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Y E N İ T Ü R K I Y E P A R T I S I ÜÇÜNCÜ B Ü Y Ü K 

K O N G R E S I N I N M Ü Z A K E R E V E KABUL E T T I Ğ I 

TÜZÜK TADILATı 

(Genel merkezin tâdil teklifleri, kongre zabtı. Tüzük 
komisyonu raporu ve münferit tekliflerin karşılaştırılarak 
mutabakat temini suretiyle terkip olunmuştur). 

I. GENEL HÜKÜMLER 
Partinin adı ve merkezi : 
Madde 1 — YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ adında siyasi bir 
part i kurulmuştur. Partinin merkezi Ankara'dır Bu tüzük
te yazılı kademeler teşkil olunmak suretiyle, parti diğer 
iller ve bunların ilçelerinde faaliyet gösterecektir. 
Partinin Gayesi : 
Madde 2 — Partinin gayesi, programında yazılı esasları, 
Cumhuriyet kanunları dahilinde çalışmak suretiyle tahak
kuk ettirmek ve bü yoldan memlekete hizmet etmektir. 

Vatandaşın serbest düşünce ve hareketlerine imkân ve
ren demokratik hayat tarzını ve insanlık şerefini korumak 
suretiyle vatandaşın refah ve saadetini en başarılı bir şekil
de tahakkuk ettirmek, totaliter zihniyetten uzak, Anayasa 
düzeni içinde ferdî hürriyete müstenit içtimaî ahenk ve mu
vazeneyi gerçekleştirmek, şahsiyetlerini ve kabiliyetlerini 
tam olarak geliştirebilmek için vatandaşların fırsat eşitliği
ne sahip olmalarını sağlamak, ileri insanlık topluluğunun 
ve batı uygarlığının hakiki bir üyesi olarak ve Atatürk dev
rimlerine sadıık kalarak Türk milletinin dünyadaki yerini 
almasını temin etmek. Milliyetçi, lâik ve batılı demokrasi 
hayat tarzını içtimai, iktisadi, siyasi ve kültürel alanda bü
tün gücümüzle modernleştirmek, gerici, köstekleyici tedbir
lerden uzak kalmak, iktisadî yükselmeyi hür ve ileri Türki-
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ye'nin temel şartı kabul etmek suretiyle iktisadî bünyemizi 
modernleştirmek, feFdî hürriyetleri zedelemeden sanayileş
me, şehirleşme, ziraî bünyeyi ıslâh üc millî geliri art t ırma, 
vatandaşlara geniş iş sahaları açarak yüksek bir çalışma ve 
iş seviyesi yaratmak. 

Bütün bu esaslar içinde ve programda geniş bir suretle 
izah edilen hak ve hürriyetlerimizle, iktisadî, sınaî, ziraî, 
malî, ticari ve sosyal mevzuları ele almaktır. 

II. ÜYELER 

Partiye Giriş Şartlan : 

Madde 3 — Partiye üye olabilmek için : 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Medeni haklara ve milletvekili seçme yeter

liğine sahip olmak, 
c) Türk kültürünü ve partinin tüzük ve progra

mını benimsemiş olmak, 
d) Türk milletinin birliğini parçalamayı ve is

tiklâlini yok etmeyi hedef tutan hareketlere 
katılmamış ve demokratik esaslara aykın 
bulunan aşırı solcu ve aşırı sağcı ideolojilere 
saplanmamış olmak, 

e) Haysiyet ve şeref kırıcı bir suçtan kesin ola
rak hapse ve taksirli suçlar hariç olmak üze
re diğer suçlardan 5 seneden fazla müddetle 
hapse ve alelıtlak ağır hapse mahkûm edil
memiş olmak veya hapse mahkûm edilmiş 
olup ta hakları iade edilmiş bulunmak, 

f) Kesin olarak mahkûm olduğu bir suçtan do
layı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine 
seçilme yeterliğini kaybetmemiş olmak veya 
kesin olarak mahkûm olduğu bir suçtan do
layı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine 
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seçilme yeterliğini kaybetmiş iken memnu 
haklarının iadesine 9 Temmuz 1961 tarihin
den önce karar verilmiş veya 9 Temmuz 1961 
tarihinden önce memnu haklarının iadesine 
hak kazandığı yetkili mahkeme tarafından 
bu konuda sonradan verilen kesin karar 
ile tevsik edilmiş olmak, 
g) Lise veya muadili veya daha alt kademe
deki öğrenim kurumlarında öğrenci bulun
mamak, 

h) Memur ve kamu iktisadî teşebbüslerinin ve 
özel kanunla veya özel kanunun verdiği y t-
ki ile kurulmuş bankalar ve teşekküllerin yö
netim ve denetim işlerinde çalışanlardan ve 
bu teşekkülerin ayluklı ve yevmiyeli memur
larından ve kamu yararına çalışan dernekler
den özel kaynakları ve özel imkânları kanun 
la sağlanmış olanların merkez kurullarında 
görevli olmamak, 

i) Evvelce partiden daimî olarak çıkarılma
mış olmak, 

şarttır . 

Partiye kabul edildikten sonra bu maddedeki şartlar
dan herhangi birini kabul sırasında haiz olmadıkları an
laşılanlar hakkında altıncı madde gereğince muamele 
olunur. 

tstifa suretiyle partiden ayrılmış olanların yeniden 
kabulleri, istifanın haklı veya kanunî bir sebebe dayandı
ğının ispatına ve II idare Kurulunun yazılı iznine bağlıdır. 
Partiye Giriş ve Kayıt Usulü : 
Madde 4 — Üçüncü maddedeki şartları haiz olupta parti
ye girmek istiyen her vatandaş, ikametgâhının veya işyeri
nin bağlı bulunduğu ilçedeki parti ilçe idare kumluna iki 
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partili üye tarafından imzalanmış bir giriş beyannamesi 
verir. Bu beyanamede müracaat sahibi «Parti tüzük ve 
programım tamamen benimsediğine, parti üyesi kaldığı 
müddetçe program ve tüzüğe, her hal ve şartta sadık kala
cağına ve partide payına düşen bütün vazifeleri iyi niyetle 
yapacağına» namus ve şerefi üzerine süz verir. 

Bu beyannameyi alan ilçe idare kumlu gerekli tahkika
tı yapıp, bunun neticesine göre isteklinin partiye kaydı
na karar verdiği takdirde, kayıt muamelesini yapar. 

Partiye kabul tarihi ve kayıt sıra numarası yazılıp 
mühürlendikten sonra keyfiyet îl İdare Kuruluna bildirilir, 
ti tdare Kurulunca bir ay zarfında reddedilmiyen üyeler 
kabul edilmiş sayılır. Üyeliğe kabul cdilmiyenler ilçe idare 
kuruluna bildirilir, İlçe îdare Kurulunun bir ay zarfında 
Genel îdare Kuruluna itiraz hakkı vardır. İlçe İdare Kuru
lunun bu hakkını kullanmaması halinde keyfiyet ilgiliye 
tebliğ edilir. İlgilinin de bir ay zarfında Genel İdare Kuru
luna itiraz hakkı vardır. 

Genel İdare Kurulu ıkararı kesindir. Kabul kesinleştik
ten sonra üye, köy ve mahalle esası üzerine tanzim edilen 
üye defterine ilçe tarafından kayıt olunur. Her üyeye bir 
üyelik belgesi verilir. 
Madde 5 — İlçe İdare Kurulu partiye giriş isteğini kabul 
etmediği takdirde keyfiyeti, sebep göstermeye mecbur kal
maksızın bir ay içerisinde müracaat sahibine bildirir. 

Beyannamede adres gösterilmemiş veya gösterilen ad
rese tebligat mümkün olmamış ise, red kararı ilçe binası
nın münasip ve görülebilecek bir yerine asılarak ilân olu
nur. Bir hafta müddetle devam edecek olan bu ilân teb
ligat yerine geçer. 

tlçe îdare Kurulunun red cevabına karşı, bu kararın 
lebliği tarihinden itibaren bir ay içinde îl İdare Kuruluna 
itiraz olunabilir. îl îdare Kurulu bir ay içerisinde karannı 
vermeye mecburdur. Aksi, takdirde İlçenin ka ran tasdik 
edilmiş sayılır. îl tdare Kurulunun kararı kesindir. 
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Partiden Çıkış 

Madde 6 — Bir partilinin 3. maddedeki şartları! a haiz ol
madığı halde veya bu şartları, kabulden sonra kaybettiği 
öğrenilirse, lâzımgelen tahkikat yapılma ve bu hususta bir 
karara varılmak üzere dosyası II Disiplin Kuruluna veri
lir. Disiplin Kurulu, üyeden, bir ay zarfında savunmasını 
yapmasını ister. Üye, bu süre içerisinde savunmasına yap
madığı veya savunması Disiplin Kurulunca kabule değer 
görülmediği takdirde, ilgilinin kaydının silinmesine karar 
verilir. Partiden ayrılmak isteyenler, kayıtlı bulundukları 
ilçenin idare kuruluna veya bu kurula gönderilmek üzere 
parti üst kademelerine istifanamelerini verebilirler. Parti
nin yetkili organlarının veya istifaname sahibinin talebi 
üzerine istifa geri alınabilir. 

Partiden istifa edipte bir başka partiye yazılanlar an
cak Genel idare Kurulunun ka ran ile partiye yeniden 
alınabilirler. 

Partiden çıkış ne suretle olursa olsun, ilgili vesaik ile 
birlikte, parti üye defterine ve dosyalarına işlenir. 
Yer Değiştirme : 
Madde 7 — Kayıtlı oldukları ilçe bölgesinden ayrılıp başka 
bir ilçede ikamet edecek olanlar, kayıtlı oldukları ilçe ile 
ilişiklerini kesip gidecekleri ilçenin idare kuruluna hitaben 
bir belge alırlar. Eski ilçedeki kayıtlan silinerek yeni il
çeye naklolunur. 

Üyelik ödevleri : 
Madde 8 — Parti üyeleri, 

a) Kanuni hükümler dahilinde taahhüt ettik
leri aidatı ödemek, 

b) Parti programını ve çahşmalannı vatanda
şa duyurmak ve anlatmaya çalışmak, 



c) Seçimlerde parti adaylarının kazanmasına 
çalışmak ve parti adaylarına oy vermek, 

d) Parti üyeliğinin sağladığı sıfat, yetki ve hiz
metleri herhangi bir işte kendilerine veya 

başkalarına özel menfaat temini için kullan
mamak, 

c) Partinin kendisine vereceği vazifeleri ifa 
etmek ile mükelleftirler. 

III . PARTİ TEŞKİLATI 

Parti kademe ve organları : 
Madde 9 — Parti teşkilâtı şu kademe ve organlardan 
teşekkül eder. 

A. İl Teşkilâtı : 
1) ilçe ve II Kongreleri 
2) İlçe ve II idare Kurulları 
3) II Disiplin Kurulu 
4) Mahallî Meclisler YTP Grupları 
5) Mahalle ve köy YTP Parti Görevlileri 

B. Merkez Teşkilâtı : 

1) Büyük Kongre 
2) Genel İdare Kurulu 
3) Yüksek Disiplin Kurulu 
4) T.B.MM. YTP Grupları 

Ayrıca Genel idare Kurulunun tensibi ile aşağıdaki yar
dımcı organlar kurulabilir: 

C. 1) ilçe ve II Gençlik ve Kadın Kollan 
2) Genel Merkez Gençlik ve Kadınlar Merkez Ku

rulları. 
Kadın ve Gençlik kollarının ne suretle kurulacağı ve 

bunların teşkilât ve vazifeleri ile kongreleri ve bağlı bu
lundukları ilçe ve il ve merkez kurulları ile olan münase-
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betleri Genel idare Kurulunca hazırlanan bir yönetmelik 
ile tanzim olunur. 

A. İl Teşkilatı : 

Parti Teşkilâtının Kuruluş Şekli : 
Madde 10 — Parti teşkilâtı, esas itibariyle, idari taksi
mata muvazi olarak kurulur. Parti teşkilâtının ilk kademe
si ilçedir. Snası ile il ve merkez kademeleri gelir. 

Müteşebbis ve Geçici İdare Kurulları : 
Madde 11 — Bir üst kademe idare Kurulu tarafından, 

a) Parti teşkilâtı olmıyan yerlerde müteşeb
bis idare kurulları, 

b) idare kurullarının yedekleri ile birlikte 
toptan istifaları veya toplantı yeter sayısını 
sağlıyamıyacak şekilde kısmen çekilmeleri 
veya işten el çektirilmeleri sebebiyle inhi-
lâl eden kademelerde geçici idare kurulları 

teşkil olunur. 
Il idare Kurulu mevcut olmayan yerlerde müteşebbis 

veya geçici Uçe idare kurulları Genel tdare Kurulu tara
fından teşkil olunur. Müteşebbis veya geçici idare kurul
ları, kongrelerce seçilmiş idare kurullarının hak ve yet
kilerine sahiptirler. 

Müteşebbis idare kurulları, ilk normal korıgreye kadar 
vazifielerine devam ederler. 

İşten el çektirilen kurulların yerini almjş olanlar dı
şındaki geçici idare kurulları, asıl idare kurulunu ve ye
deklerini seçmek üzere en geç üç ay içinde kongresini ola
ğanüstü toplantıya çağırır Bu tip geçici idare kurullarının 
görev süresi, lüzum görüldüğü taktirde, bir üst kademe 
kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere ve altı ayı geç
memek kaydı ile uzaltılabilir. 
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fİçe veya îl idare kurullarına işten el çektirilmesi halin
de geçici olarak görevlendirilen idare kurulları, işten el 
çektirme kararının ilgili kademeye teblği tarihinden iti
baren 45 gün içinde kongresini toplıyarak daimi idare ku
rulunu ve yedeklerini seçtirirler. Bu süre içinde, kongre 
için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delege
lerle toplanır. 

tlçe ve II Kongreleri : 
Madde 12 — İlçe ve îl kongreleri en geç iki yılda bir top
lanır. 

îl kongreleri, ilçe kongrelerinin bitimi ile başlar ve 
üç ay içinde ikmal edilir. 

Bu kongreler olağanüstü de toplanabilirler. Olağanüstü 
kongrelerde ancak bu kongrenin toplanmasını gerektiren 
meşeler konuşulur Olağanüstü kongreler, üyelerinin beşte 
birinin talebi veya bir üst derecedeki idare kurulunun mu
vafakati alınmak suretiyle, idare kurullarının karar ve da
veti ile toplanırlar. 
Kongrelerin Terekküp Tarzı : 

Madde 13 — İlçe kongreleri, İlçe kütüğüne kayıtlı üyele
rin ikamet ettiği mahalle ve köyler esası üzerinden hesap 
edilerek o mahalle ve köylerdeki partililer arasından ilk 
50 üyeye kadar 3 ve müteakip her 50 üye için de birer 
delege ile, ilçe idare kurulu, varsa ve kongresini yapmışsa 
ilce kadınlar ve gençlik kollan Başkan veya başkanvekille-
rinin katılması ile toplanır. Bu delegelerin seçim tarzı ve 
kongrelerin toplanma usulü hakkında Genel îdare kurulu 
ayrı bir yönetmelik hazırlar. 

İl kongreleri, ilçe kongrelerince ilçeye kayıtlı ilk 500 
üye için 20 ve sonraki her 100 üye için birer olmak üzere 
seçilmiş delegelerden ve il idare kurulu, il disiplin kurulu 
üyeleri ile, kongresini yapmış bulunan il kadınlar ve il 
gençlik kolları başkan veya başkanvekillerinin katılması 
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ile toplanır. Genel idare "kurulu, parti meclis gurubu üye
leri ile partili belediye başkanı, partili il genel meclisi üye
leri, Belediye meclisi üyeleri kongrelere iştirak ederler. 

İlçe kongrelerinin delege sayısı 600'ü il kongrelerinin 
delege sayısı da 1000 ni geçemez. 

Toplantı gün ve yeri enaz bir hafta önce mahallin en 
büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir. 

Yetersayı : 
Madde 14 — Kongreler, kendi kademesi idare kurulu 
başkanı tarafından veya — idare kurulu çekilmiş ise — 
bir üst kademe idare kurulunun görevlendireceği bir üye 
tarafından, yoklama yapıldıktan sonra açılır. Toplantı ye
tersayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Bu ye
tersayı sağlanamadığında toplantı ertesi haftaya bırakılır 
ve o gün gelenlerle toplanılır. 

Kongre Başkanlık Divanı : 

Madde 15 — Kongre açıldıktan sonra kongre tarafından 
partililer arasından bir başkan ve bir ikinci başkan ile ik ; 

kâtipten müteşekkil bir başkanlık divanı seçilir. Kongreyi 
başkanlık divanı idare eder. Divan, gerekli karar lan üye 
lcrin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik oîdıığu takdirde 
başkanın bulunduğu tarafın oyu tercih olunur. 

Kongre Başkanlık Divanına İtirazların Tevdii : 

Madde 16 — Alt kademe kongrelerine ait yolsuzluklara 
ve fazla delege seçildiğine ve şahıslara ait itirazlar, kongre 
başkanlık divanınca öncelikle incelenir. İtirazların kongre 
gün ve saatma kadar ilgili idare kuruluna veya müzakere
lere geçilmeden önce kongre başkanlık divanına yazılı ola
rak yapılması lâzımdır. 

îdare Kurulu Başkanları ilgili dosya, defter ve vesaiki 
derhal kongre divanına teslim eder. 
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itirazı incelemek üzere, kongrece, beş kişilik bir ko
misyon seçilir. Komisyonun hazırlıyacağı rapor, itiraz eden 
ve aleyhine itiraz edilen ve komisyon sözcüsü konuştuk
tan sonra, oya konur. İtiraz eden ile aleyhine itiraz edilen 

o y l a m a y ı katılamaz. Kongrenin vereceği karar kesindir. 

Kongrelerde uyulması gereken hususlar : 
Madde 17 — Kongrelerde aşağıdaki esas ve usullere uyu
lur. Kongrelerin başkanlık Divanına yapılacak seçimler bu 
hükme b;>ğ'ı değildir. 

a) Söz hakkı yalnız kongre üyelerine aittir. 
b) Seçimler, kongre aksine karar vermedikçe, 

gizli oy ile yapılır. Tasnif açıktır. 
c) 15 madde hükmü mahfuzdur. 
d) Gösterilen adayların ad ve soyadları kong

re salonunda herkesin görülebileceği şekil
de yazılır. 

e) Seçimlerin açık oyla yapılabilmesi için 
kongre mevcudunun üçte ikisinin bu hu
susta karar vermesi lâzımdır. Açık oy ile 
yapılacak seçimlerde tespit olunan adaylar 
soyadları alfabe sırası ile oya konur. 

Kongre Başkanının Görev ve Yetkileri : 

Madde 18 — Kongre Başkanı müzakereleri idare, kongre 
inzibatını temin ve tüzük ve kanun hükümlerine göre ge
rekli evrakı tanzim etmek veya ettirmekle görevlidir. 

Söz hakkını ihlâl edenler, tahrikat yapanlar, kongrele
rin inzibatını ve müzakerelerin selâmetini bozanları ve 
sadet dışına çıkanları menetmek ve icab ederse kongre 
dışına çıkarmak başkanın yetkileri içindedir. 

Gündemin Tespit ve Tadili : 

Madde 19 — Her kongrenin gündemi kendi kademesinde
ki idare kurulu tarafından tesbit olunur. Ancak mevcut 
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delegelerin en az yirmide biri tarafından müzakeresi iste
necek maddelerin gündeme konulması mecburidir. 

Kongreler gündemdeki işlerini kolaylaştırmak için lü
zum gördükleri sayıda komisyon seçerler. 

Kongre Çalışmalarında Uyulması Gereken Hususlar : 

Madde 20 — Kongrenin nizami şekilde toplandığı başkan
lık divanınca tesbit edildikten sonra, önce idare kurulunun 
yıllık faaliyet raporu okunur. Rapor ve idare kurulunun 
hesap durumu hakkında müzakere yapılıp karar verilme
den seçimlere geçilemez. 

Kongreler parti tüzüğü ve programı ile kendi kademe
lerine verilmiş parti işlerinin ifa ediliş şekli ve tarzlarım 
incelemek ve bu hususlarda kararlara varmak ve partiyi 
ilgilendiren bütün hususlarda tavsiyelerde bulunmak yet
kisini haizdirler. 

Kongreler, kendi idare kurulları ve üst kademe kong
relerine gidecek delegeleri seçerler. İdare kurullarına oy 
sırası ile asil ve yedek üyeler ayrılır. Seçimlerde oylar mü
savi çıktığı takdirde kura çekilir. 

Oyların tasnifi, kura ile tayin olunan beş kişilik bir 
tasnif komisyonu tarafından açık olarak yapılır. Sonuç 
iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak komisyon 
üyelerinin herbiri tarafından imzalanıp kongre divanına 
sunulur. Nüshalardan biri kongre zaptına bağlanır, diğe
ri kongre başkanlık divanınca da imzalandıktan sonra üst 
kademe idare kuruluna gönderilir. Kongrelerde divana da
hil kâtipler, kongre safahatını tespit eden bir tutanak tu
tarlar. 

t da re Kurulları : 

Madde 21 — İdare Kurulları, kendi kademeleri kongrele
rince seçilir. İlçe İdare Kurulları 5 - 9, İl İdare Kurulları 
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7 - 15 üyeden teşekkül eder. Bu kurulların üye sayısını bir 
üst kademe idare kurulu tâyin eder. Ana, baba, büyükan
ne, büyükbaba, çocuklar ve torunları ile kardeşler, karı 
koca ve ikinci dereceye kadar sihri hısımlar aynı idare ku
rulunda vazife alamazlar. 

Milletvekilleri ile ilçe ve il belediye başkanları, il ge
nel meclis üyeleri ilçe ve il idare kurulunda vazife ala
mazlar ve bu vazifelere seçilenler bu iki vazifeden birini 
tercihe mecburdurlar. 

Haklarında geçici çıkarma kararı verilmiş olupta he
nüz çıkarma müddeti içinde bulunanlar da idare kurulu 
üyeliğine aday gösterilemez ve seçilemezler. 

İdare Kurullarında Vazife Taksimi : 

Madde 22 — îdare kurullarının ilk toplantılarında, üyeleri 
arasından bir başkan, bir ikinci başkan, bir muhasip ve bir 
sekreter seçilir. Başkan, idare kurulunu temsil eder, gere
ken temasları parti namına yapar, yazılan yazılardan he
sap işlerine taallûk edenlerini muhasip üye ile, diğerlerini 
de sekreter üye ile birlikte imza eder. 

İkinci başkan, başkanın yardımcısıdır. Başkan bulun
madığı zaman da ona vekâlet eder. 

Muhasip üye, idare kurulunun hesap işlerini idare 
eder. Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince tutulması 
gereken muhasebe defterlerini tutar ve idare kurulu karar
larına uygun olarak sarfiyatta bulunur. Sarfiyatın yol
suzluğundan başkan ile birlikte şahsen sorumludur. Aidatın 
tahsili ve kademenin mali durumunun tanzimi için gerek
li tedbirleri idare kuruluna teklif eder ve kurulun karar 
ve direktiflerini alır. 

Sekreter üye, kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince 
tutulması icab eden defterlerden muhasebe taallûk eden
lerin dışında kalanlarını tutar ve her türlü idari belgeleri 
tanzim eder. 
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idare kurulunun diğer üyeleri de başkanın vereceği 
sair vazifeleri ifa ve deruhte ederler. 

İdare Kurulu Toplantıları : 

Madde 23 — idare kurulu toplantıları haftada en az bir 
defa ve salt çoğunlukla yapılır. Her toplantı sonunda gele
cek toplantının gün ve saati tespit olunarak karar defteri
ne geçirilir. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunlu
ğu ile verilir. 

Mazereti olmadığı halde üstü üsfe mutad üç toplantıya 
gelmeyen üye istifa etmiş sayılır, en fazla oy almış olan 
yedek üye onun yerine geçer, istifa etmiş sayılan üye, üst 
kademe idare kurulu nezdinde bu karara itiraz edebilir. 
Bu üst kurulun vereceği karar kesindir. 

Mutad günler dışında toplantıların gün, saat ve yeri
nin üyelere imza mukabilinde bildirilmiş olması şarttır. 

idare kurullarının müddetleri ve münhaller : 
Madde 24 — idare kurullarının görevleri müteakip kong
reye kadar devam, eder. Bu süre içinde ölüm, çekilme 
vesair bir sebeple kuruldan ayrılanların yerlerine en fazl.-ı 
oy almış bulunan yedek üyeler sıra ile getirilirler. 
İdare Kurullarının Vazifeleri : 
Madde 25 — idare kurullarının vazifeleri şunlardır : 

a) Tüzük ve yönetmelikler hüküm'erini, kendi 
kongrelerinin kararlarını, üst kademe ida
re kurullarının vereceği talimatı yerine ge
tirmek, 

b) Kendine bağlı teşkilâtı yönetmek ve de
netlemek, kademelerin çalışmalarını dü
zenlemek, 

c) Kendi kongrelerinin gündemini tanzim ile 
görülecek işleri hazırlamak, yıllık çalışma 
ve hesap raporu ile gelecek yıla ait bütçe 
taslağını yaparak kongresine sunmak, 
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d) Partiyi geliştirmek, kuvvetlendirmek ve 
bu hususta gerekli gördüğü tedbirleri bir 
üst kademeye bildirmek, parti gelirinin en 
elverişli şekilde toplanması ve gelir kay
naklarının bulunması için tedbirler almak, 

e) Seçimlerde partinin kazanmasına çalış
mak, 

f) Bölgelerindeki bütün siyasi ve idari faali
yetlerle ilgilenmek, çevrelerinin maddi ve 
manevi kalkınması için tedbir ve düşünce
lerini ilgili makamlara ve bir üst kademeye 
duyurmak, âmme hizmet ve müesseseleri
nin işleyişi hakkındaki düşüncelerini bir 
üst kademeye bildirmek. 

g) Partinin kendi çevrelerindeki durumu ve 
üye miktarı hakkında her altı ayda bir üst 
kademeye rapor vermek, 

h) Kademeler için lüzumlu memur, kâtip ve 
hademeleri işe almak, işten çıkarmak, tah
sisatlarını tayin ve tespit etmek, art ırmak, 

Yasak Olan Fiiller : 

Madde 26 — İdare Kurulları, Genel İdare Kurulunun 
muvafakatim almadan, kendi çevrelerini aşan ve partiyi 
ilzam eden beyanatta bulunamazlar. Kendi kademelerine 
tekabül eden resmi makamlardan yukarı makamlarla 
muhabere edemezler. Kademe mensuplarının partiyi vası
ta ederek şahsi veya zümrevi menfaat temini için idari 
makamlarla temasa geçmeleri ve bu makamları parti nü
fuzu altında bırakmaya çalışmaları yasaktır. 

Teftiş ve Murakabe : 

Madde 27 — Her idare kurulu, kendisine bağlı kademeler 
idare kurullarının defterleri, hesapları ve her türlü parti 
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faaliyetleri hakkında, gerek bizzat üyeleri ile, gerekse bu 
hususta görevlendireceği sair partililer vasıtasiyle teftiş 
ve murakabe salahiyetini haizdir. Teftiş netices.nde kanun, 
tüzük ve yönetmelikler hükmünce tutulması gerekli defter, 
tutanak vesair lüzumlu evrakın bulunmadığı veya usulü 
veçhile tanzim edilmediği görülürse lüzumlu tedbirler alı
nır. Teftiş edilen idare kurullarının muamelelerinde yol
suzluk ve faaliyet veya vaziyetlerinde parti tüzük, program 
ve menfaatine aykırılık görür ve tahkikatın selâmetle yü
rütülmesi de icap ettirirse idare kurulunun bir kısmına 
veya tamamına işten el çektirilmcsine Genel İdare Kuru
lunca karar verilir. Pek acele hallerde, Genel İdare Kurulu
nun tasvibi alınmak şartiyle, il idare kurulu bu salahiyeti, 
geçici olarak kullanabilir. Genel İdare Kurulunun tasdik 
etmemesi halinde eski hal avdet eder. 

İşten el çektirme, delegelik hariç olmak üzere, parti 
içindeki bütün vazifelere teşmil edilebilir. 

Kongrede seçilen yeni idare kuruluna veya bir üst ka
deme tarafından tayin olunan geçici idare kuruluna parti 
defter, dosya, makbuz, zabıt vesaire gibi evrakının tesli
minden imtina veya hesap mevcudunun devrinden istinkâf 
veya işten el çektirme kararına muhalefet disiplin cezası
nı müstelzimdir. 

B. Merkez Teşkilâtı 

Büyük Kongre : 

Madde 28 — Büyük kongre parti teşkilâtının en yüksek 
mercidir. İki yılda bir Genel idare kurulunun tespit edece
ği zaman ve yerde toplanır. Kararlaştırılan toplantı tari
hi ve yeri enaz 7 gün önce valiliğe ve bir ay önce teşkilâ
ta yazı ile bildirilir. 

Gerekli hallerde Genel Başkanın veya Genel İdare Ku
rulunun yahut son kongre üyelerinden en az beşte birinin 
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yazılı istemi üzerine büyük kongre olağanüstü de toplana
bilir. Olağanüstü Büyük Kongrenin gündemini, bu toplan
tıyı gerektiren konular teşkileder. 

Büyük Kongrenin Terekküp Tarzı -. 

Madde 29 — Büyük Kongre, 
a) îl kongrelerince her ilin çıkardığı milletve

kili ve senatör sayısının iki katım geçme
mek üzere seçecekleri delegelerini, 

b) Parti Genel Başkanı ile Genel îdare Kuru
lu, Gençlik ve Kadın Genel Merkez Kurul
ları ile partili bakanlar TBMM üyelerinin 
katılması ile toplanır. 

b fıkrasında sayılanlar delege seçilemezler ve bu sıfatla Bü
yük Kongreye katılamazlar. 

Büyük Kongrenin Açılışı : 

Madde 30 — Büyük Kongre, yoklamayı müteakip üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile Genel Başkan tarafından açılır. 
İlk çağrı üzerine yapılan toplantı da toplantı yetersayısı 
bulunmıyorsa, enaz üç gün öncesinden haber verilecek 
ikinci toplantıda toplantı yetersayısı aranmaz. 

Büyük kongre toplantısı birden ziyade geri bırakılamaz. 

Başkanlık Divanı : 
Madde 31 — Büyük kongre, gündemdeki meseleleri görüş
meye başlamadan önce, aksine karar alınmadıkça, gizli oy
la bir başkan, iki başkanvekili ve açıık oy ile altı kâtip se
çer. Bunlar Kongre Başkanlık divanını teşkil ederler. 

Divanca alınması gerekli karar lan başkan ve başkan-
vekijlerinden müteşekkil üç kişilik kurul çoğunlukla verir. 
Büyük Kongrenin Gündemi : 
Madde 32 — Büyük Kongrenin gündemi genel idare ku
rulu tarafından düzenlenir. Kongre, gündeme ve çalışma 
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usullerine hakimdir. Ancak herhangi bir meselenin günde
me alınabilmesi için mevcut üyenin enaz yirmide birinin 
yazılı teklifi gerekir. Teklifin gündeme alınması mevcut 
üye çoğunluğunun kararına bağlıdır Olağanüstü Büyük 
Kongrede gündem, bu toplantı talebinde bulunmuş olanlar 
tarafından tesbit olunur. 

Büyük Kongrenin Vazife ve Yetkllleri : 

Madde 33 — B) Genel idare kurulu için 25 asıl ve 25 ye
dek üye ile yüksek disiplin kurulu için 7 asıl ve 7 yedek 
üye seçer. 

a) Genel İdare Kurulunun raporu ile kesin 
hesabını inceleyip görüşür, bunları kabul 
ve Genel îdare Kurulunu ibra eder yahut 
kesin hesabı reddeder. 

b) Genel İdare Kurulu için 25 asıl ve 25 yedek 
üye ile Yüksek Disiplin Kurulu için 15 asıl 
ve 15 yedek üye seçer. 

c) Tüzük ve programda gerekli değişiklikleri 
yapar. 

d) Toplumu ve devleti ilgilendiren konularla 
kamu faaliyetleri ve parti politikası hak
kında genel nitelikte temenni kararları ve
ya bağlayıcı kararlar verir. 

e) Kanunların veya tüzüğün gösterdiği sair 
hususları karara bağlar. 

f) Partinin feshine veya başka bir parti ile 
birleşmesine ve böylece hukuki varlığı so
na erecek olan partinin mallarının tasfi
yesi suretine dair kararları verir. 

Tüzük ve programda değişiklik yapılmasına dair tek
lifleri ve toplum ve devlet düzenini veya kamu faaliyetle
rini yahut parti politikasını ilgilendiren konularda karar 
alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bunların 
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Genel Başkan yahut Genel idare kurulu veya büyük kong
rede mevcut üyelerin beşte biri tarafından ileri sürülmüş 
olması gerekir. Bu teklifler, büyük kongrece seçilecek bir 
komisyonda görüşüldükten sonra, büyük kongre komisyon 
raporunu incelemek suretiyle, karara bağlanır. Yalmz bu 
konulardaki kararlar üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu 
ile alınır. 

Parti Genel Başkanı : 
Madde 34 — Parti genel başkanı partinin genel idare ku
rulu tarafından kendi üyeleri arasından gizli oy ile ve salt 
çoğunlukla seçilr. 

Partiyi temsil yetkisi Genel Başkana aittir. Parti adına 
dava açma yetkisi ve davada husumet yetkisi Genel Başka
na aittir. Genel Başkan bu yetkisini kendisine izafetle Ge
nel idare Kurulu üyelerine veya parti il ve ilçe idare kuru
lu başkanlarına devredebilir. 

Cumhurbaşkanlığı ile Senato veya Millet Meclisi Baş
kanlığı görevlerinden herhangi birisi parti genel başkanlı
ğı ile birleşemez. Parti Genel Başkanı başbakan olduğu 
müddetçe parti işleri ile fiilen meşgul olamaz. 

Genel Başkanlıkta inhilâl vukuunda Genel idare Kuru
lu, en fazla oy almış yedek üye ile tamamlandıktan sonra, 
yukarıda yazılı usule göre genel başkan seçer. 
Genel idare Kurulu : 
Madde 35 — Genel idare kurulu büyük kongre tarafından 
seçilmiş 25 Asil üyeden teşekkül eder. Genel idare kurulu ilk 
toplantısında, kendi üyeleri arasından gizli oyla. Bir Genel 
Başkan. îki Genel Başkanvokili, bir Genel Sekreter, bir mu
hasip üye ve üç Genel Sekrter yardımcısı seçer. 

Genel başkanvekili, genel başkanın bu'unmadığı za
man veya yerlerde genel idare kuruluna başkanlık eder. 

Partinin mali işlerine ait muamele ve muhabereler mu
hasip üye ve bunların dışında kalan muamele ve yazışma
larda genel sekreter tarafından yürütülür. 
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Genel idare Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 36 — Genel idare kurulu, partinin merkez karar 
urganıdır. Görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Kongre kararlarına, parti program ve tüzü
ğüne uygun olarak partinin bütün teşkilâti-
nı yöneltmek ve bu hususta gerekli karar lan 
vermek, 

b) Parti program ve tüzüğünün tatbikini sağ
lamak maksadiyle yönetmelikler yapmak, 
muayyen meselelerin yetkisi için geçici ko 
misyonlar kurmak, 

c) Teşkilâtı her yönden teftiş ve murakabe et
mek, tüzük hükümlerine göre alt kademe
lerindeki idare kurulları üyelerinin bir k's-
mma veya hepsine işten el çektirmek, mü
teşebbis ve geçici idare kurulları teşkil et
mek, disiplin karan alınmasını gerektiren 
meseleleri, lüzumunda, Yüksek Disiplin 
Kuruluna intikal ettirmek, 

d) Lüzum görülen yerlerde bu tüzükte yazılı 
parti teşkilât ve kademelerini kurmak, 

e) Her seçimde kanuna göre önseçimleri yap
tırmak, gösterilecek Genel Merkez Cumhu 
riyet Senatosu ve Milletvekili adaylarının 
yer ve listelerini, sıralarını tesbit etmek, 
seçimlerle ilgili genel işlemleri yapmak, 

f) Partinin genel çalışma ve politikası hakkın 
da teşkilâtı aydınlatmak, yapılması lâzım-
gelen işler hakkında direktif ve talimat ver 
mek, kademelerden intikal ettirilecek mev
zular üzerinde teemül etmek ve gerekli ka
rar lan vererek bunlan halletmek ve gerek
li bilgileri kademelerinden istemek, 
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g) Programın tatbikatı bakımından lüzumlu 
hazırlıkları yapmak üzere münasip görece
ği ihtisas kurullarını seçmek, 

Disiplin Kurulları : 
Madde 37 — İl İdare Kurulları nezdinde birer İl Disiplin 
Kurulu ve Genel İdare Kurulu nezdinde bir Yüksek Disip
lin Kurulu teşkil edilir. Her çeşit disiplin, kurulu üyeliği 
ile kabine üyeliği aynı şahısta birleşemez. Disiplin Kurul
ları üyeleri kendi kademe kongrelerince seçilirler. Bunlar 
partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve partiden hiç 
bir suretle gelir sağlıyamazlar. 

Disiplin Kurulları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır ve hazır bulunanalann salt çoğunlunun oyu ile 
karar verirler. 

Disiplin kuruları kendilerine sevk edilen parti üyeleri 
hakkında, sevk yazısında istenilen disiplin cezasından daha 
ağırını veremezler, 
tl Disiplin Kurulu : 
Madde 38 — İl disiplin kurulları kendi kongrelerince seçi
lecek, 5 asıl üyeden teşekkül eder. Disiplin kurulunun 5 
yedek üyesi bulunur. 

İl Disiplin kurulları ilk toplantılarında bir başkan ve 
bir başkanvekili ile yeteri kâtibi kendi üyeleri arasından 
gizli oy ile seçerler. 

Bu tüzüğe göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hare
ketinden dolayı ilgilinin şikâyeti veya tl tdare Kurulunun 
tevdii üzerine soruşturma yapmak ve fiilin istilzam eyledi
ği cezaya hükmetmek İl Disiplin Kurullarının vazifesidir. 

Disiplin Cezasını Gerektiren Fiil ve Hareketler : 
Madde 39 — Aşağıdaki fiil ve hareketler disiplin cezasını 
gerektirir: 

a) Parti program, tüzük ve talimatnameleri 
hükümlerine ve bunlarda yazılı esaslara 
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uygun olarak Genel idare Kurulu ile diğer 
idare Kurullarınca alınan kararlara ve ve

rilen talimat ve direktiflere aykırı hareket
te bulunmak. 

b) Partiyi şahsi menfaatlerine âlet etmek, bu 
maksatla parti nüfuzunu kötüye kullanmak 
veya buna teşebbüs etmek, 

c) Bu tüzükte yazılı yasaklara riayet etme
mek, 

d) Parti içindeki tesanüdü bozacak ve teşki
lât kademelerinin ahenk ve tesanüt daire
sinde çalışmasına engel olacak her türlü 
harekette bulunmak, parti içinde şahsiyet
le uğraşmayı âdet edinmek. 

Disiplin Cezalarının Nevileri : 

Madde 40 — Disiplin cezaları şunlard'r: 
a) Uyarma, 

b) Kınama, 
c) Geçici çıkarma, 
d) Partiden kesin olarak çıkarma. 

Tahkikat UsulU : 
Madde 41 — Haklarında soruşturma açılan üyelere, hak
larındaki isnat açıkça anlatılarak, yazılı müdafaalarını 
yapmaları bildirilir. 

Üye, Disiplin Kurulunca tayin olunacak süre içerisinde 
savunmasını yapmadığı takdirde mevcut delillerle, müda
faada delil gösterilmiş ise bunlarda dikkate alınarak, Disip
lin Kurulunca verilen karar , gerekçesiyle birlikte en geç 
otuz gün içinde ilgiliye tebliğ olunur. 

Savunmasını yapması için üyeye verilecek süre bir haf
tadan az olamaz. Haklarında 40. maddenin (a) ve (b) bent
lerinde yazılı cezadan maada bir ceza uygulanan üyeler, 
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Kurul kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde bu karara karşı Yüksek Disiplin Kurulu nezdinde 
itirazda bulunabilirler. 

Yüksek Disiplin Kuruluna hitaben yazılacak itirazna-
me, kararı veren Kurula itirazın yapıldığı tarihi gösteren 
bir makbuz karşılığında verilir. 

îtiraznameyi alan Disiplin Kurulu işe ait dosyayı, en 
çok bir hafta içinde Yüksek Disiplin kuruluna sevk eder. 

YUksek Disiplin Kurulu : 
Madde 42 — Büyük kongre tarafından seçilmiş olan Yük
sek Disiplin kurulunun 7 asıl ve 7 yedek üyesi vardır. 
Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısında, kendi arasın
dan ve gizli oy ile bir başkan, bir başkanvekili ve bir kâtip 
seçer. 

Yüksek Disiplin Kurulunun Vazifeleri şunlardır : 
a) Genel İdare Kurulu başkan ve üyeleri ile Yüksek 

Disiplin kurulu başkan ve üyeleri ve partili senatör
lerle milletvekilleri hakkında ve genel idare kurulu
nun talebi üzerine il idare kurulları ve disiplin ku
rulları başkan ve üyeleri hakkında disiplin cezaları 
vermek, 

b) tl disiplin kurullarınca verilen ve itiraz yolu ile 
intikal ettirilen kararları inceleyip tasdik, tadil veya 
iptal etmek, 

c) Parti tüzüğü ve programını aykırı harekette bulun 
duklan tesbit edilenler hakkında, vaki şikâyet üze 
rine tahkikat açıp gerekli kararları vermek, 

d) Parti icra organları tarafından alınan kararlar aley
hine ilgililerce bunların tüzüğe aykırılığı iddiasiyle 
yapılacak itirazları tetkik ile iptali istenilen karar
lan iptal veya tasdik etmek, 

e) Genel İdare Kurulunun talebi ile tüzük hükümlerini 
tefsir etmek. 
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Madde 43 — Büyük kongre dahil olmak üzere kongreler, 
Disiplin kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan parti or-
galarının kararları ile disiplin kurullarınca verilen disiplin 
cezaları hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda ka
rar veremezler. 

Disiplin Cezalarına İtiraz : 

Madde 44 — Parti Disiplin kurullarınca kesin olarak veri
len disiplin cezalarına karşı, cezaya çarptırılan parti üyesi, 
sadece, Disiplin kuruluna sevk eden organın veya disiplin 
kurulunun yetersizliği yahut alınan kararların kanuna veya 
parti tüzüğüne şekil ve usul bakımından aykırı bulundu
ğu iddiasiyle itirazda bulunabilir. Bu itirazlar, kararın usu
lüne uygun olarak tebliğinden itibaren bir ay içinde. Disiplin 
Kurulunun bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesine 
yapılır. Asliye Hukuk mahkemesinin karan kesindir. 

Disiplin Konusunda Tedbir: 
Madde 45 — Partiden çıkarmayı veya geçici çıkarmayı 
gerektiren hallerde, disiplin cezası verilmesi için sevk ka
rarı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde 
olmak üzere, disiplin organına sevk edilen üyeyi, parti 
içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grupları : 
Madde 46 — Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partili 
üyeler Parti Meclis Gruplarını teşkil ederler. 

Meclis Gruplarının çalışma şekli, kendileri tarafından 
ve 468 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 18-26. maddeleri 
gereğince düzenlenecek özel yönetmelikte belirtilir. 

Parti ti Genel Meclisi Grupları 

Madde 47 — Partili İl Genel Meclisi üyelerinin kuracakları 
gruplar ve bunların kurulları, Genel İdare Kurulunca dü
zenlenen yönetmelik esaslarına uyarak çalışırlar. 
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Parti Belediye Meclisi Grupları : 
Madde 48 — Parlili belediye meclisi üyelerinin kuracak
ları gruplar ve bunların kurulları, Genel İdare Kurulunca 
düzenlenen yönetmelik esaslarına uyarak çalışırlar. 

Partili Belediye Başkanı bu grupun tabii üyesidir. An
cak partili Belediye Başkanı bu gurupun kararları ile bağ
lı değildir. 

IV. Önseçim : 
Madde 49 — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun yedinci 
bölümünü teşkil eden 29 — 51. maddeleri gereğince her 
seçimde yapılması icap eden önseçim işleri, Genel İdare 
Kurulunca hazırlanan özel yönetmeliğinde gösterilmiştir. 

V. Parti Defterleri : 
Madde 50 — Parti ilçe ve il idare kurulları, genel idare 
kurulu, her kademedeki gençlik ve kadın kolları ile bunla
rın genel merkez kurulları üye kayıt defteri, karar defteri, 
yelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri 
tutmak zorundadırlar. 

Bilanço ve kesin hesap defteri sadece genel idare ku
rulu tarafından tutulur. 

Üye kayıt defteri ile gelir ve gider defterleri, kullan
maya başlamadan önce notere tasdik ettirilir. 
Madde 51 — Karar defteri, kurulların kararlarını tarih ve 
numara sırası ile ihtiva eder. Karar altları, kararın alın
masında oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongre 
tutanak özetleri de, kongrece alınan kararları ihtiva etmek 
suretiyle, ilgili kademenin karar defterine geçirilir. 

Ancak bu tutanak özetlerinin altı Kongre Başkanlık 
Divanınca imzalanır. 

Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sırası ile 
gelen ve giden evrak defterine işlenir. Gelen evrakın asıl
ları ile gönderilen evrakın bu tarih ve numara altında dos
yalarında saklanır. 
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Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan 
harcamaların da ne gibi işlere ve yerlere yapıldığı gelir 
ve gider defterine sıra ile ve müspit evrakı belirtecek şe
kilde geçirilir. Müspit evrak, tarih ve deftere işleniş sıra
sına göre bir dosyasında saklanır. 
Üyelik beyannameleri : 
Madde 52 — Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik be
yannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademesinde ayrı 
dosyalarda saklanır. 

Üye kayıt defteılerinin Genel Merkezde özetinin nasıl 
tutulacağı bir yönetmelikle gösterilir. 

IV. GELİR VE GİDERLER 
Geliı Kaynakları : 
Madde 53 — Partinin gelir kaynakları şunlardır : 

1 — Üye aidatı, (yılda 12 liradan az ve 1200 liradan 
fazla olamaz.) 

2 — T. B. M. M. üyelerinden alınan aidat. (Bu aidatın 
mikdarı ile ne kadarının Grup faaliyetlerine ve ne 
kadarının Genel Merkeze ayrılacağı Grup karan 
ile belirtilir.) 

3 — Adaylık için başvuranlardan ön seçime veva mer
kez yoklamasına girmeden önce alınan özel a ; dat 
(Bu aidatın miktarı ve almış) şekli her seçimden 
önce gene! idare kurulunca tesbit olunarak teşki
lâta bildirilir. 

4 — Parti yayınlarının satış bedelleri. 
5 — Parti bayrağı, filâması, rozeti ve benzeri rumuz

larının satışından sağlanan gelirler. 
6 — Parti hüviyet cüzdanlannın ve parti makbuz, def

ter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınan 
paralar. 

(4,5 ve 6 bentlerde gösterilen satış bedelleri Genel îda
re Kurulunca kararlaştırılır.) 
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7 — Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen ge
lirler. 

8 — Partice tertiplenen balo eğlence müsamerc, kon
ser spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetler
den sağlanan gelirler. 

9 — Partinin tertiplediği piyangoların gelirleri. 
10 — Parti memelekinden elde edilen gelirler. 
11 — Bağışlar. (Hiç bir şahıstan yılda 5000 liradan fazla 

bağış kabul edilemez:.) 
12 — Krediler. 
13 — Devlet bütçesinden sağlanan yardımlar. 

Vergilerden Muafiyet. 
Madde 54 — Parti gelirleri vergiden muaftır. Ancak gelir 
temin etmek maksadiyle partilerden başkalarına da açık 
olan parti lokelleri ile, başkalarının kiralanan parti gayn-
mcnkullerinden elde edilen gelirler vergiye tabidir. 

Gelir Makbuzları : 
Madde 55 — Gelirler, Yeni Türkiye Partisi adına bastırılıp 
teşkilâta dağıtılan makbuzla karşılığında alınır. 

Gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi mak
buz dip koçanında açıkça belirtilir. 

Parti teşkilâtı kademeleri, kullandıkları makbuzların 
dip koçanlarını Genel İdare Kuruluna iade etmek zorun
dadırlar. İade edilmeyen dip koçanları dolayısiyle, teşki
lât kademeleri Genel İdare Kuruluna karşı mali sorum
suzluk taşırlar. 

Kullanılmış makbuzların dip koçanlar Genel Merkez
de beş yıl saklanır. 

Harcamalar. 
Madde 56 — Bütün parti harcamaları parti tüzel kişiliği 
adına yapılır. 

Harcamalara ait müspit evrak, kademelerce beş yıl 
süre ile saklanır. 
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Yüz liraya kadar (100 lira dahil) harcamaların müspit 
evrak ile tevsiki zorunlu değildir. Ancak miktarı ne olur
sa olsun, bütün harcamaların yetkili idare kurulunun 
kararına dayanması şarttır. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir 
ve giderleri hakkında altı ayda bir hesap vermekle yü
kümlüdürler. 

Malî Sorumluluk. 

Madde 57 — Partinin genel merkezindeki yardımcı kollar 
ile ilçe ve illerdeki teşkilât kademeleri ve yardımcı kollar 
tarafından parti tüzel kişiliği adına bağıta girilmesine ve 
yüküm yüklenilmesine ilişkin esaslar, Genel İdare Kuru
lunca düzenlenip teşkilâta dağıtılır. Bu esaslara aykırı 
olarak bu yardımcı kollar ve teşkilât kademelerince giri
şilen bağıt ve yükümlerden parti tüzel kişiliği hiç bir su
retle sorumlu tutulamaz; bu takdirde, sorumluluk, bağıta 
girişen veya yükümü yüklenen kişi veya kişilere aittir. 

Parti Bütçesi. 

Madde 58 — Partinin malî yılı takvim yılıdır. Genel İdare 
Kurulu dahil, her part i kademesi, hazırlıyacağı yıllık büt
çesini kendi kongresinin tasdikinden geçirir. Genel İdare 
Kurulunun geçmiş yıla ait kesin hesaplan ile alt kade
melerin hesap cetvelleri de aynı formaliteye bağlıdır. 

Parti gelirlerinin toplanması, harcanması ve saklan
ması şekli Genel İdare Kurulunun yapacağı bir muhase
be yönetmeliği ile tayin olunur. 

Kongrelerin iki yılda yapılması takdirinde her part i 
kademesinin kongrece kabul edilmiş bulunan yıllık büt
çesi, müteakip yıl için aynen uygulanır. Bütçe fasıl ve 
maddeleri arasında münakale ve gelir fazlasının parti 
maksadına harcanması ilgili kademe idare kurullan 
yetkilidir. 
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VII. TEŞKİLÂTLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER: 

Madde 59 — Her kademedeki kongrelerde tabii üye ola
rak bulunan karar veya idare kurulları üyeleri, mensup 
oldukları organ veya kurulun ibrası için yapılan oylama
lara katılamazlar. 
Madde 60 — Partinin ilçe veya il teşkilâtına dahil kurul
ların kuruluş yeri ilgili ilçe veya ilin merkezidir. 
Madde 61 — 1. Parti disiplin kurullarında görev alanlar,-
Kongre, TBMM ndeki gruplar üyelikleri hariç - partinin 
diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamazlar. 

2 — Partinin belli bir disiplin kurulunda gö
rev alan bir kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev 
alamaz. 

3 — Partinin ilçe ve il idare kurullarından 
birinde üye olan bir kimse, diğer bir ilçe veya il idare 
kurulunda üye olamaz. îlçe ve il başkanları hakkında da 
aynı hüküm uygulanır. 
Madde 62 — Her kademedeki parti organları ile devamlı 
nitelikteki yardımcı kollar kurullarına ve köy mahalleler-
deki parti görevliliğine seçilenler ile tüzükte belirtilen bir 
parti makamına getirilenlerin adlan, soyadları, doğum 
yerleri ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâh-
lan, o mahallin en yüksek mülkiye amirliğine seçim veya 
atamadan başlıyarak bir hafta içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlannda görevlendirilenler ile merkezdeki 
parti makamlanna getirilenler için bu bildiri İçişleri Ba
kanlığına verilir. 

Teftiş ve Murakabe. 
Madde 63 — Genel İdare Kurulu, il ve ilçelerin hesap ve 
bütçe işlemlerini murakabe ve teftiş hakkına maliktir. 

Partinin faaliyetlerini hızlandırmak, teşkilâtı teftiş et
mek için genel idare kurulu tarafından gereği kadar mü
fettiş tayin olunur. 
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VIII. ANAYASA MAHKEMESİ İLE İLİŞKİLER. 

Siyasi Partiler Sicili. 
Madde 64 — Anayasa Mahkemesi nezdinde tutulan siyasi 
partiler sicili için istenecek her belge ve bilgi Genel tdare 
Kurulunca süresi içinde verilir. 
Madde 65 — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 80 - 82 
nci maddeleri gereğince Genel îdare Kurulu, her yılın Ni
san ayı içerisinde, bir önceki takvim yılına ait gelir ve 
giderleri gösteren kesin hesap ve bilançoyu Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığına vermek 
zorundadır. 

Bu kesin hesap ve bilançolar ile müstenidatmı gerek 
Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse Anayasa Mahkemesi süre
si içerisinde incelemeye yetkilidir. 

IX. PARTİNİN FESHİ. 

Madde 66 — Parti, Büyük Kongrenin ka ran ile fesih olu
nabilir. Partinin feshi için üye tamsayısının üçte ikisinin 
toplantıda hazır bulunması lâzımdır. Bu çoğunluk bağlan
madığı takdirde toplantı bir ay sonraya bırakılır. Bu se
ferki toplantıda yeter sayıya bakılmaksızın mevcut üye
nin üçte ikisinin oyuyja fesih ka ran verilir. Parti mallan-
nın tasfiye şekli fesih karannda gösterilir. 

648 sayılı Kanunun partilerin kapatılmasına dair 
108 - 115 inci maddeler hükümleri mahfuzdur. 
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Kurucuların ad ve soyadları ile meslek ve ikâmetgâh
ları adresleri aşağıdadır. 

İrfan Aksu : T.C. tabiiyetinde, doktor, eski İsparta 
Mebusu, Bahçelievler, 7. nci cadde 
N o : 17 

Ekrem Alican : T.C. tabiiyetinde, Kurucu Meclis Üyesi, 
eski Maliye Bakanı, Küçük Esat, Dört
yol, Mermerci Apt. No : 7, Ankara. 

Raif Aybar : T.C. tabiiyetinde, eski Bursa Milletveki
li, Rıza Şah Pehlevi Cad. N o : 25, Ka
vaklıdere - Ankara. 

Hikmet Belbez . T.C. tabiiyetinde, Profesör, Avukat, Vaiı 
Doktor Reşit Cad. 15/1, Kavaklıdere -
Ankara. 

Esat Eğ'Imez : T.C. tabiiyetinde, emekli tabip General, 
Kavacık Subay Evleri, Ankara. 

Hasan Kangal : T.C. tabiiyetinde, Avukat, eski Tokat 
Milletvekili, Yeni Mahalle, Oğuzlar Sok. 
35, Ankara. 

Sırrı öktem . T.C. tabiiyetinde, Emekli Tümgeneral, 
Bestekâr S. 66/11, Ankara. 

Mithat San . T.C. tabiiyetinde, Yüksek Elektrik Mü
hendisi, eski Bursa Milletvekili, Mebus 
Evleri, Süslü Sok. N o : 28, Ankara. 

Cahit Talaş : T.C. tabiiyetinde, Profesör, eski Çalış
ma Bakanı, Paris Cad. N o : 58/10, An
kara. 

Aydın Yalçın : T.C. tabiiyetinde, Profesör, Petek Koo
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Ankara. 

Ankara 13 Şubat 19'il 
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P A R T İ P R O G R A M I 
Ö N S Ö Z 

Yeni şartlar içerisinde siyasi hayatta hâk im 
olmasını istediğimiz z ihniyet 

14 Mayıs 1950 tarihinde, Demokrat Parti büyük 
mil let ekser iyet in in omuzları üzerinde iktidara ge
tirilmişti. On yıl, on üç gün sonra, 27 Mayıs 1960 
tarihinde, aynı parti, bu defa aynı ekseriyet in tam 
aksi tezahüratı arasında iktidardan uzaklaştırıldı. 

14 Mayıs 1950 den önceki partinin de, sonraki 
partinin de, çok parlak üslûp ile k a l e m e a l ınmış 
programları mevcuttur . Her iki program da temel 
fikir ve hedefler olarak Türk vatandaşlarına hür 
demokrat ik ve müreffeh bir Türkiye vaad ediyor
du. Buna rağmen her iki devrin sona erişini de, 
Türk vatandaşları, demokratik nizama kavuşma v e 
normal iktisadî düzen içerisinde maddî refah v e sa
adete ulaşma ümit ler inin başlangıcı olarak tes'it 
ediyorlardı. 

Tarihimiz bu çeşit siyasî, iktisadî v e içtimaî 
med ve cezir hareketleri ile doludur. İktidarlar gi
dip ge lmekte , fakat bu m e d v e cezirler bir türlü ni
haye t bulmamaktadır . 

Bugün İkinci Cumhuriyet imiz in eş iğ inde bu
lunmaktayız . 27 Mayıs 1960 hareket ini yapanlar, 
bu hareket in hiçbir zümreye karşı olmadığı gibi 
hiçbir zümre hesabına da yapı lmadığını daha ilk 
günde ifade ettiler. İhti lâl in temel felsefesini teşkil 
eden v e Türk Milleti 'nin bu hareket i topyekûn be
n imsemes in in , en kuvvet l i dayanaklarından biri 
olan, bu tarafsızlık taahhüdüne sadakatin bir net i 
cesi o lmak üzere, bugün Kurucu Mecl is faal iyete 
geçiri lmiş bulunmaktadır . 

Mil let imiz tarihinde çok müstesna bir mevki i 
olan Kurucu Meclis , İkinci Cumhuriyet ' in Anaya-
sa'sım tfe Seç im Kanunu'nu hazırl ıyacaktır. Bu su-
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retle Türk siyasî bünyesi , âdela yeni bir kuruluşa 
tâbi tutulacak, s iyaset adamlarımız v e siyasî teşek
küllerimiz bu yeni kuruluş içerisinde, siyasî müca
delelerimize sıhhatl i ve sağlam bir i s t ikamet vere
ceklerdir. Böyle bir vazifeyi omuzlarına yüklenecek 
olanların, çok m ü h i m tarihî mes'ul iyet lerle karşı 
karşıya bulunduklarında ve geçmişte cereyan et
miş v e mi l le tçe girişt iğimiz her demokratik teşeb
büsün soysuzlaşması net ices ini doğurmuş kötü iti
yat, inanış v e usul lerden kendilerini kurtarmak 
mecburiyet inde olduklarında şüphe yoktur. 

Biz yepyeni bir siyasî teşekkül olarak ortaya 
ç ıkmak gibi, kolay o lmıyan bir teşebbüse girişir
ken programımızda bir memleke t v e devlet görüşü 
hal inde benimsediğimiz prensiplere tatbik imkânı 
aramak kadar, bu büyük tarihî vazifede gücümüz 
v e imkânlarımız nisbet inde mi l le t imize karşı borç
lu o lduğumuza inandığımız vazifeleri yer ine getir
mek istiyoruz. Bu iki taraflı vazifenin Türk siyası 
hayat ına yeni v e ciddî bir siyasî teşekkül sokmak 
için kâfi olduğu kanaatindeyiz . 

Yukardaki hakikatları hiçbir zaman dikkatten 
uzak tutmamak gibi bir hâl is niyet le , Türk siyasî 
bünyes ine dahil olurken, geçmiş devirlerde ıstırabı
nı duyduğumuz bazı siyasî rahatsızlıklarla, cemiye
t imizin aktüel bazı meseleleri hakkındaki görüşle
rimizi müstaki l paragraflar hal inde aşağıya sıralı
yoruz : 

— Memleket imizde parti programları ve tüzük 
leri, daha ziyade, bir parti kuruluş formalitesi te
lâkki edi lmektedir . Partiler, kurulurlarken, di lekçe 
hazırlar gibi, birer adet de tüzük v e program ha
zırlamakta, bilhassa iktidar devrelerinde bu prog
ram v e tüzükleri raflarda unutup, tatbikatı iş ba
şındaki üç beş l iderin şahsî mizaç ve arzularına 
terk etmektedirler . 

— Siyasî hayat larının büyük kısmını bir başka 
gidişin alışkanlıkları içerisinde geçirmiş s iyaset 
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adamlarının, Demokrat Parti tecrübesinde o lduğu 
gibi, birdenbire kendilerini demokrat ik rej imin 
icaplarına uydurmuş gözükmelere , u m u m i y e t e m u 
halefet devrinin kit le lere hoş görünme arzusundan 
doğmaktadır. Ruhlara v e dimağlara s inmiş olan 
iısıl hüviyet , kolay kolay sökülüp at ı lamamakta v e 
iktidarın imkânları e le geçiri ldiğinde, bu aslî h ü 
v iyet gayrı iradî bir şeki lde olsa bile nükle tmekte -
dir. 

— - Siyasî şahsiyet lerin olduğu gibi, siyasî te
vekküllerin de bazı it iyatları ve bazı alışkanlıkları 
vardır. Bu teşekküller, günün şartları v e icapları 
içerisinde bu itiyat ve al ışkanlıklardan kurtulduk
larını nc kadar iddia ederlerse etsinler, iktidarın 
sağladığı imkânlar, onları tekrar eski it iyat ve alış
kanlıklar içerisine sürüklemektedir . 

— Bir memleke t t e demokrat ik rej imin kurul
ması yo lunda gayret ler sarfedilirken, bir takım de
mokratik hukukî ve siyasî teminat müesseseler i ol
duğu kadar, bu müesseseler i bu i s t ikamette çalış
tıracak, bu z ihniyet ve bu b ü n y e y e sahip s iyaset 
adam ve s iyaset teşekkül ler ine de iht iyaç vardır. 

— İktidara gelen pertiler, iktidar kol tuğuna 
oturmadan önce, müteakip seçimlerde iktidarı na
sıl muhafaza edeceklerini d ü ş ü n m e y e başlamakta
dırlar. İçlerine bir defa d ü ş m e m e arzusu v e düşme 
korkusu girince, taviz, demagoji v e partizanlık po
litikası ortalığı kaplamakta, bunların da kifayets iz 
kalması halinde, kitleleri ürkütme v e s indirme v e 
bu yoldan ayakta kalma hevesi uyanmaktadır . Bir 
şeyi elde e tmenin v e y a elde edileni muhafazanın, 
her şeyden önce, onu kaybetmeyi göze almağa bağ
lı o lduğu bir türlü idrak edi lememektedir . 

— Siyasî mücadele lerde şahsiyatla uğraşma, 
kitleler arasında kin ve husumet yaratma, demago
ji, taviz, partizanlık, ürkütme v e s indirme usulleri
nin demokratik rejimleri soysuzlaştırarak ortadan 
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kaldırmaya çalışan hürriyet v e insan hakları düş 
manlarınm, maksatlarına ulaşmak için cemiye t l e 
sinsice hâkim k ı lmaya çalıştıkları birer nifak si lâh
ları o lduğu maalesef, lây ık iy le takdir edi lememek
te, bunun neticesinde, demokratik rej imlerin va
tandaşları birbirine düşürücü değil, millî menfaat
ler etrafında birleştirici olması gereken esas gaye
si tahakkuk edememektedir . 

— 27 Mayıs 1960 hareketi Demokrat Partili 
büyük vatandaş ki t les ine karşı değil, bu partiyi 
1946 yı l ındaki kuruluş gayeler inden uzaklaştıran 
ve bu surette memleke t t e şahsî idarelerini kurma
ya çalışan mahdut l iderler kadrosuna karşı yapı l 
mıştır. Y ine bu hareket herhangi bir siyasî teşek 
külü zorla iktidara get irmek gibi bir zorba fikri, 
ilk günden itibaren ş iddetle reddetmiştir. Hareke
tin meşruiyet in in en kuvvet l i teminat unsurların
dan biri bu tarafsızlık felsefesidir. 

— Mevcut parti ler o lduğu gibi, yeni kurula
cak parti lerin de eski Demokrat Parti mensupları 
na saflarını açık tutmalarından tabiî bir şey ola
maz. Bu hakikati ifade e tmenin ne fırsatçılık, ne 
tavizcilik, ne de demokrat parti l i lere hoş görünme
y e çal ışma ile bir alâkası yoktur. Zira, ihti lâl in ta
rafsızlık fe lsefesinin en zarurî icaplarından biri, 
Türk siyasî bünyes in in m ü z m i n bir yarası hal ine 
get ir i lmeğe çal ış ı lmış olan vatandaşlar arası kin, 
h u s u m e t ve münaferet temayül ler ini biran evve l 
ortadan kaldırmak v e memleke t in maddî v e mane
vî ist ikbalinin inşasında bütün vatandaşları müte
sanit bir kit le hal ine get irmektir . Bu mill î hedefe 
varabi lmek için ise, 1946 y ı l ından bu yana D. P. 
saflarında çal ışmış v e y a bu parti f ikriyatını sem
patizan olarak benimsemiş milyonlarca vatandaşa, 
diğer parti ler mensuplarına o lduğu gibi, rahatça v e 
eşit şartlarla siyasî faal iyet lerde bulunmak imkân 
ve fırsatını hazırlamak mecburiyet indeyib . 
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Bu zümre içerisinde bulunabilecek, m a h k e m e 
lerin v e â m m e vicdanlarının m a h k û m ettiği k imse
ler, cemiyet in diğer hükümler ine aykırı hareket et 
miş o lmanın cezasını elbet çekeceklerdir. 

— Siyasî mücadele ler in daha z iyade neticesiz 
rej im kavgaları üzerinde tekâsif e tmiş olması do-
layısiyle , son on beş yı l l ık zamanın v e bu zaman 
zarfında elde edi lmiş maddî imkânların m ü h i m bir 
kısmını israf etmiş bulunmaktayız . Biz bu müddet 
içerisinde ileri geri hareket ler le bocalarken, pek 
çok memleke t iktisadî kalkınmalarını tamamlamış 
ve iktisaden geri knlmış memleket l er hüv iye t in in 
dışına çıkmışlardır. Bu itibarla daha fazla zaman 
kaybına meydan bırakmadan, Kurucu Meclis i le 
birlikte rej ime müteal l ik mesele lerimizi hal e tmiş 
olmak ve bütün bilgimiz, ki fayet imiz v e gücümüz
le, en ciddî bir şekilde, m e m l e k e t i n ekonomik v e 
sosyal meseleleri üzerine çal ışmalarımızı teksif et
mek mecburiyet indeyiz . 

— Buraya kadar sıraladığımız hakikatler bize, 
özlediğimiz devlet idaresinin kurulmasında, sağlam 
parti programları kadar, belki daha fazla, bu prog
ramları tatbike koyacak şahsiyet v e teşekkül lere 
hâkim olması gereken z ihniyet in taşıdığı büyük 
ehemmiyet i ortaya çıkarmaktadır. Biz, bu bakım
dan siyasî bünyemiz v e tefekkür â lemimizde ger
çek bir inkılâba şiddetle iht iyaç olduğu kanaatin
deyiz. 

P A R T İ P R O G R A M I 
Temel Görüş ve Ana Hedeflerimiz : 

1 — Vatandaşların serbest düşünce v e hareket
lerine imkân veren demokrat ik hayat tarzın, in-
sanlıjk şerefini koruyan v e vatandaşın refah v e sa
adetini en başarılı bir şeki lde tahakkuk ett iren bir 
düzen olarak kabul ediyoruz. Medenî bir mi l le t 
vasfına lâyık olmanın, ancak hür bir cemiye t için
de yaşama ile m ü m k ü n olduğuna kâni bulunuyo-
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ruz. însan şahsiyeti v e fert hürriyet in in kutsallığı
na inanıyor v e insanı bir âlet v e vasıta olarak gö
ren totaliterler siyasî fe lsefeyi red ediyoruz. 

Hür cemiyet düzeninin ayrılmaz unsurları ola
rak, yaşama ve çal ışma hürriyeti , ırk, cinsiyet , kül
tür ve sınıf farkları tan ımıyan siyasî v e içtima' 
eşitliği, ferdlerin düşünme, söz, yazma, toplanma 
ve seyahat e tme hürriyet lerini , eşit eğ i t im imkân
ları ve sosyal güvenl ik haklarını garanti eden bir 
Anayasa düzenini, demokratik hayat ın temel taş 
larından sayarız. 

2 — Ferdî hürriyet ler yanında içtimaî ahenk 
ve muvazenenin de gerçekleşt ir i lmesini e lzem gö
rüyoruz. Cemiyet te kutuplaşmalara sebep olan aşı
rı servet ve gelir farklarının, bir iş ve h izmet kar
şılığı o lmıyan tesadüfi kazançların h e m cemiyet 
iç inde ahenk v e muvazeney i bozan, h e m de vatan 
daşlar arasındaki manevî dayanışmayı baltal ıyan 
tesirlerinin gideri lmesine kaniiz. B u n u n için, ikti
sadî düzen v e ahengi bozmadan, ferdî teşebbüs ve 
mülk iye t s i s temine dayanan içtimaî b ü n y e içinde 
güven v e istikrarı sarsmadan içtima' ahenk v e m u 
vazenenin gerçekleşt ir i lmesini istiyoruz. 

Şahsiyet lerini ve kabil iyet lerini tam olarak ge
l işt irebilmek için, vatandaşlara fırsat eşit l iğine sa
hip olmalarını, aynı zamanda hürriyet inancımızın 
ayrı lmaz parçası sayarız. 

3 — İleri insanlık toplu luğunun ve batı uygar 
l ığının hakikî v e faydalı bir üyesi olaraö, Türk 
mil let inin modern dünyadaki yerini , ancak Ata
türk devrimlerine sadık kalarak v e onların yerleş
mesi ve gerçekleşmes ine çalışarak temin edilebile
ceğ ine inanıyoruz. Part i programımızın esasını, 
Atatürk devrimlerinin bugün içinde bulunduğu
muz şartlar v e ihtiyaçlara göre yorumlanması , iş
lenmesi ve daha da gel işt iri lmesi şekl inde vasıflan 
dırmak mümkündür . 
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4 — Mil l iyetçi l ik anlayış ımız, vatandaşlar ara
sında, ırk, din, kültür v e mahall î ge lenek farkla
rından doğan ayırıcı cereyanları red eden, Türk 
dili ve kültürü içinde kendis ini bir mil let olarak 
kabul eden vatandaşların müşterek arzularına da
yanan, manevî tesanüdü ifade etmektir . 

5 — Cumhuriyet imiz in lâiklik prensibine da
yanmasını , temelini i l im ve serbest düşünceden 
alan, millî iradenin tecel l is inde her türlü maddî v e 
manev î baskıyı reddeden, ancak tartışma ve ikna 
yolu ile millî hedef lerine eriş i lebi leceğine inanan 
batılı ve demokratik bir hayat tarzının tabiî net i 
cesi sayarız. 

Part imizin bil im metodunu, serbest araştırma 
ve tartışmayı, mi l let olarak yo lumuzu bulma v e 
aydınlatmada en önemli vasıta sayması , devrimle
rimizin his v e inançdan çok, akıl, batının bi l im v e 
düşünce s i s temine y ö n e l m e prensibinin tabiî bir 
neticesidir. 

Bu hayat tarzını devrimci bir z ihniyet le mil le
t imizin birbuçuk asırdır ben imsemeye çalışt ığına 
inanarak, içtimaî, iktisadî, siyasî v e kültürel alan
da süratli değişmelerin, ancak tereddüt e tmeden 
bütün gücümüzle modernleşme v e batı uygarl ığ ına 
ulaşma çabası ile başarı labileceğine kaniiz. Mo
dernleşme v e bat ı laşmanm, yalnız şekil bakımın
dan değil, ruh ve m u h t e v a bakımından da temel l i 
değişmelerle m ü m k ü n olacağına inanıyoruz. Mil le
timizi batı uygarl ığına y e t i ş m e çabasında a l ıkoya
cak, gerici, mütereddit ve köstekleyic i tesirlerden 
uzak tutmak, önemli hedeflerimizdendir. 

6 — Mil let imizin hür v e müreffeh bir toplum 
hal ine gelebi lmesi , her şeyden önce iktisadî gel iş
m e meseles ini sağlam bir t emele bağlamasıyla 
mümkündür . Bu sebeple, iktisadî ka lk ınmayı yal
nız millî refahı araşt ırmaya yar ıyan bir olay değil, 
fakat hür v e ileri bir Türkiye'nin temel taşların-
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dan biri olarak görüyoruz. İktisadî ge l i şme parti
mizin temel prensibidir. İktisadî bünyemiz i mo
dernleştirme, ferd başına düşen geliri arttırma, va 
tandaşlarımıza geniş iş sahaları açarak yüksek bir 
çal ışma ve iş seviyes i yaratma, takip edeceğimiz 
polit ikanın ana hatlarıdır. 

İktisadî Gel i şme : 
7 — Partimiz vatandaşların â m m e haklarını, 

ferdî hürriyet lerini zede lemeden mi l le t imiz in istik
rar içinde sür'atli bir iktisadî ge l i şmeyi başarabi
leceğine inanmaktadır. Hür cemiye t düzenini ak
satmadan, sosyal ve kültürel hayat ımızda modern
leşmenin sür'atle devam ett iri lebi leceğine, iktisadî 
gel işme, sanayi leşme, şehirleşme, ziraî bünyey i 
modernleşt irme v e bütün bunların net ices inde ferd 
başına düşen mill î gelir sev iyes in in sür'atle artırı
labi leceğine inanıyoruz. 

8 — İktisadî kalk ınmamızın temel l i olarak, 
memleket imizde sermaye teşekkülü v e yat ır ım nis-
betini yükse l tmek, kültür, eğ i t im v e â m m e idaresi 
sahasında, sâr'atli bir iktisadî ge l i şme için gereken 
reformları tezelden tamamlamak gerekt iğ ine inan
maktayız . 

9 — Devletç i l ik anlayışımız, mi l le t imiz in mo
dern meden iye t sev iyes ine kısa bir zamanda ulaş
ması, iktisadî ka lk ınmamız ın sür'atle gerçekleşt i
ri lmesi iş inde hususî teşebbüsü esas ve temel tu
tan ve gayeye ulaşmada bu esas temele devlet in 
yardımcı olma sorumluluğunu tanıyan bir görüşü 
ifade eder. İktisadî kalkınmada, ferdî gayret ve te
şebbüslere devlet , yardımları v e desteklemeleri ile, 
daha verimli ve tatminkâr çal ışma imkânı temin 
eder. Ferdî teşebbüslerin başarı ile çal ışabilecekle
ri sahalarda, devlet , ona rakip olmak şöyle dursun, 
para, mal iye ve yatr ım politikaları ile ona yardım
cı olmak mecburiyet indedir . 

10 — Kalkınmanın, hızlı, istikrarlı ve kesinti
siz devam edebilmesi , asgarî hata şanslariyle, kıt 
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olein löiUî kayş&aklarm iy i kuHantlabîlmesi için, ge
nel bir iktisadî plân yapılmasının şart o l d u ğ u n a 
inanmaktayız . Gene l iktisadî p lânlamadan kasıt , 
her münfer i t iş sahasını sıkı bir şeki lde merkezı 
idarenin kontroluna koymak değil, fakat birbirin
den habersiz olarak faal iyet gösteren sayısız ist ih
sal ünite lerinin iaa l iye t ler i arasında bir ahenk v e 
koordinasyon teminidir. Bunun için, Başbakanlığa 
bazlı bir Dev le t P lânlama Daires inin lüzumuna 
inanıyoruz. 

11 — iktisadî pol i t ikanın bir kül hal inde v e 
s is tem içinde yürütülebi lmesi için, dev le t v e ma
hallî idareler bütçeleri ile, ikt isadî Dev le t Teşek
küllerini iç ine alan, bütün devlet sektörünün kap
layan bir D e v l e t müraKabe s i s teminin kurulmasını 
faydalı görüyoruz. . 

D e v l e t mal iyes i v e muhasebes i s is teminin, ik
tisadî Dev le t Teşekkül ler in in yat ır ım v e iş letme 
faal iyet lerinin rasyonel ve verimli bir kontrol al
tına alınmasını faydalı görmekteyiz. 

12 — Maliye polit ikası; zamanımızda iktisadî 
kalkınmanın sağlanması , m e m l e k e t t e âdil bir gelir 
dağıl ış ının temini , herkes in arzuların bir refah se
viyes ine ulaşabilmesi için Dev le t in el inde müess ir 
bir vasıtadır. Dev le t bu maksatla; 

A — Sosyal sabit s ermayenin teşekkülünde, 
B — Ekonomi için zarurî v e ka lk ınmanın vu

k u bulabilmesi için mevcudiye t i gerekli 
â m m e hizmet ler in in m e y d a n a get ir i lme
sinde, 

C — Hususî teşebbüsün rağbet etmediği veya 
kârlı bulmadığı v e daha z iyade ki l i t en
düstri mahiyet indeki ticar' v e sma' ka
rakterde teşebbüslerin kuru lmas ında , . 

Ç — Memleket te hususî teşebbüsün ticarî, s i ' 
naî v e ziraî karakterdeki kredi ihtiyaç] 9 
rmın karşılanmasında* 

D — Nüfusun kal i tes inin yükse l t i lmes inde v e 
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nüfustan sağlanan ist i fadenin artt ır ı lma
sında, 

önemli rol oynayacaktır . Bu itibarla Mal iye politi
kası, iktisadî ge l i şme şartlarını hazırlayacak eko
nomiye ka lk ınma için lüzumlu ilk hızı verecektir . 

Mal iye pol it ikasının oynayacağı rol her şeyden 
önce ekonominin tesbit edilecek kalkınma hızına 
bağlıdır. 

Biz im tatbikini tasarladığımız ka lk ınma hare
ketinin temel prensiplerinden birisi her halükârda 
Türk parası k ıymet in in istikrarını zede lemeden ta
hakkuk edecek bir kalkınma olduğundan Maliye 
pol it ikasının ehemmiyet i bu yönden de aşikârdır 

13 — Vergi polit ikamızı; memleket in umumi 
ekonomik şartlarını d ikkate almak kaydiyle , va
tandaşların ödeme kabil iyetleri ve sosyal adoiei 
esaslarına göre tanzim ey lemek amacındayız. 

Dev le t gel irlerinin inkişafının yeni vergi ler ih
dası yo lundan çok. m e v c u t vergi s i s temimizin islâ 
hı. ekonomik rantabil i tenin arttırı lması v e vergi 
kaçakçı l ığının önlenmesi yo luyla sağlanması lüzu 
muna inanıyoruz. 

Bütçeler imizin â m m e hizmetleri ve ekonomi
mizin ihtiyaçlarını ahenkl i bir şeki lde karşılaya
cak ve paramızın k ıymet v e istikrarını takviy--
edecek bir mahiypt. taşıması inancındayız. 

Z i r a a t : 
14 — Ziraat, sanayi, ulaştırma v e diğer h i / 

met ler gibi istihsal sektöründe umumî iktisadî kal
k ınma plânı çerçevesi içinde ahenkli bir ge l i şmenin 
tahakkuk ett ir i lebi lmesi için teferruatlı ve bölge 
çal ışma plânlarının yapı lmasında fayda görürüz. 

15 — Mil let imizin büyük bir k ısmının geçim 
kaynağı olan ziraat sektöründe istihsal tekniğinin 
modernleşt ir i lmesi , insan v e toprak ünites ine göre 
verimin yükse l t i lmes i için gereken tedbirler, ikti
sadî ge l i şme yükse l t i lmes i için gereken tedbirler, 
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iktisadî ge l i şme pol i t ikamızın temel leri arasında
dır. 

Ziraat sahasındaki reformda, tabiat kaynakla
rı, insan gücü ve teknik vasıtalar v e bilgi bakımın
dan gerektirdiği bütün tedbirleri almak, bu saha
daki başarının d ü ğüm noktasıdır. Ziraî istihsali da
raltmadan, bilhassa boş devlet topraklarından, top
raksız çiftçiye toprak temini , diğer tarafsız ziraî 
iş letmelerin iktisadî üniteler hal inde muhafazası , 
ziraatta toprakla ilgili reformun ana hatlarını teş
kil eder. 

Bunun yanında orman tahribatını önleyecek, 
asırlardanberi devam eden toprak aşımını durdu
racak tedbirlerin alınması, tabiat kaynaklarımızın 
korunması bakımından önde gelen hedefler arasın
dadır. 

Ormanların fennî ve rasyonel bir şeki lde işle
t i lmesi yeni orman sahalarının tesisi, orman bölge
lerinde yaşayan halkın, rasyonel esaslar dahi l inde 
ormanlardan ist ifadesine imkân veri lmesi , onlara 
yardımcı ve menfaat sağlayıcı iş sahalarının açıl
ması için gereken tedbirler alınacaktır. 

16 — Ziraatta ek ime açılacak sahaların arttı
rı lmasında fazla, dönüm başına \ er imin arttırı lma
sı esas meseledir. Bu itibarla, sulama, gübreleme, 
ilaçlama, tohum islâhı, teknik bilgi, ambalaj , m u 
hafaza ve dağıt ım işlerinin modern esaslara göre 
çiftçi arasında yayı lması için gerekli tedbirler alı
nacaktır. 

Meslek okulları, n u m u n e çiftlikleri, islâh istas
yonları, ucuz ve kolay kredi imkânlariyle modern 
ziraat tekniğinin çiftçi arasında yayı lması için dev
let geniş faal iyet gösterecektir. 

Ziraî ekonomimizde hayvancı l ığ ın çok m ü h i m 
bir m e v k i işgal ettiği kanaatindeyiz . Sür'atle artan 
hayvanı maddeler ist ihlâkinin karşılanması, aynı 
zamanda ihracat imkânlarının açı lması v e ziraatta 
yayg ın bir halde bulunan m e v s i m işsizl iğinin azal-
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tı lması için hayvancı l ık ve hayvan mahsulleri sa
nayii, partimizin önemle ele alacağı konulardır. 

Ziraat sahasında bir başka m ü h i m mese lenin 
de m e v s i m işsizliği dolayıs iyle boş kalan insan gü
cünü kıymet lendirmek olduğu inancındayız. Bu se
beple, köyde ev ve el sanatlarına hususî bir önem 
vererek, gerekli bütün teşvik edici ve destekleyici 
tedbirler alınacak ve bu iş için ziraî krediler sağ
lanacaktır. 

17 — Memleket topraklarının özellikleri, tabi
at v e ikl im şartlarına göre, çeşitli ziraat nevi leri-
nin gelişt iri lmesi için lüzumlu tedbirlerin al ınma
sını zarurî görmekteyiz . Bu bakımdan, meyveci l ik , 
sebzecil ik, konserveci l ik mevzularında geniş imkân
lara sahip olan memleket imizde , bilhassa, iç ve dış 
piyasada sürümü arttıracak şeki lde bu sahalar üze
rinde durulacak v e gerekli yat ır ımlar planlanacak
tır. 

18 — Balıkçı l ık ve diğer su ürünlerinin, m e m 
leket imizin başlıca gelir kaynaklarından birisi ol
duğuna inanmaktayız . Bu millî istihsal kolundan 
memleket imiz in gereği gibi istifadesini sağlamak 
için, bu sahaya hususî bir dikkat v e alâka gösteril
mesi v e bu bakımdan her çeşit tedbirlerin al ınma
sı kararındayız. 

S a n ay i : 
19 — Bütün az ge l i şmiş memleket l erde oldu

ğu gibi, memleket imizde de ziraat sahasında nis-
betsiz derecede kalabalık olan nüfusa, başka iş sa
halarında çal ışma imkânları açmak üzere plânlı sa
nay i l e şme polit ikası takip edecektir. Gizli işsizlik 
adı veri len v e ziraat sahasında emeğini tam olarak 
ver imlendirme imkânına sahip o lamıyan büyük nü
fus kütlelerinin, sanayi leşme ve şehir leşme ile da
ha müstahsi l hale getiri lmesi v e bu suretle ferd ba
sma düşecek millî gel ir imizin sür'atle arttırılması, 
takip edeceğimiz iktisadî kalkınma polit ikasının 
ana ist ikametlerinden biri olacaktır. 
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20 — Sis temsiz ve plânsız olarak yürütülen, 
sanayi leşme v e şehir leşme hareket in in şehirlerde 
meydana getirdiği işsizlik, gecekondu v e safelet 
mahalleleri , m e s k e n buhranı, içtimaî muvazenes iz 
likler, plânlı bir polit ika i le önelenecektir . Plânsız 
sanayi leşme v e şehir leşmenin, ulaşt ırma v e sıhhî 
tesisler gibi zarurî şehir hizmetlerini aksatmasına 
maydan veri lmiyecekt ir . 

21 — Uzun vadeli sanayi leşme ve kalkınma 
plânlarının yapı lması v e icrası için e lzem olan 
Dev le t P lânlama Dairesin'den başka, iktisadî haber 
alma, araştırma teşkilâtı da gelişt iri lecektir. Mo
dern bir devlet in idaresinde v e bilhassa gel işmesini 
plân içinde y ü r ü t m e y e hazırlanan bir idarede, is
tatistik bi lgi lerinin önemi dolayısiyle , istatist ikle
rimizin ıslâhı v e ge l i şmes ine çalışılacaktır. 

Sanayi leşme hareket in in hususî sektörle birlik
te başarılabilmesi için, devlet in; keşif v e araştırma 
hizmetlerinden, hususî teşebbüsün faydalandırıl
ması ucuz kredi temini , iş eğit imi için kurslar açıl
ması, vergi ve gümrük muafiyet leri , ucuz arsa v e 
iş yeri temini , f iyat ve p iyasa istikrarına yardım 
etmesi gibi tedbirlerle desteklenmesi gerekmekte 
dir. 

ikt isadî kalkınmamızda yabancı sermayenin 
çok m ü h i m bir rol oynayacağı inancındayız . B u 
maksatla, lüzumlu görülen her türlü tedbirin al ın
ması ve köstekleyic i formalitelerin bertaraf edil
mesi kararındayız. 

İ ç T i c a r e t : 
22 — Artan istihsal v e mill î has ı lat ın tabiî bir 

neticesi olarak, iç ticaret hacmindeki artış, devle
tin şuurlu bir iç t icaret polit ikası ile teşvik edi le
cektir. İç t icarette fiat ist ikrarının temini , idarî 
müdahaleler, narh v e fiat tesbiti gibi gayrı tabiî 
iktisadî tedbirlerle değil, iktisadî münasebet ler i 
bozmıyacak, normal iktisat kaideleriyle olacaktır. 
Olağan üstü şartlar müstesna, tevzi, kontenjan, li-
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sans gibi, ticaret serbestisini bozan, usul lere ba^ 
vurulmıyacaktır . 

Ticarî kredi v e banka hizmetlerinin, ekonomik 
ihtiyaçlara uygun bir şeki lde cereyan etmesi sağla
nacaktır. 

Haksız rekabetin men'i, inhisarların teşekkülü
nü önlemek için, tesirli tedbirler alınacak, aynı sa
hada çalışan devlet v e hususî teşebbüsler arasında 
fark gözet i lmiyecektir . 

Küçük sanatlar v e zanaat, memleket imiz in baş 
lıca iktisadî faal iyet sahalarından m ü h i m birisini 
teşkil etmektedir . Bu bakımdan, esnafın ve sanat 
kârın her türlü kredi v e h a m madde ihtiyaçlarını 
sağlamak ve millî ekonominin bu ko lunu bütün lü
zumlu tedbirlerle desteklemek amacındayız. 

D ı ş T i c a r e t : 
23 — Dış ticaretimiz, i thalâtımızın memleket 'n 

kalkınmasına yardım etmesi v e vatandaş ihtiyaçla
rını gereği gibi karşılaması için, sun'î tahdit lerden 
kurtarılacaktır. Lisans, kontenjan, takas ve pr im 
gibi, dış ticareti normal kanallardan uzaklaştıran 
fizikî tahditlere; ancak müstesna hal lerde müraca
at edilecektir. Döviz kontrol s istemi basit leştiri le
cek v e asgariye indirilecek, döviz bütçesi tanzim 
edilecek, t icaretin gi t t ikçe serbest leşt ir i lmesine doğ
ru, mil let ler arası teşekküle v e mi l le t ler topluluk
ları ile samimî işbirliği yapılacaktır. 

24 — Memleket imiz in gerek tabiî güzell ikleri , 
gerekse tarihî âbideler, kalıntı lar ve eserler bakı
mından zenginliği , iç v e dış turizm bakımından ge
niş imkânlar arzetmektedir. H e m bir iktisadî ka
zanç kaynağı olması h e m de kültürel t emas imkân
larının artmasına imkân vermesi bakımından tu
rizm üzerinde durmak v e tur izm sanayiini teşvik 
etmek, des teklemek ve gel işt irmek başlıca hedef
lerimiz arasında yer almıştır. 

Ulaşt ırma v e Bay ınd ır l ık : 
25 — İktisadî ge l i şmenin hızlanması , piyasa 
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hacminin inkişafı, sanayi leşmenin sür'atlenmesi; 
enerji v e h a m madde kaynaklarının, ucuz v e bol 
bir şeki lde bunları temin edecek bir mer tebeye 
erişmesine; kömür, petrol v e elektrik gibi muhar
rik kuvvet ler in Dev le t tarafından hususî teşebbü
se v e a l e lûmum müsteh l ike hazır olarak sunulma
sına bağlıdır. A y n i zamanda Kara, Demir , Deniz v e 
Hava Yolları, l iman, posta, telefon v e telgraf hiz
met ler inin geniş mikyasda v e devamlı olarak hal
kın ve teşebbüs erbabının ist i fadesine arz edilmesi 
gerekir. 

Bu itibarla umumî iktisadî v e içtimaî ge l i şme
nin temel h izmet ler inden olan Bayındır l ık işlerine, 
genel kalk ınma plânı ile ahenkli v e lâyık olduğu 
büyük ö n e m veri lecek v e bi lhassa b u g ü n k ü acil ih
t iyaçlar çerçevesi içinde ka lmmıyarak inkişaf şart
ları v e ihtiyaçları da göz önünde tutularak, rasyo
nel bir program tatbik edilecektir. 

Diğer taraftan enerji v e ulaşt ırma hizmet ler in
de tarifelerin, ge l i şme ve sanayi leşmeyi teşvik ede
cek mahiye t t e o lmasına dikkat edi lecektir . 

Sosyal Pol i t ika : 
26 — Emeğin v e genel olarak ikt isaden zaif 

durumda olan vatandaşlarımızın, devletçe h i m a y e 
edi lmesi gerekt iğ ine inanmaktayız , ih t iyaca karşı 
yorulmak bi lmez bir azimle mücadele , müşterek 
refahımızın temel taşlarından biridir. Demokrasi 
prensiplerine, ana insan hakları v e hürriyet ler ine 
u y g u n bir sosyal politika, tes is ine çal ışacağımız sos
yal adalet düzeninin başlıca vasıtalarından biri 
olacaktır. 

Bu sebeplerle aşağıdaki dâvaların hal l ine çalı
şacağız : 

A — Genel olarak ücret, çalışan insanların tek 
geliridir. B inaenaleyh ferdin v e ai lenin normal ge
çimini sağlamak için ücret in yeter olması gerektir. 
Bu maksada matuf oimak üzere bütün çal ışma kol
larında makul bir asgarî ücret in tesbit inin lüzum 
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ve faydasına inanıyoruz. 
B — Çalışma şartlarının, f ikren v e bedenen 

çalışan bütün vatandaşlar için, âdil bir şeki lde tan
zimini, kadın ve çocukların çalışmalarında, husu
siyle, h i m a y e edi lmelerini kabul ediyoruz. 

C — Yarımından emin olmak insanın ezelî bir 
arzusudur. Bunun için memleket imizde , bütün çalı
şanları kapsıyan v e muhtel i f meslekî f izyolojik ve 
sosyal risklere karşı h i m a y e eden bir sosyal güven
lik s is teminin tesis ine çalışacağız. Bu hedefe ulaş
mak için mevcut sosyal s igortalar ımızdan: Hasta
lık, analık, iş kazaları, mes lek hastalıkları, ihtiyar
lık, malul iyet , ö lüm sigorta sahalarını islâh etmek, 

Sosyal yardım meseles ini de organize ederek ib-
tatbik alanlarını geniş letmek, hastal ık sigortaları
nı işçilerin aile efradına da teşmil ey l emek kara 
rmdayız. 

İşsizlik sigortasının ihdasını zaruri görmekte
yiz. 
t iyaç içinde bulunan fertleri devlet in h imayes ine 
almak azmindeyiz . 
i Sosyal güvenl ik s i s teminin f inansmanına dev
let in de katı lması , tahakkukuna çalışacağımız bir 
prensip meselesidir . 

27 — Hür, bağımsız, demokratik hak v e hürri
yet lere bağlı, meslekî karakteri haiz bir sendikacı
lık, demokrasi prensiplerine dayanan bir siyasî re
j imin temel şartlarmdandır. B u n u n için mensupla
rının ekonomik, sosyal v e mesleki menfaatlerini sa
vunan v e gel işt iren hür bir sendikacı l ığın kurul
ması taraftarıyız. 

28 — Kollektif müzakere ve m u k a v e l e sistemi 
modern sosyal pol i t ikanın müess ir bir vasıtasıdır. 
Böy le bir s i s temin yürütülebi lmesi için grev hak
kına lüzum vardır. B inaenaleyh grev hakkın ın ta
nınması v e bu hakkın ist imalini kanunlarla tan
z im edi lmesi kararındayız. 
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29 - - Ziraî alanlardaki çal ışma şartlarının tan
zimine tevessül o lunması zamanının ge lmiş o lduğu
na kaniiz. Bunun için ziraat işçi l iğinin kesif oldu
ğu yerlerden başlamak üzere, ziraat işçilerinin ça
l ışma şartlarını tesbit edecek ve zarurî sosyal si
gorta kollarının tatbikini m ü m k ü n kılacak tedbir
lerin a l ınmasına çalışacağız. 

30 — Her sahada çal ışmakta olan insanların 
verimlerinin artırılması, memleket imiz ekonomisi 
nin ge l i şmesinin ve kalkınmasının şartlarından bi
ridir. Bunun için, meslekî eğ i t im ve kalif iye işçi 
yet işt ir i lmesi konuları üzerinde önemle durmak 
ve gerekli tedbirleri almak azmindeyiz . 

31 — î şde verimli l iğ in arttırılması, işçi v e iş
veren münasebet ler in in ahenkli v e karşılıklı anla
y ış içinde cereyan e tmes ine bağlıdır. Bu bakımdan 
Dev le t İktisadî i ş letmelerinde işçi temsi lc i lerinin ka
tı labilecekleri birer iş letme komites inin tes is ine ça
lışılacaktır. 

32 — Mesken, toplum içinde hal ledi lmesi ge
reken bir numaralı dâvalardır. İktisaden zayıf du
rumda olan her vatandaşın ucuz ve sıhhî bir mes
ken de oturmasını temin Dev le t in yürüteceği mües 
sir bir m e s k e n politikası, ele alacağımız ve üzerinde 
duracağımız ilk konulardan biri olacaktır. 

Sağl ık İ ş ler i : 
33 — Vatandaşın sağlığı devlet in h imayes i al

tına alınacaktır. B u n u n için nüfusumuzun mill î re
fahı artıracak bir unsur olarak istihsal hayat ımıza 
devamlı bir şekilde katı labi lmesi sağlık pol i t ikamı
zın temel ini teşkil eder. Analık, v e doğumdan baş-
lıyarak, çocuk bakımı, koruyucu hekiml ik v e teda
vi h izmet ler in in yurdun her köşesine kadar yayı l 
ması, tahakkuk e t t i rmeye çal ışacağımız başlıca he
deflerdendir. 

Serbest tababet imkânları açık tutulmakla be
raber, hekiml iğ in tedrici bir surette, sosyalleşt iri l 
mesi hedefimizdir. 
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34 — Doktorluk, sağlık memurluğu, hastaba-
kıcılık gibi, sağlık personel inin yayg ın v e verimli 
bir s ıhhat servis ine imkân verebi lmeleri için gere
ken tedbirler alınacaktır. Gerek koruyucu h e k i m 
lik, gerekse tedavi hususunda hastahane, dispanser 
ve bakım evleri gibi s ıhhat ve bakım tesislerinin 
sür'atle ikmaline çalışlacaktır. 

İdare ve Memur Statüsü : 
35 — En m a d e m esaslara göre hazır lanmış 

Anayasaların bile tek başına bir memleke t in sos
yal v e iktisadî mesele ler inin halli için kâfi olmadı
ğı bir gerçektir. Türkiye gibi hızla ge l i şmek zorun
da olan bir memleke t te idare mekanizmas ın ın iy i 
işler hir hale getiri lmesi , her sahada kalkınmanın 
temel başarı şartlarından biri o lduğuna inanmak
tayız. 

Bugün Türk idare s is teminin esaslı reformlara 
iht iyaç gösterdiğinde şüphe yoktur. B u reformların 
şu iki sahada gerçekleşt ir i lmesi gerektiği kanaatin
deyiz : 

A. Bir bütün olarak idare mekanizmasında, 
rasyonel çalışma esaslarına v e memleke t in gerçek 
ihtiyaçlarına u y g u n bünye değiş ikl iklerinin yapı l 
ması. 

B. idarenin, ehl iyet l i , maddeten v e m a n e n tat
min edilmiş, tarafsız ve halk h izmet inde bir m e m u r 
topluluğu ile donatılması . 

idarî İslâhatın ağırlık merkezini teşkil et t iğ ine 
inandığımız m e m u r mesele ler inde aşağıdaki esasla
rın gerçekleşt ir i lmesi ana hedef imiz olacaktır : 

a. Memurların gerek h izmete al ınmasında, ge
rek h izmet içindeki i ler leme v e terfi lerinde her tür
lü s iyasî v e şahsî tesirlerin bertaraf edilerek l iya
kat v e ehl iyet prensibinin bütün icaplarıyla hâk im 
kıl ınması . 

b. Memurların, m e m l e k e t şartlarının müsaa
desi ölçüsünde, müreffeh v e istikrarlı bir hayat se
v iyes ine kavuşturulması . 
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gerek kendi ler ine taallûk eden mesele lerde, gerek 
h izmet in daha verimli bir şeki lde yürütülmes i ile 
ilgili hususlarda söz sahibi olmaları imkânının sağ
lanması. 

ç. Memurların, seçimlerde oy verme hariç, si
yasî faal iyet ve mücadele ler in dışında tutulması . 
Toplum içindeki özel durumları dolayıs iy le üniver
site öğret im üyeler ine bu sahada daha geniş bir ha
reket serbestisi sağlanması. 

Eğit im : 
36 — Partimiz, eğit imi hayata hazırlama ile be

raber bizzat yaşayış , bütün hayat boyunca devam 
eden bir öğrenme amel iyes i neticesi olan bir gel iş 
me v e gel işt irme olarak anlar. 

Demokrasi ile eğit imi birbirinden ayrı telâkki 
etmez; demokrasiyi bir eği t im prensibi, ölçüsü v e 
politikası olarak düşünür v e eğit imi demokrasinin 
gel işmesi için ilk şart sayar. Vatandaşa, demokra
tik eği t im için gereken bilgi, davranış v e alışkanlık 
kazandırmak suret iy le Cumhuriyet müessese ler in in 
temel leşeceğine v e demokrasinin bir yaşayış hal in
de gerçekleşeceğine inanır. Eğitimi, demokrat ik 
varl ığ ımızın temel i olarak bütün diğer teminatlar
dan önce v e onların üstünde ana teminat olarak te
lâkki eder. 

37 — Millî Eğit imin amacı; vatandaşa, iht iyaç, 
alâka ve kapasitesi nisbet inde gel işmesi için eşit 
imkânlar vermek, içinde bu lunduğu tabiî sosyal v e 
ekonomik muhi t in özel l iğiyle ihtiyaçlarını karşıla
mak v e vatandaşın demokrat ik bir cemiye t m e n 
supları arasında bulunması gereken mil l î an'anele 
re hürmet tolerans, anlayış , kavrayış , işbirliği, kar
şılıklı yardım v e tesanüt sevgi v e hürmet gibi sos
yal melekeler ini gel işt irmektir . 

Bu hedef lere ulaşabi lmek için kullanı lacak me-
todlarn demokratik v e bi l imsel olmalarını zaruri 
görür v e bu sebepten ilmî araştırma ile tart ışmayı 
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bütün eği t im faal iyet lerinde lüzumlu teıaKKi eaer. 
38 — îlk öğretimi, yuvaları , Ana Okulları içine 

alacak bir bütün olarak kabul e tmekte ve bu öğreti
mi daha kaliteli ve toplum için daha faydalı bir se 
v iyeye ulaştırmak amacındayız. 

Orta öğretimi, çocuğun kabil iyetlerini araştır-
me ve gelişt irme, hayatî bilgilerle mücehhez kılma, 
topluma v e diğerlerine karşı hak ve vazifelerini öğ
renme ve yüksek öğret ime hazırlanma olarak ka
bul eder. 

Meslekî ve Teknik öğretimi çocuğun maddî za
ruretler net icesinde intisap edeceği bir saha değil 
çocuğun istidadı ve toplumun ihtiyacı esas tutula
rak gelişt iri lmesi gereken bir saha olduğuna ve bu 
sahaya intisap edecek çocuklarda ilk ve orta okulu 
bit irmiş olma şartı aranması lüzumuna inanmakta
yız. 

Eğitimi bir bütün olarak anl ıyan partimiz, Te
mel Eği t im ve Halk Eğit iminin m e m l e k e t ö lçüsün
de derhal planlanmasını , programlanmasını , s i s tem
li ve devamlı bir şekilde ele al ınması zaruretine 
inanır. 

39 — Yüksek öğret imde yüksek hüner is teyen 
bilgilerin ve tekniğin öğreti lmesi , nazarî v e tatbikî 
sahada araştırmalara hız veri lmesi , i l im ve fikir sa 
hasında, canlı ve yaratıcı bir zeminin hazırlanması 
için gereken bütün imkânlar hazırlanacaktır. Araş
tırma laboratuarları ve kütüphaneler in takviyesi , 
yabancı uzmanların celbi, dışarıya kendi e lemanla
rımızın tahsil v e staj için gönderilmesi , t i t izl ikle 
takip edeceğimiz hedeflerdendir. 

40 — Bu hedeflerin tahakkukuk ett ir i lmesin
de, öğretmenl ik mes leğ inin cazip bir hale getiril
mesi , emniye t şartlarının yer ine getiri lmesi , okul 
müfredatlarının rasyonel esaslara göre tesbiti içiH 
ilmî araştırmalar yapılması , eğ i t im ve öğret im va
sıtalarının bol ve ucuz şeki lde temini gibi hususlar 
üzerinde hassas iyet le durulacaktır. 
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41 — Mil let imizin güzel sanatlar sahasında iler
leyebi lmesi , bediî his ve duygularının bütün güzel 
sanatlar şubelerinde, tam v e m ü k e m m e l bir şeki lde 
ifade edi lmes ine imkân açılması için, gereken her 
türlü devlet h imayes i es irgenmiyecekt ir . 

Eski eserleri korumaya, millî benl iğ imizin özel
l iğini yaratan millî kültür eserlerini ve âbidelerini 
muhafızlara v e k ıymet l end irmeye önem veri lecek
tir. 

S iyas i Rejim : 
42 — Demokrat ik rejimi çok partili s i s tem ola

rak görmekteyiz . Bu bakımdan, Anayasa'da siyasî 
partilerin teminat altına al ınmasının lüzumuna 
inanmaktayız . 

43 — Demokrat ik rejimin birinci şartı; tek de
receli, genel v e gizli oy, açık tafnis prensibine uy
gun bir seçimdir. 

Seç im s is temimizin nisbî seçim esasına ist inad 
ett ir i lmesine taraftarız. 

44 — Par lamenter rejimin sıhhatli iş lemesi ba
kımından iki mecl is s istemini benimsiyoruz. A n 
cak, ikinci mecl is in teşekkül tarzında meslekî tem
sil değil, demokratik seçim esas olmalıdır. Ayrıca, 
iki mecl is arasında, üye sayısı ve yetk i ler bakımın
dan bir farklaştırma zarurîdir. Bu farklaştırma, 
devlet işlerinin vahim çatışmalara maruz kalması
nı önleme bakımından şarttır. Kanun yapımında 
v e kabineyi des tek lemede nihaî sözü birinci mecl i 
se bırakma ve bu suretle ikinci meclisi , daha ziya
de, kanun teklif lerinin üzerinde derinlemesine dü
şünmeyi sağlıyacak ve acele kanunların çıkarılma
sını önl iyecek şeki lde teşkil e tme; kanaatımızca 
esas olmalıdır. 

45 — Kanunların Anayasaya uygun luğunun ka-
zaî murakabesini sağl ıyacak bir Anayasa Mahke-
mesi'nin teşkil ini zarurî bulmaktayız . Anayasa 
Mahkemesinin her türlü siyasî tesirlerden masun 
bir şeki lde teşekkülünü sağl ıyacak v e görevlerini 
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belirtecek hükümler Anayasa'da açık bir şeki lde 
yer almalıdır. 

46 — Dev le t Reisi'nin partiler üstü durumu ve 
tarafsızlığı sağlanmalıdır. Bu bakımdan, vazife 
müddet i mecl is lerin müddet inden farklı olmalı ve 
tek dereceli seç imle seçi lmelidir. 

47 — Basının Anayasa'da tesbit edi lecek esas
lar dahil inde teminat alt ına al ınması lüzumuna ka
niiz. 

48 — Hür düşünce v e serbest tartışma rejimi 
olan demokrasi , en kesif fikrî faal iyet mihrakı olan 
üniversitelerin, her türlü müdahalen in dışında kal
masını , en kutsal prensiplerinden sayar. Ünivers i 
te muhtariyet ini , her cephesi ile, sağl ıyan esaslar 
Anayasa'da yer almalıdır. 

49 — Bağımsız mahkemeler i , siyasî demokra
s inin en temell i teminat ı olarak görmekteyiz . A n a 
yasa'da mahkemeler in bağımsızl ığını vazeden u m u 
mî esasların ışığında, hâkimler in s tatüsünün yeni 
baştan e le al ınmasını v e hâkimler in tayin, terfi, 
tecziye, nakil ve emek l iye şevkler inin Hâkimler 
Şûrası'nca yapı lmasını gerekli görmekteyiz . H â k i m 
ler Şûrası 'nm teşekkülünde siyasî tedbirler berta
raf edilmelidir. 

50 — Demokrat ik rej imde en yayg ın haber al
ma v e siyasî propaganda vasıtası olan radyo v e te
l ev izyonun muhtar bir â m m e müesseses i olarak ta 
rafsızl ızmı sağlamak amacındayız. 

Din tşleri : 
51 — Partimiz dinin, top lumun ahlâkî ve ma

nevî sev iyes in i yükse l t en bir ulvî müessese olduğu
na inanarak, vatandaşın din ve v icdan hürriyet ini 
en tabiî insan haklarından saymaktadır. Din in si
yasî mülâhazaların üstünde tutulmasını , her çeşit 
ist ismarın önlenmesini temel bir prensip olarak ka
bul e tmekteyiz . 

52 — Lâikliği din işlerinin devlet iş lerinden ay-
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rılması mânasında anlamaktayız . Bununla beraber, 
din işlerinin v e hassaten din eğ i t iminin ehl iyet l i 
heyet ler tarafından hazırlanacak bir program da
hi l inde yürütü lmes in in zaruretine inanmaktayız . 
Dinî terbiye v e te lk inat ın bilgisiz k imse ler e l inde 
kalmasının dinin kuds iyet ine v e ulvî l iğ ine zararlı 
olacağı kanaatındayız. Her bakımdan ehil, i lmî v e 
ahlâkî vasıflı seçkin din adamlarının yet işt ir i lmesi , 
terfihlerinin sağlanması esas mesele ler imiz arasın
da y e r almaktadır. 

Mabetlerin, Mil let hayat ında taşıdıkları kutsi 
yet le mütenas ip şekilde, muhafaza, idame v e imar
larını devlet in başlıca vazifelerinden sayarız. 

D ı ş Pol i t ika : 
53 — Birleşmiş Mil let ler Anayasa's ı çerçevesi 

içinde, barış, adalet, eş it l ik v e mil let ler in hürriyet i 
esaslarına bağlı kalarak ortak güvenl iğ in korunma
sı v e her sahada milletlerarası işbirl iğinin arttırıl
ması dış pol i t ikamızın temelleri arasındadır. 

Batı uygarl ığ ının mıişterek mirası olan hür ce
m i y e t düzeni, müesseseler i v e k ıymet ler in in elbir
liği i le korunması için, siyasî, askerî, kültürel , içti
maî v e iktisadî sahalarda en geniş işbirliği yapma
nın millî menfaat ler imizin başında geldiğ ine kani
iz. 

S u l h u n korunması , milletlerarası alanda, ger
ginl iğ in azaltı lması, kademel i v e kontrol lü bir şe
ki lde s i lâhsız lanmanın tahakkuk ett iri lmesi iç in 
bütün sulhsever mil let ler le elbirliği edi lmes ine ta
raftarız. 

54 — Yakın komşularımızca v e hürriyet ler ine 
yen i kavuşan genç mil l let ler le sıkı bağlar kurarak, 
mil let lerarası sulh v e anlayışa yardım, başlıca ga
ye ler imizden biridir. Bir leşmiş Mil let ler Anayasa'-
sma sadık kalarak, savunma hedef ine matuf bölge 
ândlaşmalarma taraftarız. 
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Millî S a v u n m a : 
55 — Partimiz, Millî Savunma'mızı , hür dünya 

savunma sistemi içinde mütalâa eder ve ordumu
zun yurt bütünlüğümüzü koruyacak bir halde tu
tulması gerekt iğ ine inanır. 

Silâhlı Kuvvet ler imiz in; modern silâhlar ve 
teknik vasıtalarla teçhiz edilmesi sayes inde ateş gü
cünü yüksel terek insan gücünden azamî tasarruf 
sağlanabileceğine ve bu suretle iktisadî gücümüzle 
mütevazin bulundurulabi leceğine kaniiz. 

56 — Silâhlı Kuvvet ler in yalnız vatan müdafa-
a.;ı işleriyle meşgul olarak, s iyaset dışında tutulma
sı gerekt iğ ine kaniiz. Bu sebeple, Silâhlı Kuvvet ler 
Başkumandanl ığ ının tarafsız Dev le t Başkanlığı m ü 
essesesine bağlanmasını lüzumlu görmekteyiz . 

57 — Silâhlı Kuvve t l er personel inin yorucu vo 
yıpratıcı hayat şartları içinde vazife gördüğünü he
saba katarak, mesken, maişet, refah ve emniye t ba
kımından tatmin edilmeleri gerektiğine, mesleğin 
şçref ve it ibariyle ahenkli olarak, ordu personel 
idaresinin yeni esaslara göre tanzim edi lmesine ta
raftarız. 

o8 — Silâhlı Kuvvet ler Başkumandanl ığı ile 
Millî Savunma Bakanlığı ve icra organı arasındaki 
münasebet lerin, vazife ve sorumluluk bakımından 
tedavüle düşmemes ine dikkat e tmek lâzımdır. Par
lâmentoya korşı sorumlu olan icra organı ile gele
nekleri bulunan Silâhlı Kuvvet ler arasında ahenk
li çal ışmanın tahakkuku için gereken tedbirler 
alınmalıdır. 
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