatın sonuna kadar işten el çektirmek, 

X — (II, VII ve IX) uncu fıkralarda gösterilen 
vazifelerin lâyıkı ile görülebilmesi için bir teftiş ku
rulu teşkil etmek, (Bu kurulun teşekkül tarzı, vazi
fe ve selâhiyetleri ile çalışma usûlleri bir talimat
name ile tesbit olunur.) 

X I — Partinin matbuatla olan münasebetlerini 
âzasından biri veya bir kaçı marifetiyle tedvir ve 
parti çalışmalarından matbuatı devamlı surette ha
berdar etmek, 

XII — Umumî seçimlerde her intihap dairesi için 
bu dairenin çıkarmakta olduğu mebus adedinin en 
çok beşte biri nisbetinde 48 inci maddede yazılı va 
sıf ve şartları haiz olanlar arasından Merkez nam
zetlerini tesbit etmek ve seçimle ilgili kanunî mua
meleleri ifa etmek, 

Merkez namzetlerinde aranacak vasıf ve şartlar: 

Madde 48 — Umumi seçimlerde parti merkezi
nin mebus namzeti olarak tesbit edeceği kimselerin: 
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Memleket kültürüne, içtimaî hayatına, ilmine 
hizmet etmiş, yüksek ilmî ve idarî vazifelerde bu
lunmuş, iyi şöhret ve ahlâk sahipleri arasından se
çilmeleri şarttır. 

Bir seçim çevresinden yoklamaya girip de kaza
namamış olanlar, Umumî İdare Hey'etince ayni se
çim çevresinden namzet gösterilemezler. 

İhtisas komisyonları: 

Madde 49 — Umumî İdare Hey'eti parti program 
ve nizamnamesinde ana hatları çiziden prensiplerin 
teferruatını tesbit etmek ve 47 nci maddenin (V), 
(VI) ncı fıkralarındaki gayeleri sağlamak maksadiy-
le partili veya partisiz kimselerden ihtisas komisyon
ları kurar. 

Bu komisyonlarda âza olacaklarda aranacak va
sıf ve şartlar, komisyonların terekküp tarzı ve çalış
ma usulleri hazırlanacak bir talimatname ile tesbit 
olunur. 

Aşağıdaki komisyonların kurulması mecburidir : 

I) Anayasa Çalışmaları Komisyonu, 
II) Adalet İşleri Komisyonu, 

III) İdarî İşleri Komisyonu, 
IV) İktisadî İşler Komisyonu, 
V) İçtimaî İşleri Komisyonu. 
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Disiplin Kurulları: 

Madde 50 — Parti faaliyetlerinin umumî hukuk 
ve bu nizamname prensipleri dahilinde disiplin ba
kımından murakabesini sağlamak ve partinin icra 
organlarından tamamen müstakil olarak vazife gör
mek üzere, alâkalı kademeler kongreleri tarafından 
disiplin kurulları teşkil olunur. 

Disiplin Kurulu Azalığı Hükümet azalığı ile 
birleşemez. 

Disiplin Kurulları şunlardır : 

I) Vilâyet Disiplin Kurulları, 
II) Umumî Disiplin Kurulu. 

Vilâyet Disiplin Kurulları: 

Madde 51 — 53 üncü maddede yazılı hareketler
de bulunan çevresi parti mensupları hakkmda tah
kikat yapmak ve disiplin kararları vermek üzere 
vilâyetlerde Vilâyet Disiplin Kurulu teşkil olunur. 

Vilâyet Disiplin Kurulları kongrelerince seçile
cek beş azadan teşekkül eder. Rey sırasdyle asil âza 
adedince yedek âza ayrılır. 

Disiplin cezaları: 

Madde 52 — Disiplin cezaları şunlardır: 

I) Yazılı olarak dikkati çekme, 
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II) «Bir Kongre devresince âzalık hak ve vaz i 
felerinden mahrum etme>, (Mahrum edilme devre
sinin başlangıcını disiplin kurulu tesbit eder. Bu c e 
za partilinin âzalık kaydının terkinini gerektirmez.) 

III) Azanın parti kayıtlarından muvakkaten çı
karılmasını gerektiren «Muvakkat çıkarma», (Bu 
halde partili müddetin hitamında partiye tekrar 
kaydedilmeyi istiyebilir. Bu tarih disiplin kurulu ka
rarında belirtilir.) 

IV) «Daimî çıkarma», (Bu halde partilinin âzalık 
kaydı silinir ve bîr daha partiye kabul edilemez.) 

Disiplin cezalarının tatbikini gerektiren haller: 

Madde 53 — Disiplin cezalarının tatbikini gerek
tiren haller şunlardır : 

I) — Parti programına, nizamname ve talimatna
meler hükümlerine, bunlardaki esaslara uygun o la 
rak parti Umumî İdare Hey'eti veya diğer parti İdare 
Hey'etleri tarafından verilen kararlara aykırı hare
ketlerde bulunmak, 

II) — Her türlü seçimlerde parti kararı olmadan 
müstakilen namzetliğini koymak, diğer partiler ve
ya müstakiller lehine propaganda yapmak veya 
parti namına tesbit ve ilân edilen namzetler aleyhi
ne çalışmak, onların isimlerini rey pusulalarından 
çıkarmak veya onların yerine başka isim yazmak, 
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III) — Partiyi şahsî menfaatlerine alet etmek v * 
bu maksatla parti nüfuzunu istismara tevessül et
mek, (I) inci fıkradaki hareketleri kasden yapmak, 

IV) — Parti içindeki tesanüdü ve teşkilât kade
melerinin ahenk ve faaliyetlerini bozacak hareket
lerde bulunmak, parti içinde şahsiyatla uğraşmayı 
âdet edinmek, (I, II, IV) üncü fıkralardaki suçların 
neşir yolu ile işlenmesi halinde, (III) üncü fıkradaki 
suçlarda disiplin cezası «Daimî Çıkarma» dır. 

(I, II, IV) üncü fıkralarda yazılı hususlardan d o 
layı bu hareketlere ıttıladan itibaren 6 ay ve herhal
de hâdiseden itibaren bir sene geçtikten sonra taki
bat yapılmaz. 

Tekerrürlerde, suçlarm işlenmesindeki şartlars-
da dikkate alarak, disiplin kurulları bir üst derece
deki cezalara hükmedebilirler. 

Parti Program ve Tüzüğünün tatbikatı üzerin
de tenkitlerde bulunmak disiplin cezasını gerek» 
tirmez. 

Disiplin takibatı açmakta usul: 

Madde 54 — Partililerin veya parti kademele
rinin şikâyeti üzerine veya resen disiplin takibatı 
açılmasını icap ettiren bir harekete ittila kesbede» 
Vilâyet İdare Hey'etleri veya Umumî İdare Heyet i , 
lüzum görürlerse hâdiseyi kendi azaları veya alt 
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leademeler veya bu kademeler mensupları veya her . 
hangi bir partili tarafından tahkik ettirirler. 

Tahkikat sonunda veya buna lüzum görülmiyen 
hallerde ihbar veya şikâyeti takibeden mesele İdare 
Hey'etlerinde müzakere edilir. 

Bu. müzakereler sonunda İdare Hey'etlerinin 
vardığı kararla birlikte mesele ilgili disiplin kuru
luna sevk olunur. 

Aleyhine müracaat edilen partili ile bunu ihbar 
ve bundan şikâyet edenler mensup oldukları İdare 
Hey'etlerinde bu işin müzakeresine iştirak edemezler. 
Bunların iştirak etmemesi müzakere nisabının ta-
.hassülüne mani bulunduğu takdirde, eksikler yedek
lerden ikmal olunur, idare Hey'etleri ıttıla kesbet-
tikleri ihbar veya şikâyeti, ıttıla tarihinden itibaren 
en geç bir ay zarfında disiplin kuruluna intikal et
tirmeye mecburdurlar. 

Birinci derecede ieikikai: 

Madde 55 — Birinci derecede tetkikatta bulunan 
disiplin kurulları, aleyhine disiplin takibatı istenen 
kimsenin müdafaasını aldıktan sonra işi müzakere 
eder ve karara bağlarlar. Disiplin Kurulları lüzum 
gördükleri taktirde alâkalıyı çağırıp, dinleyebilecek
leri gibi, alâkalı da şifahî izahat vermek üzere Di
siplin Kuruluna davet olunmasını isteyebilir. Bu 
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halde alâkalının çağırılıp dinlenmesi mecburidir. Ş i 
fahî müdafaalar hülâsatan zabta geçirilir. 

Disiplin Kurulu kararları alâkalılara tebliğ edil
mek üzere evrakı sevkeden İdare Hey'etine bildirilir. 

Umumî Disiplin Kurulu: 

Umumî Kongre tarafından seçilecek 11 azadan 
mürekkep bir Umumî Disiplin Kurulu teşkil olunur. 

Vazifeleri şunlardır : 

I) Umumî İdare Hey'eti Reis ve âzalariyle Umu
mî Disiplin Kurulu Reis ve azaları, partili mebuslar 
hakkında, Umumî Kongreye itiraz edilebilmek üze
re birinci derecede disiplin kararları vermek, 

II) Umumî İdare Hey'etinin talebi ile Vilâyet 
İdare Hey'etleri Reis ve azaları, Vilâyet Disiplin Ku
rulu Reis ve azaları hakkında 51 inci maddede ya 
pılı tahkikat ve takibatı yapmak, disiplin kararları 
vermek üzere mücavir Disiplin Kurullarından birini 
tavzif etmek, 

III) Vilâyet Disiplin Kurullarınca verilen ve iti
raz yolu ile gelen disiplin kararlarını tasdik, tadil v e 
ya red etmek suretiyle kat'î olarak karara bağlamak, 

vIV) Bir Vilâyet Disiplin Kurulunun inhilâl 
etmesi veya mahallinde esbabı mucibeye dayanıla
rak lüzum gösterilmesi halinde, Umumî İdare Hey ' -

43 

TBMM KUTUPHANESI



etinin talebiyle disiplin takibatının diğer bir Vilâ
yet Disiplin Kuruluna nakline lüzum olup olmadığı
na karar vermek, lüzumu varsa hâdiseye bakacak 
disiplin kurulunu tâyin etmek, 

Umumî Disiplin Kurulunun ieildkalı: 

Madde 57 — Umumî Disiplin Kurulu tetkikatı-
nı evrak üzerinde yapar, lüzum gördüğü hallerde, 
alâkalıyı dinleyebilir ve mahallinde tahkikat yaptı
rabilir. Alâklının talebi halinde onu dinlemeye mec
burdur. Kararların aleyhde tadili için alâkalının şi 
fahî veya tahrirî müdafaasını almak şarttır. 

Birinci derecede tetkikat hakkında 55 inci mad
de hükümleri ayrıca dikkate alınır. 

Disiplin Kurutları kararlarına itiraz : 

Madde 58 — Disiplin Kurullarınca birinci dere
cede verilecek kararlara karşı, tebliğ tarihinden iti
baren 15 gün zarfında, hakkında hüküm verilen alâ
kalılar ve evrakı Disiplin Kuruluna sevk eden İda
re Hey'etleri tarafından itiraz edilebilir. 

Vilâyet Disiplin Kurulu kararlarına karşı olan 
itirazlar alâkalılar tarafından Umumî Disiplin Kuru
luna gönderilmek üzere Vilâyet İdare Hey'etine ve
rilir. 

Vilâyet İdare Hey'eti 10 gün içinde kendi eeva-
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bı ile birlikte dosyayı Umumî Disiplin Kuruluna 
gönderir. 

İtiraz eden Vilâyet İdare Hey'eti ise itirazının 
bir suretini alâkalıya tebliğ ederek 10 gün içinde ce 
vap vermesini bildirir. Cevap verilmemiş ise keyfi
yet işaret edilerek evrak Umumî Disiplin Kuruluna 
gönderilir. 

Vilâyet Disiplin Kurullarından verilen «Daimî 
çıkarma» kararlarınn infazı, aleyhlerine itiraz b u 
lunmasa dahi, Umumî Disiplin Kurulunun tasdikine 
bağlıdır. Şukadar ki, Vilâyet Disiplin Kurulu «Dai
mî çıkarma» karariyle beraber bu karara ntaruz olan 
kimseye, partideki bütün filî vazifelerinden el çek-
tirebilir. 

Daimî ve Muvakkat çıkarma kararlarının infazı 
âzamin kaydının parti kütüğünden silinmesi demektir. 

Kesinleşen çıkarma kararları bütün teşkilâta 
bildirilir. Partilinin bağlı bulunduğu kaza ve ocak 
teşkilâtı çıkarma kararının kendilerine bildirilmesi
ni müteakip 7 nci madde gereğince muamele ifa 

Umumî Disiplin Kurulunun birinci derecedeki 
kararlarına karşı itirazlar bu kararın tebliği tarihîn
den itibaren 15 gün içinde, ilk Umumî Kongreye 
«evkedilmek üzere, Umumî İdare Hey'etine gönde-
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rilir. Bu itiraz hükmün infazını durdurmaz. Umumî 
Kongre bu itirazları kurra ile tesbit edilecek 15 v i 
lâyetin, kendi temsilcileri arasından ayıracakları b i 
rer temsilciden müteşekkil, bir komisyona havale 
eder. Komisyonun tanzim edeceği rapor Umumî He
yette okunarak, müzakere edilmeksizin kabul v e y a 
red şeklinde karara bağlanır. 

Disiplin Kurullarında çalışma usulleri ve nisap: 

Madde 59 — Her Disiplin Kurulu azalarından, 
birini gizli reyle Reis seçer ve bir azaya kitabet va 
zifesini verir. Bu âza Reisin bulunmadığı zaman ona 
vekâlet eder. 

Karulların mutat toplantı günleri yoktur. Tet
kik etmek üzere iş geldikçe Reisin yazılı davetiyle 
toplanırlar. Azalıklarda vukubulacak inhilaller, y e 
dek azalarla tamamlanır. Azalar çoğunluğunun yazı
lı talebi halinde Reis kurulu toplantıya çağırmıya 
mecburdur. 

Vilâyet Disiplin Kurullarının toplanma ve karar 
nisapları 3, Umumî Disiplin Kurulunun toplanma ni
sabı 9 ve karar nisabı 7 dir. 

İlk toplantıda karar nisabı elde edilemediği tak
tirde mesele bir hafta sonraya bırakılır. Bu toplan
tıda karar mevcudun ekseriyetiyle verilir. 

Kurullar vazifelerine yeni kongreye kadar d e 
vam ederler. 
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Ç — MALÎ HÜKÜMLER 

Parti gelirleri: 

Madde 60 — Partinin gelirleri şunlardır : 

I) Yılda 6 liradan az ve 120 liradan fazla o lma
mak üzere âza aidatı, 

I) Teberrular, 

III) Mevzuat hükümlerine uygun olarak tertip-
edilecek temsil, konser, müsamere, balo, güreş v e 
koşu gibi eğlencelerden elde edilecek hasılat, 

IV) Partinin takvim, rozet, hüviyet varakaları; 
hasılatı, 

V) Partinin yapacağı neşriyattan elde edilecek 
hasılat, 

Parti adına eğlenceler Vilâyet îdare Hey'etleri-
nin müsaadeleriyle tertip ve murakabeleri altmda 
icra olunur. 

Takvim, rozet ve hüviyet varakalarının yaptırı
lıp sattırılması Umumî İdare Hey'etine aittir. 

Parti teşkilâtı için lüzumlu defter, makbuz, k i 
lise, kâğıt ve emsalinin hazırlattırılması Umumî îda
re Hey'etine aittir ve bedelleri mukabilinde teşkilâ
ta dağıtılır. 
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Üst kademeler hissesi: 

Madde 61 — Kademeler malî durumlarının mü
saadesi nisbetinde gelirlerinin %10 a kadar olan kıs
mını üst kademelere gönderirler. 

Parti mevcutlarının muhafazası, sarfiyat: 

Madde 2 — Parti paraları banka olan yerlerde 
açtırılacak hesaplara yatırılır. Bu paralar İdare 
Hey'etleri Reis ve Muhasip âzalarının çift imzasiyle 
çekilir. 

100 liraya kadar olan masraf ilk toplantıda İda
re Hey'eti kararı alınmak şartiyle Reis ve Muhasip 
âza tarafmden birlikte yapılabilir. Bu miktardan 
fazla masrafın İdare Hey'eti karariyle yapılması 
mecburidir. 

İdare Hey'eti Reis ve azaları kademelerin mas
raflarından ve borçlarından, mevcut parasının de
mirbaşlarının vesair eşyasının muhafazasından par
tiye karşı müteselsilen mes'uldurlar. 

Gayri menkul iktisabı ve istikraz selâhiyerl: 

Madde 63 — Parti Umumî İdare Hey'eti parti
nin maksadına hadim olacak gayri menkulü iktisa
ba, devir ve ferağa selâhiyettardır. Parti maksadına 
•ygun olmak üzere istikraz akdeder ve lüzumunda 
Vilâyet İdare Hey'etlerini bu selâhiyetle teçhiz edile
bilir. 
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Muhasebe talimatnamesi: 

Madde 64 — Umumî İdare Hey'eti malî hüküm
ler bölümündeki nizamname maddelerinin tatbik şe
killerini gösterir bir Muhasebe Talimatnamesi ha
zırlar. 

D — PARTİNİN BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
GURUBU 

Madde 65 — Partili Mebuslar Parti Meclis Guru
bunu teşkil ederler. Uarti Meclis Gurubu mürettep 
âzalarının mutlak ekseriyetiyle toplanır ve mevcu
d u n ekseriyetiyle karar verir. 

Meclis Gurubu müzakereleri Umumî Heyetin ak
sine kararı olmadıkça gizli cereyan eder. 

Meclis Grubu Reis ve İdare Hey'eti: 

Madde 66 — Parti Meclis Grubu Büyük Millet 
Meclisinin her içtima yılı başında gizli rey ve mut
lak ekseriyetle bir Reis, iki Reis vekili ve 6 azadan 
mürekkep İdare Hey'etini seçer. İlk seçimde mut
lak ekseriyet sağlanamazsa ayni usûllerle ikinci de
fa seçim yapılır. Bunda da mutlak ekseriyet buluna
mazsa en fazla rey kazanmış olanlar arasından iste
nilen sayının iki misli ayrılarak bunlar için üçüncü 
defa reye müracaat olunur ve bu son seçimde nisbt 
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ekseriyetle iktifa olunur. Reylerde müsavat halinde 
kurra çekilir. 

Gurup Reisliklerine ve İdare Hey'tine seçilenler 
kabinede vazife aldıkları taktirde gurubdaki vazife
lerinden çekilmiş sayılırlar. 

İnhilâller yeni seçimlerle tamamlamr. 

Partili Mebusların riayet edecekleri hususlar: 

Madde 67 — Partili mebuslar; 

I) Meclis çalışmalarında parti programına, par
ti Grubu Umumî Hey'etinin bu programa uygun ka
rarlarına uymak mecburiyetindedirler. 

II) Makbul mazeretleri bulunmadıkça Meclis ve 
gurup tonlatılarına ve encümenlere katılırlar. 

III) Parti aidatından başka guruba, Gurup İdare 
Hey'etince tesbit edilecek miktarda yıllık para yar
dımı yaparlar. 

Parti Meclis Gurubuna Riyaset, Gurubu Temsil: 

Madde 68 — Parti Meclis Gurubu Reisi veya R e 
is vekili Gurup İdare Hey'eti ve Umumî Heyet top
lantılarına riyaset eder ve Gurubu temsil ederler. 

Gurup işlerinden Gurup İdare Hey'eti mes'ul-
dur. 

ÖO 
TBMM KUTUPHANESI



Gurup adına Gurup Reisi, Reis Vekili veya Gu 
rup îdare Hey'etince kendilerine vazife verilen söz
cüler konuşurlar. Meclis müzakereleri sırasında ica
bına göre Gurup azaları sözcülerine yardım ederler. 

İstizah ve sual takrirleri: 

Madde 69 — Herhangi bir mesele hakkında Bü
yük Millet Meclisinde istizah yapılabilmesi Gurup 
Umumî Hey'etinin kararma bağlıdır. 

İstizah talepleri Gurup ruznamesine diğer mese
lelere takdimen alınır. 

Hükümete itimat gizli reyle kararlaştırılır. 

Meclise verilecek şifahî sual takrirleri için Gu
rup İdare Hey'etinin mütalâasına müracaat olunur. 
İdare Hey'etinin mütalâası menfi olduğu takdirde 
bunun mücib sebepleri takrir sahibine izah edilir. 
Takrir sahibi takriri verip vermemekte serbesttir. 

Gurup Umumî Hey'etine verilecek istizah ve 
sual takrirleri hiç bir takyide tâbi tutulamaz. 

Gurup Disiplin Kurulu: 

Madde 70 — 71 inci maddede yazılı hareketler
de bulunan Gurup mensupları hakkında Gurup İda
re Hey'etinin müracaatı üzerine tahkikat yapmak 
ve Disiplin kararı vermek üzere Gurup Umumî Hey'-
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eti tarafından gizli rey ile seçilmiş Deş kişilik 1A1 
«Gurup Disiplin Kurulu» kurulur. Azaiıkiarda inhi-
lâl halinde yeniden seçim yapılır. 

Bu hey'et içlerinden birini gizli reyle Reis se
çer ve bir azaya kitabet vazifesini verir. îdare H e y 
etinin Reisi ve azaları Disiplin Kurulu'1a seçilemez
ler. Kurul tam teşekkül etmedikçe karar verilemez. 

Disiplin Kurulu seçimlerinde 66 ncı maddedeki 
usul tatbik olunur. 

Disiplin cezalarının tatbikini gerektiren halleri 

Madde 71 — Disiplin cezalarının tatbikini gerek
tiren haller şunlardır : 

I) Parti Gurubunun şeref ve haysiyetini muhil 
hareketler, 

II) Bu fasılda yazılı hükümlere aykırı fiiller, 
(Gurubu alâkalandırmayan ve fakat parti program 
ve nizamnamesine aykırı bulunan hareketlerden do
layı disiplin cezaları verilmesi, parti Umumî Disip
lin Kuruluna aittir.) 

Disiplin cezaları: 

Madde 72 — Disiplin cezaları aşağıda yazıl ıdır: 

I) Yazılı dikkati çekme, 

II) Muvakkat olarak guruptan çıkarma. 
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Gurup Disiplin Kurulu kararlarına Uiraı: 

Madde 73 — Disiplin Kurulu kararlarına karşı 
Gurup Umumî Hey'etine itiraz olunabilir. Bu top
lantıda Disiplin Kurulu Reis ve azaları müzakereye 
iştirak edebilir fakat rey veremezler. 

71 inci maddede yazılı hareketler Disiplin Kuru
lu mensupları tarafından yapılırsa, bunlar hakkında 
tahkikat icrası Umumî Hey'etçe seçilecek 5 kişilik 
hususî bir komisyona tevdi olunur. 

Madde 74 — Bu fasıldaki hükümler dışında, 
Gurub çalışma usûllerini tâyin ve tesbit etmek üze
re, Gurub İdare Hey'eti tarafından bir talimatname 
hazırlanır. Bu talimatname Gurup Umumî H e y e t i 
nin tasvibinden geçerek mer'iyete girer. 

E MAHALLİ MECLİS GURUPLARI 

Parti Vilâyet ve Belediye MedUsi Gurupları: 

Madde 75 — Partinin temsil edildiği her vilâyet 
merkezinde «Hürriyet Partisi Vliâyet Umumî Mecli 
si Gurubu» partili ve Belediye Meclisi bulunan yer
lerde de bir «Hürriyet Partisi Belediye Meclisi G u 
rubu» kurulur. 

Parti Umumî İdare Hey'eti tarafından bu Mec
lis Guruplarının çalışma şekil ve usullerini tesbit 
eden bir talimatname hazırlanır. 
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F — SEÇİMLER 

Mebus namzetliği: 

Madde 76 — Mebusluk için namzet gösterilme
lerini isteyen talipler partice yoklamaya tâbi tutu
lurlar. Yoklamalar gizli reyle yapılır. 

Yoklamalar kaza merkezlerinde ayni gün ve sa
atte cereyan ederler. Yoklama neticelerini kazalar
da birer zabıtla tesbit olunur ve Vilâyet Merkezleri
ne bildirilir. Vilâyet Merkezi kazalardan gelen maz
bataları birleştirerek yoklama neticesini Umumî İda
re Hey'etine yazı ile bildirir. Umumî İdare Hey'eti 
yoklamadaki rey sırasını bokmaksızın o seçim bölge
sinin çıkaracağı mebus adedine göre ve kesirler Vilâ
yet teşkilâtı lehine sayılmak suretiyle, bu namzet
lere %20 ye kadar Merkez namzetlerini de ilâve et
tikten sonra hepsini Parti namına mebus namzedi 
ilân eder. 

Yoklama neticeleri üzerinde kanunî sebepler ha
riç hiç bir makam tarafından hiç bir sebeple deği
şiklik yapılamaz. 

Yoklaması yapılan vilâyetin Vilâyet ve Kaza 
Parti İdare Hey'etlerinde ve Vilâyet Disiplin Kuru
lunda bulunup da seçimlere en az üç ay kala bu va
zifelerinden ayrılmamış olanlar yoklamaya gire
mezler. 
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Büyük Millet Meclisi seçimlerin yenilenmesine 
karar verdiği takdirde, yoklamaya girebilmek için 
yukardaki vazifelilerin bu karar tarihinden itibaren 
bir hafta zarfında vazifelerinden ayrılmaları lâzımdır. 

Mebus namzedi yoklama hey'etleri : 

Madde 77 — Partinin Mebus namzetleri, aşağı
daki esaslar dahilinde seçilecek partililerden mürek
kep «Yoklama Hey'etleri» tarafından tesbit o lunur : 

I) Aza miktarı 50 ye kadar olan ocakların Ocak 
İdare Hey'etleri azaları arasından yoklama günün
den beş gün evvel kaza İdare Hey'eti tarafından ku
ra ile seçilecek birer âza, 

II) Âza miktarı 51 ilâ 200 olan ocakların Ocak 
İdare Hey'etleri azaları arasından yoklama gününden 
5 gün evvel Kaza İdare Hey'eti tarafından kura ile 
seçilecek iki âza, 

III) Âza miktarı 201 ilâ 500 olan ocakların Ocak 
İdare Hey'etleri azaları arasından yoklama günün
den 5 gün evvel Kaza İdare Hey'eti tarafından kura 
İle seçilecek üçer âza, 

IV) Âza miktarı 501 ilâ 750 olan ocakların Ocak 
İdare Hey'etleri âzası arasından yoklama gününden 
5 gün evvel kaza İdare Hey'eti tarafından kura ile 
seçilecek dörder âza, 
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V) Âza miktarı 750 den fazla olan ocakların* Ocak 
İdare Hey'etleri, 

VI) Nahiye, Kaza ve Vilâyet İdare Hey'etleri 
(Vilâyet İdare Hey'etleri azaları reylerini Merkez 
kazada veya müşahit sıfatiyle gidecekleri kazalarda 
kullanırlar.) 

VII) Partili Vilâyet ve Kaza Belediye Meclisi, 
Vilâyet Umumî Meclisi ve Ticaret ve Sanayi Odass 
Meclisi azaları, bir mahalle veya bir köyde birden 
fazla ocak bulunduğu taktirde bu ocaklara kayıtlı 
azaların yekûnu bir ocağa kayıtlıymış gibi nazarı i t i -
bare alınır ve kur'a Ocak İdare Hey'etlerine dahil 
olan azalar arasından çekilir. 

Âza miktarının tesbitinde Kaza İdare Hey'etleri 
kayıtları esas alınır. 

Mebus namzedi gösterilmelerini isteyenler yok
lama Hey'etine dahil olamazlar ve bu Hey'ette va
zife alamazlar. 

Umumî Meclis âzalığı namzeiliği: 

Madde 78 — Umumî Meclis seçimlerinde nam
zet gösterilmelerini isteyen talipler, namzetliğini is 
tedikleri kaza merkezinde yoklamaya tâbi tutulurlar. 

Yoklama Heyetlerinin teşekkül tarzı ve çalışma 
usulleri hakkında 76 ve 77 nci maddeler hükümleri 
kıyas yolu ile uygulanır. 
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1% ncı maddenin Vilâyet ve Kaza İdare Hey*-
«İleri re Vilâyet Disiplin KurullarındaM vazifelile
rin istifalarına mütedair hükümleri bu yoklamalar
da uygulanmaz. 

BELEDİYE MECLİSİ ÂZA NAMZETLİĞİ 

Madde 79 — Belediye seçimlerinde namzet gös
terilmesini isteyen talipler, Belediye âzalığuıa talip 
oldukları belde Parti kademesinde, 76, 77 nci mad
deler hükümleri kıyas yoluyla uygulanmak suretiy
le teşkil edilecek yoklama heyetleri tarafından yok
lamaya tâbi tutulurlar. 

7« ncı maddenin istifalarına mütedair hükümleri 
bu yoklamada uygulanmaz. 

YOKLAMA TALİMATNAMESİ 

Madde 80 — Mebus, Umumî Meclis âzası, Bele
diye Meclisi âzası namzetlerinin seçimlerine dair yu-
karıki maddelerde tesbit olunan esasların tatbik şe
kil ve suretlerini gösteren bir «Yoklama Talimatna
mesi» Umumî İdare Hey'eti tarafından hazırlananı 
teşkilâta tebliğ olunur. 
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G — MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Partinin feshi: 

Madde 81 — Parti, Umumî Kongre karariyle fes-
holtınabilir. Bu halde malların tasfiye şekli fesih 
kararına geçirilir. 

Geçici madde 1 — 1966 yılı Kongrelerinin icra. 
smda 13 üncü madde hükümleri tatbik edilmez. Bu 
Kongrelerin icrası zamanını, mevcut şartları dikkate 
alarak umumî İda-'e Hey'eti tesbit eder. 

Vilâyet Kongreleri yapılıncaya kadar Vilâyet 
Disiplin kurullarına ait vazifeler Umumî Disiplin Ku
rulu tarafından görülür. 

Geçici madde 2 — Ocak Müteşebbis İdare Hey' -
-etleri kuruluncaya kadar partiye vukubulacak giriş 
talepleri, Müteşebbis Vilâyet İdare Hey'etlerince ya 
pılır. Ooak Müteşebbis İdare Hey'etlerinln kurulma
sını müteakip, Vilâyet Müteşebbis İdare Hey'etleri 
aldıkları giriş beyannamelerini ait oldukları Ocak 
İdare Hey'eti Reisliklerine intikal ettirerek gerekli 
kayıtları sağlarlar. 
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Geçici Madde 3 — Bu Ana Nizamname ile 
Umumî Kongreye tanınmış vazife ve selAhiyetler, 
ilk büyük kongre toplanıncaya kadar, müessis aza
lardan terekküp edecek Umumî Heyet tarafından 
ifa ve istimal olunur. 

Müessis azaların adı, soyadı ve ikamen adresleri 
aşağıda yazılmıştır: 

1 — Enver Adakan: Yüksek Mühendis, Çifte Ha
vuzlar No. 44, Erenköy - İSTANBUL. 

2 — İsmail Hakkı A k y ü z : Tekirdağ Mebusu -
Kutluğun sokak, Doyran Apt. D. 5. Cebeci - A N K A R A 

3 — Muammer Alakan! : Manisa Mebusu - Ha . 
tay sokak, No. 29, Daire 6 - A N K A R A 

4 — Ekrem Al ican: Kocaeli Mebusu - Atatürk 
Bulvarı, 1 2 3 / 8 - A N K A R A 

5 — Raif A y b a r : Bursa Mebusu . 14 Mayıs Ev
leri, No. 1 - A N K A R A 

6 — Yu3uf Asizoğlu: Diyarbakır Mebusu - Çe-
likkale sokak No. 14/1, Yenişehir - A N K A R A 

7 — Muhlis Bayramoglu: Ankara Mebusu - Tu
na caddesi 1 / 1 2 - A N K A R A 
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8 — Nihal Rsş&t Belger: Doktor - Palanga so
kağı, Ortaköy - İSTANBUL 

9 — Fethi Çellkbaş: Burdur Mebusu - Yeşilır-
mak sokak, Kromer Apt. 1 1 / 4 - A N K A R A 

10 — Sabahattin Çıracıoğlu: Bursa Mebusu -
özveren çokak, 11/15 Maltepe - A N K A R A 

11 — Ziyad Ebüzziya: Konya Mebusu - Menek
şe sokak, 4/3 Yenişehir - A N K A R A 

12 — Yusuf Adil Egeli: Emekli Korgeneral -
Mebus Evleri Çarşı Birsen A p t . - A N K A R A 

13 — Mustafa Ekinci: Diyarbakır Mebusu - Fev 
zi Çakmak sokak 10/12 - A N K A R A 

14 — Feridun Ergin: Ur fa Mebusu - Atatürk 
Bulvarı, Koç Apt. 6 - A N K A R A 

15 — Muhlis Ete: Ankara Mebusu - 14 Mayıs 
Kooperatifi Boylu Sok. No. 42 - A N K A R A 

16 — Turan Güneş: Kocaeli Mebusu - Sakarya 
caddesi 63/3 Yenişehir - A N K A R A 

17 — Enver Güreli: Balıkesir Mebusu - İzmir 
caddesi No. 18 - A N K A R A 
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18 — Sekip İnal: Hatay Mebusu - Yesilırmak 
sokak, Yurtman Apt. 6 - A N K A R A 

19 — Hasan Hurşit Kangal: Tokat Mebusu . Se
lanik caddesi, Mermer Apt. 3/7 - A N K A R A 

20 — Saf aeddin Karankç': Çanakkale Mebusu -
Küçükesat caddesi 2 4 / 1 7 - A N K A R A 

21 — Fevzi Lütfl Karaosmanoglu: Manasa Me
busu - Çankaya No. 20 - A N K A R A 

22 — Ragıp Karaosmanoglu: Diyarbakır Mebu
su - Müdafai Hu 1 uk caddesi, No. 26 - A N K A R A 

23 — Behçet Kayaalp: Burdur Mebusu - Yeşil-
ırmak sokak, Oral Apt. Kat 2 - A N K A R A 

24 — Şeref Kâmil Mengü: Ankara Mebusu - Me
nekşe sokak No. 3 - A N K A R A 

25 — Emrullah Nutku: Trabzon Mebusu - Ser
ç e sokak No. 19/8 - A N K A R A 

26 — Ekrem Ocaklı: Gümüşhane Mebusu - Na
rin sokak, Gürsoy Apt. No. 3 - Yeni Mahal le -AN
K A R A 

27 — Asım Okur: Antalya Mebusu - ilkiz sokak 
No. 9/11 - A N K A R A 
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28 — İbrahim ökiem : Bursa Mebusu - Karanfil 
sokak, Karanfil Apt. No. 3 - A N K A R A 

29 — Emin Paksüt: Avukat - Demirlibahçe Sev
men sokak No. 4 - A N K A R A 

30 — İhsan Hamil Tiğrel: Diyarbakır Mebusu -
Mitat Paşa caddesi 69, Barlas A p t . - A N K A R A 

31 — Muzaffer Timur: Urfa Mebusu - Sağlık 
sokak, 39 . A N K A R A 

32 — Ekrem Hayri Üslündağ: İzmir Mebusu -
Üstündağ Apt. Şehit Nevres bey bulvarı - İZMİR 
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H Ü R R İ Y E T P A R T İ S İ 

P R O G R A M I 
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P R O G R M 

Partinin gayesi 
Siyasî rejim meseleleri 
Amme idaresi 
Milli müdafaa 
Dış siyasetimiz 
Din işleri 
Maarif işleri 
İktisat siyaseti 

Umumi prensipler 
para ve maliye İşleri 
İç ve dış ticaret 
Sanayi işleri 
Ziraat işleri 
Nafia ve münakalât 

Sosyal siyaset 
Sağlık siyaseti 
İskân siyaseti 
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HÜRRİYET PARTİSİNİN PROGRAMI 

Partinin gayesi: 

Madde 1 — Memleketimizi muasır medeniyetin 
ileri merhalesine götürmenin ve vatandaşın huzur, 
emniyet ve refahını sağlamanın yolunu demokratik 
rejimi yurdumuzda hakikî mânasiyle ve bütün icap-
lariyle gerçekleştirmekte gören partimiz bu rejimi 
en kısa zamanda tesis etmeği hayatî bir dâva sayar. 

Hedefimiz, bu programda gösterilen esasları tat
bik suretiyle, üzerinde bütün vatandaşların dostça 
yaşadıkları hür ve mamur bir vatan, içtimaî muva
zenesizlikten uzak, siyasî sahada olduğu kadar i ç 
timaî sahada da her türlü korkudan azade müstakar 
bir cemiyet vücuda getirmektir. 

Demokrasi anlayışımız : 

Madde 2 — Demokrasi, âmme işlerinin müzake
re, münakaşa ve tam bir murakabe serbestliği için
de bütün vatandaşların iştirakiyle yürütüldüğü re
jimdir. Bu rejim, vatanperverlikte ve hakikate hiz-
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mette inhisarcılığı reddeder. Demokrasi, hareket 
noktasında, ferdin bizatihi bir kıymet olduğunu ka
bul eder. Bu itibarla, insan hak ve hürriyetleri re
j imin temelini teşkil eder. 

I — SİYASÎ REJİM MESELELERİ 

Anayasa: 

MaddeS — Anayasamız, demokratik bir cemiye
tin gerektirdiği içtimai ve hukukî müesseseleri temi
nat altına almalıdır. Anayasamız, geçirilen tarihî 
tecrübelerden de istifade ederek, fert haklarını da
ha iyi koruyacak şekilde değiştirilmelidir. Bu itibar
la, Büyük Millet Meclisi'nin, bünyesinde esasen 
mündemiç bulunan kurucu meclis vazifesini her 
şeyden evvel ifa etmesini zaruri telâkki ederiz. Di
ğer siyasî teşekküllerimizin de memleketin bu ana 
dâvasında beraber çalışmalarını bekleriz. Bu sahada 
halline çalışacağımız başlıca meseleler aşağıdaki 
maddelerde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Seçim: 

Madde 4 — Seçim mevzuatımız vatandaşların 
iradelerini hiç bir takyit, tazyik ve ifsada maruz 
kalmadan izhar etmelerini sağlayacak şekle sokul
malıdır. 
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Cemiyet hayatının bütün sahalarında mesuliyet 
kabul edebilen medenî rüşde varmış vatandaşın seç . 
me hakkından mahrum edilmemesi lâzımdır. Bu se
beple Anayasamızdaki seçmenlik yaşı «18» e indiril
melidir. Partimiz siyasî mücadelenin normal şartlar 
altında yapılabilmesi, meclis murakabesinin daha 
verimli olması ve efkârı umumiye cereyanlarının 
parlâmentoya daha iyi aksedebilmesi için nisbî tem
silin kabulünü zaruri görmektedir. 

Tesrii uzuvlar: 

Madde 5 — Büyük Millet Meclisi'nin 40.000 nü 
fusa bir mebus yerine asgarî 60.000 nüfusa bir me
bus seçilmesi suretiyle teşkilini memleketimizin 
şartlarına daha uygun görmekteyiz. 

Birinci meclisin yanında seçimi ve azalığı hususi 
şartlara bağlanmış bir ikinci meclis kurulmalıdır. 
Mebusların yapabilecekleri işleri ve tahsisatlarını 
tayin ve tanzim edecek hükümleri de muhtevi olmak 
üzere bir şahsî statünün hazırlanması zaruridir. 

İcra uzvu: 

Madde 6 — Cumhurreisliği partiler üstü bir du
ruma getirilmelir. İkinci meclisin de iştirakiyle se
çilecek Devlet Reisinin vazife müddeti meclislerin 
müddetinden farklı olmalıdır. Üst üste iki defadan 
fazla seçime cevaz verilmemelidir. 
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Siyasî Partiler: 

Madde 7 — Siyasî partilerin demokratik bir bün. 
yeye sahip olmalarını temin edecek, keyfî müdaha
le ve tazyiklere maruz kalmalarım önliyecek gelir 
ve faaliyetlerini tanzim edecek ve hukukî eşitlikle
rini sağlayacak hükümler Anayasa'da yer almalıdır. 

Siyasî partiler, Cemiyetler Kanunundan ayrı 
hükümlere tâbi olmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi: 

Madde 8 — Kanunların Anayasa'ya uygunluğu
nun incelenmesi, siyasî partilerin kazaî murakabesi, 
Yüksek Seçim Kurulu, Uyuşmazlık Mahkemesi ve 
Divanı Âlî vazifeleriyle muvazzaf bir Anayasa Mah
kemesi kurulmalıdır. 

Muhtar Üniversiteler: 

Madde 9 — Üniversitelerin ilmî, idarî ve malî 
muhtariyetleri Anayasa'da yer almalıdır. 

Üniversite öğretim üyelerinin partiler kademe
lerinde fiilî vazifeler dışında siyasî hayatımıza ka
tılmalarını ve bütün memleket meseleleri üzerinde 
düşüncelerini tam bir serbestlikle bildirmelerini si
yasî hayatımızın ileri bir seviyeye varması bakanın
dan lüzumlu görüyoruz. 
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Üniversite muhtariyetini tedeliyen bütün ka~ 
»unlar kaldırılmalıdır . 

Basın Rejimi: 

Madde 10 — Basın, her türlü tesir ve tazyikin 
dışında olmalıdır. Basının idarî mercilerle münase
betlerinde hür basın teşekkülleri muhatap tutulma
lıdır. 

Meslekî Teşekküller: 

Madde 11 — Meslekî teşekküler kurabilmek va
tandaşların tabiî haklarındandır. 

Memurların da -ordu, emniyet mensuplariyle 
bâkimler hariç- meslekî teşekküller kurmalarına im
kân verilmelidir. 

tşçi ve işveren sendikaları serbestçe teşekkül 
edebilmeli, federasyon ve konfederasyon kurabilme» 
İldirler. İdarî makamlar bu hakkı tahdit eden veya 
kanunî faaliyetlerine mâni olan müdahalelerde bu
lunmamalıdır. Bu meslek teşekkülleri, hükümet ve 
siyasî partiler tarafından siyasî hedeflerin tahakku
ku için bir vasıta haline getirilmemelidirler. 

Radyo ve Televiryon : 

Madde 12 — Muasır medeniyette en mühim V» 
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en yayın haber alma ve terbiye vasıtası olan radyo 
ve televizyon hususî işletmeye bırakılamaz. Ancak, 
terbiyevî vazifesini görebilmesi için muhtar bir â m 
me müessesesi haline getirilmelidir. 

İntan Hakları : 

Madde 13 — İnsan Hakları Beyannamesinde i fa
desini bulan ferd hak ve hürriyetleri en geniş şe 
kilde tahakkuk ettirilmelidir. Antidemokratik m e v 
zuat kaldırılmalıdır. 

Kazaî Murakabe ve Mahkemelerin İstiklâli: 

Madde 14 — Bütün idarî tasarruflara şamil ka
zaî murakabe tesisi şarttır. Anayasamız bu hususu 
temin edecek şekilde tanzim edilmelidir. Mevzuatı
mızda buna aykırı hükümler kaldırılmalıdır. 

Hakikî bir kazaî murakabe, ancak bu vazife i le 
mükellef mahkemelerin istiklâli ile mümkündür. 
Mahkeme istiklâli, hâkimin istiklâli demektir. Türk 
Milleti adına kaza hakkını kullanan bütün uzuvlar 
için hukuk devletinin gerektirdiği teminat Anaya -
sa'da yer almalıdır. Hâkimlerin istiklâlini zedeliyen 
bütün hükümler kaldırılmalıdır. 

Hâkimlerin tâyin, terfi, tecziye, emekliye sevk 
ve nakilleri Adliye Vekâleti mümessillerinin de işti
rak edeceği bir Yüksek Hâkimlik Şûrası'nca yapıl 
malıdır. Yüksek Hâkimlik Şûrası Anayasa'da y e r 
almalıdır. 
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ADLÎ VE HUKUKÎ MESELELER 

Mevzuatın Islahı: 

Madde 15 — Kanunlarımızın bir çoğu yeni baş
tan gözden geçirilmeğe muhtaçtır. Demokratik ve 
muasır medeniy.te yönelmiş bir cemiyetin hukuk 
hayatı modern prensiplere göre tanzim edilmelidir. 

Adaletle Sür'ai ve Ucuzluk: 

Madde 16 — Adaletin sağlanmasında sür'at ve 
ucuzluk esastır. Adliye teşkilâtımızın ve usul hü
kümlerimizin bu prensipi tahakkuk ettirecek şekil
de olması lâzımdır. 

Adalet Mesleği: 

Madde 17 — Adsftet mesleğini ehemmiyeti ile 
mütenasip olaark kıymetlendirmek ve yetişmiş hu
kukçular için her bakımdan cazip bir hale getirmek 
elzemdir. 

Basın Suçlarında Jüri: 

Madde 18 — Basın suçlarında jüri sistemi kabul 
olunmalıdır 
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ÂMME İDARESİ 

Tarafsız İdare: 

Madde 19 — Yalnız kanunun emrinde ve vatan
daşın hizmetinde çalışan tarafsız bir idare cihazının 
kurulması memleketimizin sür'atle halli gereken m e 
selelerinden biridir. Bu gayenin ancak hukuka bağ
lı devlet fikri ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 

Bütün devlet hizmetlerinin vatandaşların eşit
likle istifadelerine arzedilmesi esastır. Nüfuz sui is
timali, particilik gayreti, iltimas ve tarafgirlik gibi 
bu esası ihlâl edici fiil ve hareketlere tevessül eden
lerin şiddetle cezalandırılmaları lâzımdır. 

Amme Personeli: 

Madde 20 — İyi yetişmiş, iyi seçilmiş, maddî ve 
manevî sıkıntıdan uzak, istikbalinden emin, vazife 
duygusu kuvvetli, selâhiyetine sahip, mes'uliyetini 
müdrik unsurlardan müteşekkil bir idareyi muvaf
fak hükümetin temeli sayarız. Bu sebeple; 

a) Memurların seçilmelerinde, terfi ve nakille
rinde, cezalandırılma ve mükâfatlandırılmalarında 
hissi ve partizan sebeplere yer verilmeksizin ehli
yet ve hizmet esaslarına ve idare ilminin prensip
lerine uygun objektif ölçüler kullanılmalı, memur 
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statüsü ile ilgili bütün kararlar kazaî murakabeye 
tâbi tutulmalıdır. 

b) Memur maaşlarının tesbitinde vatandaş hiz
metlerinin iyi görülmesi ve memurların başka gelire 
muhtaç olmadan vekar içinde yaşamaları gözönünde 
tutulmalıdır. 

Memleketin iktisadî ve içtimaî bakımlardan az 
gelişmiş yerlerinde âmme hizmeti görenlerin çalış
ma şevkini arttıracak hususî şartlar temin edilme
lidir. 

c) Devlet hizmetine girmiş ve girecek vatan
daşların en iyi şekilde yetiştirilmeleri için burslar 
ve kurslar ihdas olunmalı ve bunlara ihtisas stajla
rı yaptırılmalıdır. 

Bu arada hayata atılmadan önce diledeği tahsil 
seviyesine varamamış liyakatli memurlara tahsille
rini tamamlama imkânları aranmalıdır. 

d) Emeklilik bir geçim darlığı olmaktan çıka
rılmalıdır. Emekli Sandığı memurlar için bir sosyal 
hizmet merkezi haline getirilmeli, sandık gelirleri 
memur ve emeklilerin yararına tahsis edilmelidir. 

İdarî Teşkilât: 

Madde 21 — Âmme personelinden azamî verim 
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alınması için iyi bir idare cihazının ve teşkilâtının 
mevcudiyeti şarttır. Bu sebeple bugünkü âmme hiz
metleri teşkilâtı âmmte idaresinin esaslarına göre y e 
ni baştan ele alınmalı, idareye modern büro tekniği 
ve usulleri getirilmelidir. 

Merkeziyet Zihniyetinin Tasfiyesi: 

Madde 22 — Bütü âmme hizmetlerinin .teşkilât
landırılmasında ve işleyişinde merkeziyetçi zihniye
tin behemehal ve sür'atle tasfiyesi lüzumuna kaniiz. 
Bu bakımdan, bütün devlet hizmetlerinin, ifasında 
teşkilâtın vazifelerini isabetle tâyin ve selâhiyet hu
dutları ile mes'uliyet esasları genişletilerek tesbit 
edilmelidir. 

Mahallî İdareler: 

Madde 23 — Vatandaşın âmme işlerine iştirakin
de ilk merhale mahallî idarelerdir. Bu bakımdan, 
mahallî idarelerin selâhiyetlerini artırmak ve bu ida
relere canlılık vermek azimdir. 

Mahallî idarelerin malî kaynaklarını arttırmak 
çareleri üzerinde dikkatle duracağız. 
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MİLLÎ MÜDAFAA İŞLERİ 

Siyaset Dışında Ordu: 

Madde 24 — Vazifesi ve tekmil çalışmalarının 
hedefi vatan müdafaası olan orduyu siyaset dışında 
tutmak en kat'î ve halis kanatimizdir. 

Ordu Hizmeti: 

Madde 25 — Ordu mensuplarının vazifelerini 
her türlü tesirden azade olarak mevzuat hükümleri 
içinde ananevi haysiyet ve vekarla, sükûn ve emni
yetle yapmaları asıldır. 

Manevî Unsurlar: 

Madde 26 — Orduda karakter ve liyakatin her 
şeyden üstün tutulması esastır. 

Ordu Personeli: 

Madde 27 — Ordu mensuplarının yorucu ve za
manla mukayyet olmıyan mesailerinin kıymetlendi
rilmesi ve iskân şartlarının bir program dahilinde İs
lahı ele alınmalıdır. 

Yüksek Komuta: 

Madde 28 — Millî Müdafaa Vekâleti ile yüksek 
komuta makamları arasındaki münasebetler vazife, 
selâhiyet ve mes'uliyet tedahüllerine meydan ver-
miyecek şekilde tanzim edilmelidir. 
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DIŞ SİYASETİMİZ 

Millî Menfaatlerimiz ve Harici Siyasetimiz: 

Madde 29 — Dış siyasetimizin gayesi yurdumu
zun mülkî tamamiyetinin ve millî menfaatlerimizin 
korunması olduğundan bu gayeyi sağlamak için ik
tisadî ve askerî kudretimizin tarsini istikametinde-
mesai sarfolunacaktır. 

Milletlerarası İşbirliği: 

Madde 30 — Birleşmiş Milletler camiası içinde 
auh idealine matuf mesaiye devam olunması, mevcut 
akitlerimize sadakat gösterilmesi, diğer devletlerle, 
dostluk, anlayış, mütekabil hürmet ve emniyet fikir
lerinden mülhem, millî menfaatlerimizin icaplariyle 
tev'em ve Birleşmiş Milletler prensiplerine muhalif 
bulunmıyan anlaşmalar yapılması lüzumuna kaniiz» 

DİN İŞLERİ 

Vicdan Hürriyeti: 

Madde 31 - Lâikliği din ve devlet işlerinin bir
birinden kesin olarak ayrılması mânasında anlıyo
ruz. Dinî siyasî tesir ve tahavvüllerin ve her türlü\ 
istismarcı düşünce ve cereyanların üstünde tutmak 
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başlıca prensipimiz olacaktır. Din serbestisini vicdan 
hürriyetinin tabiî bir icabı sayarız. 

Dimi Teşkilât ve Öğretim: 

Madde 32 — Dinî teşkilâtın idaresinde ve dinî 
öğretimde mütehassıslardan müteşekkil bir heyet 
tarafından hazırlanacak bir programı derhal tatbik 
mevkiine koymak kararındayız. Din âlimlerini v e 
din adamlarım yetiştirecek müesseseleri islâh edici 
tedbirlerimiz bu programda yer alacaktır. 

Dinî müesseselerde halkımızı irşada ve ona reh
berlik etmeğe muktedir, nıüsbet bilgilerle müceh
hez yüksek ilmî ve ahlâkî vasıflara sahip din adam
ları yetiştirmek esaslı hedefimiz olacaktır. 

Mabetlerin, kutsiyetleriyle mütenasip şekilde», 
muhafaza, idame ve imarının sağlanmasını, dini 
adamlarının esaslı şekilde terfihi ve istikballerinin: 
teminat altına alınmasını en kısa zamanda halli za
ruri bir mesele telâkki ediyoruz. 

MAARİ FİŞLERİ 

Maarif Siyasetinin Gayesi: 

Madde 32 — Maarif siyasetimizin gayesi, millî 
manevî ve insanî kıymetlere bağlı demokrasiye inan-
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m iş ve demokrasi usullerini benimsemiş hür fikirli, 
kültürlü, müteşebbis ve inkılâpçı vatandaş yetiştir
mektir. 

Meslek Seçimi: 

Madde 34 — Her vatandaşın istidadına uygun 
müesseselerde yetişmesini ve kabiliyeti nisbetinde 
inkişafını temin eyliyecek tedbirler alınmalıdır. 

Tahsil İmkânları: 

Madde 35 — Tahsil imkânı her kademede bütün 
vatandaşlara mümkün olduğu kadar müsavi şekil
d e sağlanmalıdır. Bu bakımdan partimiz tahsil yükü
nü asgarî hadde indirmeği gaye bildiği gibi geniş 
bir burs sistemi ile de kabiliyetlerin yetişmesine ça
lışacaktır. 

Teşkilât ve Program: 

Madde 36 — Maarif işlerimizi programsızlıktan 
ve ihtiyaçlara tekabül etmiyen mevzuattan kurta
racağız. 

Maarif Vekâleti merkez ve taşra teşkilâtının, 
memleketimizin bünyesine ve modern eğitim hiz
metlerinin icaplarına uygun bir tarzda yeniden ku
rulmasına ihtiyaç vardır. Bilhassa Türk maarifine 
şekil ve muhteva verecek politika tesirlerinden aza-
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de, tanı bir fikir hürriyeti içinde, ilmî ve meslekî k i 
fayeti haiz istişarî ihtisas müesseseleri teşkil olun
malıdır, öğretmen birlikleri gibi meslek teşekkülle
rinin maarif meselelerimizin hallinde yapıcı bir rol 
oynaması gerektiğine inanıyoruz. 

öğretmenlik Mesleği: 

Madde 37 — öğretmen, maarif dâvamızı halle
decek esas unsurdur. Yeni nesillerin yetişmesinde ol
duğu kadar millî kültürün inşa ve inkişafında da uh
desine düşen vazifeyi lâyıkiyle ifa edebilmesi için 
öğretmenin yetişmesine hususî bir itina gösterilme
lidir. 

Her dereceden öğretmen mektepleri bu fikrin 
ışığında teşkilâtlandırılacaktır. Ayrıca öğretmenleri 
mesleğin ehemmiyeti ile mütenasip maddî ve mane
vî bir hayat seviyesine ulaştırmak zaruridir. 

Okuma ve yazma seferberliği: 

Madde 38 — Memleketimizde okuma yazma bil
meyen insan bırakmamak, sür'atle halli gereken en 
mühim davamızdır. 

Bu gayeye varmak için mektep içi ve dışı her 
türlü imkânlardan istifade ederek gereken tedbir
lere tevessül olunacaktır. 
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Halk Eğitimi: 

Madde 39 — Vatandaşı muasır cemiyetin gerek
tirdiği bilgi ve ehliyetle mücehhez kılmak ve m e k 
tepte edinilen müktesabatın bütün bir ömür boyun
ca muhafaza ve inkişafını temin etmek için, pro 
gramlı, şuurlu ve ameli bir halk eğitimine yer veri l 
mesi zaruridir. 

İlk Öğretim Plânı: 

Madde 40 — İlk öğretim seferberliğini imkânla
rımızla ihtiyaçlarımız arasında iyi hesaplanmış bir 
plâna bağlamak ve gerekirse bu plânın tahakkuku 
için ayrıca malî kaynaklar temin ve tahsis etmek 
kararındayız. 

Yatılı Bölge Okulları: 

Madde 41 — Bir okulu başlı başına beslemeğe 
müsait omıyan nüfusu az ve dağınık mahallerde* 
icap ettikçe yatılı bölge ilk ve orta okulları açmak 
suretiyle vatandaşlarımızın eğitime ve öğretime d a 
ha çabuk ve daha kolay ulaşması imkânını sağlamak 
kararındayız. 

Liseler: 

Madde 42 — Memleket münevverlerinin yetiş
mesinde, Üniversiteye hazırlık safhası olarak temel 
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müessese saydığımız liseler, umumî kültürü sağlam, 
ilmî zihniyetin teşekkülüne elverişli bir muhakeme 
ve tenkit şuuruna varmış insanlar yetiştirmek bakı
mından, seviyelerinin yüksek tutulmasını hayatî 
ehemmiyette görüyoruz. Bu kademede ne kemiyet 
kaygısı ve ne de herhangi bir mülâhaza, keyfiyetin 
ihtimaline sebep olmamalıdır. 

Teknik öğretim: 

Madde 42 — Meslekî ve teknik öğretim maarif 
sistemimizin mühim kollarından biri olmalıdır. Her 
derecede teknik ve meslekî okulların kurulmasını ve 
bunların memleketimizin sathına yayılmasını, kal
kınma politikamızın ana meselelerinden addediyo
ruz. Teknik öğretimin rağbetini artıracak tedbirlere 
tevessül edilmeli, bu arada mezunlara tesis ve işlet
me kredileri temin olunmalıdır. 

Üniversitelere Giriş Şartları: 

Madde 44 — Üniversiteye girme ehliyetini tes-
bit eden imtihanların, muntelif öğretim kollarından 
gelenlere açık olması esasını kabul ediyoruz. 

tş ve meslek sahibi vatandaşlarımızın yüksek 
tahsillerini yapabilmeleri için, icap eden imkânlar 
sağlanacaktır. 
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Maarifte Fikir Hürriyeti: 

Madde 45 — Her dereceden öğretim müessesele
rinde vazife görenlerin meslekî meseleleri ile ilgili 
hususlarda fikirlerini serbestçe yaymalarına imkân 
verilmelidir. 

Hususî öğretim Müesseseleri: 

Madde 46 — Türk vatandaşlarının öğretme hür
riyetini gerçekleştirme yolunda, öğretim vahdetini 
bozmıyacak şekilde kuracakları hususî öğretim mü
esseselerini desteklemek ve inkişaflarını sağlıyacak 
her türlü tedbirleri almak kararındayız. 

Kültür ve Neşriyat: 

Madde 47 — Kültür ve medeniyet seviyemizin 
yükseltilmesi .yolunda lüzumlu eski ve yeni eserle
rin telif veya tercümesini, basılmasını veya yayılma
sını maarifimizin esas vazifelerinden sayıyoruz. 

Güzel Sanatlar: 

Madde 48 — Güzel sanatlarla eski eserler ve 
müzeleri millî kültürümüzün müstesna değerleri o la
rak ihya, muhafaza ve kıymetlendirmeğe ehemmi
yet verilecektir. 
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Milletlerarası Kültür Ahengi: 

Madde 49 — Maarif mevzularında Birleşmiş Mil» 
letler kültür teşkilâtıyla daimi münasebetler tesis et
meği lüzumlu addederiz. 

İKTİSAD SİYASETİ 

A — Umumî Prensipler 

İktisad Nizamı: 

Madde 50 — Partimiz iktisad siyasetinde; hususî 
mülkiyete dayanan, ferdin iktisadî hürriyetlerini ko
ruyan, hususî teşebbüsü esas tutan, Devletin rehber
liğini tanıyan ve içtimaî adaleti gaye edinen bir ni
zamı şart koyar. 

Devletin İktisadî Rolü: 

Madde 51 — İktisadî sahada hususî teşebbüsü 
esas tutmak, Devlet işletmeciliğine yer vermemek 
mânasına alınmamalıdır. Devlet tesis ve işletmeciliği, 
tabiatı iktizası inhisarî bir mahiyet arz eden veya 
henüz hususî teşebbüsün ele alamadığı işlere hasre-
dilmelidir. 
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Koordinasyon İslerinin ehemmiyeti: 

Madde 52 — Partimiz memleket iktisadiyatını 
bir kül olarak mütalâa eder. Bu arada ziraat, sanayi, 
münakalât, iç ve dış ticaret ve maliye işleri arasın
da tambir ahenk ve koordinasyon tesis etmeğe birin
ci derecede ehemmiyet verir. 

«İktisadî araştırma ve koordinasyon enstitüsü»: 

Madde 53 — Esaslı ve müstakar bir iktisad siya
setini tetkik ve tanzim edebilmek için ilmî hüviyet
leri veya iş hayatındaki başarıları ile tanınmış şah
siyetlerden mürekkep bir heyetin idaresinde bir «ik
tisadî araştırma ve koordinasyon enstitüsü»nün ku
rulmasını zaruri görürüz. 

Umumî iktisadî program: 

Madde 54 — «iktisadî araştırma ve koordinasyon 
enstitüsü» Türk ve yabancı mütehassıslar m kaynak
larımız ve ihtiyaçlarımız hakkında yapmış oldukları 
mufassal tetkikleri de göz önünde tutarak iktisadi 
kalkınmanın ve faaliyetin ilmî esaslar dairesinde ve 
muvazeneli surette inkişafını sağlıyacak umumi bir 
program hazırlıyacaktır. 
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B — Para ve maliye taleri 

Para kıymetinin istikrarı: 

Madde 55 — Para kıymetinin istikrarını iktisat 
dî refahın, geçim dâvasının, dış ticaret muvazenesi
nin ve sağlam bir maliyenin temeli sayarız. Bu mak
sadı temin edecek iktisadî ve malî tedbirlerin hiç bi
rini ihmal etmiyeceğiz. 

Emisyon rejimi: 

Madde 56 — Merkez Bankasına muhtar bir ma
l î müessese hüviyetinin kazandırılması, bütçe açık
larının ve devlet yatırımlarının emisyon kanalı ile 
karşılanması, Merkez Bankası avanlarının hakikî pa
ra piyasasına gereken seyyaliyeti kazandıracak kısa 
vadeli muamelelere inhisar ettirilmesi derhal tahak
kukuna çalışacağımız hedeflerdendir. 

Kambiyo rejimi: 

Madde 57 — Devletin malî itibarını temsil eden 
Türk parasının dünya piyasalarında muteber bir dö
viz muamelesi görmesi arzumuzdur. Bu maksadı te
min etmek üzere kambiyo rejimin yeni esaslara gö
re tanzim eylemek ve haricî tediye muvazenesiyle 
dahilî piyasanın tedavül hacmi arasında ahenk ve 
koordinasyon gözetmek zaruretine kaniyiz. 
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Bütçe ve malî plân: 

Madde 58 — Maliye siyasetimiz, takip edilecek 
iktisat siyasetiyle hemahenk olarak tanzim edi lme
lidir. Devlet bütçesi bu esasa göre ayarlanmalı v e 
bütçenin yatırımlar kısmına bu yatırımların mütea
kip yıllara ait safhalarını gösterecek bir malî plân 
raptolunmalıdır. 

Devlet Muhasebesinin Islâhı: 

Madde 59 — Muvazeneî Umumiye ve Muhasebe* 
umumiye kanunlarının modern hesap anlayışına uy
gun bir şekilde ıslâhı ve Divanı Muhasebatın Devlet 
masrafları üzerinde daha müessir bir kontrol sağlı-
yacak şekilde tanzimini lüzumlu görmekteyiz. 

Malî adalet: 

Madde 60 — Vergi sisteminin vatandaşları ödeme 
kabiliyetleri ve sosyal adalet esasları dahilinde tek_ 
lif etmesi lüzumuna inanıyoruz. Vergide tahakkuk, 
tahsil ve cibayet usullerini basitleştirecek, masraf
ları asgari hadde indirecek ve mükellefe eziyet v e r -
miyecek şekilde mevzuatı islâh edeceğiz. 

Basit ihmal, bilgisizlik veya unutkanlıktan doğan 
halleri de içine alan kaçakçılık ve vergi hilesi şek
linde tavsife müsait olan Usûl Kanunu hükümleri 
tekrar gözden geçirilmelidir. 
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Malî kaza mercilerine Maliye Vekâletinin nüfuz 
ve tesirinden masun kalacak müstakil bir hüviyet 
kazandırmak lüzumuna kaniyiz. 

C — tç ve Dış Ticaret 

Müstehlik menfaatlerinin korunması: 

Madde 61 — İç ticaret rejiminde, serbest reka
bet şartlarının teessüsünü bilhassa geçim sıkıntısı 
çeken halk tabakaları hesabına hayatî ehemmiyette 
saymaktayız. Müstehlik menfaatlerini çiğneyen, is
tismar hareketlerine yol açan, spekülâsyon cereyan
larını besliyen, fiatları yükselten ve sunî inhisarlara, 
sebebiyet veren piyasa manevralarını şiddetle önle
mek azmindeyiz. 

Hayat pahalılığı: 

Madde 62 — Hayat pahalılığına karşı almağı 
düşündüğümüz müessir tedbirler arasında enflâsyo
nun durdurulması, müstahsilden yok pahasına alı. 
nan maddelerin fahiş fiatlarla perakende piyasası
na intikal ettirilmesine meydan verilmemesi ve 
müstahsil kütlesiyle müstehlik pazarlar arasında ras
yonel ve teşkilâtlı bir tavassut sisteminin tabiî şart
lar altında kurulup çalışması gelmektedir. 
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Ticaretin tabiî inkişafı: 

Madde 63 — Ticaretin tabiî inkişafını kolaylaş
tırmak maksadı ile hudutlar üzerinde ve iç istihlâk 
merkezlerinde pazarların, panayırların, ve borsaların 
himaye görmeleri ve hakikî hüviyetlerine kavuşma
larını faydalı bulmaktayız. Mübadelelerde ölçü ve 
ayar işlerine itina gösterecek ve buna dair olan mev
zuat ve usullerin tatbikinde de çok dikkatli davra
nacağız. 

'Ticaret ahlâkı: 

Madde 64 — Ticareti, memleket menfaatlerini 
her şeyden üstün tutan bir hizmet şubesi saymakta
yız. Hükümet, belediye ve maliye karşısında tüccar 
ve esnafın itim ad ve hürmete mazhar bir zümre 
mevkiinde bulunmalarını tabiî olduğu kadar zaruri 
görmekteyiz. Resmî makamlardan her türlü kolaylı-
lığı meslekî bir hak olarak gördükleri takdirde, tüc
car ve esnafın kendiliklerinden ahlâk prensiplerine 
ve umumî menfaat icaplarına riayetkar olacakları
na emin bulunuyoruz. 

Dış ticaret rejimi: 

Madde 65 — Dış ticaret rejimini içinde bulundu
ğu keşmekeşten kurtaracağız. İthalât işlerini basit
leştireceğiz, formaliteleri asgarî hadde indireceğiz ve 
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tahsis yapılabilecek maddelerin önceden bilinmesini 
temin edeceğiz. îş sahiplerinin ticaret rejimini an
lamalarını, müracaatlarından derhal müsbet veya 
menfi bir netice almalarını ve müsavi muamele gör
melerini hukuk nizamının tabiî icapları araşma icra 
edeceğiz. 

Milletlerarası ticarî münasebetler: 

Madde 66 — Ticaret anlaşmaları hazırlanırken 
memleket ihtiyaçlarının lâyıkiyle tesbit olunmasına 
ehemmiyet vereceğiz. Ticaret müzakerelerinin yalnız 
diplomatik ve bürokratik bir hava içinde cereyan et
mesine son vereceğiz. Bu mevzuda ticaret ve sanayi 
oda ve birlikleriyle sair meslekî teşekküllerin fikir
lerinden ve ihtisaslarından doğrudan doğruya fayda
lanmayı zaruri görmekteyiz. 

Dış ticaretin inkişafı sermaye hareketlerinin 
canlandırılması ve mahsullerimizin sürümü bakı
mından ticaret ataşeleri ile birlikte hariçte yerleş
miş Türk tebaası veya asıllı tacirlerin de hizmet v» 
yardımlarından faydalanmayı lüzumlu bulmaktayız. 

D — Sanayi İşlerimiz 

Sanayi kredisi ve sermaye yatırımları: 

Madde 67 — Sınaî inkişaf hareketini besliyecek 
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sermaye ve kredinin millî tasarruf hasılasından v e 
haricî iştiraklerden temin edilmesi lüzumuna kani-
yiz. Tasarruf hasılasının yatırım sahalarına akması
nı ve yabancı sermaye piyasaları ile iş birliğini ko
laylaştıracak iklimin hazırlanması için gereken ted
birleri almak kararındayız. 

Sanayiin himayesi: 

Madde 68 — Sanayii sıkan, yatırımları güçleşti
ren ve maliyetleri yükselten vergilerin kaldırılması
nı, değiştirilmesini veya tanzimini iktisadî inkişafın 
zaruri bir şartı sayarız. Gümrük rejiminin ve ticaret 
anlaşmalarının sınaî menfaatlerimiz zaviyesinden 
titiz bir tetkikden geçirildikten sonra kat'î şekilleri
ni almalarını lüzumlu bulmaktayız. Sınaî mülkiyeti 
teminat altına alacak mevzuatı bir an evvel çıkart
mağa taraftarız. 

Sınaî mevzuat: 

Madde 69 — İş kanununun ve sair içtimaî 'mev
zuatın, sermaye ve emek sahalarında tesirlerini his
settiren yeni ihtiyaçlara göre değiştirilmesi emeli
mizdir. Emek ve sermaye münsebetlerini tanzim 
eden kanunların iktisadî ve içtimaî hakları koru
ması, ihtiyaçları lâyıkiyle karşılaması, tarafları tat
min etmesi ve ihtilâfları önlemesi tahakkukuna ça
lışacağımız hususlardandır. 
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Bütün sanayi işlerini bir müstakil kanunla ikti
sadî icaplara uygun umumî esaslara bağlamayı vazife
lerimiz arasında telâkki ederiz. Devlet işletmelerinin, 
hususî sanayi müesseselerinden farklı ve rüçhanlı 
muameleye tâbi tutulmalarını tecviz etmemekteyiz. 

İşçi meskenleri: 

Madde 70 — İşçileri fabrikalara bağlamak mak-
sadiyle garp ülkelerinde temin edilen menfaat ve 
kolaylıkların memleketimizde de tatbikine tarafta
rız. Bu arada işçilere tahsis edilmek üzere ucuz, 
sıhhî ve rahat lojman yaptıran . müesseselerin bu 
masraflarına karşılık hususî bir vergi rejiminden 
faydalanmalarını uygun görmekteyiz. 

Ham madde ve yedek parça ihtiyacı: 

Madde 71 — İktisadî araştırma ve koordinasyon 
enstitüsü tarafından hazırlanacak umumî program
c a muhtelif sanayi kollarına haricden makine, mal¬ 
ze, yedek parça ve ham madde getirtmek- üzere yar 
pılacak döviz tahsislerinin zaman ve miktar itiba
riyle sarahatle gösterilmesini zaruri saymaktayız. 

E — Ziraat İsleri 

Toprak eiüdleri: 

Madde 72 — Muvaffakiyetli ve emin bir ziraî is
tihsal faaliyetinin herşeyden evvel memleketin top-

93 
TBMM KUTUPHANESI



rak, iklim ve su gibi çeşitli şartlarının tetkik ve tes-
biti suretiyle tanzim edilebileceğine kaniiyiz. 

Tam ve kâmil manasiyle ilmî araştırmalara ve 
müstenit bir tetkik yanında, evvelce yapılmış yerli 
ve yabancı etüdlerden de istifade edilmelidir. 

Meteoroloji, sulama ve gübreleme: 

Madde 73 — Toprak etüdleri bir plân dahilinde 
biran evvel tahakkuk ettirilmeli, ziraat bölgelerin-
•deki meteoroloji istasyonları çoğaltılmalı, sulama ve 
gübreleme işleri bu etüd neticelerine göre tanzim 
ve tatbik olunmalıdır. 

Ziraat çeşitlerinin tayini: 

Madde 74 — Etüdler sonunda varılacak netice
lere göre ziraat nevilerinin ve ziraî istihsal faali
yetlerinin isabetle tayin edilmesini mümkün say
maktayız. Bütün ziraat politikasını bu görüşle yü 
rütmek karaındayız. 

Pratik öğretim: 

Madde 75 — Bütün ziraî faaliyet sahalarında b i l 
ginin çok ehemmiyetli bir unsur olduğuna inanarak 
pratik öğretim usullerine geniş ölçüde yer verece
ğiz. Ziraî istihsali tahdid ve tehdid eden âmilleri iza-
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le başlıca dâvamız olacak ve bunun gerçekleşmesi 
için köylere kadar teşmil edilecek bir mücadele or
ganizasyonu kurulacaktır. 

Ziraail© makine: 

Madde 76 — İstihsalde en mühim unsur olan. 
insan gücünün verimini arttırmak için, zirai istihsal 
faaliyetlerinin bütün safhalarında memleket şartla
rına en müsait vasıta, alet ve makinelerin istimalini 
teşvik ve temin edeceğiz. Bu maksatla işletme, tamir 
ve tecdid malzemesinin kolayca tedariki imkânları
nı sağlıyacağız. 

Ziraatte kooperatifler: 

Madde 77 — İstihsal faaliyetlerinde tohum, güb
re, ziraat alet ve vasıtaları, ambalaj ve sevk işleri v e -
sair mevzularda karşılaşılan çeşitli güçlüklerin iza 
leşini, mahsullerin değerlendirilmesini ve kredi ih
tiyaçlarının karşılanmasını temin için mubayaa, i s 
tihsal, satış ve kredi meselelerinin halli ile topluca 
meşgul olacak kooperatiflerin ve birliklerin kurul
masını ve bunların arttırılmasını faydalı buluyoruz. 

Köy sanatları: 

Madde 78 — Ziraî istihsal sahasındaki mühim 
insan gücünün atıl kalmasına meydan vermemek ve 
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ziraat sahasındaki müstahsilin hayat standardını 
yükseltmek için hayvancılığın ve köy sanatlarının 
her türlü öğretim vasıtalariyle ve kredi imkânları 
sağlanarak teşvikini zaruri sayarız. 

Hayvancılık: 

Madde 79 — Hayvancılığı üzerinde ehemmiyetle 
durulması icap eden millî bir gelir menbaı olarak 
kabul ediyoruz. Yem olarak kullanılabilen her tür
lü toprak mahsulleri ile sınaî artıklarının hayvanla
rın beslenmesine tahsisi suretiyle kıymetlendirilme
si lâzımdır. 

Sıhhî ağıl ve ahır noksanlarının giderilmesi, hay
van hastalıklariyle mücadele, hayvan yemi ekiminin 
teşviki, m:ra ve yaylaların islâhı, hayvan mahsulle
rinin değerlendirilmesi ve satışlarını sağlanması ve 
kredi meselesinin halli bu sahadaki çalışma hedef
lerimizden olacaktır. 

Meyvelerin değerlendirilmesi: 

Madde 80 — Bağ, meyve, sebze mahsullerinin 
iç ve dış pazarlara şevkini sağlıyacak tedbirlerin 
alınmasını ve bu meyanda konserveciliğe geniş yer 
verilmesini lüzumlu saymaktayız. 
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Arıcılık: 
Madde 81 — Muhtelif iklim şartlarını haiz bulunan 

memleketimizde, her mevsimde istihsale müsait olan 
modern arıcılığı teşvik ve inkişaf ettirmek için istih
sal alet ve vasıtalarını temin edecek teşkilâtı kurmak, 
iptidaî istihsal maddelerinin ihracmı ayarlamak ve 
flora mıntıkaları tesis ederek seyyar ve kademeli is 
tihsale hız vermek lâzım geldiğine kaniyiz. 

Su mahsulleri: 

Madde 82 — Su mahsulleri müstahsillerini etüd 
neticelerine göre teşkilâtlandırmak ve yeter kredi 
sağlamak suretiyle istihsali teşvik etmek, istihsale 
mütenazır sanayi kurmak, istihlâk ve ihracatımızı 
arttırmak kararındayız. 

Orman Dâvamı* • 

Madde 83 — Orman mevzuunu, siyasî mücade
leler dışında bırakılması gerekin millî bir mesele te
lâkki etmekteyiz. Bugünkü şartlar dahilinde orman 
mevzuunu memleket için bir varidat menbaı olarak 
kabul etmeye imkân görmüyor ve devlet bütçesinin 
yatarımlar kısmından ayrılacak oldukça geniş tah
sislerle ciddî bir şekilde ele alınması lüzumuna ina
nıyoruz. 

Orman işlerimizin alâkalı bulunduğu iç iskân 
meseleleri, vatandaşların inşaat malzemesi ve mafo-
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rukat ihtiyaçları, yeni ormanlar yetiştirilmesi, m e v 
cut ormanlarımızın fennî esaslara uygun surette iş
letilmesi ve idamesinin ancak programlı ve ahenk
li bir mesai ile imkân dahiline gireceğine kâni b u 
lunuyoruz. 

Topraklandırma: 

Madde 84 — Topraksız vatandaşları topraklan
dırmak gayelerimizin başında gelmektedir. 

Çiftçiyi topraklandırma dâvasının hallinde dev
lete ait arazinin kadastro faaliyetini takiben tevzie 
tâbi tutulmasını, hususî mülkiyetin taallûk ettiği 
büyük arazinin Devlete ait toprakların tamamen tev
ziinden sonra değer pahası ödenerek istimlâki cihe
tine gidilmesini, tevziatın uzun vade ve müsaid tak
dir ve bedellerle yapılmasını, tevzi ve istimlâk be 
delleri arasındaki farkın Devletçe ziraî envestisman 
sayılarak bütçeden karşılanmasını, tevzi edilecek 
toprak mikdarından çiftçinin ve ailesinin ziraî istüh-
sal ile geçinme imkânına kâfi gelecek bir ölçünün 
kabulünü yerinde görürüz. Bu işleri tanzim için ye
ni bir teşkilâtın kurulmasını lüzumlu sayarız. 

Maden işleri, madenlerin değerlendirilmesi: 

Madde 85 — Madenciliğimizin, memleketin ik
tisadî kalkınmasında olduğu kadar, dış ticaretinin 
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ve döviz gelirlerinin inkişafında da pek mühim yer 
işgal ettiğine kaniiz. 

Yer altı servetlerimizin değerlendirilmesinde 
hususî teşebbüsün daha geniş bir rol ifa etmesi lü
zumuna inanıyoruz. Mevcut işletmelerin tevsii ve 
yenilerinin tesisi suretiyle cevher istihsali arttırıl
makla beraber, istihsal edilen cevherlerin de yarı 
ve tam mamul hale getirilerek değerlendirilmesi lâ
zımdır. 

Maden kredisi: 

Madde 86 — Madenciliğin muhtaç olduğu uzun 
vadîli kredi kifayetle temin edilmeli, işletme tesis
lerinin ve malzemesinin tedariki imkânları kolaylaş
tırılmalıdır. 

Madenlerin murakabesi: 

Madde 87 — Teşkilât bütün madencilik faaliyete 
leri üzerinde müessir bir murakabe sağlayacak "ye 
terlikte olmalıdır. 

E — Natía İşleri 

Nafia işlerinde koordinasyon prensipi: 

Madde 88 — Nafia işlerimizi iktisadî kalkınma
mızın en mühim unsurlarından biri olarak kabul edi-
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yoruz. Bu bakımdan nafia işlerine ziraî, ticarî, sınaî 
ve içtimaî programımıza muvazi bir veçhe vermek 
kararındayız. 

"Umumî imar plânı: 

Madde 89 — Köy, kasaba ve şehirlerimizin mo
dern esaslara ve içtimaî şartlarımıza göre imarının 
umumî bir imar plânı çerçevesi içinde tahakkuk ede
bileceğine inanıyoruz. Diğer taraftan köy, kasaba ve 
şehirlerimizin su, elektrik, yol ve köprü gibi ihtiyaç
larına sarfedilecek malzemeyi temin işini esaslı bir 
şekilde tanzim edilmeğe muhtaç görmekteyiz. 

Masken dâvası: 

Madde 90 — Vatandaşın mesken ihtiyacının 
hallini esaslı bir dâva saymakta ve bunun halli için 
mesken işlerini topluca ele almak kararındayız. 

Karayolları: 

Madde 91 — Kara yollarımızın modern tekniğin 
icap ettirdiği şekilde sınıflandırılmasına ve ana yo l 
ların bir an evvel yapılmasına zaruret bulunduğuna 
kaniiz. Köy ve kasabaların merkezlere ve ana yol 
şebekesine bağlanması başlı başına bir dâvamız ola
caktır. 
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Sobana Iflsrl i 

Madde 92 — Vatandaşın mal ve canının sel aüt-
tinden korunmasını mühim bir âmme vazifesi say
maktayız. Memleket ziraatinin iklim şartlarına tâbi 
kalmamasını ve emniyetli bir ziraat sisteminin kuru
labilmesini, su kaynaklarımızdan bilgili ve randı
manlı bir şekilde istifade edilmesine bağlı görmek
teyiz. Bu bakımdan programların su ekonomisi plâ
nına istinat ettirilmesini lüzumlu bulmaktayız. Su 
siyasetimizin esasını «halkın ihtiyacını halkla birlik
te karşılama» prensipi teşkil edecektir. 

Nafia işlerinin tevhidi: 

Madde 93 — Merkezî ve mahallî teşkilât arasında 
vazife tekerrür v e tedahüllerini gidermek üzere na
fia işlerinin bir elde toplanmasının faydalı netice ve
receğine ve personel tasarrufu sağlayacağına kani 
bulunmaktayız. 

Memleketin imarında vazife alacak muhtelif ka
demelerdeki teknik personeli yeter miktara çıkarmak 
ve böylece personel yetiştirme mevzuunu plânılı Mr 
şekle getirmek kararındayız. 

Enerji dâvası: 

Madde 94 — Sanayiimizin gelişmesine muvazi 
bir şekilde enerjinin su kaynaklarımızdan elde edil-
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mesi lüzumu aşikârdır. Bütün enerji işlerimizin tek 
elden tanzimi ilk hedefimiz olacaktır. 

F — Münakalât işleri 

Münakalât şebekesi ve işletmesi: 

Madde 95 — Partimiz münakalât işlerini her sa
hadaki inkişafımızın aslî unsurlarından addeder. Bu 
itibarla demir, kara ve deniz yollariyle limanların 
inşası, bakımı ve işletilmesini bir program dahilinde 
yürütmek lüzumuna kaniiz. Demiryolu nakliyatının 
münakale sistemimizin esaslı bir kolu olduğuna 
inanmış bulunan partimiz mevcut şebekenin, nakil 
vasıtalarının ve işletme malzemesinin tecdidi ve 
emniyet tedbirlerinin alınması hususunu bu müna
kale sisteminin başta gelen meselesi addeder. 

Karayolu nakliyatı: 

Madde — 96 — Bir taraftan memlekette şosele
rin süratle ve modern usullerle yapılmasına ehem
miyet verirken diğer taraftan da bu yollarda işle
yen nakil vasıtalarının bütün işletme ve idame 
malzemesinin yeter derecede ve vaktinde temin ve 
tedarikini tanzim etmek kararındayız. 

Deniz işletmeciliği: 
Madde 97 — Üç tarafı denizle çevrili memleke

timizin deniz nakil vasıtalariyle bunların işletilme» 
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sine muktezi malzemenin temin ve tedarikini zaru
rî bulmaktayız. Deniz işletmeciliğinde Devlet işlet
melerinin rasyonel çalışmalarını sağlayacak tedbirle
rin yanında hususî teşebbüsü teşvik edici bir deniz 
ticaret politikası takibine kararlıyız. 

Hava nakliyatı: 

Madde 98 — Münakalât sisteminde mühim bir 
rolü olduğuna kani bulunduğumuz hava nakliyatı
nın süratle inkişaf sağlayacak şekilde tanzimini za
rurî sayarız. 

Liman ve antrepo hizmetleri: 

Madde 99 — Limanlarımızı geliştirirken serbest 
mıntaka rejimini ve yine liman faaliyetinde mühim 
yerleri olan depo, antrepo ve nakliyecilik tesis ve 
hizmetlerini süratle tahakkuk ettirmek kararındayız. 

SOSYAL SİYASET 

İçtimaî adalet: 

Madde 100 — Sosyal adaletin gerçekleştirilme
si, iktisaden zayıf durumda olanların himayesi, sınıf 
tezatlarını önleyici tedbirlerin alınması ve vatandaş-
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larm sefalet ve fakrü zaruret korkusundan masun, 
olarak yaşamaları sosyal siyasetimizin hedefidir. 

İnsan serveti: 

Madde 101 — İnsan, içtimaî ve iktisadî hayatını 
en kıymetli unsuru olduğuna göre onun yaşama ve 
çalışma şartlarını ıslâha gayret etmek başlıca vazi
femiz olacaktır. 

İş mevzuatının tevhidi: 

Madde 102 — Partimiz işçi mevzuunda ziraat iş
çileriyle sanayi işçilerini hususî şartları içinde bir
likte mütalâa eder. 

Sendikalar: 

Madde 103 — Hür ve bağımsız sendikalar de
mokrasi prensiplerine göre idare olunan bir cemi
yetin aslî müesseseleri arasında yer alırlar. İşçinin 
iktisadî, içtimaî menfaatlerini koruyacak olan bu 
teşekküllerin, icra makamlarının ve siyasî partilerin 
tesir ve nüfuzundan masun bulunmalarını kat'î bir 
prensip olarak kabul etmekteyiz. 

İçtimaî emniyet: 

Madde 104 — Vatandaşın halde ve istikbalde 
aosyal güvenlik sistemi vasıtasiyle hayatını teminat 
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autum »İmak sosyal siyasetimizin aha hedeflerinden 
biridir. Bu nihaî hedefe varılmasını, hastalık, kasa 
maluliyet, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik ve analık şube
leriyle geliri ve kazancı azalan veya kesilen vatan» 
daşların atisini teminat altına alacak sigortaların te
kemmülü ile mümkün görmekteyiz. 

Grev hakkı: 

Madde 105 — İşçinin işi bırakması halinde, asga
rî geçim imkânının tesirli şekilde sağlanmış bulun
ması şartiyle, grevi işçi meniaatlarının temini husu
sundaki teşebbüslerin, nihaî merhalesinde bir mü
eyyide olarak meşru bir hak tanıyoruz. Bu hakkın-
istimal şekli ve şartları ayrı bir kanunla tanzim 
edilmelidir. İş verenlerin toplu olarak işçi çıkarma
ları, ve işi durdurmaları hallerinde tatbik edilecek 
hükümler de bu kanunda yer alacktır. 

KoUekrif iş mukaveleleri: 

Madde 106 — İşveren, işçi münasebetlerinde-
çalışma ve ücret şartlarının işçiler aleyhine net ice 
evlit etmesine imkân vermiyecek şekilde mukave

leler akdini lüzumlu buluruz. 

İçtimaî yardunlar: 

Madde 107 — Yoksul ve fakirlerle her türlü hi-
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mayeye muhtaç diğer vatandaşların sosyal yardım
lardan daha geniş ölçüde faydalanmalarma hususi 
bir ehemmiyet vermek emelimizdir. 

Milletlerarası iş teşkilâtı : 

Madde 108 — İş ve işçi meselelerimizin hallin
de Milletlerarası İş Teşkilâtiyle işbirliği yapmak ka
rarındayız. 

Emeklilik ve yeniden müstahsil hale getirilme: 

Madde 109 — Emekliye ayrılmış veya çalışma 
gücü azalmış olmakla beraber cemiyete faydalı hiz
met görmek imkânını kaybetmemiş olan vatandaş
ların da müstahsil duruma getirilmeleri, emekli, dul 
ve yetimler arasında eski ve yeni hükümlerin tatbi
kinden doğan eşitsizliklerin giderilmesine çalışılma
sı kanaatmdayız. 

SAĞLIK İŞLERİ 

Sağlık plânı : 

Madde 110 — Halk sağlığının korunması bajta 
gelmek üzere, hastaların tedavi imkânlarının temi
nini ve sosyal yardım hizmetlerinin düzenlenmesini 
ve yürütülmesini en mühim vazifelerimizden sayı-
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yoruz. Bu bakımdan, mevzu hükümler yeni baştan 
gözden geçirilerek esaslı değişiklikler yapılmalı ve 
hizmetler uzun vadeli bir plâna bağlanarak bu plâ
nın tahakkukunu sağlayacak idarî ve sıhhî teşkilât 
kurulmalıdır. 

Koruyucu hekimlik: 

Madde 111 — Sağlık işlerinin başında koruyucu 
hekimliğin yer alması lüzumuna kaniiz. Çok kifa
yetsiz olan bugünkü tatbikatı garp âleminin tecrü
belerinden ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ana yasasın
dan da istifade suretiyle, memleket ihtiyaçlarını kar
şılayacak bir tekâmül seviyesine ulaştırmak gaye
miz olacaktır. 

Bu gayenin tahakkuku için köy, kasaba ve şe
hirlerimizin sağlık plânları yapılmalıdır. Meskenler 
hakkında müessir tedbirler alınmalı, gebelik ve do
ğumdan başlıyarak ferdin içinde bulunduğu iskân, 
beslenme ve bu'aşıcı hastalıklardan korunma şartları 
bütünü ile mütalâa edilmelidir. Gebelik, doğum, ba
sit tıbbî ve cerrahî müdahalelerle beraber trahom, 
sıtma, frengi mücadele servisleri de sağlık merkez
lerine bağlanmalı, bu merkezler koruyucu hekimlik 
bakımından hakikî hüviyetlerini iktisap etmelidirler. 
Büyük vatandaş kütlelerini tehdid eden vereme kar
şı mücadele ihtisas ve tecrübeye kıymet veren bir 
görüşle ve memleket ihtiyaçlarına en uygun bir şe-
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kilde teşkilatlandırılmalıdır. Koruyucu hekimlik fa 
aliyetinin köylere kadar götürülmesi ve bilhassa sağ
lık propagandasına ve halk eğitimine ehemmiyet ve 
rilmesi, alınacak tedbirlerde devletin iktisad, maarif, 
nafia ve idare hizmetleri arasında devamlı bir koor
dinasyon tesisi lâzımdır. 

Nüfus siyaseti: 

Madde 12 — Dünya sağlık teşkilâtı anayasasında 
tarif edildiği üzere, bütün vatandaşlarımızın ruhen, 
bedenen ve sosyal bakımdan huzur içinde yaşamala
rı imkânını hedef tutan kemiyetle keyfiyeti mem-
zucen mütalâa eden bir nüfus politikası takip ede
ceğiz. 

Hastahaneler ve sigortalar: 

Madde 113 —Memleket realitesine göre tedavi 
müesseselerinin kurulup işletilmesinin daha uzunca 
bir müddet devlete düşen vazifeler arasında kalma
sını tabiî saymakla beraber, bütün ileri memleket-
lerda olduğu gibi hastalık tedavileri için, hasta hiz
metleri ve sağlık sigortaları sistemine doğru bir is
tikamet takibi icap ettiğine inanıyoruz. Bu ileri sis
temin memleketimizde tahakkukuna kadar, coğrafî 
şartlarla nüfus kesafeti nazara alınarak muayyen 
bölgelerde büyük tedavi merkezleri tesisini ve bun
larla irtibatlandırılmasını, sağlık personeli mevcudu-
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nun kifayeti nispetinde ilmi ve fennî ölçülerle has-
tahane yataklarının arttırılmasını zarurî görmekte
yiz. Lüks ve gösterişten uzak, bünyemize uygun ve 
ucuz inşa sistemine müstenit bir hastahane mimari
sinin meydana gelmesine ehemmiyet verilmesini, 
hasta yataklarının arttırılması için hususî teşebbüs 
ve sermayenin bilgili ve faydalı bir şekilde faaliye
ti imkânlarının teşvik ve temin edilmesini lüzumlu 
bulmaktayız. 

Köy sağlığı: 

Madde 113 — Köy sağlığı, köylerimizin içt imaî / 
ve idarî hususiyetleri bakımından üzerinde çok ehem
miyetle duracağımız bir mevzu olacaktır. Koruyucu 
ve tedavi edici hekimliğin köylere mümkün merte
b e götürülmesi için hususî surette yetiştirilmiş sağ
lık memurları, hemşireler ve ebelerden faydalanıl
ması ve ilâç ihtiyaçlarının da kolaylıkla temin edil
mesi gerekir. 

Sağlık personeli: 

Madde 115 — Sağlık personeli bakımından halli 
gereken ilk mühim mesele, hizmetin ifası imkânları
nı endişe verecek şekilde tehlikeye düşüren kifayet
sizliğin giderilmesi teşkil etmektedir. Bu bakımdan 
hizmetin arzettiği büyük ehemmiyet ve hususiyet 
göz önünde tutularak hekim, eczacı, diş tabibi ve 
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bilhassa hemşire, ebe, sağlık memuru ve hastabakı
cıların yetiştirilmelerini, bu mesleğe intisabı teşvik 
edecek tarzda hizmet şartlarının islâhı ve terfihleri
nin temin olunmasını zarurî sayıyoruz. 

Röntgen ve lâboratuvar teknisyenlerinin de sağ¬ 
lik personeli meyanında mütalâasını, devlet teşkilâ
tında vazife alacak tıp mensuplarının koruyucu he
kimlik kurslarına tâbi tutulmalarını ve tıp fakülte
leri tedrisatında programlara bu maksatla ilâveler 
yapılmasını lüzumlu bulmaktayız. 

İhtisas unsurları: 

Madde 116 — Sağlık işlerimizin idarî ve sıhhî 
teşkilât bakımından tanzim ve tedviri için, ileri mem
leketler tecrübelerinden istifadeyi mümkün kılacak 
yabancı mütehassıslara, koruyucu hekimlik ve sos
yal hizmetler sahalarında kendi mütehassıslarımızın 
yetiştirilmesine ihtiyaç görüyoruz. 

GÖÇMEN VE MÜLTECİ SİYASETİMİZ 

Madde 117 — Muhtelif vesilelerle menşe mem
leketlerinden ayrılmak zorunda kalan soy ve hars kar
deşlerimize yurdumuzda melce vermek ve baka ve 
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refahlarını temin edecek imkân ve şartları sağlamak 
ve ayrıca durum ve fikirleri itibariyle vatanımızda 
yerleşmesinde faide bulunan kimselerin gelişlerini 
kolaylaştırmak lüzumuna kaniiz. 

Göçmen ve mültecilerin memleketimizde en kı
sa zamanda müstahsil hale getirilmeleri emelimizdir. 
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