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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Başkanvekili M. Vefik Kitapçıgil, Kıbrıs 

Türk Federe Develerinin 8 inci Kuruluş Yıldönümü 
törenlerine Danışma Meclisini temsilen katılan he
yet adına Genel Kurula bilgi verdi. 

2. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının madde
leri üzerindeki müzakerelere devam odunarak; 5 inci 
madde kabul edildi, 4 ve 6 ncı maddeler Anayasa 
Komisyonuna geri verildi. 

18 Şubat 1983 Cuma günü saat 10.00 da toplan
mak üzere Birleşime saat 19.30 da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekilii 
M. Talât SARAÇOĞLU Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.0)0 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 59 uncu Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İslam Kalkınma Bankasının 28 Şubat - 2 
Mart 1983 tarihleri arasında Cidde'de yapılacak top
lantılarına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek 
olan Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'na, Dev
let Bakanı Sermet Refik Pasin'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/539) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tez
keresi var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
îslam Kalkınma Bankasının 28 Şubat - 2 Mart 

1983 tarihleri arasında Cidde'de yapılacak olan 7 
Yıllık Guvernörler ve Yönetim Kurulu Toplantıla
rına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek olan 
Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun dönüşüne 
kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Sermet 
Refik Pasin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan EVREN 
Curnlhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
2. — 17.2.1982 gün ve 2628 sayılı 1982 Malî Yılı 

Bütçe Kanununa İlişkin üç Kanun Tasarısının, 1982 
yılı Bütçe Kanunu uygulamasının bitmesi nedeniyle 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/540) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanımızın bir tezkeresi 
var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 
a) 28.6.1982 tarihli ve 101-1241/04306 sayılı, 
b) 4.8.1982 tarihli ve 101-1228/0,5692 sayılı, 
c) 3.12.1982 tarihli ve 101-1382/07439 sayılı ya

zılarımız. 

îlgi'de kayıtlı yazılarımızla Başkanlığınıza gönde
rilen ekli listede adları belirtilen kanun tasarılarının, 
1982 yılı Bütçe Kanunu uygulamasının bitmesi nede
niyle geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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Liste : 
a) 17.2.1982 gün ve 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı 

Bütçe Kanununun 27 nci Maddesine İki Bend Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

b) 2628 Sayılı 1982 Malî Yılr Bütçe Kanununun 
27 nci Maddesine Bir Bend Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı. 

c) 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı (A) işaretli Cetvelin Adalet Bakanlığı Kısmında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
3. — Hastalığı nedeniyle Serda Kurtoğlu'nun 10 

Şubat 1983 tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3 [542) 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığımızın iki tezkeresi 
var; okutuyorum : 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Serda Kurtoğlu'nun has

talığı nedeniyle 10 Şubat 1983 tarihinden itibaren 20 
(yirmi) gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 16 Şubat 1983 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Turhan GÜVEN 

'Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

1. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu. (1/624) (S. Sayısı : 333) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» bölümüne geçiyoruz. 

BAŞKAN — Siyasî Partiler Yasasının 7 nci mad
desinin müzakeresine başlamadan evvel, Genel Kuru
la bu Yasa üzerinde bugüne kadar yaptığımız çalış
ma ve bundan sonraki çalışmalarımız hakkında kı
sa bir bilgi arz etmek istiyorum. 

Değerli üyeler; 
'Bu Yasanın görüşülmesine bu ayın 14 ünde baş

landı. 4 gün zarfında 7 madde müzakere edildi, an
cak 2 madde kabul edildi. 7 nci maddeyi bugün gö
rüşeceğiz; diğer maddeler de önergelerle birlikte Ko
misyona gönderildi. 

Bugünden itibaren, tespit ettiğimiz programa gö
re 7 çalışma günümüz var. 7 çalışma günümüzde ge-

(1) 333 S. Sayılı Basmayazı 14.2.1983 tarihli 55 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu'nun 20 gün müd
detle izinli sayılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : KPHUI edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Hastalığı nedeniyle Siyami Ersek'in 31 Ocak 
1983 tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sa-
ytlmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/541) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 

Danışma Meclisi Üyesi Siyami Ersek'in hastalığı 
nedeniyle 31 Ocak 1983 tarihinden itibaren 15 (on-
beş) gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel 
Kurula arzı, Başkanlık Divanının 16 Şubat 1983 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır, 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Turhan GÜVEN 
Başkanvekili 

Danışma Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Sayın Ersek'in izinli sayılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

riye kalan 120 maddeyi (2 madde kabul edilmişti) 
görüşmemiz gerekiyor. Bu 4 gün zarfındaki görüşme 
tempomuza göre, 7 günde 120 maddeyi görüşmemiz 
mümkün değil. 

Bu itibarla, mutlaka bazı tedbirler almak zorun
dayız. Düşünülen tedbirleri tek tek arz edeceğim. 
Bu arz edeceğim konular üzerinde ne gibi tedbirler al
mamız gerektiği hususunda bugün öğleye kadar bir 
fikir, bir kanaat siz sayın üyelerde mutlaka hâsıl ola
caktır. Ona göre, bundan sonraki günlerdeki çalışma 
esaslarımıza dair, öğleden sonra kararlar alma zo
runda kalacağız. 

Bir defa, bugünden itibaren Tüzük hükümlerini 
çok katı bir şekilde uygulayacağımızı sizlere arz et
mek isterim. 

İkincisi : Şunu gördük; maddeler üzerinde görüşü
lüyor; ondan sonra önergeler üzerinde görüşmelerde, 
önerge veren sayın üyeler hem madde üzerinde söz 
alıyor, hem önergesi üzerinde söz alıyor. Bu itibarla, 
o madde üzerinde 2 defa görüşme hâsıl oluyor. Bu
nu mutlaka önlememiz ve buna bir çare bulmamız 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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gerekiyor; önerge veren sayın üye önergesi üzerinde 
konuşsun, madde üzerinde konuşmasın veya madde 
üzerinde konuşsun, önergesi geldiği zaman söz iste
mesin şeklinde. Şüphesiz vereceğiniz karara ve tak
dirinize göre bunu düzenleyeceğiz. 

Önergelerin bir gün evvel verilmesi hususunda bir 
kararlılık var. Görüyoruz ki, önergeleri daha ziyade 
bir gün evvel veriyor sayın üyeler; fakat aynı gün 
verilen önergeler de oluyor. Bu konuyu da yine kesin 
bir karara bağlamakta fayda var. Takdir, yine gayet 
tabiî Yüce Meclisin. 

Biz Divan olarak maddeler üzerindeki görüşme
lerde 4 üyenin görüşmesini müteakip kifayet kararı 
verilmişçesine kabul edilmesini arz etmiştik; bunu tas
vip etmediniz; fakat bu konuda da, 3 olur, 4 olur, 5 
olur, neyi kabul ederseniz, mutlaka bir karara var
mamız gerekiyor, ki, dün 1 madde üzerinde 12 sayın 
üyemiz konuşmuştur. Bu 12 sayın üyemiz aynı ko
nuya temas etmişlerdir, yalnız ifadeler değişik ol
muştur; fakat mevzu, muhteva aynı olmuştur. Bu 
bize fazla bir şey kazandırmıyor. Bu bakımdan, ko
nuşmaların da mutlaka üye adedi itibariyle tahdidin
de fayda var. Bu konunun da öğleden sonra alacağı
nız karara kadar düşünülmesi gerekiyor. 

Yine bundan sonraki günlerde, (ki 7 gün, 120 
madde) herhalde gece çalışması zaruri olacaktır. Bu 
konuyu da yine bilgilerinize arz eder, öğleye kadar, 
bugüne kadar yaptığımız ve kabul ettiğiniz esaslara 
göre kararlarınızı alır ve yeni1 çalışma esaslarını tes
pit ederiz. 

Değerli üyeler... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Bu konuda müsaade buyurursanız 

müzakere açmıyorum. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Temenninize bir ilave yap

mak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ilaveyi alabiliriz. Buyurun Sayın 

Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; 
Anayasadan başlayarak tatbik edemediğimiz içtü

zük maddesini tatbik ederek, madde üzerinde 6 kişi
yi konuşturup, önerge sahiplerinin yalnız kendileri
nin kısaca izahında kararlı olursanız, değil 120, 220 
maddeyi çıkarırız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EVLİYA PARLAK — Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Kanun Tasarısının görüşülmesine ilişkin kararı 

Başkanlık Divanı Genel Kurula getirdiğinde, görüş
melerin 11 Şubatta başlayıp 28 Şubatta bitmesini ön
görmüştü ve bunun için de Cumartesi günlerinin de 
çalışmaya dahil edilmesi kararlaştırılmıştı. Yüce Ge
nel Kurul, 11 yerine 14'ünde başlamayı kabul eder
ken, öbür yandan Cumartesi günleri çalışmamak ko
nusunda da karar aldı. Buna rağmen, yine 28'inde 
bitirilmesi konusunda ısrarlıyız. Hatta önerge vardı, 
işleme konmadı. 

Tüm hesaplamalara rağmen, gece de çalışılsa, an
cak maddeler okunup oylanırsa bu süre içinde bite
cek. ll'inde (Ki Başkanlık Divanı böyle hesapla
mıştı) başlayıp Cumartesi günleri de çalışmış olsay
dık, 28'inde biterdi. Mademki 14 ünde başladı, en 
azından, ona paralel bir uzatma olması gerekir. Bu 
konu daha önce de tartışılmıştı. Bunun da Başkan
lık Divanınca dikkate alınmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FÎKRt DEVRİMSEL'— Sayın Başkan, bu öne

rilere ilave yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FlKRt DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; 
Anayasa görüşmelerinde yaptığımız gibi, bir gün 

önce verilen önergelerin benzerliği ve aykırılığını tan
zim için bir kurul da düşünülürse iyi olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, 7 nci madde üzerindeki görüş

melere devam ediyoruz. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın iğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Efendim, 

dün ben 7 nci madde ile ilgili önerimi açıklamıştım. 
Ancak, Sayın Heyeti umumiye fikrini izhar etme
den tatile girmiştik ve de bir kısım sayın arkadaşları
mız yoktu. Müsaade buyurursanız, çok kısa olmak 
üzere tekrarlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler, 3 - 5 dadikadan faz
la olmamak şartıyla, buyurun efendim. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Gayet kısa olmak üzere teklifimizi açıklamaya ça
lışacağım. 
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Dünkü müzakerelerde köy ve mahallelerde parti 
teşkilatı kurulması istenmemişti; bu konuda rey izhar 
edildi, 

Şimdi, vatandaşlarımızın politikayla görevlendi
rilmesi konusunda, ilçelerden sonra bir kademe ge
tirilmesinde fayda ve zaruret görüyorum. Şöyle ki : 
7 nci maddede, merkez teşkilatından başka, il teşki
latı, ilçe teşkilatı oluyor; köy ve mahalle çıkıyor. 
Bunun yerine belediyelerin girmesinde büyük fayda 
olduğunu sanıyorum. Dünkü önergelerin bir kısmın
da, 2 000 nüfusu olan (Zaten belediyeler bugünkü 
mevzuatımıza göre 2 000'den itibaren başlıyordu) 
belediyelerin de katılması, Komisyonumuza da daha 
yakın olur zannediyor idik; fakat Komisyonumuz 
katılmadı, Muhterem Genel Kurul da reddetti. 

Şimdi kalıyor bir şık : 5 bin nüfuslu olan kasa
balar, dolayısıyla belediyelerde bu teşkilat kurulsun 
arzu ediyoruz; ama ben teklifimde musir değilim, 
eğer Komisyonumuz ve Muhterem Heyetiniz tasvip 
ederse, «Belediye teşkilatı kurulan yerlerde» diye de 
kendilerine takdim ettiğimiz zaman bu önergeyi tas
hih edebilirler. O zaman, 2 000 nüfuslu belediyeler 
de teşkilat kurma yetkisine haiz olur. Eğer biz sa
dece ilçelerle kalacak olursak, 2 500 nüfuslu, 3 500 
nüfuslu ilçelerimiz var, onun dışında başka yerlerde 
5 000, 10 000 hatta 15 000 nüfuslu kasabalarımız var; 
yani belediyelerimiz var. Onları bu teşkilattan mah
rum etmek istiyoruz; böyle bir çelişkinin içine girmiş 
oluruz. Binaenaleyh, hem ilçede, hem de 5 000 nü
fuslu belediyelerde parti teşkilatı yönetim kurulları 
kurulabilsin istiyoruz. 

Teklifim, maruzatım bundan ibarettir, takdirleri
nize arz eder, teşekkürlerimi sunarım. Sorular varsa 
cevaplandırırım efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, önerge sa
hibinden bir şey istirham edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — «5 000 nüfus ve halen be
lediyesi olan yerlerde» diye önerge değiştirilebilir 
mi? 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Efendim, 
5 000 nüfuslu olan her yerimizde zaten belediye 
vardır 4 

M. FEVZİ UYGUNER — Usul hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, konuşmanızı yap
tınız, rica edeyim, Teşekkür ederim. 

Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
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MEHMET VELİD KORAN — Efendim bir da
kika müsaade buyurun, usul hakkında söz istiyo
rum^ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, dün mazereti olup 
da, burada bulunmayan üyeleri bilgi sahibi etmek 
maksadıyla bu iki dakikalık konuşmaya izin verdim. 
Sizler için yaptım bunu. Müsaade buyurun, aleyhte 
konuşan arkadaşımız da konuşsun. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, usul 
hakkında-

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — İçtüzüğün hangi hük

müne göre söz verdiniz? Lütfen bunu açıklayınız, 
biz de tatmin olalım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; demin arz ettim, 
bu söz verişim İçtüzüğe aykırı değildir. Dün akşam 
üzeri mazereti dolayısıyla saat 19.30'da burada bu
lunamayan; ki adedini arz etmek istemiyorum, o 
üyelerin bilgi sahibi olmaları bakımından, Sayın tğ-
neciler'e iki dakikalık bir konuşma verdim. 

Arz ederim. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EVLİYA PARLAK — Bir dakika Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim bitti, çok rica ediyorum, sü

reyi uzatıyoruz. 
EVLİYA PARLAK — Bu ifadenize göre, Genel 

Kurulda çoğunluk yokken görüşme yapılmış demek
tir. Bu anlam çıkıyor. 

BAŞKAN — Hayır öyle bir şey mevzubahis de
ğil. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Dünkü madde üzerinde görüşmemde, bir teşkila

tın kurulmasında müessir olan başlıca faktörlere de
ğinmiştim. Bunlar; vazife, idarî teşkilat, nüfus, coğ
rafî yapı ve para gibi konulardı. 

Bu yönleriyle maddeyi incelediğimizde, sonuçta, 
kısa sürede isabetli bir teşkilatın kurulamayacağı 
üzerinde durmuştuk ve benim hesaplarıma göre, bu
gün Türkiye sathında partilerin teşkilatlanması en az 
5 senelik bir meseledir; fakat halihazırda mevcut bir 
teşkilatın varlığı düşünülerek veyahut da çatlak taba
nının üzerinde duran tavandaki birkaç şahsın parti 
kurmaya teşkilatıyla hazır olduğu düşüncesine da
yanarak, eğer çok çabuk bir teşkilatlanmaya gidile
ceği düşünülüyorsa, onu bilmiyorum. Ben konuşmam
da, (Türkiye sathında şu anda hiçbir teşkilat yok
tur, gerçekten bir teşkilat anlayışıyla bir işe girişiyor
sak) bunun kısa vadede olamayacağını ve Yasanın 
da köylere, mahallelere kadar teşkilat kurma mecbu-
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riyetini getirmediğini ifade etmiştim ve bunu teyit et
tirmek bakımından da Sayın Komisyon Başkanına 
bunu sualle de sormuştum. 

O halde, bunu böyle bilelim; biz halihazır duru
ma, önümüzdeki kısa süreye çözüm için burada mü
nakaşa yahutta müzakere yapmıyoruz. Biz, her yapa
cağımız şeyi, 5 sene, 10 sene, 50 sene sonrasını düşü
nerek mütalaa edip, ona göre meselelerimizi hallet
mek mecburiyetindeyiz; çünkü yola çıkarken, «Türki
ye'yi yeniden kuruyoruz.» diye çıktık. 

Bu espriden yola çıktığımız zaman, yine bazı ar
kadaşlarım, «Siz disiplinden yanaşınız; şimdi köy
lerde böyle bir disiplinsizlik olacak, eski olaylar tek
rar edilecek; bunu nasıl görüyorsunuz?» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her şeyden önce demokrasi, bir disiplin rejimi

dir, saygıya dayanan bir disiplin rejimidir ve toplum
ları disipline almak için esasen teşkilatlar ve kuru
luşlar kurulmaktadır. Eğer, Ordudaki Içhizmet Kanun 
ve Yönetmeliğini tetkik ederseniz, burada disiplin, 
kanunlara, nizamlara, emirlere harfiyen riayet; ama 
astın da hak ve hukukuna saygıdır. Demek ki, «ama» 
nın olmadığı yerde, disiplin yok demektir. 

O halde, bir toplumda disiplini yaratmak istiyor
sanız, kanunları ve nizamları, emirleri aynen isteye
ceksiniz; fakat o toplumun hakkına ve hukukuna da 
saygılı olacaksınız. 

Demek istediğim şudur : Disiplinden yanayım; fa
kat bir tarafta topluma, kanunlara, nizamlara ay
nen saygı, aynen riayet istiyorsunuz, diğer yandan 
da, toplumun bir parçasının hakkı olanı burada 
vermiyorsunuz... tşte, ben bunu müdafaa ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, nüfusa gelince : 
Faktörlerin birisinin nüfus olduğunu belirtmiştim; 

çünkü nüfus, teşkilatlanmada önemli bir faktördür. 
Nüfusu belirtirken; bir yerde nüfus fazladır, diğer 
tarafta azdır diye değil, teşkilat kurucu, nüfusun 
fazla olduğu yerde teşkilatını kurar; ama fazla ol
mayan yerde 5 - 6 köyü ilgilendiren yerin bir mer
kezî yerinde kurar. Binaenaleyh, bunu böyle ayar
layabilir; fakat şimdi yapılmış olan teklifte diyoruz 
ki, «5 000 nüfusa kadar olan yer olsun.» Bugün kent
lerden 5 000, ilçelerden 2 - 3 bin nüfuslu ilçe oldu
ğu gibi, bundan daha büyük nüfusa sahip köyler 
mevcuttur. 

Şimdi, bölücülüğü herhalde biz kendimiz yapıyo
ruz. Bir yerde «nüfusu fazladır» diye bir teşkilat ku
ruyorsunuz, ona yakın bir yerde «nüfusu azdır» diye 
kurmuyorsunuz. 

Bir misal vereceğim Sayın tğneciler'e : 5 000 nü
fuslu bir yerde teşkilatı kurdunuz; teşkilat kurulup, 
kanunlaştığı günün ertesi günü 4 999 nüfusa sahip 
olan bir diğer kasabada veya köyde bir doğum ol
du, nüfus çıktı 5 000'e. Öyle tahmin ediyorum ki, 
herhalde ilk müracaatçı, bu teklifi yapanlar olacak. 
Vatandaş diyecek ki, «Benim de nüfusum 5 bine çık
tı. Ben de bu teşkilatın yapılmasını istiyorum.» Öyle 
tahmin ediyorum ki; siz, tekrar o köyün nüfusunun 
5 bine çıktığını ispat edinceye kadar, bu bürokrasi 
dünyasında bir sene geçer; bunu da size açıkça ifa
de edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika geçti Sayın Dikmen. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkanım; bir şey ko
nuşamadık. Eğer başka önerge varsa, devam etme
yeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, devam edemeyecek
siniz, çünkü süre bitti Sayın Dikmen. 

ALİ DİKMEN — Emredersiniz. 
Efendim; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun bu önerge üzerinde görüşünü almak 

üzere önergeyi okuyayım mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yok efendim. Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; bu önergeye Komisyon katılmı

yor. 
Dikkate alınması hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Şahin'in, nüfusu 2 bin olan kasabalarla 
ilgili bir önergesi var. 

Sayın Şahin, açıklama yapacak mısınız? 

A. AVNI ŞAHIN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Açıklama yapmak üzere buyuru

nuz. 
A. AVNI ŞAHIN — Saym Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Yüce Meclisin, dün tecelli eden ve köy ve ma

halle teşkilatının metinden çıkarılmasını öngören ka
rarını daha önceden tahmin ederek, ben Mecliste 
beliren iki görüşü telif edici mahiyette bir önerge 
vermiştim. Benim şahsen, köy ve mahalle teşkilatın
dan yana olmakla beraber, bu iki görüşün arasında 
bir konsensüs, bir uzlaşma getirecek mahiyette bir 
önergem vardır. 
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Değerli arkadaşlarım; bu önergem şöyledir : 
«11, ilçe, kasaba ve nüfusu 2 bini aşkın köy ve 

mahallelerde teşkilat kurulması» şeklindedir. 
Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Türkiye'de nüfusu 5 binden fazla olan köy 

sayısı 191'dir. Nüfusu 2 000 - 5 000 arasında olan 
köy sayısı 1 299'dur. Şayet (ki biraz evvel kabul edil
medi) 5 000 sınırını kabul etseydik, 191 yerde daha 
teşkilat kabul ediyorduk. 2 000 hududunu lütuf bu
yurur, kabul ederseniz, 1 490 yerde daha teşkilat kur
ma imkânı gelecektir. Bu 1 490 yerleşim merkezinin, 
(ki nüfusu 2 000'den fazla olan yerleşim merkezi
nin) 400 civarında olanında belediye yoktur. Bin kü
surunda belediye vardır, 400 küsurunda belediye 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; belediye olan yerde partiler 
aday gösterirler ve belediye başkanları esasen parti 
adayları arasından seçilir. Dolayısıyla, en azından 
nüfusu 2 bini aşkın olan yerlerde politika yapılmak
tadır. Şimdi, buralarda teşkilatı kurmayacağız; fa
kat buralarda politika yapılacak... Nasıl yapılacak; 
bunu anlamak mümkün değil, geçmişte de iyi ör
nekleri olmamıştır. 

Bu itibarla, nüfusu 600'den başlayan ilçelerde teş
kilatı öngörüyoruz, nüfusu 5 binden fazla olan ya
hut 2 binden fazla olan yerlerde teşkilatı öngörmü
yoruz... Bu, demokrasinin tabana inmesine engel teş
kil eder, oligarşi devam eder. Bu bakımdan, en 
azından, eğer takdir buyurursanız, «Nüfusu 2 bini 
aşkın olan 1 490 köyümüzde ve yine nüfusu 2 bini 
aşkın olan mahallelerimizde parti teşkilatlarının ku
rulmasına müsaade edelim.» derim. 

önergemi kısaca bu şekilde izah etmiş bulunuyo
rum. Yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
önerge üzerinde söz isteyen var mı? 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Lehte söz isti

yorum. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhte söz istiyorum. 
ALİ DİKMEN — Aleyhte bir şey arz edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları ve Sayın Uy-

guner'e söz vereceğim. 
ALİ DİKMEN — Aleyhte ben söz istedim. 
BAŞKAN — Efendim sizden evvel Sayın Uy-

guner söz istediler. 
ALİ DİKMEN — Bilerek yapılıyor. 
BAŞKAN — Bilerek yapılmıyor. Sayın üyelere, 

görebildiğimiz kadar, tespit edebildiğimiz kadar söz 
veriyoruz. 

Buyurun Sayın Hamitoğulları, lütfen süreyi dik
kate alınız. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
çok aziz arkadaşlarım; 

Bu değerli önergeler, hazırlayacağımız bu Kanun
dan çok daha önemli konuları aydınlığa çıkartmak 
ve bunları mutlaka çözmek görevini bize yükle
mektedir. Asıl çözülmesi gereken sorun şudur : He
men şunu söyleyeyim; benim inanışım odur ki, 12 
Eylülle eski uygulamalar bitmiştir arkadaşlarım, bit
mesi gerekir. Yeni bir Türkiye'nin oluşması gerekir 
siyasa) anlamda ve bunu oluşturmak görevi de bizim 
omuzlarımızdadır. Sözüm Meclisten dışarı, Türkiye' 
ye sesleniyorum; hiç kimse, dünün tefessüh etmiş, 
Türkiye'yi uçurumun kenanna getirmiş anlayışların, 
örgütlenmelerin mirasçısı olarak ortaya çıkmasın, 
çıkmamalıdır; çünkü hüsranla karşılaşacaktır. O dö
nem bitmiştir arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, onun için biz yeni yasalar 
hazırlıyoruz; daha güçlü bir demokrasi, yepyeni par
tiler, güçlü düşünceler, Türkiye'yi birbirine kırdıran 
değil, sınıf kavgalarını tahrik eden değil, uzlaşma
ya, barışa, kardeşliğe yer veren, bunları egemen kı
lacak partilerin oluşması gerekir arkadaşlarım. Onun 
için, dünkü partilerin; köylüyü birbirine kırdıran, 
kardeşi birbirine kırdıran anlayışların tekrar ortaya 
çıkaracağı yeni partiler altında, ismi sadece değiş
miş yeni partiler altında ortaya çıkacağı varsayımı 
ile bazı önergeler, bazı fikirler lütfen ortaya atılma
sın değerli arkadaşlarım. Mesele budur. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Yeni doğacak partiler, onun için güçlü doğsun 

istiyorum, onun için yardım yapılsın istiyorum, onun 
için oligarşilerden arınsın istiyoruz, isteyeceğiz ve 
bunlar, umuyorum ki, diliyorum ki, inanıyorum ki, 
çıkacaktır. 

Onun için, bu yeni partilere göre teşkilatlar iller
den, ilçelerden, kasabalardan, köylerden itibaren olu
şacak. Gerçek budur, bu olmalıdır. 

Buna rağmen; partiler sanki milleti refaha ka
vuşturmanın aracı değil de, milleti bölmenin, parça
lamanın ve kardeşi kardeşe düşürmenin araçlarıymış 
gibi ele alınıyor ve «Köylere gidilmesin, mahallelere 
gidilmesin.» deniyor. 

Çok değerli arkadaşlarım; burada çok fahiş bir 
mantık hatası vardır, bir değerlendirme hatası var
dır. Kurduğunuz partilerin, «ilde kurulsun» dediğiniz 
partilerin, «ilçelerde kurulsun» dediğiniz partilerin, 
eğer köylere gitmesi, köyleri bölecekse, şehirleri de 
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bölecektir arkadaşlarım, ilçeleri de bölecektir. Çok 
istirham ederim, bunda bir mantık yoktur. 

Onun için aziz arkadaşlarım; demokrasiye sağ
lıklı bir temel getirmek için, nüfusu 2 bjni aşan, 
ister belediyesi olsun, ister olmasın, bu yerlerde mut
laka partilerin bir teşkilatının olması lazım. İleride 
önergelerimiz gelecektir, köylerde de olması lazım, o 
zaman da bu konuya geleceğiz. Bunu yapmadığımız 
zaman, demokrasiyi, milleti bütünleştiren, milletin tü
müne dayanan bir rejim olmak haline getiremezsiniz. 
Sadece, il ve ilçelerde sınırlı birkaç zümrenin at oy
nattığı bir alan haline gelir ki politika, işte o zaman 
bütün Türkiye çok büyük tehlikelerle karşı karşıya 
kalır. 

Önemli olan; hüner odur ki, güçlü partiler yara
talım ve bu partilerimizin sağlıklı düşünceleriyle köy
lerimizi donatalım ki, tasvip etmediğiniz, oluşmasın
da sakınca gördüğünüz, milletin sakınca gördüğü teh
likeli düşüncelere karşı delinmez bir zırh oluşsun. 

Bu nedenle, bu önergenin kabulünde isabet var
dır. Kasabalarda, köylerde, partilerin demokratik bir 
tarzda, güçlü bir tarzda oluşması, güçlü partiler oluş
masının da zorunlu bir koşuludur. 

Yüce takdirlerinize ve kabullerinize mazhar ol
ması gerektiği inancıyla, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Dünden beri burada bir konu tartışılıyor; parti 
teşkilatları köylere kadar, mahallelere kadar indi
rilsin mi indirilmesin mi?.. Söz alan bütün arkadaşla
rımız burada fikirlerini izah ettiler; muhakkak ki 
her iki fikir de tartışma kabul eder. 

Ben konuya başka bir açıdan bakmaktayım, bu 
görüşümü açıklamak için huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

«Köylere parti teşkilatı kurulmasın, mahallelere 
parti teşkilatı kurulmasın.» derken, amaçlanan husus 
şu : Buralar dar bölgelerdir, herkes birbirini tanır ve 
geçmişteki uygulamada göstermiştir ki, bu parti teş
kilatına üye olarak kaydolunan kimseler, artık bir 
bloklaşma havasına, bir kulüpleşme havasına girmek
tedir. Bu bloklar arasındaki rekabet, taa mahallelere 
kadar, köylere kadar sirayet etmekte ve burada çok 
gereksiz tartışmalara ve olaylara sebep olmaktadır. 
Bu, işin bir yanı. 

Benim asıl sizlere arz etmek istediğim husus şu
dur : Bir memlekette demokratik hayatın düzenlen

mesi ve idamesi için, oyların seyyaliyetine ihtiyaç var
dır. Seçmenlerin oylarının seyyal olduğu ölçüde de
mokratik rejim yaşar, iktidarlar gelir, iktidarlar gi
der. Biz, parti teşkilatını mahallelere, köylere kadar 
indirir de, buraya köylüyü ve mahalleliyi üye kay
detmek suretiyle bu oyları dondurursak, o zaman 
memlekette bir bloklaşma, bir kamplaşma yaratmış 
oluruz. Bu takdirde oyların seyyaliyeti kalmaz. 

Demokratik rejimde arzu edilen odur ki; bir ik
tidar beğenilmediği takdirde, halk oylarını değiştir
sin, o partiye oy vermiş olan bir kısım seçmen vatan
daş bir başka parti lehine tercih hakkını kullansın ve 
başarı gösteremeyen iktidar partisi gitsin, yerine da
ha başarılı bir parti gelsin, bu şekilde hem partiler 
arasındaki rekabet devam etsin, hem de memleket 
yönetimi daha ehil ellere teslim edilmiş olsun. 

Biz, şimdi köylerde ve mahallelerde parti teşki
latını kurduğumuz takdirde, oyları donduracağız ve 
bloklar yaratacağız. Bu bloklar içerisinde oyların sey
yaliyeti kaybolacak, biraz evvel arz ettiğim şekilde, 
demokratik rejimin işleyişi güçleşecektir. Bu yönüy
le de sakıncalıdır. Getirilen önerge, köylerde parti 
teşkilatının kurulmasını, bir başka yoldan sizlere ka
bul ettirmek için getirilmiştir. Ben bu önergeye kar
şıyım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Aldıkaçtı, Komisyon olarak görüşünüz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, aziz arkadaşlar; 

Uzun bir tartışmaya girmek istemiyorum; fakat 
çok büyük saygı beslediğim Sayın Uyguner'in karşı 
görüşlerinin hiçbirisine katılmıyorum. Demokrasinin 
yanlış bir anlayışından yola çıkarak, birtakım sonuç
lara varmaktadır. 

Onun için biz, Sayın Şahin'in önergesinin dikka
te alınmak üzere oya konulmasını rica ediyoruz; ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Komisyon, Sayın 
Şahin'in önergesine katılıyor. Kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum. («Kesin olarak değil» sesleri) 

«Katılıyoruz» dediler. Efendim, evvela «Dikkate 
alınmak üzere» dediler, sonunda «Katılıyoruz» dedi
ler. Sayın Aldıkaçtı, bir daha ifade eder misiniz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyorum efendim, dikkate 
alınmak üzere oylanmasını istiyorum. 
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BAŞKAN — Dikkate alınmak üzere oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Peköz ile Sayın Zeki Çak-
makçı'nın, bu maddenin Üçüncü Bölüme alınmasıyla 
ilgili bir önergeleri var; bunu doğrudan doğruya Ko
misyona soruyorum. Evet Sayın Aldıkaçtı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, katılamıyoruz. Biz 
bunu düzenledik, bu düzene getirdik. 

BAŞKAN — önerge sahipleri önergelerini alı
yorlar mı?.. 

ATALAY PEKÖZ — Geri alıyorum. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Yedinci madde teşkilatı 

tarif ediyor. Halbuki bundan sonra gelecek bölüm, 
partilerin kuruluşu ve teşkilatı düzenlemesi dolayı
sıyla, o bölüme ait olması lazım. Oylanmasını isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Sayın Çakmak
çının önergesinin dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Şengün'ün bir redaksiyon teklifi var. «... il 
genel meclislerindeki ve belediye meclislerindeki» ifa-
desindeki «meclislerindeki» kelimesinin birini çıka
rıp «... 11 genel ve belediye meclislerindeki» şeklin
de teklif ediyorsunuz. 

Sayın Aldıkaçtı, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, nasıl olsa maddeyi 
tekrar düzenleyeceğiz efendim, dikkate alınacak şe
kilde. 

BAŞKAN — Maddeyi düzenleyeceksiniz; ama bu 
önergeyi Genel Kurul kabul ederse... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu redaksiyon sorunudur, bunu 
düzenleriz efendim. İsterse Genel Kurul oylasın 
efendim, hiçbir önemi yok. 

İSMAİL ŞENGÜN — Bir kelime tasarruf ediyo
ruz, sanıyorum Komisyon da dikkate alacaktır. 

BAŞKAN — Evet anlıyorum. Ben bir kere daha 
izah edeyim. 

Değerli üyeler, maddenin ikinci satırındaki «... il 
genel meclislerindeki ve belediye meclislerindeki» ifa-
desindeki «meclislerindeki» kelimelerinden birisinin 
kaldırılması, «... il genel ve belediye meclislerindeki» 
şekline konulması isteniyor. Komisyon kesin bir şey 
söylemediklerine göre, önergenin dikkate alınıp alın
mamasını oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi dikkate alınan ve kabul edilen önerge
lerle birlikte Komisyona vermeden evvel Sayın öz-
türk'ün, Sayın Pötürgeli'nin ve Sayın Yolga'nın 
şöyle bir önergeleri var; Sayın Komisyonun da dik
katine arz ediyorum : «Köy ve mahalle» kelimeleri 
metinden çıkarıldığı takdirde, «il, ilçe» ibaresindeki 
virgül yerine «ve» bağlacının konulması isteniliyor. 
Bu da bir redaksiyon konusudur, maddeyle birlikte 
Komisyona gönderiyorum. 

Değerli üyeler, 8 inci maddeyi okutuyorum : 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan... 
MADDE 8. — Siyasî partiler, milletvekilliğine se

çilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatandaşı 
tarafından kurulur. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar, içişleri 
Bakanlığı partinin kuruluşunu Resmî Gazetede ya
yımlar, aynca Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anaya
sa Mahkemesine de bilgi verir. Bu bildirinin... 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, son sözü 
bana verecektiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, 8 inci maddeyi oku
maya başladık, özür dilerim. 

MEHMET HAZER — Beyefendi istirham ede
rim, bu oyunlardan vazgeçin. 

BAŞKAN — Kelime ağır. Oyun... 
MEHMET HAZER — Tam yerinde. Dün bana 

Yüce Heyetin huzurunda «Son söz Mehmet Hazer'in-
dir» diye tebligat yaptınız. Bugün bana bir tezkere 
yazdınız, «uzamasın, son sözden vazgeçer misiniz?» 
diye. Ben de vazgeçmediğimi bildirdim. Bana söz ver
mediniz. 

BAŞKAN — Müsaade edin söz vereceğim. Sa
yın Hazer'den özür diliyorum. «Oyun» kelimesini 
geri almalarını rica ediyorum. Hakikaten dün ifade 
ettim, «Son sözü vereceğim» demiştim. Müsaade bu
yurursanız maddeyle ilgili son sözü konuşsunlar, yal
nız oyun kelimesini geri alıyorsunuz?.. 

MEHMET HAZER — Ben sözümü söylerim, ge
ri almam. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, 7 nci mad
deyle ilgili işlem bitti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir aydınlatma 
yapıyorlar, yapsınlar. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, burada 
söz konuşmak bir taviz karşılığı olamaz. Ben ta
viz vererek burada söz hakkı kullanmam. Söyledi 
ğim sözün bütün manasıyla mesuliyetini tekabbül edi-
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yorum. Yarın burada bu sözleri okuyanlar ya sizi 
haklı bulacak ya beni haklı bulacak veya haksız bu
lacaktır. Sözünü geri almak diye bir şey yoktur, bu 
yanlış bir tatbikattır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, eğer sözünüzü geri 
almazsanız bakın ben size söz vermem. 

MEHMET HAZER — Sözümü geri almam. 
BAŞKAN — Eğer almazsanız ben de size söz 

vermiyorum; şu bakımdan vermiyorum; çünkü mad
de üzerinde zaten işlem bitmiştir. Lütfen, rica edi
yorum. 

MEHMET HAZER — Bir dakika... 
BAŞKAN — Değerli üyeler, oylarınıza sunuyo

rum. Karar benim olmasın sizin olsun. Sayın Hazer 
konuşmakta ısrar ediyorlar. Esasen madde üzerinde
ki işlem tamamlanmış olmasına rağmen, ısrarlı istekle
rine ve kullandıkları kelimenin benim tarafımdan ya
pılmış bir fiil olmadığını ispatlamak maksadıyla söz 
verdim. «Böyle oyunlar yapılmasın» sözlerini geri 
almıyorlar. Esasen verdiğim söz de usule uygun ol
muyor. Bu itibarla Sayın Hazer'e ben söz vermiyo
rum, sizlerin oylarınıza sunuyorum. Son söz ko
nuşmalarını uygun görenler lütfen işaret buyursun
lar... 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, söz 
verdiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 59 uncu Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın üyeler, Sayın Hazer'e söz vereceğim. Yal
nız, sarfettikleri ve zabıtlara geçen ağır sözün zabıt
lardan çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşek
kür ederim. 

Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

BAŞKAN — Hayır efendim ben... 
S. FERİDUN GÜRAY — Niçin bizi alet edi

yorsunuz. 
BAŞKAN — Ben sözü şöyle verdim : Eğer «oyun» 

kelimesini geri alırsanız söz veririm dedim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Olmaz efendim, şartlı 

söz verilmez. 
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim... 
Oylarınıza sunuyorum, kabul ederseniz konuşsun

lar. 
BEKİR TÜNAY — Usul hakkında söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Çok özür dileyerek Sayın 

Başkanıma arz ediyorum, bu birkaç seferdir tekerrür 
ediyor. Başkanlık kendileri herhangi bir konuda ha
ta yapmışlarsa kendileri tashih edebilirler. Bunu Ge
nel Kurula tasdik ettirmek veya reddettirmek doğru 
bir yol değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. (Gürültüler) 
Değerli üyeler, lütfen, lütfen... 
MUZAFFER ENDER — Birleşime ara verelim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Birleşime 10 dakika 

ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 11.20 

Evvela kısa bir izah yapmak işitiyorum. Biraz ev
vel cereyan eden olay birden bire ve kendiliğinden 
olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, rica edeyim; hayır 
yalnız madde üzerinde konuşmak üzere söz verdim, 
çok rica ediyorum ne Genel Kurulu bir tatsız ha
vaya sokalım, ne de Başkanlıkla çok değer verdiği
miz bütün sayın üyeler gibi size de çok değer veri-
yoru7. siziı:le Başkanlık arsında devam etmesin ger-

•>-•-<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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ginlik, çok rica ediyorum doğrudan doğruya mad
deye... 

MEIHMET HAZER — Benim ne Başkanlıkla 
aramda bir gerginlik var, ne de... 

BAŞKAN — Sayın Hazer, çok rica ediyorum, is
tirham ediyorum Sayın Hazer madde üzerinde lütfen. 
Tazelemeyelim olayı, çok rica ediyorum. 

MEHMET HAZER — Hayır efendim tazelemi
yorum, bilakis bu meselenin kapanması lazım gelen 
bir. mesele olduğunu izah etmek istiyorum, ne taze
lemek... 

BAŞKAN — Efendim, gerek yok, kapanmıştır 
mesele. 

MEHMET HAZER — Hayır efendim kapanma
mıştır. 

'BAŞKAN — Kapanmıştır mesele. 

MEHMET HAZER — Benim bakımımdan izah 
edilecek bir nokta var, ben ne size hakaret ediyo
rum, ne de bir başka şey. Meselenin izah edilecek 
bir tarafı var : 

Sayın Başkan bana bir, tezkere yazdılar dediler ki, 
son sözden vazgeç. Ben de cevap verdim, kısaca arz 
ediyorum dedim ki, dün Genel Kurula tebliğ ettiniz 
son sözü rica ediyorum. Bu yazışmayla 8 inci mad
deye geçiş arasında fazla bir zaman geçmedi bir, iki 
dakika, birden baktım 8 inci maddeye geçiliyor, 8 inci 
maddeye geçince yerimden Sayın Başkan, Sayın Baş
kan diye bağırdım, söz vermiştiniz falan diye. Onun 
üzerine 8 inci madde okundu ve 8 inci madde oku
nunca husule gelen hareketi tavsif etmek için arz et
miştim, mesele bundan ibarettir. Yani, durup durur
ken keyif için söylenmiş bir söz değildir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bir başka nokta za
bıttan çıkarma hiç çare değildir. 

ıBAŞKAN — Efendim lütfen. 
MEHMET HAZER — Zabıtlar milletin müşterek 

malıdır, zabıtlara geçenler zabıttan çıkarmak da usul 
de değildir, kanunî de değildir, hukukî de değildir, 
yeri de yoktur. Şimdi gelelim esasa... 

^BAŞKAN — Geçmiş parlamentoda binlerce ör
neği vardır, tamamen bu görüşünüz yanlıştır. Evet 
buyurun. 

MEHMET HAZER — Yoktur, bir tek olmaz. 
Değerli arkadaşlarım; 
Bu 7 nci madde içinde bulunduğumuz şartlar için

de başka bir önem taşıyan bir konudur. Türkiye bir 
derlenme toparlanma dönemindedir, bu dönemde ted
birler almak zarureti vardır, olmuştur. Yaraları kaşı
yarak kanatmak değil, sağaltmak durumundayız. Dün 

siyaset alanında gördüklerimizi, hatıralarını hâlâ unut
madığımız şehitleri, manzaralarını hâlâ hafızalarımızda 
sakladığımız maktullerini hatırlamak zorundayız. Bu 
demokrasi yüzünden olmamıştır, particilik yüzünden 
olmuştur. 

Köye götürülmesi istenilen particilik, köylerimiz
de öteden beri mevcut olan aile husumetlerini teşkilat
lanmış, sistemli bir ihtilaf haline getirmiştir. Yani zin
cirler köylerdeki halkalarla tamamlanarak ihtilaflar 
büyümüş ve bunun üzerine bir ihtilal olmuştur Tür
kiye'de. 1960 İhtilalinin sebeplerinden birisi kardeş 
kavgasıydı. Bu kardeş kavgası daha çok particilik 
yüzünden olmuştu. 

Köylerimizde hakikaten ayrılıklar olmuştur. Bizim 
çevremizde biz düne kadar ne mezhep ayrılığı bilir
dik, ne başka bir farklılık, bütün komşular, bütün 
hemşeriler birdi, beraberdi, aynı davayı güdüyorduk, 
fakat bir de baktık ki, tahrikler, particilik o hale ge
tirilmiştir ki, mezhep ihtilafları çıkmış, dil ihtilafları 
çıkmış, bölge ihtilafları çıkmıştır ve bunlar köylülerin 
huzurunu kaçırmıştır, 

Her seçimden sonra köyde bir yeni eşraf türemiş
tir, Bu eşraf grubu devlet haline gelmiştir. Köylerde 
baskı yapan, köyleri devlet namına, devletle millet 
arasına giren bir unsur haline gelmiştir. Çare arandı 
kaldırmak mümkün olmadı, azaltmak tedbiri bulundu, 
yani yaygınlaştırmayalım toparlayalım. Toparlandı il
çelerde durdurmak lüzumu hâsıl oldu, durduruldu. Bu
gün o şartları değiştiren hiç bir sebep mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eşitlik eğer geniş anlamda alınırsa gençlik kolla

rının ne kabahati vardı, kadın kollarının ne kabahati 
vardı? Sendikaların, derneklerin, vakıfların, koopera
tiflerin niçin siyasî partilerle ilişkilerini bir esasa bağ
ladınız, niçin yeni Anayasada bunlara dair tedbirler 
alındı? Bir derleme toparlanma devrinde bazı sınır
lamalar yapma zarureti vardır, olmuştur, dünyanın 
her yerinde vardır. Biz, işte böyle bir sınırlama dev
resindeyiz; ileride inşallah imkânlar hâsıl olur, o za
man yeni düzenlemeler yapılır. Zaten, şimdi getirilen 
Siyasî Partiler Kanununun bir maddesinde de en 
çok 34 ilde ve ilçe merkezlerinde ikurulmakla yetini-
liyor. Eğer, demokrasi mutlaka herkesin partiye gir
mesi, partili olmasını gerektiriyorsa, bu da yanlış bir 
tedbirdir, bu da yetersiz bir tedbiridir. 

O balkımdan, biz köyleri yeni baştan binbirinden 
uzaklaştırmak değil, yaklaşmış olan insanları kucak
laştırmak durumundayız, tedbir bunun içindir. O ba
kımdan köy, ocak ve bucak teşkilatını kaldırmakta 
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fayda vardır. Ocak teşkilatı, âdeta ihtilaf mihrakı 
haline getirilmişti. Sistemler iyi kurulmadıkça, poli
tika iyi işlemez arkadaşlarım. Politikacı, sistemin ak
törüdür; sistem sağlamsa, politikacının oyunu da 
sağlam olur. Biz, sistemleri yerleştirirken, sağlam 
esasları aramaya, bulmaya mecburuz. Aranmış, bu
lunmuş, Ibiir tecrübeden geçmiş tedbirleri yeniden de
jenere etmekte yarar yoktur. 

Arz ettiğim gibi, bu, eşitlik ilkesine de aykırı de
ğil, demokrasi fikrine de aykırı değildir. Hiç parti
ye girmeyen kamu görevlileri, askerler demokrasiyi 
bilmiyorlar mı; görmüyorlar mı; demokrasi o sa
halarda, o alanlarda gelişmiyor mu?... Gelişiyor. De
mokrasi, herkese açık, her yere yayılmış ve yayıl
ması lazım gelen fikirdir; faikat demokrasi ile par
ticiliği eş anlamda alırsak, tehlike başlar. Bizim kö-
ye sokulmasına mani olmak istediğimiz, sadece par
ticiliktir. O da 'bir tedbir olduğu için. 

Bir başka nokta da; biz ihtilafların tedbirini ka
nunlarda arıyoruz, biraz da sosyal bünyeye bakmak 
lazım. Köy ile şehrin sosyal bünyesi, yapısı, işleyişi 
aynı değildir. Köyde, sabahtan akşama kadar poli
tikacılık yapılır, 'kahvehaneler ayrılır, her gün konu
şulur. Şehirlerde öyle değildir; şehirde ya profesyo
nel politikacılar particiliği devam ettirir veya işsiz 
güçsüz 'kısım partilerin kapısını çalar, oradan ayrıl
maz. Parti lokallerinde, şehirlerde kasabalarda tet
kik edenler görmüşlerdir ki, bu iki sınıftır şehir ve 
kasaba parti kapılarında toplananlar; fakat köyler
de öyle değil; köylerde, her yerde, her zaman parti
cilik konuşulmaktadır ve politikacı köy particiliğini 
kendisine bir basamak yapmak için, onun her işini 
o noktadan ele almakta haklı da olsa, haksız da olsa 
particisidir, ona taraftar oluyor. j 

•Bir başka şey daha vardır, köyde bir vakıa arz 
edeyim; bir yerde çok iyi tanıdığım bir adam vardı, 
dedim «Sen niçin filan partiye geçmiyorsun?» dedi 
ki «Berberlerin Recep orada iken ben o partiye git
mem.» köylerdeki parti tefrikinin bir ölçüsü de bu
dur. 

Bunu unutturmaya mecburuz. Atatürk dönemi, 
ittihat Terakkiden devam edegelen ihtilafları önle
miştir, birleştirmiştir, kaynaştırmıştır; fakat partici
lik, ıbu aile husumetlerini alevlendirmiş, genişletmiş
tir. Bunu hepiniz bilirsiniz, hepimiz görüyoruz; fakat 
buna rağmen bazı arkadaşların demokrasi üretmenin 
köye gitmekten ibaret olacağını, köye gidilmeden de
mokrasi olmayacağını ifade etmeleri, iddia etmeleri, 
vakıalarla, gerçeklerle tezat teşkil etmektedir. | 
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O itibarla, bu 7 nci maddede köy ve mahallelerde 
parti ocaklarını değil, Devlet hizmetlerini, sağlık 
ocaklarını, köy okullarını kurabilir, onları da yetiş-
tirebilirsek, eski husumetleri unutturacak tedbirleri 
de beraber getirirsek, o zaman demokrasi kendiliğin
den genişler, politikacılık da yumuşar; serttir bizde 
politikacılık, Balkanlardan almışız biz, komitecilik 
esasına dayanan bir politikacılıktır. Bizim politikacı
larda tolerans azdır. Toleransın azlığı, köylerde ihti
lafları, kavgaları şiddetlendirmiştir; partilerde de 
meclislerde de öyle olmuştur, toleransın az olduğu 
ülkelerde, Şimal ülkelerinde, particilik başkadır, Bal
kan ülkelerinde başkadır, Ortadoğu'da başkadır, 
Arapların birbirini hâlâ kırmalarının sebeplerinden 
birisi de particiliği o şekilde anlamış olmalarıdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Değerli üyeler, 8 inci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ KISIM 

Siyasî Partilerin Teşıkıilatlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 
Partilerin kurulması : 
MADDE 8. — Siyasî partiler, milletvekilliğine se

çilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatandaşı 
tarafından kurulur. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. İçişleri 
Bakanlığı, partinin kuruluşunu Resmî Gazetede ya
yımlar, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ana
yasa Mahkemesine de bilgi verir. Bu bildirinin bütün 
kurucular tarafından imzalanması ve imzalarının ya
nında kurucuların adı, soyadı, meslek veya sanat ve 
ikametgâhları ile siyasî partinin adının ve genel mer
kez adresinin belirtilmesi ve partinin tüzüğü ile prog
ramının üç örneğinin bildiriye ekli olarak verilmesi 
şarttır. 

içişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde 
noksanlık görürse, noksanların tamamlanmasını ilgili 
partiden ister, 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 
söz isteyen üyelerin isimlerimi kaydediyorum. 

Sayın Ender, Sayın Sağışman, Sayın Yankın, Sa
yın Gürbüz, Sayın Aksoy, Sayın Yolga, Sayın Uy-
guner, Sayın Bilige, Sayın Fırat söz istemişlerdir. Bu 
tespitten sonra hiçbir sayın üyeye maalesef söz ve
rilemeyecektir. Komisyonda muhalefet şerhi olan 
arkadaşlarımız da... 
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BEKİR TÜNAY — önergesi olanlara herhalde 
Tüzük gereğince söz vereceksiniz değil mi? 

BAŞKAN — Tabiî, önergeler hariç; bu açıkla
ma, madde üzerindeki görüşmelerle ilgilidir. 

Ayrıca, bir kere daiha arz edeyim, son söz mü
essesesi, bir maddenin oylanmasından evvel, bir Ta
sarının oylanmasından evvel verilecektir, Başkanlık 
Divanının kararı budur ve bu da mutlaka söz yaz
dırma sırasında o sayın üye tarafından istenecek
tir. 

Sayın Ender, buyurun, 

MUZAFFER ENIDER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Tasarıda görüldüğüne göre, partilerin kurulması 
işlemi iki etapta tamamlanmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi, 8 inci madde ile düzenlenen ve İçişleri Ba
kanlığı ile olan irtibatı sağlayan madde. İkincisi de, 
Cumhuriyet Başsavcılığı ile olan irtibatı sağlayan 
9 uncu ve 10 uncu maddeler. Yani, partiler bu ilki 
müessesede kuruluşlarını tamamlamış olacaklardır. 

önce 8 inci maddeyi görüşüyoruz. Burada be
nim görüşüme göre madde biraz muğlak hazırlan
mış; bazı tereddütler doğmaktadır. Şöyle ki, Resmî 
Gazetede yayınlanma işi ne zaman yapılacak?... Bil
dirinin verilmesiyle mi parti tamamlanmış olacak, 
yoksa bütün evrakların tamamlanmasından sonra 
mı parti kurulma işlemi tamamlanmış ve Resmî Ga
zetede yayınlanmış olacaik?... Ayrıca bu partiyi ku
rucu şahısların burada sayılan vasıflarının yanına ba
zı vasıfları daha eklemek gereJkecek midir?... Bütün 
bunlar açıklıkla belirtilmemiş. 

Benim görüşüme göre maddedeki görüş şu: İç
işleri Bakanlığına bildirinin verilmesiyle parti kurul
muş sayılıyor, tüzelkişilik kazanıyor, kurulmuş sa
yılıyor. Sonra savcılık şartlarda hatalar görürse, 
partiyi iptal edici hatalar görürse ondan sonra kaldı
rılabilir. Ama İçişleri Bakanlığına bildirinin veril
mesiyle parti tüzelkişilik kazanıyor ve faaliyetlerine 
başlıyor ve Resmî Gazetede de yayınlanıyor. 

Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra Cumhu
riyet Başsavcılığına ve Anayasa (Mahkemesine bilgi 
veriliyor. Cumhuriyet Başsavcılığına verilen bilgileri 
gözden geçirdim; aşağı yukarı burada istenen, 8 inci 
maddede istenen, İçişleri Bakanlığınca dosyamın dü
zenlenmesi esnasında istenen bilgilerle hemen hemen 
aynı. Sadece mesela 9 uncu maddede şahısların hu
kukî durumlarını bildiren yazılı belgeler istiyor Cum
huriyet Savcılığı, ki bunu 8 inci maddeye monte et
tiğimiz takdirde partinin kuruluşu esnasında hukukî 

durumlarını istediklerine göre, mutlaka bunlar par
ti kuruluşunu yasaiklayan bir maddeyle, adlî bir sicil
le ilgilidir. Partinin kuruluşu esnasında İçişleri Ba
kanlığına verilen dosya tanzim edilirken bu şartı da 
koyduğunuz takdirde bu 9 uncu maddeyi ortadan kal
dırmak mümikün olur, lüzum yoktur ve tek bir dos
ya halinde bir dosya düzenlenmek suretiyle bunlar
dan yedi nüsha İçişleri Bakanlığına verilir; İçişleri 
Bakanlığı ikisini Anayasa Mahkemesine, ikisini de 
Cumhuriyet Başsavcılığına sevik eder. Böylece parti
lerin bu müesseselerle olan irtibatları da, yani yeni
den yazışmalar, çizişmeler, müddetler ortadan kalk
mış olabilir, kolaylıkla düzenlenebilir. 

Şimdi ben diyorum İki, bu maddede gösterildiği 
gibi siyasî partiler kuruluş ıbildirilerini İçişleri Ba
kanlığına vermekle tüzelkişilik kazanmış olmasınlar. 
İçişleri Bakanlığı bu bildirileri alır almaz noksanla
rını tespit etsin, siyasî partilere bildirsin, bunlar ta
mamlansın ve ondan sonra tüzellkişililk kazanıp Res
mî Gazetede ilan edilsin. Böylece parti bütün iş
lemlerini bitirmiş olacaktır. 

Farz edin ki, siz Resmî Gazetede ilan ettiniz, ku
ruluşunu bildirinin verilmesiyle tüzelkişilik kazandı
nız parti olarak; noksanlarınız geldi, noksanlarınızı 
bildirdiler; bu noksanlarınızı tamamlamadınız. Ne 
olacaik?... Burada bir müeyyide yok, bir açıklık yok 
maddede. 

Bu sebeple ben diyorum ki, «Siyasî partiler ku
ruluşu bildirilerini İçişleri Bakanlığına verirler. Bu 
bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve 
imzalarının yanında (kurucuların adı, soyadı, meslek 
veya sanatı, tahsil durumu, ikametgâhları ile siyasî 
partinin adının, ambleminin (Çünkü bunlar yasak
lanan şeylerdir sonraki maddelerde, ambleminin de 
belirtilmesi lazım) ve genel merkez adresinin belirtil
mesi (Bu arada hukukî şahsiyetlerinin bildirilmesiyle 
ilgili evrakın konulması) parti tüzüğü ile programı
nın yedi örneğinin bildiriye eklenmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı kuruluş bildirisi ile eklerinde 
noksanlık görürse, noksanların tamamlanmasını ilgili 
partiden ister. Bunlar tamamlandıktan sonra parti 
tüzelkişilik kazanır. İçişleri Bakanlığı partinin en geç 
üç gün içinde (kuruluşunu Resmî Gazetede yayınlar. 
(Müddeti de burada tashih etmek, koymak lazım 
mutlaka) Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da en geç bir hafta içinde 
ikişer dosya göndererek bilgi verir.» Böylece madde 
bütün açıklığını kazanmış olur ve 9 uncu madde 
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ortadan kalkmak suretiyle doğrudan doğruya 10 un
cu maddeye geçilmek mümkün olur. Ayrıca partile
rin hem Anayasa Mahkemesiyle, hem de Cumhuri
yet Başsavcılığıyla uğraşmaları, işlemleri de zaman 
bakımından ve meşguliyet bakımından ortadan kal
dırılmış olur., 

Bu sebeple bu maddenin bu anlayış içerisinde 
düzenlenmesinde fayda umuyorum. Komisyon işti
rak eder, arkadaşlarım da teveccüh gösterirlerse 
memnun olurum, 

Saygılarımı arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender.: 
Sayın Sağışman, buyurunuz. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Benim söyleyeceğim gayet kısa. 8 inci maddedeki 
bazı eksikliklerden veyahut fazlalıktan ibaret olacak. 

Birisi, Resmi Gazetede yayınlanmanın lüzumlu 
olduğuna kan'iyim; ama bu Resmi Gazetedeki ya
yınlanma aşağıdaki maddelerde öngörülen bazı mah
zurların kalkmasından sonra yapılmalıdır. Halbuki 
buradaki ifadesinde hemen içişleri Bakanlığına Res
mi Gazetede yayınlar gibi bir ödevi İçişleri Bakan
lığına veriyor. Onun için Resmi Gazetede yayınlan
ma işlemi her türlü inceleme bittikten sonra yapıl
malıdır. Bu birincisi. 

ikincisi ise, eksiklerin tamamlanması için 'bir sü
reye ihtiyaç vardır. Tahmin ediyorum ki, 'bu husus
ta da önergeler bulunacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
8 inci madde siyasî partilerin kuruluşunu açık

lamaktadır. Önce siyasî parti kurma hakkını kulla
nacaklarda aranacak şartların milletvekili olma yeter-
liğiyle özdeşleşmesi gayet isabetlidir. Yani 30 yaş 
sınırı ve milletvekili olmak isteyenlerde aranacak di
ğer şartların tümüne sahip olması eski 648 de de 
vardı, aynen benimsenmesinde isabet vardır. 

ikincisi, kuruluş bildirisinin içişleri Bakanlığına 
verilmesiyle birlikte tüzelkişilik kazanır, içişleri Ba
kanlığına mı verilecek, Cumhuriyet Başsavcılığına mı 
verilecek; o konu tartışılacaktır. Ancak kuruluş bil
dirisinin verilmesiyle birlikte tüzelkişilik kazanması 
Anayasanın amir hükmüne fevkalade uygundur. Ya
ni «önceden izin almadan kurulur» hükmüne son 
derece uyguridur. Bunun arasına bir inceleme, bir 

tetkik şeyini koymak, bunu bir nevi izin müessese
sine bağlamak gi'bi (Tamamen olmasa bile) sonuç 
doğurabilir. Onun için o hüküm de yerindedir. 

Şimdi kuruluş bildirisinin nereye verileceği ko
nusuyla, kuruluş bildirisinin tetJkiki konusuna değin
mek istiyorum. 

648 de kuruluş bildirisi içişleri Bakanlığına veri
liyordu ve içişleri Bakanlığı bildiriyi inceliyor, ek
siklerinin (Varsa) tamamlanmasını İstiyordu; ayrıca 
kurucuların kanunda aranan şartları taşıyıp tşıma-
dığının belgelenmesini de içişleri Bakanlığı istiyor
du. Yani demekki bütün noksanlıkları isteyen içişle
ri Bakanlığıydı ve verilen sürede tamamlanmazsa si
yasî partilerin kapatılmasıyla ilgili hükümler uygu
lanıyordu. 

648 böyleydi; çünkü 648, 1961 Anayasası şimdi 
olduğu gibi Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuda 
çok açık ve !belli bir görev vermemişti. Halbuki şim
di Anayasamızın 68 inci maddesinin beşinci fıkrası 
Cumhuriyet Başsavcılığına kurulan siyasî partilerin 
kurucularının hukukî durumlarını, tüzüklerinin ve 
programlarının incelenmesini kuruluşundan itibaren 
Cumhuriyet Başsavcılığına vermektedir. Şimdi ince
lediğimiz 8 indi maddenin son fıkrasında «içişleri Ba
kanlığı kuruluş 'bildirisiyle eklerinde noksanlık gö
rürse, noksanların tamamlanmasını İlgili partiden is
ter» ldiyor. 

Şimdi bu 'bir inceleme görevidir, incelemeyi Cum
huriyet Başsavcılığının sahip olduğu denetim yetki
sinden ayıramayız. Yani bu daha hafif bir görev, 
daha hafif bir denetim, daha hafif bir incelemedir 
diye bunun içişleri Bakanlığına verilmesi, denetim
le ilgili diğer bütün görevlerin Cumhuriyet Başsav
cılığında kalması bir nevi denetimi geniş anlamda 
almak suretiyle «Kurulan parti» deyimi de kuruluş 
bildirisinin verilmesinden itibaren parti kurulduğuna 
göre, kurulan partinin kuruluşundan itibaren kim 
yetkili?.. Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu yetkiyi tecezzi 
ötmeye lüzum yoktur. Zorunluluk yoktur. Yani, ku
rucularının hukukî durumlarını, tüzüğünü, progra
mını herşeyini incelemek ki, ona da bir süre verile
cektir 9 uncu maddede «Cumhuriyet Başsavcılığı 30 
gün içinde inceleyecektir» diye ve bu süreden sonra 
görülen noksanlıkların tamamlanmasını istemek gö
revi münhasıran Cumhuriyet Başsavcısına ait olma
lıdır. Dolayısıyla kuruluş bildirisinin noksanlık taşı
yıp taşımadığı, yani kanunda aranan hususları taşı
yıp taşımadığı; verilen eklerin eksik olup olmadığı da 
denetim ve inceleme yetkisinin geniş anlamıyla tü
müne sahip olan makama, mercie ait olmalıdır. 
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Bu itibarla, 'benim bu maddede en büyük itira
zım; bu son fıkranın bu maddeden çıkarılması ve 
onun. bu görevin 9 uncu maddede Cumhuriyet Baş
savcılığına verilen diğer görevle (ki onu da düzen-
lemişimdir, bu hususta ilgili olarak önergemi verdim) 
verilmesidir. Ben ayrıca, İçişleri Bakanlığına da ve
rilmesini gereksiz görmüştüm bir önerge de ver
miştim; ama Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı
mız, tümü üzerinde bu yönde yapılan eleştirilere ver
diği cevapta «Bir idarî makama verilmesi lazım. Tü
zelkişiliğin kazanılması ancak bu yönlü olur» demiş
lerdi. Elbette ki doğru; ancak Cumhuriyet Başsav
cılığı, savcılık makamı da bildiğim kadarıyla adlî ku
ruluş içerisinde idarî yönü olan bir makam duru
mundadır; ama bunda çok ısrarlı değilim. Hani, 
İçişleri Bakanlığına doğrudan doğruya verilebilir; 
fakat benim, özellikle üzerin'de durduğum nokta, İç
işleri Ba'kanlığını bir inceleme yetkisiyle tanımak 
doğru değildir. İçişleri Bakanlığına eskiden beri ve
riliyordu ve bütün dernekler de kuruluş bildirilerini 
İçişleri Bakanlığına vererek tüzelkişilik kazandığına 
göre, siyasî bir dernek diye tanımladığımız bir nevi 
siyasî partilere de bu yönde kuruluş bildirisini İçiş
leri Bakanlığına versin de tüzelkişilik kazansın deni
lebilir. Önergemin bu yönüyle ısrarlı değilim; ama 
demin de arz ettiğim gibi, inceleme, eksiklikleri bil
dirme tek bir makama ait olmalıdır. 

Bu yönde maddede bir değişiklik yapılırsa mad
denin diğer, Resmî Gazetede yayımı konusu, düzen
leniş yönü var; temas edeceğim mesele «Kuruluş bil
dirisi verilir» diyor hemen peşinden «Resmî Gazete
de yayınlanır. Kuruluş bildirisi verilir; ama kuruluş 
bildirisinde şunlar bulunur. Yani, bir düzenleme şek
lidir. Onlar da herhalde önergelerde yer almıştır; 
ama arz ettiğim gibi, sonuncu fıkranın 9 uncu mad
deye alınarak görüşülmesin'de yarar vardır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Özer Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Arkadaşlarım ayrıntılarına ait bilgiler verdiler; 

ben tekrardan 'kaçınarak bir, iki noktayı belirlemek 
istiyorum. 

Daha önce de belirlendiği gibi, bir takdim-tehir 
meselesi vardır madde yazılışında. «Siyasî partiler 
kuruluş bildirilerini İçişleri Bakanlığına verilmesiyle 
tüzelkişilik kazanırlar» denmiş, bildirinin izahı bir 
cümle sonra yapılmıştır. Hemen bunun peşinden, 
bildirinin neleri içermesi, bildiride neler olmasını be
lirten cümleler gelmeliydi. Daha sonra «Resmî Ga-
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zetede yayınlanır; Cumhuriyet Başsavcılığına, Ana
yasa Mahkemesine bilgi verilir» denilebilir biçimde 
olmalıydı. Buna ait önergeler vardır; sanıyorum ka
bul buyurulursa o biçimde düzenlenebilir. 

Daha önemlisi, benim üzerinde durmak istediğim 
konu, Sayın Yarkın'a aynen katılıyorum. Anayasa
nın 68 inci maddesinde «Partilerin kuruluşu izne ta
bi değildir» diyor. Başvuruyla; ama Sayın Anayasa 
Komisyonu Başkanımızın belirttiği gibi, başvurunun 
İçişleri Bakanlığına yapılması uygundur. Başvuru ile 
bildiride belirtilen konuların İçişleri Bakanlığına 'bil
dirilmesiyle siyasî parti kurulmuştur. Tüzelkişilik ka
zanmıştır. Yine 69 uncu madde, partinin kuruluşunu 
takiben Cumhuriyet Başsavcısına denetleme görevini 
veriyor. Bizim hazırladığımız Tasanda 30 günlük bir 
süreyle bu denetlemenin bitirilmesini istiyor; ancak 
kuruluşu takiben Cumhuriyet Başsavcılığının siyasî 
partinin kurulduğundan haberi yok; yalnız bu mad
de «Bir müzekkereyle bildirilir» diyor. Oysa, kuru
luşuyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan 
partinin aynı bu bildiride belirtildiği gi'bi, kurucula
rından, tüzüğünden, programından, kuruluşundan o 
dosyayla ve ekleriyle birlikte bilgisi olması gerekir. 
Bu maddede İçişleri Bakanlığına verilen ve yine üç 
örneği ekli olarak verilmesi İstenen örneklerden bi
rer tanesinin sadece müzekkereyle partinin kuruluşu
nu bildirmek biçi'mirtde değil, bu dosya ve eklerinin 
kuruluş için başvuruyla 'birlikte Cumhuriyet Başsav
cılığına ve Anayasa Mahkemesine verilmesi Anaya
sanın yazılış biçimine ve isteğine daha uygun ola
bilir; çünkü kuruluşunu takiben Cumhuriyet Baş
savcılığı 'denetimle görevlidir. Bir madde sonra «Cum
huriyet Başsavcılığı gösterilen şartlara haiz oldukla
rını belgelendirmelerini yazıyla ister» diyor; ancak 
nereden bilgisi olacak Cumhuriyet Başsavcılığının. 
Öncelikle kuruluşla birlikte bilgisi olmalıdır ki bu 
belgelerin şartlarına haiz olup olmadığını isteyebil
sin. 

Bir sonraki mad'de'de «Parti sicili» deniyor. Parti 
sicilinin de Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulması do
ğaldır; çünkü Anayasamızın esprisinden denetim baş-
lrbaşına Cum'huriyet Başsavcılığına verilmiştir görev 
olarak. Sicilinin de orada tutulması doğal. Bu sicil 
için de 15 günlük bir süre veriliyor. «Tekrar belli 
şeylerin sicil için gelmesi» isteniyor Cum'huriyet Baş
savcılığına. Şayet Cumhuriyet Başsavcılığına kuru
luşla birlikte bu belgeler verilmemiş olursa, 30 gün 
içinde Cumhuriyet Başsavcılığının bunu nasıl denet
leyebileceği Yasa Tasarısından açıkçası anlaşılamı
yor. Buna ait önergeler var; önergeler daha çok «İç-
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işleri Bakanlığına kuruluş içtin başvuruyla birlikte 
eklerinin bir örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığına 
verilmesi» biçiminde olacak. Böylece düzenlenirse, 
daha iyi olur düşüncesindeyim. 

Yine, Sayın Yarkın'ın üzerinde durduğu konuya 
ben de takılmıştım, içişleri Bakanlığı denetimle yü
kümlü değil. Daha önce geneli üzerinde konuşurken 
de belirtmiştim. Tasarımızda İçişleri Bakanlığıyla si
yasî partilerin karşılıklı durumlarının ne ölçüde ol
duğu ayrı ayrı sayılmamış ve belli değil. Bir bakıma 
bakıyorsunuz 'bütün değişiklikler İçişleri Bakanlığına 
veriliyor. Bir bakıma İçişleri Bakanlığından denetle
me görevi alınmış. Burada da buna benzer (O mad
deler gelince yine görüşeceğiz) «İçişleri Bakanlığı ku
ruluş bildirisinde, eklerinde noksanlıklar görürse, 
noksanların tamamlanmasını ilgili partiden ister.» 
Bu istem, daha önceden de yazıdan anlaşıldığı gibi, 
kuruluşa etki de değildir sanıyorum. Parti, eksiklik 
varsa dahi başvuruyla kurulmuş olmalıdır. İçişleri 
Bakanlığı bu ekleri ne ölçüde istiyor. Bu eksiklik 
varsa parti kurulmamış mı sayılacaktır? Çünkü ben 
burada notuma da koymuşum. İçişleri Bakanlığının 
noksanları istemesi ne anlama geliyor? diye. Hemen 
peşinde birinci şeyde İçişleri Bakanlığına verilmesiy
le parti tüzelkişilik kazanıyor; ancak bildiride belir
tilen şartların da bulunması isteniyor. En son fıkra
da da «İçişleri Bakanlığı kuruluş 'bildirisinde ekte 
noksanlık görürse noksanlığın tamamlanmasını ister.» 
Bunun ne anlama geldiği, ne derece etkili olduğu an
laşılamıyor? Sayın Komisyon Başkanımız herhalde 
açıklayacaktır. Tüzelkişiliğin kuruluşuna engel midir? 
Bir eksiklik varsa, parti tüzelkişilik kazanmamış mı 
sayılacaktır? İçişleri Bakanlığının partiyi denetleme 
yetkisi yok, kapatma yetkisi de yok. Bütün bu yetki
ler Cumhuriyet Başsavcılığında. Bu istek ne anlama 
gelecektir? Sadece İçişleri Bakanlığından dosyanın 
tamamlanması; şu eksiklikleriniz var, bunları da ge
tirin tamamlayın anlamına mı gelecektir? Bu açık-
lanılabilirse daha iyi anlama gelir; çünkü 68 inci 
madde, «Siyasî partilerin izne tabi olmadan kurula
cağını açıkça vurgulamıştır. Tasan da buna uygun 
biçimde hazırlanmıştır; ancak bu açıklamaya gerek 
vardır. İçişleri Bakanlığı eksiği istediğinde halen ek
sik görürse, parti kurulmamış mı sayılacaktır? 

Sözlerimi burada tamamlar tüm Kurula saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALÂEDD1N AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 

8 inci ma'ddenin 1 inci fıkrası, «Siyasî partiler, 
milletvekilliğine seçilme yeterliğine sahip en az on-
beş Türk vatandaşı tarafından kurulur.» ibaresini 
havi. 

13 üncü maddede ise, parti merkez organlarını 
yazıyor ve büyük kongre, genel başkan, merkez ka
rar organı, merkez disiplin organı, küçük kongreden 
ibaret olduğunu bildiriyor bize. Tabiî bu organlara 
geldiğinde de görüşmelerimizi tamamlayacağız. 

Merkez karar organı 15 üyeden az olamayaca
ğına göre, merkez disiplin organınına da 7 üye ver
memiz mecburiyeti karşısında, asgarî 15 üyeyle ku
rulacak olan bir partinin bu görevleri yapması müm
kün değil. Zira, parti kurulduktan sonra iki sene 
içerisinde büyük kongresini toplayabilecektir. Seçi
me iştirak etmeyen bir partiyi düşünelim. İki sene 
içerisinde faaliyet gösterecektir; bu faaliyetlerini na
sıl yapacaktır? Bu bakımdan, «en az onbeş kişiden 
kurulur» ibaresinin, «en az otuz kişiden kurulur» 
şeklinde değiştirilmesiride partinin işlerliği bakımın
dan mutlaka zaruret vardır. Zira, ayrıca merkezdeki 
diğer organlara da parti yönetiminden üye vermek 
mecburiyetinde kalınacaktır. Bu bakımdan, işler bir 
partinin muhafaza edilebilmesi için mutlaka kurucu
ların ade'dinin yükseltilmesinde zaruret vardır. 

ikinci konu, parti tüzüğü içişleri Bakanlığına ve
rildiği andan itibaren parti hükmî şahsiyet kazanır. 
Evrakların 'eksik olup olmaması keyfiyeti içişleri Ba
kanlığında kabul edildiğinden itibaren artık partinin 
hükmî şahsiyetine bir halel getirmez. Eksikliklerin 
tamamlattırılması konusu içişleri Bakanlığına ait ol
mayıp, mutlaka hukukî şahsiyetin tetkiki ve mura-
kabesiyle ve denetimiyle yetkili olan Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenmeli ve bu şekilde par
tilerin içişleri Bakanlığı ile olan organik bağı zayıf-
latılmalıdır. Zira, ileride bu gibi talepler bazı mü
dahalelere de yol açabilir. Bunu önlemek bakımın
dan bunu esas sahibine vermemiz lazımdır. Esas sa
hibi ise, Cumhuriyet Başsavcılığıdır. 

Maddenin son fıkrasının 9 uncu maddeye akta
rılmasının da faydalı olacağını umuyorum. 

Bu madde hakkındaki dileklerim bundan ibaret
tir. Arkadaşlarımız bu 'konularda önergeler vermiş
lerdir, kabulünü saygıyla arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Uyguner; buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
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Görüştüğümüz madde Anayasamızın 68 inci mad- . 
desinin uygulanmasıyla ilgilidir. Biz şimdi Anayasa 
dışında bir uygulama kanunu olan Siyasî Partiler 
Kanununu yapıyoruz ve elbette ki Anayasa hüküm
lerini burada ön planda tutacağız, uygulama kanu
nunu da ona göre ayarlayacağız. 

Anayasamızın 68 inci maddesinin 3 üncü fıkra
sını aynen okuyorum: «Siyasî partiler, önceden izin 
almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hüküm
leri içinde faaliyetlerini sürdürürler.» Bunun anlamı 
şudur: Siyasî partiler, hiçbir merc'iden önceden izin 
almak durumunda değillerdir. Kanunî şartlarını ye
rine getiren (Yani 15 üye bir araya geldiği takdir
de) siyasî parti bildirisini verir, belgelerini ekler ve 
yetkili mercie müracaat eder; müracaat ettiği andan 
itibaren de kurulmuş olur; yani Anayasanın hükmü 
budur. 

Yüksek Komisyonca kabul edilen maddenin ilk 
cümlesi bunu açıkça belirtiyor, ki düzenleme doğru
dur. Burada, «Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin 
İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanır
lar.» deniyor. Yani, Anayasamızın 68 inci maddesi
nin biraz evvel okuduğum 3 üncü fıkrasına tama
men uygun bir düzenleme yapılmıştır. 

Bundan sonraki bir hüküm var, «İçişleri Bakan
lığı, partinin kuruluşunu Resmî Gazetede yayımlar, 
ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mah
kemesine de bilgi verir.» denilmektedir. Bu düzenle
me de Anayasanın ruhuna uygundur. Çünkü, ma
demki bir siyasî parti kurulmuştur, Devletin icra or
ganı olan İçişleri Bakanlığına müracaatını yapmış
tır, belgelerini tevdi etmiştir; o halde bu siyasî parti
nin kuruluşunun kamuoyuna ve diğer resmi kuru
luşlara duyurulması meselesi ortaya çıkıyor, bunu 
da Resmî Gazetede yayımlamakla Devletin icra or
ganı bu duyurma işini de yapmış oluyor, bu da Ana
yasanın esprisine tamamen uygundur. 

Maddenin bundan sonra gelen hükümlerinde bi
raz tereddüdümüz var, o da şuradan geliyor: Kuru
luşa geçen siyasî parti, bildirimini yapacak ve buna 
da kuruluşuyla ilgili birtakım belgeleri ekleyecek. İş
te 8 inci madde İçişleri Bakanlığına kuruluşla ilgili 
belgeleri inceleme yetkis'i veriyor. İçişleri Bakanlığı 
bu belgeleri inceleyecek, bunlar içerisinde noksan 
olanlar veya hatalı olanlar varsa bunları iade ede
cek, tamamlattıracak veya düzenlettirecek ve ondan 
sonra düzelmiş olan veya noksanı tamamlanmış olan 
bölgeleri Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mah
kemesine intikal ettirecek. 

9 uncu madde de aynı işi Cumhuriyet Başsavcı
lığına veriyor. Yani, bu belgelerin iki mercide bir
den incelenmek durumu hâsıl oluyor. Evvela İçişleri 
Bakanlığı inceleyecek, noksanlarını tespit edecek, ha
talarını bulacak, bunları tamamlattıracak, ondan son
ra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderecek. Bu defa 
Cumhuriyet Başsavcılığı aynı şeyleri tekrar incele
yecek, tekrar bunları tamamlatma yoluna gidecek. 
Aynı görev iki mercie birden verilirse, burada bazı 
görev sürtüşmesi de diyemeyeceğim de, bazı anla
yış hataları olabilir. Mesela, İçişleri Bakanlığının mu
teber saydığı bazı belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı 
muteber saymayabilir; İşiçleri Bakanlığının noksan 
gördüğü belgeye Cumhuriyet Başsavcılığı noksan de
ğil, yerindedir, kanuna uygundur der. Bu bakımdan, 
uygulamada görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir ve bu 
şekilde de partinin kuruluşu ve bir an evvel işleyişe 
geçişi bazı gecikmelere uğrayabilir. Bunun için bu 
görevi ya İçişleri Bakanlığına vereceğiz yahutta 
Cumhuriyet Başsavcılığına vereceğiz. Yani, iki mer
cie birden aynı görevin tevdi edilmesi biraz evvel 
arz ettiğim gibi, bazı görüş ayrılıklarını doğurur. 
Acaba hangisine vermek doğru olur?.. Şimdi bunu 
incelememiz lazım. 

Bana göre, burada mademki Cumhuriyet Baş
savcılığı bu belgeleri inceleyecek ve tebligat yapacak, 
9 uncu madde hükmüne göre bir ay içerisinde ta
mamlamasını isteyecek; şayet tamamlamazsa ne ya
pacak?.. Kuruluşa geçmiş olan, tüzelkişilik kazan
mış olan partinin kapatılması için gerekli girişim
lerde bulunacak. Yani Anayasa Mahkemesine dava 
açacak. 

Şimdi burada yetkili merci Cumhuriyet Başsav
cılığı oluyor; çünkü getirilen müeyyideyi uygulaya
cak olan merci Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Madem
ki bu belgelerin tek elden incelenmesinde pratik yön
den zaruret var, o halde bu merci doğrudan doğru
ya Cumhuriyet Başsavcılığı olmalıdır. Cumhuriyet 
Başsavcılığı belgeleri inceler, kanuna uygun olmayan 
veya noksan olanlar varsa, tamamlanması için teb
ligatını yapar; bir aylık süre içerisinde tamamlan
mazsa bu defa paftinin kapatılması için gerekli iş
lemleri gerçekleştirir, yapar. Bu bakımdan, Cumhu
riyet Başsavcılığının bu görevi üstlenmesi pratik yön
den hem zarurettir, hem de faydalı olacaktır. 

Gene maddede belgelerin neler olacağı hususun
da fazla açıklık bulunmamaktadır. Bu hususta biz 
bir önerge hazırladık, Başkanlığa sunduk. Bu öner
gede, hangi belgelerin bulunması, eklenmesi gereke-
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ceği hususunda bazı açıklıklar getirdik. Bunların da 
tamamlanmasında fayda vardır. Bu eksiklikler ta
mamlandığı takdirde maddenin ka'bulü uygun olur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
Yüksek Başkanlığa bir önerge takdim ederek 8 

inci ve 9 uncu maddelerin Genel Kuruldaki görüşme
ler ışığında yeniden düzenlenmesi için Komisyona 
iade edilmesini rica ettim. Bu aslında mutat şekillere 
uymayan bir önerge; fakat sebeplerini, niçin böyle 
davrandığımı arz edeceğim. 

Birtakım temel kavramlar, konular, meseleler üze
rinde yalnız o ilk Tasarının tümü üzerindeki müza
kereler esnasında yapılan konuşmalarla durumun ta
mamıyla tavazzuh etmediğini, bu meselelerin aydın
lanmadığını sanıyorum ve hatta bugün ilk söz almak 
isteyenlerden birisi oldum; fakat bendenizi biraz geç 
müşahade buyurdunuz, sesli ricaya mecbur oldum. 
O yüzden aşağı yukarı en son söz almış oluyorum. 
Her halükârda Genel Kurulun üzerinde durmasını 
temenni ettiğim meseleleri şöylece arz edeceğim : 

Bir defa 8 inci ve 9 uncu maddelerin bir bütün 
teşkil ettiği, bir sistemin parçaları olduğu bedihi; do
layısıyla iki maddenin birlikte değerlendirilmesi, hatta 
ayrı müzakere edilseler bile daima 9 uncu maddenin 
de göz önünde tutulması gerektiğini belirteyim. 

Asıl mesele şu: Geçen gün zatıâliniz yoktunuz Sa
yın Başkanım, Genel Kurula maruzatta bulundum ve 
bir grubun, 15 kişilik bir grubun birtakım tüzük ve 
diğer belgeler eklemek suretiyle bir bildiri, bir di
lekçe vermeleri ile derhal partinin tüzelkişilik ka
zanmasının hukukî bir sakatlık olduğunu belirtmeye 
çalıştım. O kanaati aynen muhafaza ediyorum ve mad
de bu şekliyle de geçse, hiç olmazsa şahsen kendi 
vicdanımda bu kanaati muhafaza edeceğim. 

Binaenaleyh, evvela bir prensip meselesinin Ge
nel Kurulda karara bağlanması gerekir. 15 kişi ka
nunî şartlara sahip değiller, bir program hazırlamış
lar, (Tabiri mazur görün) içine bin türlü hezliyat 
doldurmuşlar. (Eskilerin tabiriyle) Tüzükleri kanu
na uymuyor. Bunlar hemen dilekçeyi vermekle parti 
tüzelkişilik kazanıyor. Anayasanın prensibini ben de 
biliyorum; fakat bendenizin hukuk anlayışıma uymu
yor. Hele şartlar tekemmül etmemiştir. Dolayısıyla 
geçen gün arz ettiğim gibi, bu dilekçe bir defa hu
kuken mualleldir ve partinin tüzelkişilik kazanması 
İçişleri Bakanlığına bu dilekçeyi vermekle hukuken 

keenlemyekûn sayılmak gerekir. Bunu hukukçu arka
daşlarım takdir buyuracaklardır. Gerçi biliyorum; 
burada bir tarafta Anayasanın tam serbesti prensibi 
var, diğer taraftan da hukuğun bedahetleri var. 15 
kişi, hiçbirisi kanunî şartlara sahip değil, tüzüğüne 
ve programına anarşizmi yerleştirmiş, getiriyor, di
lekçe veriyor; siz onu «Tüzelkişilik kazandınız» diye 
derhal daha bu dilekçeyi vermesi anında kabul edi
yorsunuz ve bu mutlu haberi Resmî Gazete ile mil
lete duyuruyorsunuz. Bu bendenize, hiç olmazsa ben
denizin acizane ve mahdut olduğunu itiraf ettiğim 
hukukî anlayışıma sığmıyor. 

Bir defa Yüce Kurulun bu hususta kesin bir ka
rara varması lazım gelir. Eğer karar bendenizin te
menni ettiğim şekilde tecelli ederse, o zaman tüzelki
şilik kazanma safhasının daha sonraya bırakılması ge
rekir ve bu daha sonraki safha Cumhuriyet Başsav
cılığı olmak gerekir. Çünkü idarî işler belirtildi, içiş
leri Bakanlığı belirtildi. Bir idarî makamdır; ancak 
bir dilekçe üzerinde işlem yapacaktır. 

Şimdi, ikinci nokta olarak içişleri Bakanlığının 
rolü üzerinde durmak istiyorum. 

Bazı arkadaşlar gayet güzel ifadelerle bir görüş sa
vundular. Saygıyla karşılıyorum; fakat katılamadığımı 
söylemek zorundayım. Şöyle arz edeyim: 

Bir dilekçe veriliyor. Bildiri bir dilekçedir. Eğer 
kanun bu dilekçeye bir pul yapıştırılmasını gerekli 
kılıyorsa, o dilekçeyi alan herhangi bir idarî makam 
pulun mevcudiyetini aramayacak mıdır?.. Kanun sa
rahaten bildiriyle beraber tüzüğün ve programın ve
rilmesini istiyor ve daha başka belgeler istiyor. Di
lekçeyi alan, o belgeler yok; fakat yine kabul etsin. 
Böyle şey olmaz. Hiç olmazsa, yine arz ediyorum, 
benim nakıs, belki kısıtlı anlayışıma sığmıyor. Hatta 
bendeniz yalnız o dilekçenin kanunen şart koşulan 
eklentilerinin istenmesiyle içişleri Bakanlığının yetin
mesini değil ve idarî makam olarak partilerin işleyi
şiyle zaman içinde görevli bulunan bir makam ola
rak tali; fakat munzam rolü olması gerektiğini sa
nıyorum. içişleri Bakanlığı, benim anlayışıma göre, 
dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirirken 
bir de biraz kendi mütalaasını söylemeli. «Ben bu 
adamlar hakkında şu bilgilere sahibim» demeli, di
yebilmeli. Yani «Bu illa kanunî bir mecburiyettir» 
demiyorum; fakat bir idarî makam daima bu yetkiye 
zaten görevinin icabı, mahiyeti icabı sahiptir. 

Sayın Başkanım; 
Şimdi geçiyorum Cumhuriyet Başsavcılığındaki 

safhaya. Eğer benim temenni ettiğim gibi, tüzelkişi
lik kazanma aşaması ancak Cumhuriyet Başsavcılığı 
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kademesinde işin içine girecekse o zaman şu vaziyet
ler tabiatıyla söz konusu olacaktır: 

Cumhuriyet Başsavcılığı dosyası incelendikten 
sonra, gereken kanunun ve Anayasanın istediği şart
ların mevcudiyetini müşahade ederse yahut yine Ta
sarıda belirtildiği üzere, noksan belgeler varsa onları 
tamamlattıktan sonra tüzelkişiliğin kazanılması Resmî 
Gazetedeki ilan ile başlar. Bunun mantıkî bir sistem 
olacağını sanıyorum. 

Aksi halde, eğer Başsavcılık (Tasarıda da öngörül
düğü üzere) zaten bu tüzelkişiliğin gerçekte hukuken 
Anayasaya göre ve kanuna göre kazanılmamış oldu
ğu kanaatinde ise, bunu reddecektir. Yalnız burada 
öngörülen yol Anayasa Mahkemesine partinin kapa
tılması için müracaat şeklini alıyor ve bunu anla
yışla karşılıyorum. Çünkü, bu bir sistemdir. Bende
nizin telkin ettiği, arz ettiğim sistem başkadır. Her 
sistem kendi mantığı içinde başka sonuç doğuruyor. 

Binaenaleyh, tam serbesti, derhal tüzelkişilik, der
hal Resmî Gazete dediğimiz takdirde, elbetteki Cum
huriyet Başsavcılığının rolü kapatma istemekten ibaret 
kalacaktır. 

Şimdi, bendeniz onun yerine diyorum ki, Cumhu
riyet Başsavcılığı eğer her şey yerinde ise, «Evet» 
desin; fakat aksi takdirde reddedebilsin müracaatı. 
Çünkü, şartları nakıs. Demin arz ettiğim gibi, adam 
partisinin programına marksizmi koymuş; kabul et
mesin; ama partinin kurucularına da bir hak tanın
sın.. Bu hak için iki şık düşünülebilir. Ya sanırım 
Sayın Abbas Gökçe'nin değerli muhalefet şerhinde 
belirtildiği gibi, Parti Yasaklarını İnceleme Kuru
luna müracaat etmeleri, itiraz etmeleri düşünülebilir. 
O Kurulun kararının kesin yahut temyize açık; yani 
Anayasa Mahkemesine müracaatının açık olması dü
şünülebilir. Yahutta Cumhuriyet Başsavcısı belki da
ha mantıkî, bu Tasarının daha çok istediği, tercih 
ettiği sisteme uygun olarak hiç olmazsa Cumhuriyet 
Başsavcısı keyfiyeti Anayasa Mahkemesine fakat par
tinin kapatılması için değil, verdiği red kararının 
yerinde olup olmadığını incelemek üzere sunabilir. 

Bendenizin maruzatı budur ve bu görüşlere her
kes gibi, tabiatıyla samimiyetle inanıyorum ve temen
ni ediyordum ki, baştan bu meseleleri Yüksek Ku
rulunuza arz edeyim ve konuşmalarıma hiç olmazsa 
aksine görüşler ifade buyurulabilsin; fakat önümdeki 
arkadaşın söz istediği görüldüğü halde, benim söz 
alışım ancak bağırmak suretiyle oldu; özür dilerim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
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NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Partilerin kuruluşu ile ilgili olan bu 8 inci madde 
hükmü esas itibariyle Anayasanın 68 inci maddesi 
hükümlerine uygun bulunmaktadır; yani partilerin ki
şilik kazanmaları, onların kuruluş bildirilerini ver
meleri ile tekemmül eder. Anayasanın 68 inci mad
desinin emri budur. 

Binaenaleyh, partilerin tüzelkişilik kazanmasını, on
ların verecekleri belgelerin eksikliklerinin tamamlan
masına bırakmak doğru gözükmez. Hatta parti esas 
itibariyle nihayet bir dernektir. Bütün dernekler ba
kımından Dernekler Kanununun ve Medenî Kanu
nun kabul ettiği bir şey de budur. Onların dernek 
olma arzusunu açığa vurmaları anından itibaren, on
lar tüzelkişiliği kazanırlar. 

Yalnız burada memleketin siyasal hayatında, top
lum düzeninde özel bir yeri olan ve bunu etkilemek, 
yönetmek, denetlemek gibi, birtakım görevleri bu
lunan bir parti içinde; yani parti kuruluşu içinde sa
dece kendi içinde örgütlenmek arzusunu ifade et
miş olması yeterli sayılmıyor. Anayasanın ruhu da 
bunu icap ettirir. Bir kuruluş bildirimi gerekli ma
kama, İçişleri Bakanlığına vermiş olması gerekmek
tedir. 

Binaenaleyh, böyle bir düzenleme kanımca yeter
lidir; yani ayrıca eksikliklerin tamamlanmasından son
ra tüzelkişilik kazanmasını istemek doğru olmaz ve 
Anayasanın esprisine aykırı olur. 

Bu bakımdan, daha evvelce konuşan Sayın Uy-
guner'in fikrine katılıyorum. Binaenaleyh, eksikliklerin 
tamamlanması ayrı bir meseledir. 

Yalnız bu arada Resmî Gazetede yayınlanma işi 
gelmektedir. Resmî Gazetede yayınlanma işi, ifadeye 
göre, hemen yapılacak gibi gözükmektedir. Belki bu iş 
eksikliklerin tamamlanmasına bırakılabilir. Çünkü, da
ha önce Resmî Gazetede yayınlandığı takdirde, eksik
liklerin belki tamamlanmış olması durumu da hâsıl 
olabilir. Yani, Resmî Gazetede biz diyoruz ki, İç
işleri Bakanlığı yayınlar ve ondan sonra eksikliklerin 
tamamlanması için ilgili kişilere de müracaat ede
cektir, yani kuruculara; fakat onlar tamamlama ci
hetine gitmeyebilirler. 

Böyle bir durumda bir taraftan kurulmuş olacak 
ve herkese duyurulmuş olacak; fakat sonradan da 
eksiklikleri tamamlanmadığı için başka muamelelere 
geçilecektir. 

Bu itibarla Resmî Gazetede yayınlanma işi bakı
mından Sayın Sağışman'ın ileri sürmüş olduğu fikir
de bir gerçeklik payı vardır. Bunun süresi belirtilmeli 
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ve belki de aynı zamanda eksikliklerin tamamlanma- • 
sına bırakılmalıdır denilebilir. I 

Son fıkra bakımından, bazı arkadaşlarımız bu
nun içişleri Bakanlığına değil de, Cumhuriyet Baş
savcılığına verilmesi / lazım geldiğini ileri sürdüler. 
Kanımca bu görüş de doğru değildir. 

Acizane fikrime göre, İçişleri Bakanlığının burada 
yapacağı iş, sadece şeklî bir incelemedir. Şekil bakı
mından, yani Kanunda belirtilen «... kurucuların adı, 
soyadı, meslek veya sanat ve ikametgâhları ile siyasî 
partinin adının ve genel merkez adresinin belirtilmesi 
ve partinin tüzüğü...» konular şekil olarak orada var 
mı yok mu?.. Bunları araştıracaktır. Yoksa onların 
içeriğini tetkik edecek değildir; yani içeriği bakımın
dan hukukî eksiklikleri var mı yok mu onları tetkik 
edecek değildir. Sadece bunlar var mı yok mu?.. 

Bu itibarladır ki, İçişleri Bakanlığının incelemesi 
esasla ilgili değildir, şekil bakımından bir eksiklik var 
mı yok mu?.. Onu inceleyecek. Bu eksiklik varsa, 
bunları tamamlattıracaktır. Mesela, 15 kurucudan 14' 
ünün imzası var da birisinin imzası yok; bu imzayı I 
tamamlattıracak yahut biraz önce bir arkadaşın söy
lediği gibi, dilekçede pul yok, pulu tamamlattıracak; 
ikametgâhları belli değildir, onları tamamlattıracak; 
partinin adı veya merkezi gösterilmemiştir, bunların 
belirtilmesi, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar 
yapacaktır; yani sadece şeklî bakımdan bir inceleme 
yapacaktır. 

Halbuki, 9 uncu maddenin konusu olan inceleme, 
bir denetleme niteliğindedir; yani hukukî bakımdan 
Anayasanın ve kanunun aradığı şeyler hukukî olarak 
gerçekten var mı yok mu?.. Bunlar araştırılacaktır. 

Bu itibarladır ki, 9 uncu maddeyi 8 inci madde 
ile birleştirmek de doğru değildir. Birisi partinin ku
ruluşu ile ilgilidir, ayrıca düzenlenmeli; diğeri kurul
duktan sonra olan bir denetleme ile ilgilidir. O da 
ayrı bir maddenin konusu olmalıdır ki, 9 uncu mad
de bunu içermektedir ve orada Başsavcılığın tetkiki 
söz konusudur. 

Binaenaleyh, Başsavcılık hukukî bakımdan ince
leyecek olduğuna ve bu bir denetleme niteliğinde bu
lunduğuna göre de onun ayrı bir maddede düzenlen
mesi kanımca uygundur. 

İçişleri Bakanlığının incelemesi dediğim gibi, sa
dece şekil bakımından bir inceleme olduğu için, onun 
da kuruluşla ilgili olan maddede bulunması doğru 
olur. Aşağı maddeye aktarılması veya ikisinin birleş
tirilmesi kanımca doğru görükmez ve bu itibarladır 
ki, Komisyonun getirmiş olduğu bu düzenleme yerin- i 
dedir. I 
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Ancak, 9 uncu maddeye geçtiğimizde evvelce 6 
ncı maddede söz konusu olan bazı hususların ileriki 
maddelere alınması söz konusu olduğuna göre, ora
daki düzenleme bakımından belki 9 uncu maddeye 
eklenmesi lüzumlu olan, zarurî olan şeyler konulabi
lir. 

Bu itibarla, bendeniz maddenin esas itibariyle ye
rinde olduğunu ve son fıkranın da buradan ayrılma
sının doğru olmadığını düşünmekteyim. 

Yalnız redaksiyon bakımından ufak bir şey söyle
yeceğim. O da şudur; madde «Siyasî partiler, kuru
luş bildirilerinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle 
tüzelkişilik kazanırlar.» yerinde bu bir cümle. Ondan 
sonra ikinci bir cümle geliyor «...Resmî Gazetede 
yayımlar, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ana
yasa Mahkemesine de bilgi verilir..» diyor, bu da ay
rıca ikinci bir cümle. Sonra «..Bu bildirinin» denili
yor. «...Bu bildirinin» denince, hangi bildiriye ait ol
duğu kolayca anlaşılamıyor. Acaba sadece bilgi ver
me işi ile ilgili kısım mı, yani «Anayasa Mahkemesi
ne de bilgi verilir.» deniyor, onunla mı ilgilidir, yok
sa ta yukarıdaki kuruluş bildirisi ile mi ilgili?.. Biraz 
tereddüdü uyandırdığı için, «Bu bildirinin» kelime
leri yerine, «Kuruluş bildirisinin» kelimelerinin ko
nulmasını daha uygun ve anlaşılmayı kolaylaştırıcı 
bulmaktayım. Bu itibarla, o tashih yapılacak olursa, 
sırf redaksiyon bakımından maddenin yerinde olduğu 
kanısındayım. 

Teşekkür eder. saygılar sunarım. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Fırat buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Efendim, değinilen bir konuya tekrar değinece

ğim, sonradan esasa geçeceğim. 

Burada takdim tehir vardır. Biraz önce sayın ho
camız belirttiler, «Siyasî partiler, kuruluş bildirileri
nin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kaza
nırlar.» denmekte. Beşinci satırda «..Bu bildirinin.» 
diye başlayan cümlenin bunun hemen sonuna gelme
si lazım. Çünkü, hangi bildirinin?.. İçişleri Bakanlığı
na verilen bildirinin. Dolayısıyla bu aradaki «İçişleri 
(Balkanlığı, partinin kuruluşunu...» cümlesi, sona bir 
fıkra olaraik alınırsa problem kalmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konu, parti kurulu
şunda eksikliklerin, Cumhuriyet Başsavcısı mı, yok
sa İçişleri Bakanlığı tarafından mı tamamlanması ve 
ona göre ikarar verilmesi ve 9 uncu madde ile bir
leştirilmesi mevzubahis oluyor. Ancak, Anayasamız 
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68 inci madde ile parti kurmayı izne taıbi kılmamış. 
O halde, eğer biz, burada ekscikliklerin tamamlan
ması diye bir problem çıkarır da bunu ileride iste
meye kalkarsak, bu taikdirde ibir müsaadeye tabi in
tibaı yaratılmış olur. Dolayısıyla kuruluş bildirisi
nin İçişleri 'Bakanlığına verilmesiyle 'birlikte bir par
ti tüzelkişilik kazanmış olur. Bunda herhangi bir 
problem yoktur, Anayasanın amir hükmü budur. 

'Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı verilen 
bildirgede neler arıyor şimdi ona bakalım?... «Kuru
cuların adı soyadı, (15 kişinin adı ve soyadı yazıla
cak), Meslek veya sanatları, ikametgâhları, siyasî par
tinin adı ve genel merkezin adresi ile partinin tüzüğü 
ve programının üç örneği bildiriye ekli olarak veril
mesi şarttır.» diyor. Şart olan bir şeyin eksiği olmaz 
Skıi, ıbilahara istesin, 

O halde, 8 inci maddenin son fıkrası, gereksiz 
yazılmıştır ve İçişleri Bakanlığına müracaat edilir
ken, bu bir formalitenin yerine getirilmesidir. 20 ki
şinin adı, soyadı var mıdır, parti tüzüğü var mıdır, 
partinin adı var mıdır bunlara bakılacaktır, varsa 
alınacaktır ve bu formalite tamamlanmış olacaktır. 
Ondan sonrası, Resmî Gazetede yayınlanması şu, bu 
otomıatikman işleyecektir. Dolayısıyla son fıkranın, ya
ni «İçişleri Bakanlığı kuruluş bildirisi ile eklerinde 
noksanlık görürse, noksanların tamamlanmasını ilgili 
partiden ister.» Çünkü daha önceki ikinci fıkranın 
sonunda «Verilmesi şarttır.» deniyor. Müracaat ile 
birlikte verilmesi şart olan bir bilginin noksanlığı ol
maz ki, bilahara istesin. Dolayısıyla bunun buradan 
kalkması lazımdır. 

Komisyon, 8 ve 9 uncu maddeleri gayet güzel ter
tip etmiştir, yerindedir. Ancak, dediğim gilbi, 8 in
ci maddede takdim tehir vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 9 uncu madde, bir par
tinin kuruluşundan sonra, yani müsaadeye tabi ol
mayan kuruluşundan sonra işleyen maddeye mahsus
tur. 

Nedir Anayasamızın 68 inci maddesinde istenen 
şey?... «Siyasî partiler önceden izin almadan kuru
lurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faali
yetlerini sürdürürler.» Bildirgeyi verdiler, müracaatı 
yaptılar, parti kuruldu, Ondan sonrası?... Faaliyet
tir. Bir siyasî partinin faaliyeti için 69 uncu madde 
«Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partinin tüzük ve 
programlarının (Yanıi, tüzük ve programlarını Ana
yasa kimin inceleyeceğini söylüyor. İçişleri Bakan
lığı incelemeyecek diyor) ve kurucularının, hukukî 
durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygun
luğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler, 
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faaliyetlerini de takip eder. Siyasî partilerin kapa
tılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava 
üzerine Anayasa Mahkemesince karara bağlanır.» 
diyor.! 

8 inci maddede istenen şey gayet basit: İmza, 20 
isim, parti tüzüğü ve ikametgâhı, partinin adı... 9 
uncu maddede istenen şey; «kanun ve nizamlara, 
Anayasaya uygunluğu...» Bunu inceleyecek olan, 
Anayasanın amir hükmü gereğince, Başsavcıdır. Baş
savcı bunda eksiklik gördüğü zaman gideceği yer de 
Anayasa Mahkemesine dava açmaktır. Dolayısıyla 
tekrar arz ediyorum, maddeler Komisyonca gayet 
yerinde tertip edilmiştir. 8 inci maddenin son parag
rafına lüzum yoktur. Çünkü ikinci fıkrada «Şarttır» 
kelimesi vardır. Zaten verilecek şeyler gayet basittir. 
Herhalde 18 isim yazmışsa, iki ismi sonradan bildi
reyim demeyecektir, tamamlayıp getirecektir. Çün
kü, «Şarttır» diyoruz. O halde son fıkraya da gerek 
yoktur. Yalnız, bir takdim tehir vardır. O takdim 
tehir de «tüzelkişilik kazanır»dan sonra, «Bu bildi
rinin bütün kurucular tarafından» diye devam etmesi 
lazım. O aradaki cümlenin sona alınması lazımdır. 
Çok teşekkür eder saygılar sunarım.: 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyonun, konuşmaları yapan sayın üye

lere cevaplarını rica ediyorum. 
CAHİT TUTUM — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkan?... 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon cevaplandır

sınlar, sorular için de bir kayıt yapmak zorundayım. 
Bilahara sorabilirsiniz efendim. Belki verilecek cevap
lar, esasen soru sormaya da gerek 'bırakmayacak
tır. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Bütün konuşmacılara teşekkürlerimi arz ederim. 
Hazırlamış olduğumuz madde ve maddenin dayan
dığı gerekçeler iyi bir tartışma ortamı getirdiği için 
Komisyon olarak bizler de memnun kalmış bulun
maktayız, Gerçekten, konuşmacı arkadaşlar, birbirle
rine de cevap vermiş bulunmaktadırlar. 

Esas itibariyle 8, 9 ve 10 uncu maddelerin bir
birini tamamladığını Sayın Ender söylemişlerdir. Ger
çekten 8, 9 ve 10 uncu maddelerin birbirleriyle ilgisi 
fazladır. 

Komisyonumuz 8 inci maddeyi düzenlerken, Ana
yasa hükümlerine sadık kalmıştır. Cumhuriyet Baş-
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savcılığı görevi ile İçişleri Bakanlığı görevini hassa
siyetle incelemiş, üzerinde titizlikle durmuştur. Cum
huriyet Başsavcılığının görevi, partiler kurulduktan 
sonra 'başlar. Bu bakımdan, idarî bir işlemle Cum
huriyet Başsavcılığının görevini ayırt etmek lazım
dır. Komisyonumuz bu gereğe inanarak, eskiden ya
pılan düzenleme gibi, 8 inci ve 9 uncu maddeyi bir
likte değil, ayrı ayrı düzenleme ihtiyacını hissetmiş
tir. 

Partinin kuruluş bildirisinde biraz daha genişlet
me ihtiyacını söyleyen arkadaşımız, Anayasanın hü
kümlerine göre, «siyasî partiler önceden izin alın
maksızın kurulurlar» hükmü getirilmiştir. Siyasî par
tilerin önceden izin alımaksızın kurulmaları ilkesi, 
eğer biz şekli pek çok unsurları getirecek olursak, 
bu işlemez hale gelir. Bu 'bakımdan, esasında 1961 
Anayasası ile 1982 Anayasasının paralel hülkümlere 
dayanarak bu ilke getirilmiş ve düzenlemeler yapıl
mıştır ve 1982 Anayasası kabul edilinceye kadar da 
bir sorun meydana getirmemiştir. Kuruluş bildirisin
de nelerin bulunacağı hususunu bu balkımdan biz ge
nişletmedik ve partinin kurulmasında da partinin 
amblemi bir unsur değildir. Sonradan da olabilir. 
Bu balkımdan bu önceden izin sistemine aykırı bir 
husustur. Biz genişletmemeye özenle dikkat etmişiz
dir. 

Sayın Sağışman arkadaşımızın, ileri sürdüğü Res
mî Gazetede yayınlanması keyfiyeti ne Sayın Necip 
Bilge Hocamız da katılmışlardır. Bizim görüşümüz 
odur ki, siyasî partileri, tüzelkişilik kazandıktan son
ra Resmî Gazetede de yayınlayalım. Buna mütenazır 
diğer hükümlerin de kapanması hainde Resmî Ga
zetede hemen yayınlama keyfiyetini biz ileride 
getirdik. Bu bakımdan iki hüküm arasında da bu 
noktada paralellik var. 

Sayın Yarkın, Sayın Gürbüz, Sayın Aksoy, Sa
yın Uyguner, gerçdkten maddenin çok iyi bir ana-' 
lizini yapmışlardır. Bir noktaya kadar kendilerine 
Komisyon adına teşekkürlerimi arz ederim. Yalnız 
bir noktada Komisyonumuzdan ayrılmış bulunmak
talar. Komisyonumuzda bu yüksek huzurunuza ge
tirdiğimiz Tasarı üç tur görüşülmüştür, icabında 
maddeler üç turdan da daha fazla görüşülmüştür, 
Gerçdkten biz birinci ve ikinci tur görüşmelerinde 
Uyguner ile Gürbüz'ün ve diğer bu görüşe katılan 
arkadaşların bu görüşündeydik. Eski siyasî partiler 
örneğini getirmedik biz buraya. Biz buraya, yeni 
Anayasaya göre bir örnek getirdik. Şimdi, derler ki, 
(Esas nokta budur) şekli noksanlıkları Cumhuriyet 
Başsavcılığı incelesin bir süre içerisinde, eski hükme 

göre, eğer o süre içerisinde şeklî noksanlıklar ta
mamlanmazsa, partilerin kapatılması için dava aç
sın. Komisyonumuzda bu çok anormal karşılandı. 
Pulu noksan, şdkli noksan bunlar dava açacak. Bu 
bir tüzelkişilik kazanan parti için dava açılması için 
gereklidir, çünkü Anayasamızın hükmüdür. Cumhu
riyet Başsavcılığına yetki vermiştir, davanın açılma 
yetkisini. Kapatılma yetkisini de Anayasa Mahkeme
sine vermiştir. Dava açma yetkisini Cumhuriyet 
Başsavcılığına, 'kapatılma yeUkisini de Anayasa Mah
kemesine vermiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Şimdi çok ince bir nokta karşısında bulunuyo

ruz. Şekli noksanları eskiden düzenleme o şekildey
di, 15 gün zarfında tamamlanmazsa, Cumhuriyet 
Başsavcılığı dava açacak, Anayasa Mahkemes' de 
kapatılmasına karar verecek. Bazı saygıdeğer görüş
ler burada ileri sürüldü, şekli noksanlıkları İçişleri 
Bakanlığına bıralkalım da kalsın, zaten önüne geldiği 
zaman hu şdkilde kendiliğinden pulu yoktur, bir tu
zun, verecdk, bir program verecek, onların adreslerini 
verecek, Sayın Necip Bilge'nin de burada belirttiği 
gibi, Sayın Yolga bizden biraz daha ileri gidiyor, hat
ta bunlar olsun da tüzelkişilik kazansın. O da bir 
görüştür. Bu görüşe iştirak eden bir üyemiz vardır. 
Bir üye dışında Komisyonun bütün üyeleri bunların 
İçişleri Bakanlığı tarafından tamamlanmasını ve 
Cumhuriyet Başsavcılığı beş gün, onbeş gün içerisin
de bunlar tamamlanmadı diye Anayasa 'Mahkemesi
ne dava açmasını hukuka aykırı görmüştür. Esasen 
de 1980 yılına kadar da bunlardan dolayı 'bir sorun 
çıkmamıştır. Bu bakımdan hükümleri koyarken, hü
kümleri iyi tartmak lazım. Gerçekten birinci ve ikin
ci görüşmelerimizde biz de aynı fikirdeydik, üçün
cü görüşmemizde Komisyonumuzun tamamına hâ
kim olan fikir budur. Demekki artılk sıcak bir yak
laşım içine girmiş bulunmaktayız. Bu bakımdan, Sa
yın Bige'ye tekrar tekrar Komisyonun metnini ay
nen beğenmesinden dolayı şükranlarımı arz ederim. 
Diğer hususlarda görüşlerimi de hemen söylemek is
tiyorum. 

«Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliliğine 
sahip en az 15 Türk vatandaşı tarafından kurulur.» 
Bunun 30 Türk vatandaşı tarafından kurulması tek
lifi gelmiş bulunmaktadır ve Sayın Aksoy arkadaşı
mız da, «bunu en az 30'a çıkaralım» der. 

Biz buradaki rakamı 15 dedik; ama en az demiş 
bulunmaktayız, bu rakam 30 da olur, 50 de olur, 
yine geçmişteki tecrübelere göre, 50 kişiden aşağı par
ti kurulmamıştır. Muhakka'k 15 kişiden fazladır; 
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ama biz yine burada demokrasi ilkelerine bağlı kal
dığımız için, partilere kolaylık olduğu için 15 üye 
tarafından kurulur hükmünü getirmişizdir, biz bunu 
zorlaştırmamışızdır. Eğer zorlaştırma diye bir hüküm 
getirmiş olsak 30 kişi, 50 kişi diye; ıbu sefer derler 
İki, eksperler toplanmışlar, partilerin boynunu sık
mak için ne lazımsa onu yapmış derler. Nitekim, ba
zı düzenlemelerimizin genelinde de bunlar konuşul
muştur. 

Şunu yüksek huzurunuzda ifade etmek isterim ki, 
Komisyonumuz iki ay geceli gündüzlü bunun üzerin
de düşünmüştür. 124 madde belki de binden ziyade 
hükmü ihtiva etmektedir. Bu hükümler üzerinde iki 
ay devamlı suretle görüşme yapmıştır. Huzurunuza 
bu şekilde gelmiştir. Esasında arkadaşlarımızın ver
diği öneriler dolayısıyla bunlar tartışılacaktır. 

Sayın Fırat'a teşekkür ediyorum ve Sayın Bilge 
ile de galiba aynı görüşteler. Biz orada bu bildiri
nin yerine kuruluş bildirisinin verilmesi şeklinde ka
bul ediyoruz. Onu o şekilde düzelteceğiz, öneriler 
konuşulurken ayrıca yine de cevap vereceğim. 

©en vaktinizi fazlaca almak istemiyorum. Esa
sen de saat 13,00'e yaklaşmış bulunmaktadır. 

Cümlenize saygılarımı sunarım sayın arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 59 uncu Birleşimimi
zin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Sayın Narlıoğlu sorusunu sormuşlardı. 
Sayın Tutum, lütfen sorunuzu sorunuz. 
CAHtT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Komisyon Sözcüsünün ayrıntılı açıklamaları 

aslında maddeyi bir hayli vuzuha kavuşturmuştur. 
Belki benim aydınlanmak istediğim bir noktada ya
pacakları açıklama ile sanıyorum, bana göre madde
nin bütünü daha fazla bir netliğe kavuşacaktır, 

Değerli üyeler, Komisyondan soru sormak isteyen 
üyeler lütfen işaret buyursunlar... 

Sayın Narlıoğlu, Sayın Tutum, Sayın Bayer, Sa
yın Demirel, Sayın Fırat, Sayın Tan. 

Soru sormak isteyen başka sayın üye?... Yok. 
(Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Narlıoğlu, buyurunuz efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, İçişleri Bakanlığı noksanlıkları tamamlattıracak. 
Bu belgeleri kendisinde mi saklayacak, yoksa Cum
huriyet Başsavcılığına intikal ettirecek midir?... Ya
ni, buna dair bir hüküm yok maddede. İntikal etti-
recekse, ne kadar sürede intilkal ettirecek?... İçişleri 
Bakanlığının ıbir siyasî partinin kurulmasını Cumhu
riyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine sade
ce bilgi olarak vermesi yeterli midir?... Yoksa bu 
iki organ ayrı ayrı mı işlem yapacaktır?... 

Bunların açıklanmasını rica ediyorum; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, süremiz dolmuştur. 
Bu soruyu tespit ettiniz. Diğer sayın üyeler de bun
dan sonraki Oturumumuzda sorularını soracaklardır. 
Hepsine birden cevabınızı rica edeceğim. 

Değerli üyeler, saat 14,30'da toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13,00 

Sorum şudur : Kuruluş bildirisi ve ekleri sunul
duktan sonra anlaşılıyor ki, İçişleri Bakanlığı şeklî 
anlamda bir inceleme yapacaktır. İrade beyanlarında, 
irade beyanının doğrudan doğruya şeklî bazı şartlara 
bağlanımı halinde bu şartların olup olmaması önem 
taşıyabilir. Acaba şeklî eksiklikleri saptanmış olan bir 
beyan yapılmamış bir beyan olarak kabul edilebile
cek midir? İçişleri Bakanlığı böyle bir yetkiyi de al
mış olmakta mıdır? 

»>••« 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, AU Nejat ALPAT 

613 — 



Danışma Meclisi B : 59 18 . 2 . 1983 O : 3 

Sorumu tekrarlıyorum : Yapılan beyan yapılma
mış varsayılabilecek midir, eğer irade beyanını sa
katlayacak nitelikte bazı şeklî eksiklik ve kusurlar 
görüldüğü takdirde? Bu yetkiyi İçişleri Bakanlığına 
mı vermiş olmaktayız ye böyle şeklî eksiklikler ku
rucularla idare arasında acaba bir ihtilaf yaratabilir 
mi? Birinci sorum bu. 

İkinci soru : öyle anlaşılıyor ki, siyâsî partilerin 
kuruluş formaliteleri ile kurulduktan sonraki faaliyet 
ve çlışmaları kesinlikle birbirinden ayrılmakta, Cum
huriyet Başsavcılığı ikinci aşamada devreye girmek
tedir. Acaba yanılıyor muyum? Bu madde böyle bir 
izlenim vermektedir. Yani kuruluş aşamasında Cum
huriyet Başsavcılığının herhangi bir ilişiği bulunma
maktadır bu aşama ile. Acaba yanılıyor muyum? 

Bu iki noktanın açıklığa kavuşturulmasını arz 
ediyorum efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZBKÂ1 BAYER — 8 inci maddenin 

gerekçe raporunda Komisyon aynen şöyle diyor : 
(Anayasanın 68 inci maddesinin ikinci fıkrası ele 
alınmıştır) «Siyasî partiler, demokratik siyasî haya
tın vazgeçilmez unsurlarıdır.» 

Şimdi ben Komisyondan soruyorum : Bu prensip 
içinde, bu Tasarı ile partilerin demokratik bir disip
lin içinde güçlü olması mı isteniyor, yoksa dağınık 
ve zayıf durumda bulunması mı isteniyor? Daha 
açık bir tabirle; bu Kanun Tasarısı ülkemizde demok
raside güçlü bir parti sistemini getirecek midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Demirel. 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkanım; 

Komisyon Başkanının cevaplandırmasını rica edece
ğim, sorum şu : 

Aynı anda, aynı isim altında iki siyasî parti ku
rulup da bildirisini verdiği takdirde, hangisine ön
celik verilecektir? Bu birincisi. 

ikincisi; siyasî parti bildirisi alındıktan sonra, iç
işleri Bakanlığınca herhangi bir alındı belgesi veri
lecek midir? Bu hususta maddede açıklık yoktur, açık
lanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Demirel. 
Sayın Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; Sayın Eryıl-

maz'm cevaplarına teşekkür ederim. Yalnız bir nokta 
açık kalmıştır, ikinci paragrafın sonunda bildirilerde 

nelerin bulunacağı yazılmış ve «şarttır» denmiş. Son 
fıkrada da, «eksiği olduğu takdirde» tabiri var. Za
ten kavram karışıklığı bundan geliyor. Şart olduktan 
sonra, eksiği mevzubahis olur mu? Bu fıkranın kalk
ması daha yararlı değil midir? Bu konuda düşünceleri 
nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Ben vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun sorulara cevap vermesini rica 

ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan; ben konuşmalarımda bu 
hususları cevaplandırdığımı tahmin ediyordum veya
hut da cevaplandırmak için konuşmayı yaptım, de
mek ki, eksik olmuş veyahut da anlatamamışım. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, zaman kazanma 
bakımından cevap verdiğiniz konulara lütfen temas 
etmeyelim, cevap verilmeyenleri lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Sayın Başkanım, esasında kısa ko
nuşmak için girizgâhı yaptım. 

Sayın Narlıoğlu, «içişleri Bakanlığına intikal et
tirilecek mi?» diye sordular. Derhal ettirilecek, el
bette, orada hiç şüphesi olmasın. 

Sayın Tutum'a teşekkür ederim, «Kuruluş bildiri
si ve ekleri sunulduktan sonra, şekli şartların olma
ması yapılmamış bir beyan sayılacak mı?» diye sor
dular. Elbetteki beyan, yapılmış beyandır. Bu, Ana
yasanın ilkesidir ve biz bunun için getirdik. 

Sayın Bayer, Tasarının tümüyle ilgili soru yönelt
miştir; bu bizim madde ile değil, Tasarının tümü ile.. 
Ben gerekçede o ifadeyi kaleme alırken ve Komisyon 
da tasvip etmiş bir şekilde, ikinci fıkraya biraz daha 
kuvvet kazandırsın diye yazdım. «Önceden izin alın
maksızın kurulur» ilkesine biraz daha kuvvet kazan
sın diye ikinci fıkrayı yazdım, üçüncü fıkrayı da 
onun üzerine... Bu bakımdan Tasarının tümünde ger
çekten okunduğu ve Yüce Kurula arz edildiği gibi, 
biz demokratik esaslar içerisinde bir düzenleme ge
tirmiş bulunmaktayız. Elbetteki bu demokratik esas
lar içerisinde Türk toplumunun bünyesine uygun par
tiler kurulacaktır. 

Sayın Fırat, «Mademki şarttır, Kanunda yazılı
dır, son fıkraya lüzum yoktur» diyorlar. İki görüşle 
karşı karşıya bulunmaktayız: Sayın Fırat hiç lüzum 
yoktur derler, Sayın Uyguner, Gürbüz ve Yarkın da, 
bu fıkranın dokuzuncu maddeye aktarılmasını ve 
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orada daha iyice denetlenmesini arzu ederler. Demek 
ki, biz ortalama bir görüşü getirmişiz; en iyi görüşü 
getirmiş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Değerli üyeler, önergelere geçiyoruz; 
Birinci önerge Sayın Yolga'nın; okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 8 ve 9 uncu mad

delerinin, Genel Kuruldaki görüşmeler ışığında yeni
den düzenlenmek üzere, Sayın Anayasa Komisyonunca 
geri alınmasına karar verilmesinin, Yüce Meclisin 
takdirine sunulmasını saygı ile rica ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
BAŞKAN — Sayın Yolga bu konuda çok geniş 

bir açıklama yaptılar. Sayın Yolga, hem önerge üze
rinde, hem madde üzerinde aynı konu görüşüleceği
ne göre... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Bir kelime arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay, bir kelime için memnu
niyetle. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Bu önerge, samimî 
bir kişisel inancın ifadesiydi. Burada cereyan eden mü
zakereler muvacehesinde zaten muhtevası, amacı kal
mamış bulunuyor. Bu şekilde telakki edilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bu işleme konmaması yönünden bir 
talep mi? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
ikinci önerge Sayın Çakmakçı'nın önergesi, oku

tuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının ikinci Kısım 
başlığının, «Siyasî Partilerin Kuruluşu ve Organları» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, gayet açık isteği

niz... 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Gayet açık; zaten ikinci 

Kısım başlığı olarak; madde ile ilgili değil direkt. 
BAŞKAN — Bu madde ile değil, ikinci Kısım 

başlığı; fakat tabiî 8 inci madde ile birlikte mütalaa 
ediliyor. 

Komisyonun bu konudaki görüşü nedir efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMl ER

YILMAZ — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Çakmakçı'nın 

önergesine Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Diğer önerge Sayın Peköz'ün. Daha evvel verdik
leri; fakat bu maddeyi ilgilendirmesi münasebetiyle 
Sayın Peköz'e o zaman, «Önergenizi 8 inci madde gö
rüşülürken inceleyelim» demiştim. 

Sayın Peköz, önergeniz o zaman okunmuştu. Bir 
açıklama yapacak mısınız? 

ATALAY PEKÖZ — Çok kısa bir açıklama ya
pacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
8 inci madde bilindiği üzere, «Siyasî partiler, ku

ruluş bildirilerinin içişleri Bakanlığına verilmesiyle 
tüzelkişilik kazanırlar.» diyor ve aşağıda bunun şeklî 
esasları açıklanıyor. 

Ancak son fıkrada, «içişleri Bakanlığı, kuruluş bil
dirisi ile eklerinde noksanlık görürse, noksanların ta
mamlanmasını ilgili partiden ister.» deniyor. Bu eksik 
bir ifadedir. Hangi süre içinde ister? O süre içinde 
verilmezse bu belgeler ne olur? 

Ben ilave bir fıkra ile, «Bu istemin tebliği tarihin
den başlayarak 15 gün içinde noksanlık giderilmediği 
takdirde parti kurulmamış sayılır» fıkrasının eklen
mesini istiyorum. 

Tensiplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergedeki madde metni uzundur. Zannederim bu 

maddeye taalluk eden kısmı son fıkradır; değil mi? 
ATALAY PEKÖZ — Son fıkradır. Üst tarafını 

zaten geri almıştım. 
BAŞKAN — «Son fıkradır» diyorsunuz. Evet, 

teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMl ER

YILMAZ — Sayın Başkanım; partinin kurulmamış 
sayılması mümkün değildir; Anayasanın hükmü kar
şısında. Parti izin alınmaksızın kurulur, tüzelkişilik 
kazanır. Şeklî noksanlıklar partinin kurulmamış sa
yılmasını mümkün kılmaz. O zaman izin sistemine 
gideriz. 

Ancak kurulmuş olan partinin kapatılması da 
Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava sonucunda 
mümkündür. Bu bakımdan böyle bir hüküm Ana
yasaya aykırıdır, önerge de Anayasaya aykırıdır. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 

— 615 — 



Danışma Meclisi B : 59 18 . % . 1983 O : 3 

Değerli üyeler; Sayın Peköz'ün bu önergesine 
Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Feridun Güray'la, Sayın özer Gürbüz'ün 
ve Sayın Bayer'in birbirine benzeyen önergelerini 
okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 8 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi saygıyla arz 
olunur. 

Feridun GÜRAY Özer GÜRBÜZ 
«MADDE 8. — 
Siyasî partiler, milletvekilliğine seçilme yeterliğine 

sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. Bu bil
dirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve 
imzalarının yanında kurucuların adı, soyadı, meslek 
veya sanat ve ikâmetgâhları, nüfusa kayıtlı olduğu 
yer ile siyasî partinin adının ve genel merkez adresinin 
belirtilmesi ve parti tüzüğü ile programının, kuru
cular tarafından onanlı üç örneğinin bildiriye ekli 
olarak verilmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı partinin kuruluşunu Resmî Ga
zetede yayınlar ve ayrıca bildirinin onanlı bir örneği 
ile eklerinden birer takımını Cumhuriyet Başsavcılı
ğına ve Anayasa Mahkemesine gönderir. 

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde 
noksanlık görürse, noksanların tamamlanmasını ilgili 
partiden ister.» 

BAŞKAN — Sayın Bayer'in önergesini de oku
tuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının, partilerin ku

rulmasıyla ilgili 8 inci maddesinin birinci fıkrasın
daki kurucu üye adedinin 15'den 30'a çıkarılması ko
nusunun Genel Kurulun tasvibine sunulmasını saygı 
ile arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
BAŞKAN — Sayın Güray, önergenizi açıkla

mak üzere buyurunuz. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Önergemizde üç hususu yeniden düzenlemiş bu

lunmaktayız. Bunlardan birincisine Sayın Komisyon 
cevap vermiş bulunmaktadır. Biz birinci fıkrada ku
rucu sayısının 15'ten 30'a çıkartılmasını istemekteyiz. 

Komisyonumuz ise 15 üyenin alt sınır olduğunu ve 
parti kurulması esnasında bunun üzerindeki herhangi 
bir sayının tercih edilebileceğini belirtmiştir. Ancak 
biz, asgarî sayı olarak 30'un benimsenmesini arzu 
ediyoruz. Çünkü partiler kurulduğu anda seçime gir
mek amacı gütmezler veya güdemezler ve kurulacak 
parti bir sonraki seçimde yahut beş sene sonra seçime 
katılma gayesini güder. 

Bu nedenle seçime katılmayan partilerin kısa sü
rede büyük kongreyi yapması mümkün değildir. Ni
tekim, Kanun da büyük kongrenin yapılması için bu 
partilere iki senelik bir süreyi tanımış olunmaktadır. 

Şimdi, iki sene içerisinde kongresini yapmayan bir 
partinin genel merkezinin yönetilmesi için 23 kuru
cuya ihtiyaç vardır. Bu 23 kurucunun yedisi disiplin 
organında, birisi genel başkan 15'i merkez yönetim 
organı olmak üzere 23 kişiye ihtiyaç gösterir. Eğer 
biz bunu 15 sayısında bırakırsak, 15 kişiyle kurulan 
ve iki sene içerisinde kongreye gitmeyen bir siyasî 
partinin merkez yönetiminin teşekkül edememesi gibi 
bir sonuç hâsıl olur. O bakımdan 30'a çıkartmanın bir 
sakıncası olacağını zannetmiyorum. 

İkinci husus ise, parti kurucularının ibraz edecek
leri evraklar arasına, «Nüfusa kayıtlı olduğu yer» 
ibaresini de koymak istiyoruz. Bu husus bizce önem
lidir. Çünkü Sayın Başkanım; daha önceleri yaşan
dığı gibi birçok dernek kurucuları vesair şekilde bu 
kabil faaliyette bulunanlar, isimlerini, adreslerini ver
mişlerdir; ancak dernekler hakkında yasal kovuştur
maya geçildiğinde kendileri bulunamamıştır. Doğum 
yeri itibariyle kayıtları da alınmadığından yahut nü
fusa kayıtlı olduğu yerler de bilinmediğinden, bir 
sürü suçlu kişi belirsiz şekilde toplum arasında halen 
aranmaktadır. O bakımdan takip kolaylığı için ku
rucuların nüfusa kayıtlı olduğu yerin de evraklar ara
sına alınması gerektiği kanısındayız. 

Üçüncü önemli husus; Komisyonun metninde üçer 
nüsha olarak belgelerin verileceği ve İçişleri Bakanlı
ğının da Başsavcılığa ve Anayasa Mahkemesine bilgi 
ulaştıracağı şeklinde idi. Ancak, partilerin kurulması 
ile faaliyete geçmeleri çok ani olabilir) Bunun yanın
da, özellikle bundan sonraki kuruluşlarda bu iş çok 
süratle seyredeceğinden ve Anayasa Mahkemesiyle 
Başsavcılığın işe zamanında el koyabilmesi için, İç
işleri Bakanlığının bilgi vermeyle yetinmesi yeterli de
ğildir. Aldığı bu üç ekten ikisini buraya göndermesi 
ve hemen göndermesi gereklidir. Onun için biz met
nimize, İçişleri Bakanlığının, «... birer takımını Cum
huriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine gön
derir» şeklinde düzeltmiş bulunmaktayız. 
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Yüksek takdirlerinize arz ederim,; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
MUHSİN ZBKÂİ BAYER — Önergemle ilgili 

iki cümle ilave edebilir miyim? 
BAŞKAN — Sizin de önergeniz vardı; iki cümle 

ilave etmek istiyorsunuz. 
'Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ1 IBAYER — Efendim; Sayın 

Güray açıkça belirttiler. Komisyonun hazırladığı par
tilerin organizasyonunu tetkik ettiğimiz zaman, bir 
partinin merkez kuruluşu için en az 23 üyeye ihtiyaç 
var. Bu bakımdan, partilerin kendisine has özellikle
rini de ilave ettiğimiz zaman, en az 30 üyeli bir par
tinin merkez kuruluşunun sağlanabileceği kanaati 
hâsıl olmuştur. Birincisi bu. 

İkinci konu ise daha mühim. Sayın Komisyon ve 
Sayın Başkan kürsüde açıklarken, ileride partilerin oli
garşiye düşmemelerini istiyoruz, dediler. İşte oligar
şiye düşmemek için merkez kuruluşlarının da kuvvetli 
olması, yani 30 kişilik bir kadro ile merkez kurulu
şunun sağlam bir parti disiplinini getirmesi düşünce
sinden hareketle, en az 30 kişilik bir üye kadrosunu 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lütfen, Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyo

rum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; genelinde 
arz ettiğim gibi, biz buraya zorlaştırıcı hükümler ge
tirmedik. Geçmişte de hiç bir sorun yaratmamıştır. 
Disiplin üyelerinin de parti kurucularından olacağına 
dair bir hüküm yoktur. Getirdiğimiz demokratik bir 
düzenlemedir. Aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi bir kere daha soruyorum, önergelere katı

lıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Hiçbirine katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Güray'ın ve 

Sayın Bayer'in önergelerine Komisyon katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergelerin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

TURGUT TAN — Usulle ilgili Başkanlığa küçük 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlar; 

Bundan önceki izlenen usulde, birden fazla unsur 
içeren önergeler kendi aralarında gruplandırılmak-
taydı ve bu unsurların ayrı ayrı oya sunulması yolu 
izlenmekteydi. 

Şimdi, Sayın Güray'ın önergesinde, açıkladıkları 
gibi, üç tane ayrı unsur vardır. Bu unsurlardan bir 
tanesi, biraz sonra okunacak olan bizim birkaç ar
kadaşla vermiş olduğumuz önergede de vardır. Şöyle 
ki, «'İçişleri Bakanlığı kendisine verilen kuruluş bil
dirgesi ve eklerinin birer örneğini Cumhuriyet Baş
savcılığına gönderir.» şeklinde. 

Şimdi bu unsurla bir başkasının, mesela kurucu 
üyelerin 15'den 30'a çıkarılmasının, ikisinin bir ara
da oylanması, verilecek oyların sağlığı bakımından 
tereddüt yaratmaktadır. Birine verebilecek olanlar di
ğerine vermeyecektir, o yüzden çekimser kalmaktadır. 
Bunun dikkate alınmasını arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan, esasen Komisyondan ben bu maksatla 

«Önergenin hepsine mi?..» diye sordum, «Hepsine» 
dediler; yani bütün unsurlara katılmadıklarını ifade 
ettiler. Bu görüşle sordum, haklısınız. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, usul 
hakkında bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Komisyon zan
nediyorum 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasıyla bu 
önerge arasında bir tenakuza düşmektedir. Şöyle ki, 
10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bölümünde, 
siyasî partilerin sicili tutulmak üzere Cumhuriyet 
Savcılığına verilecek olan dosyada, siyasî partilerin 
«Adlarını, genel merkezlerinin bulunduğu yeri ve 
açık adreslerini, merkez organları ile il ve ilçe mer
kezlerindeki organlarını gösteren tasdikli bir listeyi» 
diyor. Bu durumda 15 kişi kifayet etmemektedir. 
Cumhuriyet Savcılığına verilecek olan dosyada 15 ki
şi kâfi gelmemektedir bu organların teşekkülü için. 

BAŞKAN — Evet, usulle ilgili sözünüz tamam
lanmıştır. 

Bir cevap verecek misiniz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — 10 uncu madde geldiğinde cevap vere
ceğiz, sicille ilgilidir. O yerinde bir maddedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şerafettin Yarkın'ın önergesini okutuyo

rum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 8 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Şerafettin YARKIN 
«Partilerin kuurlması 
Madde 8. — Siyasî Partiler, milletvekilliğine se

çilme yeterliğine sahip en az 15 Türk vatandaşı tara
fından kurulur. 

Siyasî Partiler, kuruluş bildirilerinin Cumhuriyet 
Başsavcılığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. 
Bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması 
ve imzalarının yanında kurucuların adı, soyadı, mes
lek veya sanat ve ikametgâhları ile siyasî partinin 
adının ve genel merkez adresinin belirtilmesi ve par
tinin tüzüğü ile programının üç örneğinin bildiriye 
ekli olarak verilmesi şarttır. 

Cumhuriyet Başsavcısı, siyasî partinin kuruluşu 
Resmî Gazetede yayımlar ve Anayasa Mahkemesine 
de bilgi verir.» 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, buyurun efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Maddenin geneli üzerinde yaptığım konuşmada 
önergemi esasen açıklamıştım, önergemde iki deği
şiklik ileri sürüyorum. 

Birincisi; kuruluş bildirisinin Cumhuriyet Başsav
cılığına verilmesi, ikincisi de, eksiklikleri dahi ince
leme görevinin denetimle yetkili Cumhuriyet Başsav
cılığına verilmesidir. 

Ancak, yine ifade etmiştim ki, İçişleri Bakanlığı
na verilmesi bütün derneklerin de tüzelkişiliği kazan
ması aynı yöntemle olduğu ve idarî bir makam ola
rak kuruluş bildirilerinin İçişleri Bakanlığına veril
mesi genel usulünden ayrılmamanın daha doğru ola
cağını kabul ederek, önergemin bu kısmından sarfı
nazar ediyorum. 

önergemin diğer kısmı olan ve yeni Anayasamı
zın Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği görevle çok 
yakın ilişkisi olması bakımından, şeklî noksanlığın 
dahi denetimle yetkili makamda olması gereğine işa
ret eden kısmı, esasen başka önergelerde dile getirile
ceği için, o yönüyle önergemin işlemden kaldırılma
sını, bu yönde verilen önergelere katıldığımı, onunla 
birlikte bu kısmın işleme konmasını arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Zeki Çakmakçı'nın önergesini okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 8 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

«Siyasî Partilerin Kurulması 
Madde 8. — Siyasî partiler milletvekilliğine seçil

me niteliklerine sahip eri az 15 Türk vatandaşı tara
fından kurulur. 

Siyasî Partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. 

Kuruluş bildirilerinde siyasî partinin adının, ru
muzunun, bütün kurucuların imzaları karşısında adı, 
soyadı, meslek veya sanatı ile ev adreslerinin ve parti 
genel merkezinin adresinin yazılmış olması ve buna 
partinin tüzüğü ile programının üçer adet örneğinin 
eklenmesi şarttır. 

içişleri Bakanlığı, partinin kuruluşunu derhal Res
mî Gazetede yayımlar ve kuruluş bildirilerinin birer 
örneğini Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mah
kemesine gönderir.» 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, buyurun. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — önergem çok açık. Muh

teviyatına bir değişiklik getirmiyorum, ancak takdim 
ve tehir ve bildirilerin muhteviyatını biraz daha açık
lığa kavuşturuyorum sanıyorum. Görüşmeler sırasın
da ortaya çıkan kanaatlara da uygun olduğu düşün
cesiyle kabulünü arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun görüşü. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkanım; bundan önceki Feri
dun Güray arkadaşımızın da önergesinde benzeri hü
kümler vardı. Yalnız Feridun Güray arkadaşımızın 
önergesinin o kısmına katılmamamızın sebebi, bizim 
getirmiş olduğumuz hükümde mündemiç olduğu için 
katılmamıştık. 

Esasında elbette (Zabıtlara geçsin diye söylüyo
rum) içişleri Bakanlığı ekleriyle birlikte kuruluş bil
dirisini Anayasa Mahkemesine ve Cumhuriyet Baş
savcılığına derhal gönderecektir. Biz getirdiğimiz hü
kümde bu mündemiçtir. Açıklığa kavuşsun diye söy
lüyorum. 

ikincisi; Sayın Zeki Çakmakçı arkadaşımız rumu
zunu eklemektedir. Biz bunları kuruluş unsuru ola
rak görmedik. Daha önce de Genel Kurula arz etti
ğim gibi, biz, partilerin kurulmasına Anayasadaki 
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İlkelere göre kolaylık sağlamak için hükümler getir- ı 
dik. Bu bakımdan önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Çakmakçı'nın 
önergesine Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Aksoy'un önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde dü

zenlenmesine delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 
Alâeddin AKSOY 

«Madde 8. — Siyasî partiler, milletvekilliğine se
çilme yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı ta
rafından kurulur. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. İçişleri 
Bakanlığı kuruculara alındı belgesi verir ve partinin 
kuruluşunu Resmî Gazetede yayımlar. Ayrıca Cum
huriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine de 
bilgi verir. Bu bildirinin bütün kurucular tarafından 
imzalanması ve imzalarının yanında kurucuların adı, 
soyadı, meslek veya sanat ve ikametgâhlarıyla siyasî 
partinin adının ve genel merkez adresinin belirtilmesi 
ve partinin tüzüğü ile programının üç örneğinin bildi
riye ekli olarak verilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, buyurunuz efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, muh

terem arkadaşlarım; I 
Ben önergemle üç değişiklik arz ediyorum. Bi

rinci değişiklik, parti kurucularının asgari 15'ten 30'a 
çıkarılması. Sebebi; parti enflasyonunu önlemek. I 

Türkiye sosyolojisinde Türkiye Cumhuriyeti üç 
defa ameliyat masasına oturtuldu. Bunun sebeplerin
den biri de parti enflasyonudur. Uzun tecrübeler gös
termiştir ki, iki veyahut üç parti Türkiye demokra
sisine daha faydalı olmaktadır. Bu bakımdan biz 15 
kişiden bir parti kurulmasına müsaade edersek, gene 
eskiden olduğu gibi çeşitli şekillerde çeşitli partiler 
çıkacak ve birbiri aleyhine olmadık rezaleti, iftirayı, 
telkini yapacaklardır. Bu bakımdan 30 üzerinde ısrar 
edişimin sebebi budur. 

İkinci konu; İçişleri Bakanlığı siyasî bir makam
dır. «Parti tüzüğü verildi, bizim partimizin kuruluşu
nun Resmî Gazetede yayımlanması sağlanmadı» gibi 
iddialar karşısında mutlaka İçişleri Bakanlığının par
ti kurmakla ilgili belgelere (teslim edildiğinde) bir 
makbuz vermesinin usul ihdas edilmesinin faydalan 
vardır. Bu şekilde hem parti kurucuları mutmain I 
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olurlar, hem de İçişleri Bakanlığı şaibeden kurtulur. 
Üçüncü husustaki arzım ise; Cumhuriyet Başsav

cılığı siyasî partinin hukukî statüsünün tekemmül 
edip etmediğine karar vermelidir ve aslında büyük 
ilgi ondadır. İçişleri Bakanlığı bu işe karışmamalıdır. 
İçişleri Bakanlığı asgarî surette partilerle muhatap 
olmalıdır. Cumhuriyet Başsavcılığı belgeleri iki nüsha 
olarak hazırlar ve bir nüshasını İçişleri Bakanlığına 
gönderir, bir nüshasını da kendisi muhafaza eder. 

Benim arzım bundan ibarettir, önergem lehinde 
oy vermenizi diliyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkanım, 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Üzerinde azami dikkatle durmamız icap eden bir 

husus, önceden karara bağlanmış olan meselelerin 
tekrar kürsüye getirilmemiş olması. 

Daha evvel 15 üye, 30 üye meselesi konuşuldu 
ve Heyetiâlinizce bir karara bağlandı. Bunun üzerine 
tekrar bu mevzuun dile getirilmesi, tahmin ederim 
ki, boş zaman almak olur. 

BAŞKAN — Sayın Koran; 30'un dışında... Öner
gesinin aleyhindeki konulara lütfen temas edelim. 
Tabiî önergeyi okutmamak olmaz. Genel Kurulca 
reddedilen kısım dışındaki aleyhte görüş lütfen. 

MEHMET VELİD KORAN — Başüstüne Sa
yın Başkan. 

İkinci mesele, bir şeyi mutlaka birbirinden ayır
mamız lazım. İdarî merci ile kazaî mercileri birbiri
ne karıştırmamak lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti hudutları dahilinde her ne nam altında olur
sa olsun, kurulacak dernek ve siyasî organların ilk 
başvuracağı merci İçişleri Bakanlığıdır; sicil mevzu
unda, sabıka mevzuunda, sakıncalık mevzuunda... 
Tetkik merci ise, kazaî mercidir; onu tasarımız be
lirtmiştir, Anayasamız belirtmiştir. Bu merci Cum
huriyet Başsavcılığıdır. 

Her ne kadar zaman kazanma bakımından İçiş
leri Bakanlığını devre dışı bırakmak istiyorsak da, 
buna kanunen imkân bulmak, hukukî bir merci bul
mak mümkün değildir. Mutlak surette İçişleri Ba
kanlığına verilecektir. İçişleri Bakanlığı, adedi Ka
nun Tasarısında belirtildiği şekilde, Cumhuriyet Baş
savcılığına ve Anayasa Mahkemesine intikal ettire
cektir. Bu bakımdan önergede «İçişleri Bakanlığını 
devre dışı bırakmamız daha isabetli olur» denmesi 
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kanunun hiçbir hükmüne, hiçbir himayesine sığınacak 
ve destek bulacak bir noktayı nazar değildir. 

Başsavcılığın yapacağı şey nedir, içişleri Bakan
lığının yapacağı şeyler nedir? Bunlar tamamen ayrı 
ayrı fonksiyonlardır. Birbirine karıştırmamak, dik
katli ve titiz durmak icap eder; kuvvetler ayrımı 
prensibine saygılı olmak icap eder. İçişleri Bakanlığı
nı bir Başsavcının yerine, bir Başsavcının yetkisini 
de bir İçişleri Bakanlığına veya Anayasa Mahkeme
sine vermemiz mümkün değildir. 

Esasında Anayasa Mahkemesine bir suretinin ve
rilmesinin de bir gerekçesi yoktur. Kuruluş anında 
açıktır; eğer Başsavcılık, bu partinin kuruluşunda 
mahzur görürse Anayasa Mahkemesine dava açma 
hakkına sahiptir. Peşinen Anayasa Mahkemesine 
kurulan veya kurulmak üzere olan bir siyasî partinin 
tüzüğünün veya evraklarının oraya gönderilmesinde 
de hukukî bir mesnet yoktur, geçerliliği de yoktur. 

Bu bakımdan bu önergenin aleyhinde konuştum. 
Reddi icap eder. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran Sa
yın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Sayın Başkanım; «alındı belgesi» üze
rinde durmak istiyorum : 

Kanunlarımızda teamül haline gelmiştir; resmî 
kuruluşlardan alındı belgesi alınmamaktadır. Biz bu 
teamülü bozmayalım. Elbetteki deftere kayıt vardır; 
o kayıttan da yine bir tarih ve numarasını alabilir, 
Biz bunu kanun metni haline getirmemizde, nasıl 
genelinde «partiler kötü şeydir» diye hareket noktası 
olarak almamışsak, şimdi idareye böyle bir itimatsız
lık havasını estirmiş oluruz. Esasında elbetteki dilek
çeyi veren kayıt tarihini de alacaktır. 

Bu bakımdan, katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sorum var Sayın Söz
cüye Sayın Başkan. 

BAŞKAN —. Buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Sözcü, idarede 

teamül vardır alındı belgesi verilmemesi için diyor
lar. Derneklerin yayınlayacakları bildirilerde, adlî 
makamlara verdiklerinde, 1630 sayılı Dernekler Ya
sası «Alındı belgesi» tabiriyle verileceğini amirdir 
efendim. Onun için, teamül hususundaki beyan kai
deyi bozmaz; yasaya girmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Bir istisnadır. Şimdiye kadar, ben 22 
sene Danıştay'da bulundum; incelemiş olduğumuz 

kanunların çok azında böyle bir hüküm olabilir, is
tisnadır, 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; Komisyon önergeye katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Ender'in önergesine sıra geldi. 
Sayın Ender, sizin önergeniz diğer önergelerden 

farklı bir konu ihtiva ediyor mu? 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; ben 

sabahleyin maddenin genel görüşmesi esnasında du
rumu arz etmiştim. Konuşmam aşağı yukarı öner
gemin paralellideydi. Sayın Komisyon da dinlediler. 
Artık gerekli karar Yüce Heyete aittir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. O halde okutayım 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi genel kurulunda görüşülmekte 

olan Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 8 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini say
gılarımla arz ederim. 

Muzaffer ENDER 
«Madde 8. — Siyasî partiler milletvekili seçilme 

yeterliğine sahip en az 15 Türk vatandaşı tarafın
dan kurulur. 

Siyasî partiler kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. Bu 
bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması 
ve imzalarının yanında; adı soyadı, mesleği, tahsil 
durumu, İkâmetgâhları ile siyasî partinin adının, 
kullanacağı amblemin ve genel merkez adresinin be
lirtilmesi, Parti tüzüğü ile programının üç örneği
nin bildiriye eklenmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı kuruluş bildirisiyle eklerinde 
noksanlık görürse, noksanların tamamlanmasını ilgi
li partiden ister. Bunlar tamamlandıktan sonra İçiş
leri Bakanlığı partinin kuruluşunu en geç üç gün için
de resmî gazetede yayımlar.» 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan bir nok
tayı izah edebilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Benim Komisyonun 

görüşünden farklı olarak istediğim tek şey burada, 
Resmî Gazetede ilanın noksanlar tamamlandıktan 
sonra yapılmasıdır; bir. 

Bir de, parti kuruluşunun belli bir müddet içeri
sinde Resmî Gazetede ilan edilmesi. Ben, en geç üç 
gün içererisinde, diye hüküm koydum. Burada müd-
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detler konulmamış. O bakımdan bir eksiklik olma
sın diye belirttim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Komisyonun görüşü nedir efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YIUMAZ — Sayın Başkan, bir hususu Genel Ku
rulun huzurunda tekraren arz etmek isterim. O hu
sus da şudur : 

İçişleri Bakanlığı şeklî şartları (Sayın Necip Bil
ge Hocamızın da kürsüden ifade buyurdukları gibi) 
inceleyecek. Adı, soyadı, iki nüsha mıdır, üç nüsha 
mıdır; bunları esasen alırken inceleyecek ve şimdi
ye kadar geçirdiğimiz tecrübede de böyle bir noksan
lık meydana gelmemiştir. Şimdi biz, bu şeklî şartlar 
tamamlanacak ve bazı şeyler de aranacak, derken; 
yani partilerin kurulmasında bir nevi izin sistemine 
gitmiş oluruz. 

Bu bakımdan, kolaylık olsun diye biz bu hükmü 
getirdik. Aksi takdirde savcılığa vermek veyahut ta
mamlandıktan sonra resmî gazetede yayınlamak izin 
sistemine gider. Biz bu anlayış içerisinde, bu demok
ratik anlayış içerisinde bu hükmü getirdik. Katılma
mız mümkün değildir. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Basan, bir soru 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim sorun. 
MUZAFFER ENDER — Efendim, farz edelim 

parti bildirisiyle birlikte herşeyi getirdi; fakat parti
nin tüzüğünü veya programını getirmedi. Aradan za
man geçti. Resmî Gazetede yayımlandı, parti tüzel- ' 
kişilik kazandı. Ne yapacağız, müeyyidesi nedir? 

BAŞKAN — Evet soralım... Sayın Eryılmaz? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Efendim, ilk bakışta neler lazımsa on
ları elbette alacaktır. Bir siyasî parti kuruluyor; eğer 
bunların içerisinde imzası noksansa, onu tamamlattı-
racaktır. Yani yapacağı iş bu şeklî noksanlıkları he
men tamamlattırmak. 

Şimdi biz bunu niçin daha genişletmiyoruz? Se
bebi ise, Anayasanın (Genelinde de arz ettiğim gibi) 
amir hükmü, parti kurulduktan sonra, tüzelkişilik | 
kazandıktan sonra, partinin ancak Anayasa Mahke- I 
meşince kapatılması söz konusudur. Bu da Cumhuri
yet Başsavcılığının açacağı dava sonucundadır. 

Bu bakımdan, biz bu şekil şartlarının esasen ku
ruluş bildirisi verilirken tüzüklerinin ve örneklerinin 
aranacağını varsayarak hükmü getirdik; ama bundan 
sonra bir noksanlık olursa, onu da İçişleri Bakanlığı | 

isteyecektir. Ayrıca Başsavcılığa ait hükümler de mü
teakip maddede düzenlenmiştir. Hiç bir sakıncası yok
tur. Getirdiğimiz hüküm gayet yerindedir. Arz ede
rim. Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, Sayın Dikmen, Sayın Ender Sayın 

Akkılıç, soru soracaklar. 
Sayın Aydar buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; verilen 

önergeye göre ve Sayın Komisyon Sözcüsünün ifa
desine göre bir tereddüt hâsıl oldu bendenizde. 8 inci 
maddenin 3 üncü fıkrasını okuduğumuz zaman bu te
reddüt daha da artmaktadır. «İçişleri Bakanlığı, ku
ruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse, nok
sanların tamamlanmasını ilgili partiden ister.» denili
yor. Demek ki, peşinen bir noksanlık kabul ediliyor. 
Sayın Komisyon da !bu görüşe katılıyor mu efendim? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sizin sorunuz bu. 
Sayın Dikmen buyurun. Sorular çok kısa olsun 

efendim. 
ADİ DİKMEN — Sayın Başkanım; Komisyon 

Sözcüsü, İçişleri Bakanlığı bu belgeleri şeklî inceler, 
buyurdu «Şekli» ne demek, bir defa onu anlama
dım? 

İkincisi; İçişleri Bakanlığı bir makamdır. İçişleri 
Bakanlığının bir görevi vardır. Şeklen incelenecek bu 
gibi önemli evrakların; yani bir evrak memurunun 
yapabileceği, noksan ve eksikliğini tespit edebileceği 
evraklar İçişleri Bakanlığına niye gidiyor? 

Üçüncüsü, tam anladığıma göre, burada bu ev
rakların, mesela; nüfus kayıtlarının, meslek ve sa
nat durumlarının, ikametgâh adreslerinin doğruluk 
derecelerinin tahkiki gerekir. Bu gibi araştırmaları 
yapmadan, «Evrakları geldi tamamdır» diye mi sav
cılığa bu şekilde intikal ettiriyor? Onu öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın Ender, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, ba

na kalırsa, İçişleri Bakanlığında bütün işlerin tamam
lanması, Cumhuriyet Başsavcılığına geldiği zaman iş
lerin hepsinin bitmiş olması gerekir, Resmî Gazete
de bütün noksanların tamamlanıp, yayınlanması, ge
rekir. Neden?.. 

Burada noksanlıklar kalırsa, bir kere müeyyide 
konmamıştır; parti programını getirmedi, tüzüğünü 
getirmedi; içişleri Bakanlığı'nın müeyyidesi yoktur, 
ne uygulayacaktır bu durumda? Böyle geldi diye
lim, Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma yetkisine ha-
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izdir, noksan evrak ile Cumhuriyet Başsavcılığına 
geldi; Cumhuriyet Başsavcılığına geldiği zaman, 
partinin genel merkezini bildirmesi lazım, tutulması 
lazım, merkez organlarının teşekkül etmesi lazım, il 
ve ilçe merkez organlarının teşekkül etmesi lazım; 
yani herşeyin memleket sathında bitmiş olması la
zım. Cumhuriyet Başsavcılığı, «susu noksan» diye 
kalkıp da partiyi, bu kadar masraftan sonra, bu ka
dar uğraşmadan sonra kapatırsa ne olur? Bunun, İçiş
leri Bakanlığında bitmesi doğru olmaz mı?.. Bütün 
noksanları İçişleri Bakanlığında biter, tamamlanır; 
parti büyük masraflara girmeden önce noksanları ta
mamlanır, faaliyete geçmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Ender, bü konuşma oldu, 
soru olmadı; lütfen sorunuzu rica edeyim. 

MUZAFFER ENDER — Sorum; partiyi bu ka
dar masrafa sokmaya lüzum var mıdır yani?.. 

BAŞKAN — Bunu soruyorsunuz. 
Sayın Devrimsel, buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, bu 

önerge nedeni ile tartışırken çok önemli bir konu or
taya çıktı, onu Komisyondan sormak istiyorum. 

Maddenin birinci fıkrasında «en az 15 Türk va
tandaşı tarafından kurulur.» deniliyor. Şimdi, birin
ci sorum şu; Sayın Komisyon Sözcüsüne soruyo
rum «'Kurulur» sözcüğünün içinde «'Hükmî şahsiyet 
kazanır» sözcüğü de saklı mıdır; eğer bu saklı ise, 
15 kişiden kurulan partiyi temsil eden kişilerin isim
leri İçişleri Bakanlığına verildikten sonra, Başsavcılı
ğın, kurucuların nitelikleri hakkında yapacağı tahki
kattan sonra, diyelim ki, üç kişinin kişiliği veya tutu
mu, niteliği itibariyle parti kurmaya uygun olmadı
ğı anlaşılmıştır; üç kişinin durumu parti kurmaya hu
kuken elverişli olmadığı zaman, otomatikman 12 ki
şi parti kurmuş oluyor. Şimdi, 12 kişinin kurduğu 
bir parti hükmî şahsiyet kazanabilir mi? 

Bunları açıklarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Eryılmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Sayın Başkanım, Sayın Aydar arkadaşı
mızı «Üçüncü fıkranın hükmü nedir; madem ki bu 
kuruluşa ait şeklî şarjlar alırken incelenmiştir, iki 
nüsha üç nüsha; o zaman üçüncü fıkra nedir?» dedi. 
Eğer, ilk alırken gözden kaçan bir noksanlık var ise, 
İçişleri Bakanlığı bunu tamamlatacak. 

Şimdi, daha önceki kanunumuzda İçişleri Bakan
lığının tamamlattıracağı bir süre tanınmıştı, bu süre 
içerisinde de parti bu noksanları tamamlamadığı tak

dirde, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesin
de partinin kapatılması davasına gidecekti. Ben bu
nu genelinde, sabahki oturumda Yüce Kurula arz 
etmiş bulunmaktayım. Komisyonumuz bundan, bu 
gibi bir neticeyi düşünemediği için, şekli noksanlık
lardan dolayı Anayasa Mahkemesinde partinin kapa
tılmasına dava açmamasını önlemek için ve partilere 
kolaylık getirmek için, bunu içişleri Bakanlığına ver
mişti. içişleri Bakanlığı, şekli şartlardan dolayı iste
yecektir; alırken eğer bir noksanlık görmüş ise, bunu 
partiden isteyecektir. 

Bu bakımdan, içişleri Bakanlığının, (Sayın Dev-
rimsel'in sorusuna geçiyorum) hukukî durumunu in
celemesi mümkün değildir, 9 uncu maddede Cum
huriyet Başsavcılığı, Anayasanın bir hükmü olarak 
bu işi inceleyecektir. Kurulan partilerin Anayasaya 
ve kanunlara uygunluğunu incelemeyi, Cumhuriyet 
Başsavcılığına Anayasa hükmü vermiştir. Bu bakım
dan İçişleri Bakanlığı, bunu incelemeyecektir; tüzük
lerini programlarını, Anayasaya ve kanunlara uygun
luğunu inceleme yetkisini Cumhuriyet Başsavcılığına 
vermiştir, Cumhuriyet Başsavcılığı inceleyecektir. 

«içişleri Bakanlığı adreslerinde noksanlık gördüğü 
zaman ne yapar?» diye bir soru vardı. 

ALI DİKMEN — Kurucular Türk vatandaşı mı
dır, değil midir; gerçekten söylenen yerdeki nüfusa 
kayıtlı mıdır, değil midir; verilen adreste oturuyor 
mu oturmuyor mu; bunları kim takip edecek?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Bunun esasının incelenmesi, Cumhuri
yet Başsavcılığına aittir. 

BAŞKAN — Tamam cevap oldu efendim. 
ALİ DİKMEN — Evrak memurluğu mu yapacak?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, cevap 

verildi. 
iSayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Katılmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Ender'in öner

gesine Komisyon katılmıyor. Dikkate alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Göktepe, Sayın Fahri Öztürk ve Sayın Ya
vuz'un önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 8 inci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Fahri ÖZTÜRK İbrahim GÖKTEPE 
Osman YAVUZ 
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«Partilerin kurulması 
Madde 8. — Siyasî partiler, milletvekilliğine se

çilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatandaşı 
tarafından kurulur. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesi ile tüzelkişilik kazanırlar. Bildiri
de, siyasî partinin adı ile genel merkez adresinin gös
terilmesi, bütün kurucuların adı, soyadı ve imzaları
nın bulunması, meslek veya sanat ve ikametgâhları
nın belirtilmesi ve kurucular tarafından imzalanmış 
olan parti tüzüğü ile programından üçer adedinin 
ekli olarak verilmesi şarttır, içişleri Bakanlığınca bil
dirinin alındığı anda bir alındı belgesi verilir. 

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisinin ve alındı 
belgesinin tasdikli birer örneği ile bildiri eklerindeı 
bir takımı, üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderir.» 

BAŞKAN — Önerge üzerinde bir açıklama ya
pacak mısınız? 

FAHRÎ ÖZTÜRK — Evet efendim. . 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
Anayasamızın 68 inci maddesinde, «Siyasî partiler, 

demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar 

ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini 
sürdürürler.» hükmü yer almıştır. İşte, vermiş olduğu
muz önerge ile Tasarının 8 inci maddesini, Anayasa
mızın 68 ve 69 uncu maddeleri doğrultusunda düzen
lemeye, siyasî partilerin serbestçe kurulup, faaliyete 
geçmesini engelleyen, en azından geciktiren ifade ve 
ibareleri ortadan kaldırmaya ve madde metnine açıklık 
getirmeye matuftur. 

Siyasî partilerin kurulmasının idarî bir işlem ol
ması nedeniyle, kuruluş bildirilerinin İçişleri Bakan
lığına verilmesini ve verilmesiyle birlikte hükmî şah
siyet kazanmasını uygun mütalaa ediyoruz. Ancak, İç
işleri Bakanlığının, kuruluş bildirisi ve eklerinde nok
sanlık görülmesi halinde, bu noksanlıkların tamam
lanmasını ilgili partiden isteyeceğine dair hükmü, Ana
yasamızın 68 ve 69 uncu maddelerine aykırı buldu
ğumuz gibi, esasen Tasarının 9 uncu maddesiyle bu 
yetki Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir. 

Öte yandan, önergemizle, İçişleri Bakanlığınca 
bildirinin alındığı anda bir «alındı» belgesi verilme
sini öngörmüş bulunuyoruz. Bu yoldaki hüküm, Der
nekler Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri I 
Hakkındaki Kanunlarımızda mevcuttur. Sayın Anaya- I 
sa Komisyonu Sözcüsü, resmî mercilere başvuruda 
«alındı» belgesi yerildiğinin teamülden olmadığını be- | 
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lirttiler. Oysa, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununun 8 inci ve Dernekler Kanununun (Şu anda 
maddesini hatırlamıyorum) ilgili maddesinde kesin 
olarak bu hüküm mevcuttur. 

Tasarıdaki, «İçişleri Bakanlığının, partilerin kuru
luşunu Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verir» yolunda
ki hükmüne açıklık getirilerek, «Adı geçen Bakanlığın, 
kuruluş bildirisini ve alındı belgesinin tasdikli bir ör
neği ile bildiri eklerinden bir takımı üç gün içinde 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.» biçiminde değiş
tirilmiş ve böylece zaman kaybetmeden Cumhuri
yet Başsavcılığınca kurulan partilerin denetleme im
kânı sağlanmıştır. 

Önergemizin kabulünü takdir ve tasviplerinize arz 
eder, hepinize saygılar sunarım. 

< BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, üç arkadaş olarak 

vermiş olduğumuz iki önerge var. Önergemizde iste
diğimiz üç unsur, Sayın Öztürk ve Sayın Göktepe' 
nin vermiş oldukları önergede bulunmaktadır, izin 
verirseniz, hem kısaca bu önergenin lehinde konuş
muş olayım, hem de bizim önergemizi bu önergeyle 
birleştirip, beraber görüşülmesini sağlamış olalım. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak istiyorsunuz?. 
TURGUT TAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
Efendim, ben, «lehte, aleyhte söz isteyen?» diye 

sormuyorum öğleden sonra. Sebebi de, teşvik edip 
süreyi uzatmayalım diye. Ama sayın üyeler işaret 
buyurarak, «ben lehte, aleyhte konuşmak istiyorum» 
deyince, söz veriyorum. Dikkat ederseniz, «lehte, 
aleyhte söz isteyen var mı?» diye sormuyorum; bir 
teşvik olmasın, zaman kaybolmasın diye. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bu maddeyle ilgili olarak iki önerge vermiştik; 

henüz sıra gelmedi. Fakat bu iki önergede yapılma
sını istediğimiz değişiklikleri, Sayın Öztürk ve Sayın 
Göktepe'nin önergeleri içermektedir. Şöyle ki; İçiş
leri Bakanlığının kuruluş bildirisi ve eklerinin birer 
örneğinin (ki, görüşülmekte olan önergede bir «alın
dı» belgesi de sözkonusudur, aslında buna da ka
tılmak mümkündür, bizim getirdiğimiz önergelerin 
esprisi içerisinde) yalnızca Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmesini önermiştik. Binaenaleyh, eğer yanlış 
anlamadıysam, Anayasa Mahkemesine bilgi verme 
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unsuru, bizim önergemizde de çıkarılmıştır. Çünkü 
Anayasa Mahkemesi, siyasî partilerin kapatılması da
valarına bakan bir yüksek yargı yeri olarak, böyle bir 
dava açılmasından önce kuruluş formalitelerinin içi- i 
ne sokulmasını uygun görmedik. Ancak, bir dava 
açıldıktan sonra Yüksek Mahkeme olarak işe el ko
yar ve davaya bakar. Binaenaleyh, yalnızca siyasî 
partilerle ilgili sicilin de tutulduğu ve siyasî parti faa
liyetlerinin sürekli olarak izlendiği bir makam ola- | 
rak, Cumhuriyet Başsavcılığına bu bilginin verilmesi
ni yeterli gördük. Binaenaleyh, bu noktada önerge
lerimizde bir ayniyet vardır ve bu bildirinin de, mad
dede olduğu gibi, kapalı ve muğlak bir şekilde değil, 
kuruluş bildiri ve eklerinin birer örneğinin gönde
rilmesi suretiyle yapılmasını uygun gördük. 

Ayrıca, yine bizim önergemizde bulunan bir baş
ka unsur; Resmî Gazetede parti kurulduğunun bifdi- I 
rilmesi unsurunun da çıkarılması şeklindeydi. Sanı
rım bu önergede de, Resmî Gazetede yayınlama, par
tinin kuruluşunu bildirme yoktur. Binaenaleyh, bu 
noktada da bizim önergelerimizle bu önerge birleş
mektedir. 

Resmî Gazetede bildirmenin de hukukî bir anla
mı ve sonucu vardır. Fakat buradaki düzenleniş bi
çimine göre, burada hiçbir hukukî sonuç bulunma
maktadır. Yani mesela deseydik ki, «Siyasî partiler 
siciline tescil ve Resmî Gazetede ilan ile tüzelkişilik 
kazanır»; bir hukukî sonucu vardır veyahutta Res
mî Gazetede siyasî partinin kuruluşunun yayınlan
masından sonra şu şu haklar şu kadar süre içerisinde 
kullanılır; yani ilgililere bir çeşit hukukî bildirim ni
teliği olsaydı, bir anlamı olurdu. Bu haliyle, duyur
madan başka bir nitelik taşımamaktadır. Bu önerge
de de yine bu unsur çıkarıldığı için, bizim önerge
mizle paralellik göstermektedir. 

Saygılarımla arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sizin iki önergenizi okutmak istiyorum. Bu iki 

önergeyi de okutayım; çünkü birleşiyor. I 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, müsaa

de eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Bu iki önergeyi okutayım; sizin de 

önergeniz var. Eğer ilave edilecek bir konu varsa, 
dinleyeceğim... 

M. FEVZt UYGUNER - - Sayın Başkan, bizim 
de başka bir önergemiz var benzer şekilde; bir hu- I 
susa işaret edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, müsaade ederseniz 
sizin önergenizle birlikte bu iki Önergeyi okutayım, j 
ondan sonra size söz vereyim efendim. 1 
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M. FEVZt UYGUNER — Peki efendim. 
BAŞKAN — Önergeleri sırasıyla okutuyorum 

• efendim. 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 8 inci mad
desinin ikinci fıkrasındaki Resmî Gazetede yayınlan
ma zorunluğunun kaldırılmasını ve «İçişleri Bakan
lığı, kuruluş bildirisi ve eklerinin bir örneğini Cum
huriyet Başsavcılığına gönderir.» hükmünün eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Turgut KUNTER 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 8 inci mad
desinin ikinci fıkrasındaki «ve Anayasa Mahkemesi
ne de» deyiminin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN , Turgut KUNTER 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Ta

sarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Fevzi UYGUNER Enis MURATOĞLU 

«Partilerin kurulması 
Madde 8. — Siyasî partiler, milletvekili seçilme 

yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatandaşı tara
fından kurulur. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin içişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. Bu bil
dirim bütün kurucular tarafından imzalanması ve ay
rıca, kurucuların, adı, soyadı, meslek veya sanatları 
ile ikametgâhlarının, siyasî partinin adının ve genel 
merkezinin adresinin belirtilmesi ve partinin tüzüğü 
ile programının, kurucuların kanunda gösterilen şart
lan haiz olduklarına dair belgelerin üçer örneğinin 
bildiriye ekli olarak verilmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı, partinin kuruluşunu Resmî Ga
zetede yayımlar ve parti tüzüğü ile ekli belgelerin 
birer örneğini Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa 
Mahkemesine göndererek partinin kuruluşu hakkında 
bilgi verir.» 

NECİP BİLGE - - Sayın Başkan, ben de Sayın 
Gölcüklü ve Tan tarafından verilmiş olan Anayasa 
Mahkemesiyle ilgili önergeler üzerinde söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Olur, söz vereceğim Sayın Bilge. 
Evet, buyurun Sayın Uyguner. 
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M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Anayasamızın 69 uncu maddesinin dördüncü fık
rasında «Siyasî partilerin malî denetimi Anayasa 
Mahkemesince yapılır.» denilmektedir. 

Yine Tasarının 8 inci maddesine göre bir siyasî 
parti kuruluş bildirimini İçişleri Bakanlığına tevdi et
tikten sonra tüzelkişilik kazanacağına göre, o andan 
itibaren malî denetimi başlayacak demektir. İşte bu
nun için Tasarı, partilerin kuruluşunu, hem siyasî par
tileri denetlemekle görevli olan Cumhuriyet Başsavcı
lığına, hem de malî denetimle görevli olan Anayasa 
Mahkemesine bildirmek mecburiyeti koymuştur ki, 
Anayasa Mahkemesi denetim görevine başlayabilsin. 
Bu bakımdan Anayasa Mahkemesine tüzüğün bildi
rilmesi öngörülmüştür. Bizim önergemizde bu husus 
da vardır; ilave edilmesi kaydıyla, Sayın Öztürk'ün 
ve Göktepe'nin önergelerine katılıyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, sizin önergeniz de galiba bu öner

gelerle aynı paralelde mi; o bakımdan mı söz istemiş
tiniz? 

MEHMET AYDAR — Önerge değil efendim, Sa
yın Göktepe ile arkadaşlarının önergelerinin lehinde 
konuşmak üzere işaret etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge siz?.. 
NECİP BİLGE — Aleyhinde söz istemiştim efen

dim. 
BAŞKAN — Peki. 
Buyurun Sayın Aydar, sonra da Sayın Bilge'ye 

söz vereceğim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Partilerin kurulmasını esas alan 8 inci madde, 

Sayın Göktepe, Sayın Öztürk ve Sayın Yavuz'un 
önergelerinde belli bir mantığı ortaya koyarak, Yürüt
me Organı ile, özellikle Cumhuriyet Başsavcılığının 
aslî görevini ayıran; yani yargı denetimini burada da
ha belirgin hale getiren bir düzenleme taşımaktadır. 
Ayrıca da, noksanların tamamlanmaması halinde or
taya çıkabilecek fevkalade büyük sakıncaları gidere
cektir ki, Türkiye bugün yeni bir hayata yönelmiştir jj 
ve o hayatın eşiğinden içeri girmektedir. Bu itibar- î 
la, bu hazırlık safhasında her şeyin en mükemmel 
biçimde yürütülmesi ve en ufak bir müphemiyete yer 
verilmemesi lazım gelir. 

Maddenin düzenlenmiş şeklini, ben bu itibarla çok 
uygun buldum. Zira, 15 kişinin İçişleri Bakanlığına ; 
sunduğu bildirim, bir dilekçe mahiyetinde olmamak [ 
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lazım gelir. Dilekçeyi ve onun eklerini bir bütün ola
rak mütalaa etmek icap eder. Bu bütünün her bir 
parçasının taşıdığı hukukî değer, elbette ki yargı de
netimine nihaî aşamada tabi olacaktır. Fakat önemli 
olan mesele; tüzelkişilik kazandırıldığında, istenen ba
zı belgelerin - ki, burada tadat edilmektedir - ta
mam olmasıdır. 

Ben bu açıklamamı; eğer bu önerge kabul edildi
ği takdirde 9 uncu maddenin de elbette ki buna pa
ralel olarak düzenlenmesi lazım geleceği için, bu 
kabulden sonra, söylediğim önerge kabul edildiği tak
dirde, 9 uncu madde üzerindeki önergemi de geri 
çekmek üzere yapıyorum; onun yerine kaim olmak 
üzere. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Evvelce yapmış olduğum konuşmada da belirt

miş olduğum gibi, içişleri Bakanlığının incelemesi 
sadece şekle aittir, onun içeriğinin gerçeğe uygun olup 
olmadığı veya hukukî şartlara uygun olup olmadığı 
bakımından fazla bir önem taşımamaktadır. Bu, sa
dece ve sadece Anayasanın koymuş olduğu hüküm 
icabı Başsavcılığa ait bir meseledir. 

Binaenaleyh, Başsavcılığın yetkileriyle İçişleri Ba
kanlığının yetkilerini birbirine karıştırmamak gere
kir. Biz burada sadece kuruluş aşamasındayız. Ku
ruluş aşamasında da konulmuş olan «15 kişi var mı, 
tüzük var mı, program var mı, meslek vesaire gös
terilmiş mi, gösterilmemiş mi?» Bunların gerçeğe uyup 
uymadığının araştırılıp takdir edilmesi Başsavcılığa 
aittir; icabında dava açılacaktır. Bu itibarla, bu iki 
hususu birbirine karıştıracak şekilde hükümler ihti
va eden önergenin kabul edilmemesi lazım geldiği 
kanısındayım. 

Sonra, Sayın Turgut Tan, Sayın Gölcüklü ve ar
kadaşlarının vermiş olduğu önergede de, Anayasa 
Mahkemesinin sadece partileri kapatma yetkisinden 
hareket edilmek suretiyle, Anayasa Mahkemesinin 
çıkarılması isteniyor. Sayın Uyguner'in belirttiği gibi, 
Anayasa Mahkemesinin partileri malî denetim yet
kisi mevcut bulunmaktadır. Bu itibarla, daha başlan
gıcından itibaren, Anayasa Mahkemesinin, onların 
tüzüğünü ve programını elinde bulundurması uygun 
olacaktır ve bu sebeple kendisine verilecektir. Parti
nin kapatılması sözkonusu olmadığı sürece, Anaya
sa Mahkemesi onunla ilgisiz kalmayacak, malî de
netim bakımından o partinin durumunu bilecektir, 
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Bunu bilebilmesi için de tüzüğü ve programı kendi
sinde olması lazım. Sadece partinin kapatılması ba
kımından işe el koyacağı düşünülürse; kapatılmaya
cak bir parti bakımından Anayasa Mahkemesinin 
elinde tüzük ve program bulunmayacak demektir. 

Bunu temin bakımından, yanı kapatılmayacak 
olan partiler, kendisine dava açılmamış olan partiler 
bakımından bu malî denetimi yeterince kullanabil
mesi için, kendisinde tüzük ve programın bulunması 
gereklidir. Bu itibarla, Anayasa Mahkemesine de 
gönderilmesi icap eder ve bu bakımdan gerek Fahri 
Öztürk ve arkadaşlarının, gerekse Turgut Tan ve 
arkadaşlarının vermiş oldukları önergenin kabul edil
memesinin daha doğru olacağı kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Komisyonun görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Anayasa Mahkemesi ve içişleri Bakan
lığı hakkında Sayın Yazar konuşacaklardır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — Sayın Başkanım, sayın üye arkadaşla
rım; 

Bu konu biraz uzadı; bendeniz kısaca ve çabu
cak bitmesine hizmet etmek için ve bir de Anayasa 
Komisyonunda bendenize düşen görevle ilgili olması 
ve bura ile de ilgisi dolayısıyla birkaç cümle arz et
mek için geldim. 

Temel şudur : 
Bir siyasî partinin veya bir derneğin kurulmasın

da iki esas vardır; ya izne bağlıdır veya değildir. 
tzne bağlı olursa, bütün bu söylenen sözlerde iste
nen belgelerin istenmesi onun içerisine girer ve iste
nebilir. Bütün belgeler tamamlandıktan sonra yetkili 
merci izin verir; açılır. 

İkincisi; serbest sistemdir. Serbest sistemde yalnız 
beyannamenin verilmesi yeterlidir. 

Şimdi biz, Siyasî Partiler Kanunu dolayısıyla de
ğil, Anayasanın koyduğu zaruret dolayısıyla serbest 
sistemi kabul ettik tabiî. Serbest sistemde beyanna
menin verilmesiyle hükmî şahsiyet, tüzelkişilik kaza
nılır. Beyanname nedir?.. Asıl orada gördüm en çok 
ihtilafları ve konuşmaları. Beyanname; bir partinin 
kurulması için gerekli olan yazıdır. Beyannamede 14 
kişi yazılı ise, o beyanname beyanname değildir; çün
kü 15 kişinin olması zorunludur. «O 15 kişi, kişi 
midir, çocuk mudur, ehliyeti haiz midir, değil midir» 
in tetkiki için de, beyannamede onların gösterilmesi 
de zarurî kılınmıştır. Ancak, Kanunun istediği şart-
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lan haiz olan beyanname, beyannamedir. Bunun dı
şındaki belgelerin önceden istenmesi, verilmediği tak
dirde «Bu siyasî parti kurulamamıştır, kurulmamış
tır» denmesi mümkün değildir. 

Kanunun istediği şartları haiz olan beyanname
nin verilmiş olması tüzelkişiliği kazandırır. «Beyanna
me nedir?» sözü de, Kanunda yazlan 15 kişinin o va
sıfları haiz olması şarttır. 

Şimdi, bu 15 kişinin, ileride kurulacak yönetim 
kurulu, denetim kurulu vesairesine yetmeyeceği ileri 
sürüldü. O kısımlar geçti aslında, bir cümleyle temas 
edip geçeceğim. 

Yöneticide nitelik aranıyor. Milletvekilliğine seçil
me yeterliğine sahip kişiler ancak siyasî parti kura
bileceklerdir; seçme yeterliği değil, seçilme yeterliği
ni haiz olanlar; bir vasıf isteniyor. Şimdi, o vasfı 
haiz olan kişiler, müteakip ilk kongrenin yapılmasına 
kadar hem yönetim kurulu, hem denetim kurulu, bü
tün vazifeleri üstlenmişlerdir, buna kanunen mecbur
durlar. Hangi kanunda?.. Siyasî Partiler Kanunun 
son maddesi vardır, orada deniyor ki, «Medenî Ka
nun ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkın
da uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümleri, sayisaî partiler hakkında da uygu
lanır.» İşte o kanunları incelediğimiz zaman görece
ğiz ki, genel kongrenin ne kadar zaman sonra top
lanması gerekiyor, genel kongrenin toplanması için 
şartlar ne; orada vardır, orada arayacağız. Bu kısım
lar geçtiği için fazla uzatmayacağım. 

«İçişleri Bakanlığına kuruluş bildirileri verilsin 
mi, verilmesin mi?» hususu çok sözkonusu oldu. İç
işleri Bakanlığının, kanunlarla hükümet olmak, Dev
letin önemli bir organı olmak sıfatıyla, millete karşı, 
Devlete karşı büyük görevi vardır. İçişleri Bakanlığı, 
her şeyden evvel memleketin asayişinden mesuldür. 
Bir siyasî parti kurulacak da, İçişleri Bakanlığı onun 
faaliyetinden bihaber olacak... Bu, mümkün değildir. 
Siyasî partinin faaliyetlerini takip etmek, kanunlara 
aykırılığını izlemek, kanunlara aykırı gördüğü tak
dirde dava açmak, elbette Cumhuriyet Başsavcısına 
aittir, onda şüphe yok; ama elbette içişleri Bakanlı
ğının da bunu araştırmak, soruşturmak, tespit etmek, 
partinin ne yolda yürüdüğünü aramak görevi, onun 
hükümet olma vasfından doğmaktadır, ona dair olan 
kanunların icabıdır. 

Kaldı ki, ilerideki maddelerde göreceğiz, hükü
met de bir siyasî partinin kapatılmasını Adalet Ba
kanı vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığından isteye
bilecektir. Bir siyasî parti çok önemli bir tesis, mil
yonlarca insanın ilgilendiği, Devletin hayatiyetiyle, 
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şekliyle, rejimiyle ilgilenen bir teşekkül. Devletin İç
işleri Bakanlığı gibi bir bakanlığının bununla hiç il
gilenmemesi düşünülemez. Kaldı ki, arz ettiğim gibi, 
yalnız Bakanlık değil, hükümet Cumhuriyet Başsavcı
lığından dava açmasını istemek hakkını haizdir. Yok
sa, dava açmak hakkı Cumhuriyet Başsavcılığına ve
rilmiştir; Anayasa hükmü budur. Siyasî partiler aley
hine kapatma davası açılmasını Cumhuriyet Başsav
cısından isteyebilecek merciin, elbette bu belgeleri ve 
kayıtları istemesi gayet tabiîdir. 

Anayasa Mahkemesine gelince : 
Sayın Uyguner ve Sayın Bilge Hocamız çok gü

zel izah buyurdular, bendeniz fazla söylemeyeceğim. 
Anayasa Mahkemesi, siyasî partilerin sadece kapatıl
masıyla ilgili değil, malî denetimiyle de ilgilidir. Onun 
için bir dava açılmasına gerek yoktur. Anayasa Mah
kemesi doğrudan doğruya belli süreler içerisinde pe
riyodik olarak siyasî partilerin malî denetimini yap
makla yükümlüdür; elbette tüzüğü de olacak, belgesi 
de olacak, hepsi de olacaktır. Bu itibarla, Anayasa 
Mahkemesine gitmesi de gereklidir, yerindedir. 

Bir arkadaş «Alındı»dan bahsetti. Bu husus ka
rarlaştırıldığı için, bendeniz ayrıca bir şey söyleme
yeceğim. Belirtilmesine gerek olmamasının, ayrıca 
buraya geçmemesinin sebebi, «alındı» belgesine ge
rek olmadığından değil, bunun gayet normal, tabiî 
oluşundandır. «Elbette, bir siyasî parti beyanname
sini verince, karşılığında bir belge alması tabiîdir.» 
diye metne koymadık; yoksa «Belgeye lüzum yoktur.» 
diye değildir. 

Bilmiyorum, başka arz edilecek bir şey varsa, 
arz edeyim. 

ALI DİKMEN — Soru Sayın Başkan. 
ŞERAFETTİN YARKrN — Benim de sorum ola

cak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan; 
Özür dilerim, bu madde üzerinde gerek konuş

macılar, gerekse bilhassa Komisyon sözcüleri konuş
tukça, ben işi biraz karıştırdım gibi geliyor. Onun 
için, ben ne anladığıma dayanarak bir soru soraca
ğım. Çünkü, şunu da kısaca belirteyim; bir kanun 
tasarısı, hazırlayanın kendi anladığı şekilde değil, be
nim anlayacağım şekilde hazırlanırsa benim için önem 
kazanıyor, o bakımdan soruyorum. 

Şimdi maddede, «Siyasî partiler, kuruluş bildirile
rinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik ka
zanırlar.» deniyor. Yani, 15 tane çocuk bir parti kur
sa ve müracaatını da yapsa; müracaatıyla beraber 
tüzelkişilik kazanıyor. Anladığım bu. 

Ayrıca bunlar, yaşlarını 3 0 - 4 0 olarak gösterip 
de bu evrakları tanzim etseler, şurada sayılan ev
rakların tamamı da İçişleri Bakanlığınca sayılacak, 
«Bütün müracaat tamamdır.» denecek ve bunu ol
duğu gibi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderecek. Ya
ni, İçişleri Bakanlığı bunun doğruluk derecesini in
celemiyor. Yine bunu anladım. 

Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapıyor?.. Al
dıktan sonra tekrar ters yüz ediyor ve İçişleri Ba
kanlığına diyor ki, «Bunların nüfus kayıtları doğru 
mu, zabıta kayıtları doğru mu, ev adresleri doğru 
mu?» Şimdi bu defa Cumhuriyet Başsavcılığı bunla
rın araştırmasını yapıyor; kimin kanalıyla yapıyor?.. 
içişleri Bakanlığı kanalıyla, İçişleri Bakanlığı da Em
niyet kanalıyla. Tabiî, iki madde burada biraz da bir
birine karışıyor. Ben bunu anlıyorum; yani İçişleri 
Bakanlığı burada sadece bir evrak memurluğu yapı
yor. 15 tane çocuk bir parti dahi kursa, bununla il
gili evraklar da tamam olsa, hiçbir tahkikat yapıl
madan Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyor. Bu doğru 
mu efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — İzin verirseniz birer birer cevap 
vereyim, karıştırıyorum sonra. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Dikmen; söylemem gerekip 
de unuttuğum bir hususu söylememi arzu buyurdu
lar, bu itibarla kendilerine teşekkür ediyorum. 

Arz ettim ki, kanunun istediği beyanname. Ka
nun ne istiyor?.. Maddeyi okuyalım : 

«Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar, içişleri 
Bakanlığı, partinin kuruluşunu Resmî Gazetede ya
yımlar, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anaya
sa Mahkemesine de bilgi verir...» dedikten sonra Ka
nun Tasarısı beyannameyi tarif ediyor ve diyor ki, 
«... Bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalan
ması ve imzalarının yanında kurucuların adı, soya
dı, meslek veya sanat ve ikametgâhları ile siyasî par
tinin adının ve genel merkez adresinin belirtilmesi ve 
partinin tüzüğü ile programının üç örneğinin bildiri
ye ekli olarak verilmesi şarttır.» 

İşte burada yazılı vasıfları haiz olan bir beyan
name; bu vasıfları ihtiva etmiyorsa, beyanname de
ğildir. 

ALİ DİKMEN - - 1 5 tane çocuk yapıyor. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Şimdi buyurdunuz ki, belki yaşı 
küçüktür, söz oraya geldi değil mi efendim? 

ALÎ DİKMEN — Mesela büyük gösterdi, ya
şını?... 

BAŞKAN — Karşılıklı 'konuşmayalım lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Beyannamede 10 yaşındaki biri
nin adı, adresi yazılmış; fakat kendisi yazılmamış. 
Alınıp bakıldığı zaman (Arz etmek istediğim asıl in
ce noktası burasıdır) alan zat bu vasıfları beyanna
meyi veren kişiden sordu; diyelim ki o kişi yalan 
söyledi. Beyanname tamamdır, parti kurulmuştur. 
Cumhuriyet Başsavcısına intikal edecektir. Cumhuri
yet Başsavcısı, onu takip eden maddeye göre, bun
ları araştıracaktır, bakacaktır ki eksiklik var, bun
lar parti kuramazdı, o zaman partinin kapatılması 
davasını açacaktır; yol budur. 

Burada müeyyide meselesi kaldı. Evvelâ ihti
lâfı arz edeyim: 

Bu beyannameyi getiren şahısla Başsavcı arasın
da, Sayın Dikmen'in buyurduğu sahada bir fikir 
ihtilâfı olabilir. İşte ihtilâfın tek taraflı olarak halli 
mümkün değildir. İhtilâf çıktığı anda, Anayasa Mah
kemesinin yolunun gösterilmesi iktiza eder, onun da 
yolları açıktır. Beyannameyi veren kişi, bunun çocuk 
olmadığını, (beyanname verme ehliyetini haiz bulun
duğunu iddia ettiği ve beyannameyi alan Bakanlık 
yetkilisinin elinde de başka bir belge bulunmadığı 
takdirde, Anayasa Mahkemesi onu kabul edecektir, 
Başsavcılığa bildirecek, Başsavcılık da araştıracak ve 
davasını açacaktır; ihtilâf çıktığı andan itibaren. 

İhtilâf çıkmadan da Başsavcılık kendiliğinden 
arayacaktır. Belge verildiği zaman ihtilâf çıkarsa da
va mevzuu olacaktır. İhtilâf çıkmadığı takdirde Baş
savcı zaten kendiliğinden arayacaktır. Cevabım bu. 

İkincisi; bir müeyyideden bahis buyuruldu, ona 
cevap veremedim. !Bu 'işlerin müeyyidesi vardır, hep
sinin müeyyideleri mevcuttur. Bu da şu şekildedir: 

Kanunun dediği şeylere cevap verilmemesi veya 
yanlış cevap verilmesi hâlinde, hepsinin müeyyidesi 
vardır. Bu, Tasarının 5 inci Kısmında yazılıdır, mü
eyyideler iki sınıfa ayrılmıştır. Çok zarurî olan; par
tilerden istenen, yapması arzu edilen, 'kanunen iste
nen şeylerin yapılmaması halinde, partiye teveccüh 
edecek sorumluluk 4 üncü Kısımda, bunun dışında
kiler de, bu Kanunun 4 üncü Kısmının dışında ve 
diğer kanunlarda, inatta Anayasada da olabilir. Bu 
kanunların emredici hükümlerine riayet edilmemesi 
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halinde, Başsavcı o partiye ihtar yapacaktır. Belli 
süresi vardır, o sürenin içerisinde o eksiklik tamam
lanmadığı takdirde, Anayasa Mahkemesine başvura
caktır, ihtar kararı alacaktır. İhtar kararının tebliği 
üzerine, yine yerine getirilmediği takdirde, kapatma 
davası açılacaktır,, 

Bunlar ikinci derecedeki işlerdir. Birinci derecede 
önemli olan, partinin hemen yapılması ve bilhassa 
ayrı bir fiil; sonradan değiştirilmesi veya ikmal edil
mesi mümkün olmayan işler de 4 üncü Kısımda var
dır. İhtara vesaireye lüzum yoktur, oradaki dava 
açma usulü başkadır. Bir de tamamlanması mümkün 
olan hallerde ihtar yolu vardır; o da ayrı bir mad
deyledir. Şimdiki arz ettiğim şekilde; yani 4 üncü 
Kısmın dışında olan hükümlerdir. Gerek bu Ka
nunun, gerek Anayasanın ve gerek başka kanunların 
emredici hükümlerine riayet edilmemesinin müeyyi
desi (Dün de söz konusu oldu) yoktur değil, müey
yidesi vardır; Başsavcı kendisine haber verir, ister. 
Yapmazsa, Anayasa Mahkemesinden ihtar kararı 
alır. Ona da uymazsa, kapatma davası açılır ve da
vanın muhtevasına göre, tahkikatın neticesine göre 
hükme varılır. Arz ettiğim bu. 

Yani ıbir daha arz edeyim; beyanname, kanunda 
gösterilen şartları haiz ise ve beyannameyi alan kişi 
ile veren kişi arasında bir ihtilaf çıkmazsa, beyan
nameyi vermekle hükmî şahsiyet tamamlanmıştır. 
İlanı da lazım gelir. İhtilaf- çıkarsa, dava konusu olur. 
Başsavcılığa intikal ettikten sonra ihtilafa vesaireye 
gerek yoktur, Başsavcılık resen aramak zorundadır, 
uygunsuzluk bulduğu takdirde dava açar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN --Sayın Yazar, cevap çok uzun oldu. 

Çok rica edeyim. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. Sorular 5 daki

kada değil, 1 - 2 dakikada sorulacak, cevap da öyle 
lütfedilecek. 

Evet, buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
İçişleri Bakanlığının şekil noksanlığıyla ilgili in

celemesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmasını 
istemiştik. Sayın Sözcü açıklamalarında, İçişleri Ba
kanlığının şekil noksanlığıyla ilgili görevi ve niteli
ğini aşan birtakım açıklamalarda bulundular.. Hal
buki daha önce de Komisyon adına yapılan açık
lamada, «Sadece şekil noksanlığına bakılacak» diye 
ifade edilmişti; ama şimdi İçişleri Bakanlığının, yur
dun genel emniyet ve asayişinden sorumlu bir hü-
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kümet organı olarak siyasî partilerin faaliyetlerini de 
izleyeceği, takip edeceği, denetleyeceği gibi bir an
lam cılktı; yanlış anlamadıysam. Halbuki, bu konuda 
İçişleri Bakanlığına verilmiş bir görev yoktur. Siya
sî partilerin faaliyetlerini takip etme görevi, mün
hasıran Cumhuriyet Başsavcılığına aittir. İki denetim 
organı vardır: Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa 
Mahkemesi. Komisyon adına yapılan açıklamaların 
uygulamada da, kanunların uygulanması sırasında 
tereddüt edildiği zaman, tıpkı Ikanun maddelerinin 
gerekçelerine bakılır gibi, Komisyon adına yapılan 
açıklamalara da bakıldığı için; eğer yanlış anlaşış-
sam, bu yönün tashih edilmesinde yarar görüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Pöki, arz edeyim efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
«Cumhuriyet Başsavcılığı takip etmez, araştırmaz, 

faaliyetlerini izlemez.» demedim. Elbette siz de de
mediniz benim dediğimi, «İçişleri Bakanlığı hükümet 
adına, hükümet olarak devletin en önemli bir organı 
ve memleketin asayişinden sorumlu olarak; her

hangi (bir teşekkül olursa 'olsun, siyasî parti, dernek 
vesaire hangisi olursa olsun, kendisine taallûk eden 
kanunların hükümleri dairesinde aramakla mükellef
tir ve bunun için ona da verilmek gerekir.» diyorum 
ve gene bu sözdeyim ve buna da inanıyorum. Yok-
sa, Başsavcının takip etmesini önler değil; asla, Baş
savcı yine takip eder, davasını yine açar. Başsavcı, 
İçişleri Bakanlığına da bağlı olmadığı gibi, bu fiilde 
de, bu işte de bağlı değildir; tamamen şerbettir ama 
İçişleri iBakanlığı, İçişleri Bakanlığını ilgilendiren mev
zuat çerçevesinde yapmak zorundadır. Siyasî parti 
herhangi bir yerde bir militan teşkil etmiş de, bir 
teşekkül kurmuş da memleketi uçuruma sürüklüyor-
sa, «Başsavcı ne yaparsa yapsın» demek mevkiinde 
değildir; görevini yapmamış olur. 

Arz etmek istediğim budur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Tan da soru sormak 

istediler. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlar; 
Anayasa Mahkemesine bildirmeme unsurunun eleş

tirisi yapılırıken, Komisyonumuz tarafından ve Sa
yın BMge tarafından bir yanlış anlamaya yol açabi
lecek açıklamalarda bulunuldu. Denildi ki; «Efendim, 

kuruluş bildirisine ek olan parti tüzüğü veya progra
mı Anayasa Mahkemesine gönderilmezse, malî dene
timini nasıl yapacak?... 

Şimdi efendim; eski düzenlemeden yeni düzenle
menin bir önemli farkı vardır. Parti sicili, artık Ana
yasa Mahkemesinde tutulmamaktadır. Yeni düzenle
me ayırmıştır, Cumhuriyet Başsavcılığına vermiştir. 

Şimdi, Tasarının 76 ncı maddesi var: diyor ki, 
«Siyasî partilerin genel merkezîleri, karara bağladık
ları genel merkez ve mahallî teşkilatın o yıla ait 
bütçe ile bir evvelki yılın kesinhesabının tasdikli bi
rer örneğini, en geç aynı bütçe yılının Haziran ayı 
sonuna kadar Anayasa Mahkemesine vermek zorun
dadırlar.» 

Şimdi, bir partinin 'kuruluşunun bildirilmesiyle 
beraber, Anayasa Mahkemesinin malî denetim ko
nusunda nasıl bir işleme girişeceğini öğrenmek is
tiyorum; çünkü bu isteme engel olduğu gerekçesi 
vardır bildirimin yapılmamasının. Bunu arz ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMtSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Efendim, bu soru, bu konuyu 
söyleyene tevcih edildi; onun için bendeniz buna ce
vap vermeyeceğim. Ben söylemedim, söyleyen zat 
bildirir. Onun için, ben ayrıca bir cevap vermeyece
ğim. «Anayasa Mahkemesine hemen bilgi verilmesi 
veya verilmemesi?» sorusu bendenizin bilgim dışın
dadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, cevap vermek istemiyorsunuz 

bu soru için. Teşekkür ederim, buyurun efendim. 
Değerli üyeler; önergelerin en aykırısından başla

mak suretiyle, evvela Sayın Komisyona soruyorum. 
En aykırı önerge, Sayın Tan ve arkadaşlarının öner
gesidir. Maddeden «Anayasa Mahkemesine de» 
deyiminin çıkarılmasını, istiyorlar. Buna katılıyor 
musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ 
ER YILMAZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; Saın Tan'ın ve arkadaşlarının bu 

önergesi ile Sayın Öztürk ve Sayın Göktepe'nin öner
geleri aynı mahiyettedirler ve Komisyon katılmadı
ğını ifade etmiştir. 
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Diklkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergelerin dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Uyguner ve Sayın Muratoğulu'nun önerge
si, metnin hemen hemen aynıdır, yalnız sıra değişik
likleri var. 

M. FEVZİ UYGUNER — Hayır, «Anayasa Mah
kemesine bilgi verilmesi» hususu var bizimkinde. 

BAŞKAN — Evet. Metinde de «'bilgi» var; yani 
bir değişiklik yolk. Yalnız sıralamada fark var. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 9 uncu 
madde üzerindeiki önergemin işlemden kaldırılmasını 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — 8 inci mi, 9 uncu mu?... 
MEHMET AYDAR — 9 uncu madde Sayın 

Başkan. , 
BAŞKAN — Daha 9 uncu maddeye sıra var. 
MEHMET AYDAR — İşlemden kaldırılmasını 

şimdiden rica ediyorum. 
BAŞKAN — Hay hay efendim, 8 imci madde 

üzerindeki önergeniz ba'ki. 

MEHMET AYDAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, önergenizi işleme 

koyayım mı?... 
M.; FEVZİ UYGUNER — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Uyguner'in 

önergesi madde ile aynıdır. Yalnız yazım itibariyle, 
sıralama itibariyle bir farik vardır; bu önergeye ka
tılıyor musunuz efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Uyguner'in önergesine Sayın Komisyon 

katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler...; Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması ka!bul edilmemiştir. 

Aynı madde ile ilgili, Sayın Bilge'nin bir öner
gesi var. Bu önergelerinde «bildiri» kelimesinin, «ku
ruluş bildirisi» şdklinde değiştirilmesi isteniliyor. 

NECİP BİLGE. — Efendim, Komisyon kabul 
etmişti zannediyorum. Tekrar oya konmasına gerek 
yolk efendim. 

BAŞKAN — Ka)bul edildi mi efendim?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul ettiniz. 
O halde, aynı mahiyette olan Sayın Aydar'm 

Önergesi ile birlikte Sayın Bilge'nin önergelerini (ke
sin olaralk oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
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ıbul etmeyenler... Sayın Aydar'm ve Sayın Bilge'nin 
bu önergeleri kesin kabul edilmiştir, 

Sayın üyeler, Sayın Cebeci'nin bir önergesi var; 
okutuyorum efendim. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Siyasî Partiler Kanunu Ta-

sarısı»nın «Partilerin kurulması» kenar başlığını ta
şıyan 8 inci maddesinin aşağıdaki biçimde düzenlen
mesini arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

Partilerin kurulması, 
MADDE 8. — Siyasî partiler milletvekilliğine 

seçilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatanda
şı tarafından kurulur. 

Siyasî partiler kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. Bu bil
dirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve 
imzalarının yanında 'kurucuların adı, soyadı, meslek 
veya sanat ve ikametgâhları ile siyasî partinin adının, 
ambleminin ve genel merkez adresinin belirtilmesi ve 
partinin tüzüğü ile programının üç örneğinin bildi
riye ekli olarak verilmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı, partinin kuruluşunu Resmî Ga
zetede yayımlar, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da 
bilgi verir. İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile ek
lerinde noksanlık görürse, !bu noksanların tamamlan
masını ilgili partiden ister. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, bir açıklama yapa
cak mısınız?... 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Önergem, 8 inci maddenin yalnızca ikinci fıkrası 

ile ilgilidir. Evvelâ bu fıkrâda'ki cümle dizimi yan
lışlığını düzeltiyorum. 

Tasarının, 8 inci maddesinin ikinci fıkrası oku
nursa görülüyor ki, partinin kuruluşu için İçişleri 
Bakanlığına verilecek bildiriden, ikinci fıkranın ilk 
cümlesinde söz ediliyor. Ondan sonra araya, bildiri 
ile hiç ilgisi olmayan iki cümle girdikten sonra, bu 
bildirinin neleri kapsayacağı ve ekleri üzerinde bilgi 
veriliyor. Bu cümlenin yerinin, maddenin ikinci fık
rasının ilk cümlesinden; yani «Siyasî partiler, ku
ruluş bildirilerinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle 
tüzelkişilik kazanırlar.» dan hemen sonra olması ge
rekeceği açılktır. 

1. Bildirinin yayımlanmasından ve ilgili görü
len iki makama gönderilmesinden evvel, bildirinin 
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eklenecek bilgi ve belgelerle birlikte tamamlanması 
gerekir ve cümle dizimi buna uygun olmalıdır. 

2. Kaldı İki, partinin tüzüğü ve programından 
üçer örnek istenildiğine göre, belli ki, birisi Bakanlık
ta kalacak, diğer ikisi Cumhuriyet Başsavcılığına ve 
Anayasa Mahkemesine gönderilecektir. 

O halde, bildiriye eklenecek bilgi ve belgelerin 
tamamı belirtilmeden, bu bildirinin yayımlanmasını 
ve hangi makamlara gönderileceğini yazmak da doğ
ru değildir. 

Önergemde cümle dizimi, bu gerekçe ile yeni
den düzenlenmiştir. 

Sayın Necip Bilge, bu «bildiri»nin yerine «kuru
luş bildirisinin» demek suretiyle, bu sakıncanın gi
derilebileceğini ifade ettiler ve Komisyon Sözcüsü 
Sayın Azmi Eryılmaz da bunu tasvip ettiklerini bil
dirdiler ise de, bildiri ve ekleri ile ilgili hususlar 
tamamlanmadan başka hükümlere geçilmesinin uy
gun olmadığı kanısındayım. 

'Bir de, kurulacak partiler, daha evvelce kapatıl
mış partilerin hem adlarını, hem de amblemlerini 
kullanamayacaklarına göre; partilerin bildirmekle yü
kümlü oldukları bilgiler arasına partinin amblemi
nin de konulması ve Cumhuriyet Başsavcılığının bu
nu da incelemesi gerekir. 

Bu nedenle, önergemde, Tasarıda bulunmayan 
partinin amblemi de, «parti adının»dan sonra eklen
miştir. 

IBu durumda ikinci fıkra şöyle olmaktadır: 
«Siyasî partiler kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba

kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. Bu bil
dirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve 
imzalarının yanında kurucularının adı, soyadı, meslek 
veya sanat ve ikametgâhları ile siyasî partinin adının 
ve ambleminin ve genel merkez adresinin belirtilme
si ve partinin tüzüğü ile programının üç örneğinin 
bildiriye ekli olarak verilmesi şarttır. 

(İçişleri İBakanlığı, partinin kuruluşunu1 Resmî 
Gazetede yayımlar, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına 
(Önergemde unutulmuştur o efendim) ve Anayasa 
Mahkemesine de bilgi verir.» 

Durum 'budur, saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Ce

beci. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Kısmen isteğini yerine getirmiş bulu
nuyoruz. Diğer ihususlarda da, bizim getirdiğimiz 
metin maksadı ifade etmektedir. Diğer hususlara ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, diğer hususlara katılmıyor
sunuz. 

Komisyon önergenin bir kısmına katılmıyor... 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Hangisine katılıyor

lar acaba, onu oylayalım efendim?... 
BAŞKAN — Daha evvel görüşülüp, kararlaştırı

lan konulara katılıyorlar. 
Dikkate alınması hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Tünay'ın bir önergesi var; okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 8 inci madde

sinin ikinci fıkrasındaki ikinci cümlenin metinden çı
karılarak, yerine «Parti kuruluş bildirileri İçişleri 
Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına aynı zaman
da verilir.» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 

BAŞKAN — Evet Sayın Tünay, buyurun efen
dim. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Değerli Anayasa Komisyonu Sözcüsü müteaddit 
defalar «Biz kolaylıklar getiriyoruz.» ifadesinde bu
lundular. Ben de ibu maddeyi daha çok kolaylaştır
mak maksadı ile bu önergeyi vermiş bulunuyorum. 

Burada isteğim; nasıl olsa bu yapılan müracaat
lar Cumhuriyet Başsavcılığına gidecektir. , O halde, 
parti kurucuları bu hazırlığı yaparken, yani, beyan
nameyi hazırlarken, ki, beyanname bir bütündür, 
ben onu bir kâğıt olarak kabul etmiyorum, bir dos
yadır. Bu bütünü iki suret yaparak aynı zamanda 
birisini Cumhuriyet Başsavcılığına, diğerini de İçiş
leri Bakanlığına vermesini öneriyorum. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Sayın Başkan, Sayın Tünay arkadaşı
mızın getirdiği teklif kolaylık sağlamaya matuf ise 
de, bir karışıklığı önlemek bakımından İçişleri Ba
kanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığını ayırmakta fay
da olduğu görüşündeyiz. Cumhuriyet Başsavcılığı, 
kuruluştan sonra faaliyet gösteren organdır. Anayasa
nın hükmüdür bu. Kurulmadan önce bunun bir idarî 
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makam olan İçişleri Bakanlığında tamamlanmasını 1 
arzu etmekteyiz. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığına I 
intikal ettikten sonra, Başsavcılığın görevi başlamak- I 
tadır. Bu bakımdan, ıbir karışıklığa meydan verme- I 
mesi için katılamıyoruz efendim. I 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim. j 
Değerli üyeler, Sayın Tünay'ın önergesine Ko- . I 

misyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza su- j 
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Kubilay'ın önergesi var. Sayın Kübilay 
yoklar.-Önergesini işleme koyamıyorum. 

Sayın Özdoğan'ın önergesi var okutuyorum: I 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının madde 8'in 

son fıkrasının aşağıda belirttiğim biçimde tanzimi
ni arz ve teklif ederim, I 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Madde 8. — Son fıkra : 
İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde 

noksanlık görürse, en geç 15 gün içinde noksanla
rın tamamlanmasını ilgili partiden ister. I 

ANAYASA KOMİSYONU ADİNA AZMİ ER-
Y1LMAZ — Sayın Başkan, t>u husus daha önce ka- I 
rara bağlanmıştı. Partinin kapatılmasına yol açan 
ıbir husustur eğer bu süre içerisinde gitmezse. I 

Teklife katılmıyoruz. Daha evvelce reddedilmişti. I 
BAŞKAN — Sayın Özdoğan, buna benzer bir 

önerge daha evvelce vardı, oylandı ve kabul edilmedi 
efendim. Özür dilerim. I 

Sayın Tünay'ın bir başka önergesi var okutuyo- I 
rum: 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 8 inci madde

sine son fıkra olarak «Cumhuriyet Başsavcılığı, iku- I 
rulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucu
larının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hü
kümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben 30 gün 
içinde öncelikle denetler ve kanunî gereğini yapar. 

Bekir TÜNAY 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Bu hususu şunun için arz 

ediyorum: Anayasanın 68 inci maddesinde siyasî par- J 
tilerin serbestçe kurulacağı ifade ediliyor. Tamamen I 
kuruluş maddesidir. 69 uncu maddesi de Cumhuri- ] 
yet Başsavcısı tarafından denetleneceğini söylüyor. ı 
Binaenaleyh, bu madde kuruluştan bahsediyor. Ku- I 
ruluşta bunu zikretmek lazımdır. Onun arkasından j 
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gelen 9 uncu madde tamamen tatbikatla ilgilidir. Bu 
madde ise şekille ilgilidir. Hukuken buraya konma
sında yarar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADİNA AZMİ ER-

YİUMAZ — 8 inci madde ile 9 uncu madde arasın
daki farkı gerek geneldeki konuşmalarında, gerekse 
önergeler münasebetiyle Yüce Genel Kurula arz et
miş bulunmaktayım, Birisi idarî bir işlemdir, Cumhu
riyet Başsavcılığı !bu idarî işlemden ayrılmış 9 uncu 
madde düzenlenmiştir. 9 uncu maddede bu hüküm
ler vardır. Eksiklik olursa, 9 uncu maddede de Cum
huriyet Başsavcılığının 30 gün içerisinde incelemesine 
dair esasında önerge de vardır, biz bu önergeye de 
katılmış 'bulunmaktayız ve bu suretle de Sayın Tü
nay'ın istekleri 9 uncu maddede yerine getirilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
BEKİR TÜNAY — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkan?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — 8 inci maddede ayni durum 

zikrediliyor. Aslında bir 'bütün olan beyanname «İç
işleri Bakanlığına verilecek, İçişleri Bakanlığı tamam 
olduğunu görecek, Cumhuriyet Başsavcılığına vere
cektir» deniyor. O halde benim teklifim bunu tamam
lıyor. Ya onu çıkarmak lazım, oradaki «Cumhuriyet 
'Başsavcılığına verilir» cümlesini aşağıya almak lazım 
veyahut benim önerimi oraya koymak lazım. 

BAŞKAN — «Bu konu 9 uncu maddede var. Bu 
maddeye koyamayız» diyor Sayın Komisyon. 

BEKİR TÜNAY — O zaman 8 inci maddeden 
çıkarmak lazım. 

BAŞKAN — Genel Kurulun oyuna sunayım mı 
Sayın Tünay?... 

BEKİR TÜNAY — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Tünay'ın 

önergesine Komisyon katılmıyor. «9 uncu maddede 
bu hususu dikkate alıyoruz» diyorlar. Önergenin dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Şahin'in, Sayın Özdoğan'ın önergesine 
benzeyen 'bir önergesi var, işleme koymuyorum. Bir 
haifta içinde tamamlanması, aksi takdirde partinin 
kurulamaması mahiyetindedir efendim. 

Sayın Tutum ile Sayın Bilge'nin bir önergesi var, 
okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan «15» 

rakamının «25» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Cahit TUTUM Necip BİLGE 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, Sayın Gü-

ray'ın «en az 30» ile kurulması tdklifinin ortaya 
çıkaracağı bazı sakıncaları giderici ara formülü ola
rak düşünmüştük. Komisyon katılırsa memnun olu
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YIL'MAZ — Sayın Başkanım, 30 rakamını kabul 
etmedik. Bir rakamdır. Bu rakam, artık, Yüce Ku
rulda tartışma konusu yapılmasın. 25 raikamı ıkabul 
edilmezse bu sefer 20 rakamı da ileri sürülebilir. 
Biz önerge sahiplerinden rica ediyoruz, bu, artık 
kesinleşmiştir. Bir rakam tartışması Genel Kurulda 
yapılmıştır ve reddedilmiştir. O balkımdan katılamı
yoruz. 

BAŞKAN — Oylatayım mı Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Oylatmayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler, 8 inci maddeyi, kesin kabul etti

ğiniz ve dikkate alınmak suretiyle kararlaştırdığınız 
önergelerle birlikte komisyona veriyorum. 

9 uncu maddeye başlamadan evvel. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, 5 inci 

maddede vermiş olduğumuz bir önerge vardı, sanıyo
rum 8 inci maddeye bırakılmıştı (görüşülmesi. 

BAŞKAN — Sayın Kanunlar Müdürlüğümüz 
9 uncu maddeye 'kaldı diye, 9 uncu madde ile ilgili 
önergeler arasına almışlar Sayın Göktepe. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Bence yeri 8 inci mad
dedir efendim. 

BAŞKAN — Ayrılalım efendim. Önergenizi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 inci maddeye son fıkra olarak aşağıdaki hük

mün ilavesini arz ederim. 
İbrahim GÖKTEPE 

«Siyasî partilerin genel merkezinin Başkentte ol
ması zorunludur.» 

BAŞKAN — 8 inci maddede ıgörüşelim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Göktepe'nin 
bu önergesine Komisyon katılıyor. Kesin oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edşnler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16,50 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN — Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIĞİL 
KÂTtP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALP AT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 9 uncu Birleşimimi
zin 4 üncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz Siyasî Partiler Kanun 
Tasarısının 9 uncu maddesine geçmeden evvel sayın 
üyelerin bir önergeleri var, önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Başkanlığa 
1. Genel Kurulun daha evvel almış olduğu ka

rar gereğince Siyasî Partiler Kanununun zamanında 

bitirilebilmesi için kalan 7 iş gününde hergün asgarî 
17 maddenin müzakeresinin bitirilmesi gerektiğinden 
değişiklik önergelerinin yukarıdaki rakam dikkate alı
narak en geç 1 gün önce mesai bitimine kadar ve
rilmesi ve önergelerin aykırılıklarına göre tasnifi için 
3 kişilik bir heyetin kurulmasını, 

2. Önerge sahiplerinin ayrıca madde üzerinde 
konuşmaması veya madde üzerinde konuşursa ayrı
ca önergesini izah için söz almamasını, 
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3. Maddeler üzerinde en çok 6 üyenin konuş
masından sonra yeterlik önergesi verilmiş sayılma
sını, 

4. Maddeler üzerinde en fazla 5 üyenin kısa 
ve açık soru sormasını, 

Arz ve tdklif ederiz. 

S. Feridun GÜRAY 
İsmail ŞENGÜN 

Ahmet Senvar DOĞU 
Muhsin Zekâi BAYER 
Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Özer GÜRBÜZ 

Paşa SARIOĞLU 
Turgut KUNTER 

Turgut TAN 

BAŞKAN — Yüksek müsaadenizle derhal oyla
yabilir miyim?.. («Oylayalım Sayın Başkan» sesleri) 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir; teşekkür ederim. 

CAHİT TUTUM — Dağıtılsın yalnız Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Peki efendim, dağıtırız. 
Değerli üyeler, «Önergeleri tasnif heyeti» ola

rak üç kişiyi Heyet olarak belirlemenizi rica ediyo
rum. 

(«Sayın Uyguner, Sayın A'ksoy, Sayın Güray» 
sesleri) 

Sayın Uyguner, Sayın Aksoy, Sayın Güray bu 
heyete seçilmişlerdir; teşekkür ederim. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan partileri de

netlemesi 
MADDE 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan 

partilerin tüzük ve programlarının ve kurucuların hu
kukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine 
uygunluğunu, kuruluşlarını takiben öncelikle inceler; 
kanunda gösterilen şartları haiz olduklarının belge-
lendirilmesini yazı ile ister. 

Yukarıda sözkonusu edilen istemin tebliği tari
hinden başlayarak otuz gün içinde noksanlık gideril
mediği veya belgelendirme sağlanmadığı takdirde, si
yasî partilerin kapatılmasına dair hükümler uygula
nır. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, bu mad
deye son bir fıkra eklenmesine dair bir teklifim var
dı; onu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bir ufak değişiklik 
var; Anayasa Komisyonu adına onu arz ediyorum: 

Maddenin ikinci satırı, «Durumlarının Anayasa 
ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını 
takiben öncelikle ve otuz gün içinde inceler; kanun

da» şeklinde olacaktır; yani «öncelikle» kelimesin
den sonra «ve 30 gün içinde» ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bu 5 inci maddeden gelen deği
şiklik mi oluyor efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet Sayın Başkan. 

ŞER AFETTİN Y A R K I N - Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Efendim, bu mad

denin görüşülmesinin sonraya bırakılmasını önere
ceğim; yani 10 uncu maddeye geçilmesini. Çünkü 
8 inci madde benimsenen bir önergeyle Komisyona 
verilmiş durumdadır. 8 inci maddenin son fıkrasın
da «Noksanlıkların içişleri Bakanlığınca incelenme
si» var. önergeyle bu fıkranın çıkarılması, bunun da 
Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesi öngörülmüştü. 
Eğer bu önerge Komisyonca benimsenirse o zaman 
9 uncu maddeye bu kısmı almak gerekir. Komisyon
ca benimsenmez Genel Kurulca benimsenirse yine 
o şekilde değişiklik gerekiyor. Bu itibarla 8 inci mad
denin son şeklinin belirlendikten sonra 9 uncu mad
deye geçilmesinde yarar var. Doğrudan doğruya 10 
uncu maddeye geçilmesi daha uygun olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Eryılmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Sayın Başkanım, 8 inci madde biraz 
önce görüşüldü, tartışıldı ve muhtelif önergeler 
verildi. Bu önergeler oya sunuldu, reddedilenler red
dedildi; dikkate alınması gereken bir önerge vardı, o 
da dikkate alındı. Ta'biî o dikkate alman önergenin 
ışığı altında düzenleme yapılacaktır. 9 uncu madde 
müstakil hüküm getiren bir maddedir, 8 inci mad
deyle ilgisi yoktur. Bu bakımdan 9 uncu maddenin 
görüşülmesi uygun olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN .— Teşekkür ederim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — 8 inci maddenin 

son fıkrası değişirse 9 uncu maddeyle irtibatı vardır, 
o bakımdan... 

BAŞKAN — Sizi dinlediler ve ona göre bir ce
vap verdiler efendim. 

Değerli üyeler, bu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler lütfen işaret 'buyursundar... 

Sayın Banaz, Sayın Tutum, Sayın Narlıoğlu, Sa
yın Haznedar, Sayın Yarkın, Sayın Aydar. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Sayın Ko
misyonun yaptığı tashihe paralel bir redaksiyonu ye
rimden arz edebilir miyim?.. 
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BAŞKAN Tabiî efendim, buyurunuz. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Komisyon Başka

nımız «öncelikle ve otuz gün içinde» diye ifade bu
yurdular. «öncelikle ve en geç otuz gün içinde» olması 
lazım. Hem öncelik hem 30 gün içinde bir'biriyle 
bağdaşmıyor. Eğer tensip ederlerse daha uygun ola
caktır. 

BAŞKAN Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Eryılmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADİNA AZMİ ER

YILMAZ — Bir Anayasa hükmü olduğu için biz 
bunu almış bulunmaktayız. Anayasamızda «Cumhu
riyet Başsavcılığı Anayasa ve kanunlara uygunlu
ğu öncelikle inceler» diye bir hüküm vardır. Biz 
bunu tamamlamak için «Öncelikten» sonra «Ve otuz 
gün içirtde inceler» hükmünü getirmiş bulunmakta
yız. «öncelikle» hükmü Anayasadadır ve aynı an
lamdadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ba'ynı Banaz, buyurunuz. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Rdaksiyon bakımın

dan bir şey arz edeceğim Sayın Başkan... 
BAŞKAN ----- Efendim, konuşmalar bitsin, re

daksiyona sonra geçelim; Sayın Ender de işaret etti
ler zaten. 

Buyurunuz Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Ben bu ma'ddede teknik bir konuya değinmek 

istiyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin tüzük 
ve programlarının Anayasa ve kanun hükümlerine 
uygunluğunu ve kurucularının hukukî durumunu 
otuz gün inceleyecek. Gene aynı fıkranın sonunda
ki hükme göre kanunda gösterilen şartlan haiz ol
duklarının belgelen'dirilmesini yazı ile isteyecek. Bu 
yazı ile istemden itibaren bu belgeler otuz gün içinde 
Cumhuriyet Başsavcılığına verilecek. Tabiî bu bel
gelerin de incelenmesi var. 

Yazı ile istedik; tebliğden itibaren otuzuncu gün 
akşamı 15 kişinin hukukî durumlarını belgeleyen 
belgeler Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Bu belge
lerin de incelenmesi var. Demin arkadaşımız, «Bu 
30 gün ne zaman başlayacak?» dediler. Acaba bu 
noksan olan belgeler geldikten sonra Cumhuriyet 
Başsavcılığı bu belgeleri ve kişilerin hukukî durumu
nu 30 gün içinde mi inceleyecek, yoksa bu 30 gün 
içirtde inceledikten sonra bunlar gelecek, yeniden 
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bir süre mi vereceğiz? Bu iki 30 günün 'bir'biriyle 
çakışacağı kanaatindeyim. Buna bir şekil bulmak 
gerekiyor. Komisyonun dikkatini çekiyorum. 

, Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM -- Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlar; 
Bu Tasarıda Anayasaya uygun olarak bazı yeni 

kavramların da tartışma gündemine geldiğini görü
yoruz. Bu da «Denetleme» sözcüğüdür. 

Maddenin başlığı «Cumhuriyet Başsavcılığının 
kurulan partileri denetlemesi». Şimdi bu deyim Ana
yasaya uygun değil. Cumhuriyet Başsavcısı partileri 
denetleyemez; böyle bir yetki verilmemiş. Belki be
nim hukukî yorumum hatalı olabilir diye 69 uncu 
maddeyi okuyorum: «Cumhuriyet Başsavcılığı, ku
rulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucu
larının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hü
kümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve ön
celikle denetler; faaliyetlerini de takip eder.» 

Yani faaliyetleri üzerinde bir denetleme yetkisi 
yok. Denetleme doğrudan doğruya partilerin tüzük 
ve programlarının ve kurucuların hukukî durumları
nın denetlenmesiyle sınırlı. 

Olsa olsa başlık olarak «Cumhuriyet Başsavcılı
ğının kurulan partileri izleme görevi» diyebiliriz. 
Eğer «denetleme» sözcüğünü katarsanız, mümkün
dür; izleme ve denetieme görevini katmak isterse, 
ki madde 9'un içeriğinde dikkat ederseniz denetle
me sözcüğü yok; «inceler» diyor. Tabiî bu inceleme 
aslında bir denetlemedir. Çünkü bu incelemenin so
nunda o normal olarak denetleme işlevinin sonucu 
olan müeyyide uygulanır, mutlak surette. Yalnız iz
leme, benim anladığım kadarıyla büyük ölçüde en
formasyon, bilgi toplamadır. Bu bilgileri çeşitli kay
naklardan sağlayabileceği gibi doğrudan doğruya il
gililerden de isteyebilir. 

Yalnız burada benim aklıma gelen bir küçük 
nokta, tereddüt var. O da şu Bir kuruluştan bir bil
ginin istenmesi ve o bilginin o kuruluş tarafından, 
yani parti tarafından salt verilmemiş olması bir par
tinin kapatılma sebebi olabilir mi?.. 

Yineliyorum, Tasarının 104 üncü maddesinde 
Başsavcılık, eğer tebliğe rağmen süresi içinde istek 
yorine getirilmez veya cevap verilmezse siyasî parti
nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine resen 
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dava açabilir. Bilgi ve belgelerin verilmemesinin 
muhik bir sebebe dayanmadığının tespiti halinde 
kapatılır. 

Şimdi burada Anayasa Mahkemesine yeni bir 
görev veriliyor. Anayasa Mahkemesinin aslında bir 
partiyi faaliyetleri dolayısıyla, özellikle Anayasa ve 
bu Yasa hükümlerine uymaması halinde kapatabil
mesi doğal olarak normal olarak düşünülebilecek bir 
şey ama acaba belgelerin, bilgilerin salt verilmemiş 
olması ve bu verilmemenin de mahkemece muhik 
olarak bulunmaması halinde kapatılacaktır. 

Ta'biî bunun mefhumu muhalifi ne olabilir?.. 
Doğrusu özellikle Başsavcılık, Devlet makamı ve 
Devlet kudretini temsil eden bir makam olarak bü
tün imkânlarını kullanarak bilgi ve belgeleri topla
yabilir. 

Tabiî, belgelerin verilmemesi halinde bir cezaî 
müeyyide gerekiyorsa o da düşünülebilir; ama acaba 
bir kuruluşun salt bilgiyi vermemesi veya zamanın
da vermemesi bu kuruluşun, yani siyasî partinin hu
kukî varlığını sona erdirecek olan bir legal prosedü
rün başlatılmasına imkân verebilmeli midir?.. 

Böyle bir yorum yapınca insanın aklına şöyle 
bir yorum da gelebilir: Peki niye vermiyor? Ver
memesi için bir nedeni mi var? Vermiyorsa demek 
ki, saklayacak bazı şeyleri var, o halde iyi olur de
mek de mümkün. Belki o mantıktan hareket edilmiş. 
Acaba ben yanlış mı anlıyorum? 

Dolayısıyla bir bilgi veya belgenin zamanında 
ikaza rağmen verilmemiş olması, salt bu nedenle ve 
bunu da muhik bir sebebe dayandıramamış olması 
acaba esas kapatma amacıyla, Anayasanın esprisiyle, 
esas kapatılma amacıyla ne ölçüde uyuşabilir? Çün
kü hangi hallerde bunun kapatılabileceğini Anayasa 
büyük ölçüde öngörmüş. 

Burada belki de bu partileri çok daha biçimsel 
olarak yazışma şeylerine titizlikle riayeti gibi bir so
nuç doğurabilir. Bilmiyorum derneklerde bu var mı
dır, şimdi şu anda hatırlayamıyorum; ama acaba bu 
hangi maksatla konulmuş? Böyle bir yetkinin kulla
nılması acaba Anayasanın genel hükümlerine uygun 
düşüyor mu? 

Özetliyorum Sayın arkadaşlarım; 
Bir tanesi Cumhuriyet Başsavcılığının, kurulan 

partileri denetlemesi ereğini aşan bir başlık gibi gel
di bana. Sayın Komisyon Başkanımız nasıl yorum
da bulunacaklar bilemiyorum ama, hani burada Cum
huriyet Başsavcılığının bu izleme görevinin daha çok i 
ağırlıklı bir şekilde ortaya konması sanıyorum ki, , 
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partilerin demokratik kuruluşlar oluşu ve ona göste
rilen tîtzilikle daha uyuşur gibi geliyor başlık eğer 
«Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan partileri izle
me görevi» şeklinde değiştirilirse. Çünkü denetleme 
sözcüğü oldukça kapsamlı. Anayasanın kullandığın
dan biraz da'ha fazla genişletmiş gibi oluyoruz. Ana
yasa denetlemeyi çok sınırlı tutmuş, izlemeyi faali
yetlere inhisar ektirmiş. Halbuki burada partinin 
denetlenmesi demek, hem tüzük ve programlarını 
hem de faaliyetlerinin bütününü kapsayıcı bir anlam 

taşımaktadır. 
Sadece bir yorum olarak getirdim. Herhangi bir 

önergem yoktur; ama Saygıdeğer Komisyon eğer bu 
konuda tatmin edici bir cevap verirlerse kuşkusuz 
sorun aydınlatılmış olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
5 inci madde görüşülürken, 5 inci maddenin son 

fıkrasının oradan çıkartılıp yeri olan 9 uncu madde
ye alınması için bir önefge vermiştim. Tabiî süre 
çatışmasının da burada giderilmesi gerekiyor demiş
tim. Aynı mealdeki diğer bütün önergelerle birlikte 
Sayın Komisyon almışlardı. 

Şimdi o zaman 5 inci maddenin sonuncu fıkra
sındaki hükmün aşağı yukarı kelime itibariyle aynı 
olan birinci cümle ile birleştirilmesi gerekiyor. Yani 
birinci cümle birleştirilerek 30 günlük sürenin bura
ya konması gerekiyor; ama bu süre konduğu zaman 
sadece hiçbir eksiği olmayan parti müracaatının 30 
gün içinde Cumhuriyet Başsavcısı tarafından sonuç
landırılmasını kapsayacak; fakat eğer eksiği var ise, 
bu eksik için Cumhuriyet Başsavcısı bir bildiride bu
lunacak. Bu bildiri tarihinden itibaren otuz gün için
de bu eksiklikler tamamlanacak. Şimdi eksiklikler 
10 gün için de de tamamlanabilir ve onbeş gün için
de de tamamlanabilir; ama her halükârda bu yuka
rıdaki otuz günle çatışır. Onun için, eksiklerin ta
mamlandığı tarihten itibaren Cumhuriyet Başsavcı
sına ek bir süre verilmesi gerekiyor. Bendeniz bunun 
için bir de önerge verdim, (Bütün maddeyi kapsa
yan bir önerge verdim) bu ek süreyi de yirmi gün 
olarak tespit ettim, tabiî bu onbeş gün olabilir, on 
gün olabilir, daha fazla olabilir, bu Yüce Komis
yonun bileceği iştir. 

O bakımdan 5 inci maddenin son fıkrası ile bu 
madde birleştirilmek suretiyle yeni bir düzenlemenin 
yapılması gerekiyor. 
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Önergemin hakkında artık konuşmayacağıma gö
re, o önerge istikametinde oy kullanılmasını arz eder, 
teşekkür eiderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Benim bu maddede değinmek istediğim husus, 

bir ölçüde reda'ksiyonla ilgili Sayın Başkanım. Eğer 
müsaade ederseniz şimdi söyleyeyim. 

BAŞKAN — Söz aldığınıza göre kesmeyelim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — 9 uncu mad

denin birinci fıkrasını okuyorum: ' 

«Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan partilerin tü
zük ve programlarının ve kurucuların hukukî du
rumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygun
luğunu, kuruluşlarını takiben öncelikle inceler; ka
nunda gösterilen şartları haiz olduklarının belgelen-
dirilmesini yazı ile ister.» 

Şimdi bu noktalı virgülden sonraki kısım; yani 
yazı ile belgelendirilmesi istenen kısım inanıyorum 
'ki Komisyonca sa'dece kurucularının hukukî durum
larıyla ilgili olması gerekir. Oysa, üst tarafa tama
mına şamilmiş gibi düzenlenmiş, cümle, sanki tüzü
ğün de, sanki programların da hukukî durumlarının, 
kanunda gösterilen şartlara haiz olduklarının Baş
savcılık foelgelendirilmesini isteyecekmiş gibi bir inti
ba uyanıyor. Tabiî ki kesinlikle böyle değil. Onun 
için acaba noktalı virgülden sonra oraya bir sözcük, 
sadece «'kurucuların» sözcüğünü ilave etsek, Sayın 
Komisyon buna katılır mı- Onu arz edecektim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

8 inci madde ile 9 uncu maddenin irtibatından 
biraz evvel bahsetmiştim; Sayın Sözcü, bunların bir
biriyle ilgili olmadığını, 9'un müstakil madde ol
duğunu ifade etti. 9 elbette ki müstakil madde; an
cak 8'le ilgili bir önerge benimsenmişti. Bu önergede, 
8'in son fıkrasındaki «İçişleri Bakanlığı, kuruluş bil
dirisi ile eklerinde noksanlık görürse, noksanların ta
mamlanmasını ilgili partiden ister.» kısmı yoktur. 
Bu önerge benimsenerek oylandı. Bu önergeye Ko- I 
misyon katıldığı takdirde, bu noksanlığı kim bildi
recektir. Komisyon katılmayıp da, Genel Kurul ısrar 
ettiği ve 8 inci madde bu şekilde; yani Sayın Göktepe 
ile Öztürk'ün önergeleri istikametinde kabul edildiği 

takdirde, bildiri ve eklerindeki noksanlıklar kim ta
rafından istenecektir? Bunun için irtibat var, 9 gö
rüşülmesin, 10'a geçilsin, 8 son şeklini alıp geldik
ten sonra 9'a başlansın demiştim ve o amaçla da; 
yani 8 öyle kabul edilirse diye, 9 uncu maddenin ilk 
fıkrasının şöyle değiştirilmesini istemiştim: «Cumhu
riyet Başsavcılığı kurulan partilerin kuruluş bildirisi 
ve eklerinde noksanlık olup olmadığını...» ve devam 
ediyor kalan kısmı; 8 o şekilde değiştiği takdirde. 

Onun için çok irtibat vardır, neden 9'a başlandığı
nı bir türlü anlayamadım, şimdi bilmiyorum maksa
dımı açıklayabildim mi? 

Ayrıca, Sayın Haznedar'ın değindiği konu, ger
çekten önemli bir eksiklikti. «Kanunda gösterilen 
şartları haiz olduklarının belgelendirilmesini yazı ile 
ister.». Herhalde bu «Tüzük ve programlarının ka
nunda gösterilen şartları haiz olduklarının belgelen-
dirilmesini yazı ile ister» anlamını taşımaması lazım. 
Eğer, «kurucuların» diye bir kelime eklenmediği tak
dirde bu fıkra, noktalı virgülden sonraki kısım sanki 
tüzük ve programların kanunî şartları haiz olduğu
nun belgelenmesi istenecek gibi bir anlam taşır. Kal
dı ki, zaten Eski Siyasî Partiler Kanununda da ku
rucuların kanunen haiz olduğu şartların belgelenmesi
ni ister şeklindedir; bizim önergemizde de aynı deyim 
vardır. Yoksa, tüzük ve programlarını inceler ve tüzük 
ve programları eğer bu Siyasî Partiler Kanununun, 
siyasî partilere yasaklanan kısımlardaki hükümleri ta
şıyorsa, 103 üncü maddeye göre şöyle bir hüküm var: 
«Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin 
faaliyetini düzenleyen ve yetkili parti organları ve 
evvelce yürürlüğe konmuş olan diğer parti mevzuatı
nın, bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
deler hükümlerine aykırı olması halinde, kapatılması 
ile ilgili hükümler uygulanır.» 

Demek oluyor ki, onların belgelendirilmesi değil, 
onların yasaklanan amaçlarıyla ilgili bir şey taşıma
ması önemli. İnceleme sonunda bu çıkarsa zaten ka
patılma ile ilgili hükümler uygulanır. Yoksa, ayrıca 
belgelendirilen, belgelendirilmesi istenilen şeyler bir 
süre içinde istenmektedir, bu süre de yerine getiril
mediği takdirde 104 üncü madde hükmüne göre işlem 
yapılmaktadır. Demek ki, birinci fıkranın son cüm
lesinin başına «kurucuların kanunda gösterilen şart
lara haiz olduklarının belgelendirilmesin} yazı ile is
ter» şeklinde olması gerekir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Bir sayın üyenin temas ettiği konuya, diğer bir sa

yın üye aynı konu üzerinde durmazsa faydalı olur. 
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Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Cumhuriyet Başsavcılığının kurulmuş siyasî parti

lerin, bir başka deyimle 8 inci madde esasları içinde 
tüzelkişilik kazanmış siyasî partilerin kuruluş bildirisi 
ve bağlı belgeleriyle kurucu heyetin taşıması gere
ken şartlarını hukuk, Anayasa ve kanun çerçevesinde 
incelenmesi görevini otuz gün içinde, (ki Sayın Ko
misyon bu süreyi 5 inci maddenin son fıkrasının dik
kate alınması nedeniyle buraya getirmiştir) yapacağı 
hükmünü ben elbetteki yargı denetimi açısından uygun 
bulmaktayım; ancak süre oldukça uzundur. 

4 üncü maddeye dönüp bakarsak, 4 ve arkasından 
da yine «Siyasî parti kurma hakkı» başlıklı 5 inci mad
deye bakarsak, burada siyasî parti kurucularının tabi 
oldukları kendi programlarında, özellikle taşıması ve 
ona yer vermeleri lazım gelen temel esaslar yer al
maktadır. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nü bozmadığını, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin 
varlığını tehlikeye düşürmediğini, temel hak ve hür
riyetleri yok etmediği gibi, 5 inci maddede sıralanan 
esaslar aslında iki temel anlam taşımaktadır kurucu 
heyetler iç in: 

Bir anlam, kurucu heyetlerin bizatihi kendi ha
yatlarında bunları işlememiş olması esasıdır. İkincisi 
ise, kuracakları partinin tüzüğünde ve programında bu 
esaslara aykırı hükümlerin bulunmamasıdır. 

9 uncu maddeyi tedvin ederken, Cumhuriyet Baş
savcılığını inceleme görevini yapma hususunu da bu
rada madde ile göstermek lazım gelir. Bu maddenin 
Cumhuriyet Başsavcılığına söylediğim iki anaesas içe
risinde yol gösterici olmadığını ifade etmek istiyorum. 
Olayın biri budur. Diğeri de, otuz gün süre içerisin
de bu kurulacak partinin kuruluş heyetinin durumu, 
tüzük ve programını inceleyen Cumhuriyet Başsavcı
lığı, bunlardan, durumlarına ilişkin belge isterken acaba 
ne isteyecektir? Yani, siz temel hak ve hürriyetleri 
yok etmediğinizi ispat ediniz mi diyecektir, bunu 
belgelendiriniz mi diyecektir. Yoksa, siz iyi vatandaş
larsınız, muhtardan bir iyi hal kâğıdı mı getirin di
yecektir? Yoksa Cumhuriyet savcılığından sabıka kay
dınızı getiriniz mi diyecektir. Yani, madde tedvin edi
lirken yargı denetimine de yol gösterici olmak la
zımdır. 

Bu bakımdan, maddeyi noksan bulduğumu arz 
eder saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyonun sayın üyelere cevap lütfetme

sini rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; 

9 uncu madde, gerçekten Tutum arkadaşımızın da 
belirttiği gibı\ Anayasanın uygulanmasına ilişkin bir 
maddedir ve madde düzenlenirken de yine Anayasa 
hükümlerini temel dayanak olarak almış bulunmakta
dır ve maddenin metninde de bu yer almıştır. «Cum
huriyet Başsavcılığı kurulan partilerin tüzük ve prog
ramlarının ve kurucuların hukukî durumlarının Ana
yasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşla
rını takiben öncelikle inceler.» 

Yalnız burada, kurucuların «Kanunda gösterilen 
şartları haiz olduklarının belgelendirilmesini yazı ile 
ister.» Gerçekten bir noksanlık görüldüğünü Sayın 
Haznedar'ın görüşlerine uygun olarak burada düzelt
mek lazım gelir. Bunu da belirtmek istiyoruz ve 
Komisyonumuz bunu kabul etmiş durumdadır. Kuru
cuların hukukî durumlarını inceler. 

«Yukarıda söz konusu edilen istemin tebliği tari
hinden başlayarak otuz gün içinde noksanlık gös
terilmediği veya belgelendirme sağlanmadığı takdirde, 
siyasî partilerin kapatılmasına dair hükümler uygu
lanır.» 

Şimdi burada «Otuz gün içinde noksanlık gide
rilmediği ve belgelendirme sağlanmadığı takdirde» 
yeni, bu otuz gün içinde sağlanmazsa partilerin kapa
tılmasına dair hükümler uygulanır. Bu hükmün müp-
hemiyete yol açtığını Sayın Tutum Arkadaşımız belirt
mişlerdir. Eski Siyasî Partiler Kanununda da aynı 
hüküm mevcuttur, hatta sabahki oturumda, arz et
tim; eski Siyasî Partiler Kanununda şekil noksanlı
ğından dolayı da dava açılacağı ve kapatma davası 
açılacağı hükmü altına alınmış bulunmaktaydı. Ko
misyondaki incelemede bunun çok ağır bir hüküm ol
duğunu, şekil noksanlığından dolayı dava açılmasına 
sebebiyet verilmemesinin Komisyonumuzun tartışarak 
varmış olduğu bir netice olduğunu ve partilere ko
laylık sağladığını belirtmeye çalışmıştım. Demek ki 
yukarıdaki düzenleme gayet yerinde olan bir hüküm-
müş, düzenlemeymiş. 

Şimdi yukarıda sözü edilen istemin tebliğ tarihin
de başlayarak otuz gün içinde noksanlık giderilmediği 
hususunda; biz, kuruluşa, izin alınmaksızın partiler 

— 638 — 



Danışma Meclisi B : 59 18 . 2 . 1983 O : 4 

kurumlar müessesesini getirirken, elbette ki hukukî 
durumları uygun olmayan kurucuların ve bunu da 
belgelendirmeyen bir partiyi de ilanihaye devam et
tirmekte bir fayda yoktur. Evet parti kurulmuştur; 
fakat bu partinin kapatılması da gayet tabiîdir. Bunu 
izin müessesesine bağlamak mümkün değildir veyahut 
önceden izin almaksızın partiler kurulur müessesesine 
aykırı bir yönü yoktur. 

Ancak, «Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan parti
leri denetlemesi» diye bir başlık vardır. Bu Cumhu
riyet Başsavcılığı kurulan partileri denetlemesi, ku
ruluş anında denetlemedir; çünkü hüküm 68 inci 
maddeden alınmalıdır. Yeni bir uygulamadır; an
cak, zaten kuruluşu takip eden bir hükümdür. Ku
ruluş anındaki denetlemedir. Biz, hiçbir zaman Ana
yasa hükümlerinden daha fazlasını getirmek işitemi
yoruz ve getirmedik de. Bu, kuruluş anındaki bir de
netlemeyi ifade eder. 

Sayın Yarkın Arkadaşımız 8 inci madde ile 9 
uncu madde arasında ilişki olduğunu, daha önceki 
bir önergenin kabul edildiğinden bahsettiler. 

23 önerge reddedildi. «Bu 23 önergenin «Hepsini 
mi?» diye Sayın Başkanım sordular. «Bu «Hepsi» 
denen önergelerde o son fıkra da vardı; reddedildi. 
Ancak, kabul ettiğimiz önergede bir yenilik varsa o 
kabul edildi. O da Anayasa Mahkemesine dikkate 
alınmak üzere kabul edildi. Anayasa Mahkemesine 
gönderme hükmü kabul edildi; Resmî Gazetede dik
kate alınma, Resmî Gazetede ilan edilmeme. Son 
fıkraya ait reddedilen önergeler çok fazladır. Yüce 
Kurulunuzun bugünkü kabul etmiş olduğu karar ge
reğince bundan sonra bu türlü yanlışlıklara mahal 
verilmeyecektir, önergeler tasnif edilecektir ve bu 
şekilde olacaktır. Aksi takdirde 23 tane önergeden 
hepsi zaten aktarılmak isteniyordu. Uyguner'in öner
gesi de aynıydı, Sayın Gürbüz'ün konuşmaları da 
aynıydı, Sayın Güray'ın konuşmaları da aynıydı. Bun
lar reddedildi. Bu bakımdan bir yanlışlık yoktur. İn
celendiği zaman bunlar görülecektir. 

Bu bakımdan, 9 uncu madde müstakil bir mad
dedir görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ana
yasaya uygundur, Anayasanın hükümleri yerine getiril
miştir. Esasında 1961 Anayasası da, aynı; «Partiler 
izin alınmaksızın kurulurlar» hükmünü getirmişti, 56 
ncı veya 57 nci maddesiyle getirilmişti. 1982 Ana
yasasında da farklı bir hüküm yoktur. 1961 Ana
yasası ile 1982 Anayasasının bu hükümleri paralel
dir. 648 sayılı Kanunda da bu hükümler aynen mev
cuttur, hatta biz 648 sayılı Kanundaki şekil noksan

lığından dolayı kapatma davası açacağını da kal
dırmış bulunmaktayız. Madde hakkında Komisyon 
olarak maruzatımız bu kadardır. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
önergeler hakkında soru sormak isteyen, redak

siyonla ilgili soru sormak isteyen vardı. Redaksiyonla 
ilgili soruları «Daha sonra» demiştik... Demek ki 
vazgeçtiler. 

Sayın öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, Kanunun 

önemini bir kere daha vurgulamakta hiçbir yarar 
görmüyorum. Ne kadar hassas ve önemli bir Yasa 
Tasarısını görüştüğümüz açık. 

Sayın Tutum'un bir yorumu üzerine yaptıkları 
açıklamada Sayın Sözcü, «Bu Cumhuriyet Başsavcı
lığının kurulan partileri denetlemesi şeklindeki başlık, 
aslında ikinci kısım olan teşkilat kısmında yer aldığı
na göre, kuruluş safhasındaki bir denetlemedir, faa
liyet süresindeki denetlemeyi içermez» dediler. Yalnız 
Sayın Başkanım, ben düşünüyorum ki, bir kanunun 
başarısı ve net bir şekilde uygulanabilmesi, kişiler 
tarafından farklı yorumlara ve sual işaretlerine yol 
açmayacak bir şekilde olursa ancak mümkündür. 

Şimdi eğer biz siyasî partileri, normal faaliyetleri 
safhasında da, örneğin Cumhuriyet Başsavcılığı ta
rafından denetlenmelerini öngörseydik nasıl bir baş
lık koyardık veya böyle bir başlık mı koyardık?.. Baş
ka türlü bir başlık olamaz mı?.. Eğer sadece kuruluş 
safhasında bir denetleme ise bu, o zaman ben zanne
diyorum ki Komisyonumuz buna farklı bir düzenle
me getiremez mi?.. Birinci sorum bu. 

İkincisi efendim, «kurucuların hukukî durumlarının 
kanunda gösterilen şartlara haiz olduklarının belgelen
mesi. «Kişilerin hukukî durumlarının Kanuna uygun
luğunun belgelendirilmesi ne demektir?.. Yani, ne gi
bi belgeler insanların hukukî durumlarını, Kanuna 
uygunluğunu gösteren belgelerdir?.. Ben, bunu bilme
diğim için soruyorum; yani ne gibi belgeler istene
cek hukukî durumu Kanuna uygun mu değil mi diye, 
nasıl belgeler bunlar?,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Eryılmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Sayın Başkanım, gerçi zabıtlara geçti; 
ama Komisyonumuz kuruluşu denetlemeyi kabul et
miş bulunmaktadır. Başlığı o şekilde düzelteceğiz. Re
daksiyon Komisyonumuz bunu en uygun bir şekilde 
düzeltecek. Gerçekten bir yanlış anlaşılmaya meydan 
vermesin diye. 
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Kurulan partilerin kurucularının hukukî durumu
nun denetlenmesi önem arz etmektedir. Biz 8 inci mad
deyi görüşürken, kurucuların sadece «Siyasî partiler, 
milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az onbeş, Türk 
vatandaşı tarafından kurulur.» şeklinde kararlaştırdık. 
Milletvekili seçilme yeterliğine sahip kimseler, Ana
yasanın 76 ncı maddesinde düzenlenmiştir ve parti
lerle ilgili Anayasa hükmü, 76 ncı maddeyi bilerek, 
«Anayasa ve kanunlara uygunluğunu inceler» diyor. 
Şu halde kurucuların demek ki, Anayasadaki o 76 ncı 
maddede seçilme birçok sıralanmış bulunmaktadır. 
Bunu inceleyecektir. Bu bakımdan, mesela şekli aşan, 
daha önceki oturumda da misal olarak verildi, şekli 
aşan esasa ilişkin hukukî durumlar vardır. Cumhu
riyet Başsavcılığı elbette onları inceleyecektir. 

Benim maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ender, 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, bu bel

geler istenirken efendim, şahıslardan istenecek, yahut 
partilerden istenecek. Diyelim ki, 15 kişi partiyi kurdu, 
bunlardan herhangi bir tanesi bu belgeleri tamamlaya
madı, alamadı, getiremedi, zamanında, 30 günlük sü
re içinde getirmedi. Yahutta (siyasî hayatımızda çok 
olan şeyler) tuttular muhalif partiden bir iki kişi ada
mı aldılar yurt dışına kaçırdılar, götürdüler, belge ta
mamlanamadı. Ne yapılacak o zaman?.. Savcılık ka
patacak ımı bu partiyi?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Hukukumuzda hakkı düşüren süreler 
vardır. IBu da bir 'hakkı düşüren süredir. Dava açma 
müddeti 90 gündür. Bunu kaçırdığınız zaman ne olur
sa, bu da öyle olacaktır. Hakkı düşürüyor. 

MUZAFFER ENDER — Kurucu üye sayısı dü
şecektir kaçırılınca, 14'e düşecektir. En az 15 kişi is
tiyoruz, yerine yenisini mi ikâme edeceğiz? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Bundan sonra kanunlara uygun hareket 
edilmemenin de müeyyidelerini getiren maddeler dü
zenlenmiştir. Tümü incelendiğinde, 104 üncü madde 
de incelendiğinde aynı neticeye varılacaktır. Bu bakım
dan, siyasî partilerin kapatılmasına dair hükümler uy
gulanır. 

Cumhuriyet Başsavcısı dava açar, Anayasa Mah
kemesi sizin durumları da tartışabilir veya bunun 
neticesine parti katlanırsa, mesele yok; fakat bizim 
«İzin alınmaksızın kurulur» müessesesini bu şekilde 
yormamak lazım gelir, Elbetteki kurucuların hukukî 
durumlarını inceleme görevi Cumhuriyet Başsavcılı

ğına verilmesi ve bunun da ciddî partiler için 30 gün 
içerisinde yerine getirilmesi gereklidir. Bu hüküm esa
sında da geçmişte de hiçbir ihtilaf meydana getirme
miştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, ben bir hususu 

hatırlatmak bakımından bu soruyu soruyorum, soru 
da değil daha doğrusu. Bu bölümde bulunan partilerin 
kurulması, Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan par
tileri denetlemesi ve parti sicili. Bu üç bölümdeki bu 
üç madde birbiriyle yakinen ilgili ve koordineli bir 
şekilde hazırlanması gerekiyor. 'Bu bakımdan, Cumhu
riyet Başsavcılığının partileri denetlemesinin hemen de
ğiştirilmesine öyle tahmin ediyorum ki, Komisyon 
karar verdi yahutta benimsedi, bu husus parti sici
liyle yakinen ilgilidir. 10 uncu madde görüşülmeden 
bu hususta karar verilmezse daha iyi olur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Her ne kadar bunların birbirleriyle ya
kın ilişkisi var ise Sayın Dikmen, parti sicili 10 un
cu maddede düzenlenmiştir ve parti sicilinde nelerin 
yazılacağı yine 10 uncu maddede ayrı ayrı bentler 
halinde düzenlenmiştir ve bu düzenlememizi biraz 
daha ileri götürmek için öyle tahmin ederim ki öner
geler verilmiştir. Mesela bu önergeler arasında Sa
yın Feridun Güray'ın önergesi de mevcuttur ve Ko
misyonumuz da Güray'ın önergesini kabul etmiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan, 10 uncu maddeyi de biz 
bunlara paralel şekilde ve onları tamamlayıcı şekilde 
düzenlenmiş bulunmaktayız ve esasen 10, un
cu madde yabancı bir ımadde değildir, da
ha önce de kullanılmış bir maddedir. An
cak bu 10 uncu madde daha önce Anayasa Mahke
mesince tutulan sicili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın
dan tutulmasını emretmektedir, düzenlemektedir. Bu 
bakımdan, 10 uncu maddenin ayrıca düzenlenmesi 
gereklidir bizim düzenlememize göre. 

ALİ DİKMEN — Bu maddedekine sicil diyemi
yoruz da o bakımdan. 

BAŞKAN — Efendim, soruyu bir defa soralım, 
cevabı alalım, vaktimiz hiç müsait değil. Karşılıklı 
konuşmaya geçtiğimiz zaman bunlar saatleri alır. 

Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜUBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, 9 uncu 

maddenin ilk fıkrasının birinci cümlesi aynen Anaya
sanın 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasından alın
mıştır. Ancak, Oturum başında Anayasa Komisyonu 
Başkanının yaptığı teklif ile «ve otuz gün içinde» ek-
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lendi. Anayasadan aynen alınan bu madde Anayasada 
«Denetler», bu maddede «İnceler» hükmüyle sona er
mektedir. Bu iki hüküm arasında Anayasa Komisyo
nu bir fark görüyor mu?.. Anayasadaki hüküm neden 
değiştirilmiştir?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Kuruluşu incelediği belirtilmiştir. Şimdi 
Anayasadaki hükmü açıyorum; «Cumhuriyet Başsav
cılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve 
kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun 
hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve 
öncelikle denetler..» 

Burada, «... öncelikle inceler» hükmünü; denetle
me, inceleme arasında kuruluşu takiben inceleme, de
netleme; bunların arasında bir fark olmadığını kabul 
ediyoruz. Biz aynı anlamda anlıyoruz, «... kuruluşla
rını takiben kurulan partilerin, kurucuların 'hukukî 
durumunu inceler.» Burada bir yanlış anlamaya mey
dan verecek veyahutta Anayasaya aykırı düşecek bir 
hususun olmadığı kanısındayız. Komisyon olarak bu
nu düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sağışman, buyurunuz efendim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Sözcünün 

soruları cevaplandırdıktan sonra hâlâ bir noktayı ay
dınlanmamış görüyorum. Eksikliklerini tamamlayan 
bir siyasî partinin tescili mevzubahis midir ve ne ka
dar zaman içinde yapılacaktır? Eksikliklerini zama
nında tamamlamış (otuz gün içerisinde) bir siyasî par-. 
tinin daha sonra inceleme süresi var mıdır veyahut 
tescil müddeti için bir şey düşünüyor musunuz? Mev
zu bu. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Eğer (otuz gün içinde eksikliklerini ta
mamlamış ise, mesele yok. Artık o partinin kapatıl
ması için dava açamayacak; ama sicillerinde ayrıca 
yükümler var, hukukî durumları değişmişse veyahut
ta başka türlü bir durum olmuşsa parti sicillerinde 
bunu da bildirmeleri lazımdır partinin. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Hayır, ben bunu 
sormuyorum. Tescili tamamlandı veyahut belgeler ta
mamlandı parti tarafından, ondan sonra partiye «İşi
niz tamamdır siciliniz tamamdır» diye bir tebligat ya
pılacak mı, «Tesciliniz tamamdır» denecek mi? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Kurulmuş oluyor artık. Parti otuz gün 
içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığının istediği belgeleri 
verirse, tevsik ederse partinin kapatılması yoluna gi
dilmeyecektir. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
peğerli üyeler, önergelere geçiyoruz. Sayın Tasnif 

Heyeti önergeleri tetkik etmek suretiyle gruplandır-
mıştır. 

Birinci grup önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 9 uncu maddesinin kenar başlığının ve madde 
metninin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Paşa SARIOĞLU 

Partilerin denetlenmesi: 
Madde 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin 

kuruluşlarını takiben tüzük ve programlarının ve ku
rucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun 
hükümlerine uygunluğunu otuz gün içinde inceler; 
kanunda gösterilen şartları haiz olduklarının belgelen-
dirilmesini yazı ile ister. 

Söz konusu istemin tebliğ tarihinden başlayarak 
otuz gün içinde eksiklik giderilmediği veya belgelen
dirme sağlanmadığı takdirde siyasî partilerin kapatıl
masına dair hüküm uygulanır. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 9 uncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan partileri de
netlemesi : 

Madde 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan 
partilerin kuruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık olup 
olmadığını, partilerin tüzük ve programlarının ve ku
rucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun 
hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben otuz 
gün içinde öncelikle inceler; kurucuların kanunda 
gösterilen şartları haiz olduklarının belgelendirilme-
sini, kuruluş bildiri ve eklerinde görülen noksanlık
ların tamamlanmasını ilgili partiden yazı ile ister. 

Bu istemin tebliği tarihinden başlayarak otuz gün 
içinde noksanlık giderilmediği veya belgelendirme 
sağlanmadığı takdirde, siyasî partilerin kapatılmasına 
dair hükümler uygulanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 
M Fevzi UYGUNER Enis MURATOĞLU 
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Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan partileri de
netlemesi : 

Madde 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan 
partilerin tüzük ve programlan ile kurucularının hu
kukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine 
uygunluğunu, kuruluşlarını takiben öncelikle inceler. 
Kuruluş belgelerinde noksanlık görürse, bu noksan
lıkların tamamlanmasını yazı ile ister. 

Siyasî partinin incelenen tüzük ve programının 
veya kuruluşlarının hukukî durumlarının Anayasaya 
veya kanun hükümlerine uygun olmadığının tespiti 
veya belgelerde görülen noksanlıkların tamamlanma
sı hususundaki istemin siyasî partiye tebliği tarihin
den başlayarak otuz gün içinde yerine getirilmemesi 
hallerinde, siyasî partilerin kapatılmasına dair hü
kümler uygulanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 9 uncu mad

desinin aşağıdaki biçimde düzenlenmesini saygıyla 
arz ve teklif ederim. 

Necip BİLGE 

Madde 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan 
partilerin tüzük ve programlarının ve kurucuların 
hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümleri
ne uygunluğunu, kuruluşlarını izleyen otuz gün için
de öncelikle inceler; gerekirse, kanunda gösterilen 
şartları haiz olduklarının belgelendirilmesin! yazı ile 
ister. 

Yukarıda söz konusu edilen istemin tebliği tari
hini izleyen otuz gün içinde noksanlık giderilmediği 
veya belgelendirme sağlanmadığı takdirde, siyasî par
tilerin kapatılmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısındaki, partilerin denetlenmesi ile ilgili 9 uncu 
maddesine birinci fıkranın ikinci satırındaki, (...uy
gunluğunu, kuruluşlarını takiben öncelikle...» iba
resinin, (...uygunluğunu, kuruluşlarını takiben otuz 
gün içinde öncelikle...) şekline getirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

LÜTFULLAH TOSYALI —' Sayın Başkanım, 
Komisyon yerine getirmiştir, işlemden kaldırılmasını 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, be

nim önergem 8 inci maddenin son Mrasına göre dü
zenlenmişti, yani 8 inci maddenin o şekilde kabulüne 

bağlı idi. Bu itibarla ne şekil alacağı henüz belli ol
madığı için önergemin işlemden alınmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Değerli üyeler, önergeler üzerinde görüşmeye 

başlamadan evvel bir hususu şimdiden bilgilerinize 
arz etmek istiyorum. Genel Kurul olarak bu Tasarı
nın görüşülmesine başlamadan evvel aldığımız kara
ra göre, lüzum görüldüğünde geceleri de çalışılması 
kabul edilmişti. Bu itibarla, bu çalışmaya bu gece
den itibaren başlayacağız; şüphesiz kararlarınızı ala
rak, yalnız şimdiden arz ediyorum, Birleşimin sonun
da bu kararı verdiğiniz takdirde bu gece çalışma ya
pacağız. 

Değerli üyeler, Sayın Sanoğlu'nun ve Sayın Enis 
Muratoğlu ile Sayın Uyguner'in önergeleri var. 

Sayın Sarıoğlu, buyurunuz efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; benim 

önergem, doğrudan doğruya bu maddenin başlığının 
düzenlenmesiyle ilgilidir. 

Aslında, başından itibaren takip etmemiz lazım 
gelen bir husus vardı, zannediyorum ben de bunu 
gözden kaçırdım; çünkü baktığımız zaman mesela 
birinci kısımda, «Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı.» 
Şimdi, bundan sonra devam ediyoruz, «Siyasî parti
lerin Anayasadaki yeri, vazgeçilmezliği ve niteliği» 
«Siyasî partilerin kurulması» ondan sonra «siyasî» 
kelimesi çıkarılmak suretiyle «Üye olma ve üyelik
ten ayrılma serbestiği» devam ediyor «Siyasî partile
rin teşkilatı» ondan sonra «Partilerin kurulması» di
yoruz. Zannediyorum ki, burada bu «siyasî» kelime
si düzenlemede ya bütün bu sözcüklerin başına gel
mesi lazımdı veya başlangıçta geçtiği için çıkarılma
sı lazımdı. 

Benim maddeyle ilgili düzenlemem şundan iba
rettir; «Siyasî partilerin teşkilatı» «Partilerin kurul
ması» dendikten sonra, burada «Cumhuriyet Başsav
cılığının kurulan partileri denetlemesi» kenar başlık 
olarak konmuştur. Zannediyorum bu ahenk içerisin
de «Cumhuriyet Başsavcılığı» kelimesinin, sözcükle
rinin çıkarılması lazımdır, sadece düzenlemeye uy
gun olarak «Partilerin denetlenmesinden ibarettir. 

İkinci husus da, ikinci fıkrada «Yukarıda sözko-
nusu edilen» denmektedir, «yukarıda» ve «edilen» ke
limelerine lüzum yoktur, sadece «sözkonusu» istemi
nin burada geçmesi yeterlidir. 

Diğer bir husus otuz gün içindeydi, onu Sayın 
Komisyon Başkanımız tekabbül ettiler, öncelikle de 
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onun başına geldiği için o zaten yer almış oldu. Be
nim arz etmek istediğim bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Değerli üyeler, bir konuyu daha arz edeceğim; 

biliyorsunuz Anayasa görüşmesinde önergelerin lehin
de, aleyhinde birer üyeye söz verme hususunu Anayasa
nın görüşülmesine ait değişiklikte kabul etmiştik, buna 
bilahara devam ettik Anayasa görüşmesinden sonra 
da; fakat Tüzüğümüzün 78 inci maddesinde önerge 
üzerinde yalnız önerge sahibi konuşur bilahara Genel 
Kurulun dikkatine sunulur şeklinde bir hüküm var
dır; ama biz bu defa Siyasî Partiler Kanunu görüş
me programını hazırlarken daha evvelki uygulamaya 
benzer tarzda bir madde koymak suretiyle önergele
rin lehinde ve aleyhinde konuşmaya aitti bir fıkra 
eklemiştik programımıza. 

Tensip ederseniz, demin kabul ettiğimiz yeni gö
rüşme esaslarına bunu da ilave etmek suretiyle öner
geler üzerinde yalnız önerge sahipleri görüşsün, leh
te, aleyhte görüşme konusunu kaldıralım, bunu ten
siplerinize arz edeceğim. 

Efendim, Tüzüğün 78 inci maddesi gayet sarih, 
diğer bütün görüşmelerde bu tarzda hareket etme
mizde yarar var, oylarınıza sunacağım tabiî kabul 
ederseniz uygularız, etmezseniz kalır. («Anlayama
dık.» sesleri.) 

Değerli üyeler, konu şu Tüzüğümüzün 78 inci 
maddesinde önergeler üzerinde yalnız önerge sahip-' 
leri konuşur, lehte, aleyhte bir söz verilmesi öngö
rülmemiştir. Sırf Anayasaya mahsus olmak üzere bir 
değişiklik yaptık, orada kabul ettik; fakat Anayasa 
görüşülmesinden sonra da buna devam ettik; ama 
bu devamımız Tüzüğümüze gayet tabiî uygun bir de
vam değildir. Bu defa da bu Siyasî Partiler Kanunu
nun görüşme esaslarını tespit ederken yaptığımız 
programa o alışkanlığımıza dayanarak lehte ve aleyh
te konuşmayı ilave etmiştik. Az evvel yeni bir gö
rüşme esaslarını ihtiva eden program yaptık, buna 
tensip ederseniz 78 inci maddeye uymak suretiyle 
önergeler üzerinde yalnız önerge sahiplerinin açık-

, lama yapması, ayrıca lehte aleyhte bir konuşmaya im
kân verilmemesi. Çünkü, takdir edersiniz bir mad
de. üzerinde 20 - 25 önerge veriliyor, 20 - 25 önerge 
üzerinde hem önerge sahibi konuşacak, hem lehte 
aleyhte konuşulacak bu çok büyük zaman israfına 
sebep olacak. 

Madde üzerinde esasen 6 üyemiz- konuştuktan 
sonra konu aydınlanıyor demektir. O itibarla bu hu-

— 643 

18 . 1 . 1983 O : 4 

susu takdirlerinize arz ediyorum kabul buyurursanız 
önerge üzerinde yalnız önerge sahipleri görüşmüş 
olurlar. 

Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkanım, 

önerge sahibi zaten kendi önergesi üzerinde konuşur
ken lehte konuşuyor; ama müsaade buyurun bir kişi 
de aleyhte konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade benim haddim 
değil, müsaade Genel Kurulun kararı ile kararlaştı
rılır. Ben, bir hususu arz ediyorum, çok sıkışık bir 
durumdayız arz ediyorum. Cumartesi, pazar günle
ri dahi çalışmak zorundayız o itibarla bir tedbir ol
mak /üzere, takdir edersiniz karara bağlarız, etmez
seniz bağlamayız. 

Sayın Bayer buyurun. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Efendim, kabul 

ettiğimiz esasa göre, bir su komisyonu kurduk ve 
önergeleri bölümlere, gruplara ayırıyor. Müsaade 
edin her gurubun üzerinde bir aleyhinde, bir lehin
de konuşalım, hiç konuşulmadan olmaz Sayın Baş
kanım., 

BAŞKAN — Sayın Bayer, bakın grup olarak yap
tık değil mi? Şimdi üç tane veya dört tane önerge 
bir grup olarak önümüze geldi, siz tahmin ediyor mu
sunuz önergeler üzerinde, grup önergeleri üzerinde 
yalnız bir tek önerge sahibi konuşacaktır; hayır. 
Şimdi mesela, Sayın Muratoğlu ile Sayın Uyguner'in 
de önergesi vardır, o arkadaşlarımız da görüşecekler. 
Birinci önerge üzerinde önerge sahibi Sayın Sarıoğ
lu görüştü, Sayın Sarıoğlu'nun önergesi üzerinde iki 
üye lehte aleyhte konuşacak, Sayın Uyguner'in ve Sa
yın Muratoğlu'nun önergesi üzerinde yine aleyhte ve 
lehte konuşulacak onun için bu söylediğiniz pek ger
çekleşemez. 

MUHSİN ZEKAİ BAYER — Efendim, aleyhin
de konuşmama da nasıl yapalım? 

BAŞKAN —- Efendim, dinledim açıklamanızı. 
Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, görüştüğü

müz Yasa hakikaten çok mühim bir Yasadır, bunu 
muhakkak ayın 28'ine yetiştirmek diye bir problemi 
de ben şahsen kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, siz kabul etmeyebilirsiniz, 
Genel Kurul bir karar verdi, bu Genel Kurulun ka
rarı müsaade buyurun, Genel Kurulun kararı çok 
önemlidir. 

I. DOĞAN GÜRBÜZ — Değiştiririz. 
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BAŞKAN — Ayrı, değiştirmede elinizdedir, çok 1 
önemlidir, bu karara istinaden biz, bizim Yasamızı 
tetkik edip tam kanun haline getirecek mercie de bu 
tarzda intikâl etmiş, onlar da hazırlıklarını buna gö
re yapmışlardır. Biliyorsunuz siyasî partilerin kuru- I 
luşu için eğer biz bütün bir mart ayını kullanacak 
olduğumuz takdirde, siyasî partilerin kurulmasına çok 
az bir zaman bırakmış olacağız. Bu bakımdan arz 
ediyorum, konu anlaşılmıştır, Genel Kurulun kararı- I 
na sunarım, kabul edilirse... 

AYHAN FIRAT — Başkanım beni konuşturma
dınız ki... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, anla
şıldı efendim, tamam uzun bir müzakere açmaya ı 
lüzum yok, hep aleyhte konuşulduğuna göre her hal- I 
de Genel Kurul sizleri kabul edecektir. i 

Değerli üyeler, oylarınıza sunuyorum, yalnız t 
önerge sahiplerinin önergeleri üzerinde konuşmaları, 
lehte, aleyhte konuşma yapılmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim teklifimiz. O halde, ge
celeri, Cumartesi günleri, Pazar günleri yine yüksek 
kararlarınızla çalışmaya devam ederiz. I 

Değerli üyeler, önergeye geçiyorum Sayın Sarı-
oğlu'nun önergesi üzerinde Sayın Komisyonun görü- I 
şünü rica ediyorum. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ADDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Sayın Sarıoğlu'nun önergesi bir de maddenin ke- I 
nar başlığına ilişkindir. Bu hususta bir gerçeği açık- i 
lamak istiyorum, bir hukukî gerçeği; o da, kenar 
başlıklarının hukukî değeri olmadığıdır. Kenar başlık
lar istikamet göstermek için, fikir vermek için konul- I 
muş olan maddelerdir. Madde metninden sayılmaz 
ve madde değerlendirilirken kenar başlığı da şöyle- I 
dir denemez. 

Bu böyle olduğuna göre, bundan sonra arkadaş- I 
larımızın hiç olmazsa kenar başlıklarına ilişkin hu- I 
suslarda eğer fahiş bir hata yoksa, önerge vermeme- I 
lerini rica ediyoruz. Bu Anayasamızda da aynı şekil
de kabul edilmiştir, hukukumuzda da böyledir, arka
daşlarımızın dikkatine sunuyoruz, elbette takdir ken- I 
dilerine aittir. I 

Bu sınırlar içerisinde efendim, zaten katılmıyo- I 
ruz„ 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Sarıoğlu'nun I 
önergesine Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını I 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... | 

| Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
I Sayın Uyguner ve Sayın Muratoğlu önerge üze

rinde görüşeceksiniz. Buyurun efendim. 
M. FEVZf UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 9 uncu maddenin yazılışında 
Sayın Komisyonca bazı hatalar yapılmıştır. Bu, sa-

I dece redaksiyon hatası değildir, tatbikatçıyı tereddü
de sürükleyen bir hata müşahade etmiş bulunuyo
rum. Bu hatayı sizlere arz etmeyi faydalı gördüm. 

I Şimdi, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında «Cum
huriyet Başsavcılığı, 'kurulan partilerin tüzük ve prog-

I ramlarının ve kurucularının, hukukî durumlarının 
I Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuru-
I kışlarını takiben öncelikle inceler; kanunda gösteri-
j len şartları haiz olduklarının belgelendirilmesini yazı 
i ile ister. 

I Yukarıda sözkonusu edilen istemin tebliği tarihin
den başlayarak otuz gün içinde noksanlık giderilme
diği veya belgelendirme sağlanmadığı takdirde, siya
sî partilerin kapatılmasına dair hükümler uygulanır.» 
deniliyor. 

I Burada iki husus var ki bu iki husus biribirine 
I karıştırılmıştır. 
I Bunlardan birincisi, siyasî partinin tevdi ettiği tü-
I züğün Anayasaya ve kanuna uygun olup olmadığı. 

Yine, buna paralel olarak, siyasî partiyi kuran ku
rucuların hukukî durumlarının Anayasaya ve Siya
sî Partiler Kanununa uygun olup olmadığı incelene-

I çektir. Bunun yanında, başka :bir işlem daha yapıla-
j çaktır; o da, tevdi olunan belgeler arasında noksanlık 

var mıdır, yok mudur; bu husus tespit edilecektir. 
Noksanlık var ise, o zaman Cumhuriyet Başsavcılı
ğı, bu noksanlığın ikmali için otuz günlük süre ta
nıyacaktır. Otuz günlük süre içerisinde noksanlık gi-

I derilmezse, o takdirde siyasî partinin kapatılması için 
gerekli teşebbüse geçilecektir. 

Şimdi, burada birbirine karıştırılan nokta şu; 
I acaba Cumhuriyet Başsavcılığı bu belgeleri ve tüzü-
I ğü ve kurucularının hukukî durumlarını incelerken, 

bunlarda da bir noksanlık varsa; faraza 15 kurucu 
müracaat etmiş, bunlardan iki kurucu kanunî nite
liğe haiz değil; daha doğrusu, Anayasanın veya Si-

I yasî Partiler Kanununun getirdiği sınırlamalar içeri-
I sinde, yani parti kuruculuğu yapamayacak durumda 

birisi. Bunu tespit etti Başsavcılık, bu tüzüğü bir teb
ligat yapıp da; iki kurucunuz böyledir, bunları çı-

I karın da yerine kanunî şartlara haiz iki kurucu daha 
I koyun mu diyecek acaba, böyle bir noksanlık teşkil 
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edip, böyle bir tamamlama cihetine gidebilecek mi
dir?.. Ben sanmıyorum, zaten burada söylenmek is
tenen de bu değil, burada söylenmek istenen; sadece 
ve sadece, ibraz edilen belgelerde noksanlık bulunup 
bulunmadığı. Mesela; tüzüğünü vermemiştir, herşeyi 
eklemiştir de esas lüzumlu olan tüzüğü vermemiştir, 
hemen tebligat yapılacak, otuz günlük süre tanıyacak 
ve bu otuz gün içerisinde noksanının tamamlanma
sı; yani tüzüğünü vermesini isteyecektir. 

Tamamlanmak istenen noksanlık bizce budur. Bu 
iki hususun birbirinden ayrılması suretiyle maddenin 
yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Biz, bu esasa göre 
maddeyi yeniden düzenlemiş bulunuyoruz ve bu hu
susta bir önerge sunmuş bulunuyoruz, önergeyi yük
sek takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
AYHAN FIRAT — Efendim, aleyhinde konuş

mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Madde, 8 inci maddeye gö

re uygun olarak düzenlenmiştir. Buradaki konu, tü
zük ve programların ve kurucuların hukukî durum
larının Anayasanın ve kanun hükümlerine uygunlu
ğu mevzubahis. Anayasanın 69 uncu maddesidir. 
Yoksa, herhangi bir kurucunun eksik veya fazla olu
şu değil. Anayasa ve kanun hükümlerine tüzük veya 
kurucuların durumlarının uygun olup olmaması me
selesidir. Madde yerindedir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Katılmıyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Komis
yon katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Bilge'nin önergesi var sırada. Sayın Bilge, 
bir açıklama yapacak mısınız? 

NECİP BÎLGE — Efendim, Komisyon benim 
teklif ettiğim önergenin önemli kısımlarını zaten ka
bul etmiş durumdadır. Bu itibarla, önergemi geri alı-
yoruiTL 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
ikinci grup önergelerde Sayın Şahin ve Sayın Gir-

men'in önergeleri var. önerge sahipleri buradalar 
mı?.. Yoklar, önergelerini işleme koyamıyorum. 

Sayın Peköz'ün daha önce verdiği bir önerge var
dı. Sayın Peköz, burada mı?.. Sayın Peköz de yok
lar; önergesini işleme koyamıyorum. 

Sayın Tan, Sayın Kunter ve Sayın Gölcüklü'nün 
önergesi var. Sayın Tan siz mi açıklama yapacaksı
nız? 

TURGUT TAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli üye

ler; 
Komisyonumuzun açıklaması ışığında eğer doğru 

anlayabilmişsek, bu önergenin oylanmasına gerek kal
mayacaktır. Kısaca, o yüzden açıklıyorum. 

Sayın Komisyon sözcümüz görüşmeye başlarken 
«Kuruluş takiben otuz gün içinde inceler.» şeklinde 
düzenlediklerini belirtmişlerdi, eğer yanlış izlemediy-
sem; yalnız, bizimkinden farklı olarak «öncelikle» 
deyimi vardır, biz onü kullanmadan «Kuruluşunu ta
kiben otuz gün içinde inceler.» şeklinde söylemiştik; 
ama önemli bir farkı yoktur. 

İkincisi, bizimkinde değişiklik «Kurucuların hu
kukî durumlarının belgelendirilmesin! yazı ile istiye-
bilir.» yani, Sayın Eryılmaz'ın açıklamalarında «Bi
zim de kastımız zaten budur» demişlerdi. Biz, o kas
tı yazıya dökmüş olduk. 

Binaenaleyh, oylanmasına herhalde gerek yoktur, 
Komisyon katılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Tan. 
Sayın Şengün'ün bir önergesi var. Sayın Şengün 

burada mı?... Yoklar, önergesini işleme koyamıyo
rum. 

Sayın Gökçe burada mı?... Yoklar. Sayın Gökçe' 
nin önergesini de işleme koyamıyorum. 

Sayın Narlıoğlu buradalar. Sayın Narlıoğlu, 
önergenizi okutuyorum. 

Onun için verilen önergeye karşıyım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Anayasaya uygun olarak düzenlenmiştir. 
Bunu müteaddit defalar burada arz ettim. Bu bakım
dan daha açıklık getirelim; yani Cumhuriyet Başsav
cılığına biz daha açık, daha uzun madde şeklinde 
yoruma mütehammil olmasın diye değil, biz Anaya
sayı burada yorumlamadık, hükmünü aynen getir
dik, 

Bu bakımdan, maksada yeterdir. Şu anda, Anaya
sa hükümlerini belki aşmış oluruz; bu bakımdan, bi
zim getirdiğimiz husus, Anayasa hükümleridir. Bi
zim sistemimiz hakikaten Anayasadaki hüküm ne ise, 
buradaki hüküm de odur. 
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NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, aldığımız karara göre, saygı duyuyorum, yani 
belli bir süre konuştuğum için, bunun üzerinde ko
nuşmak istemiyorum. Yalnız, şu kadarını ilave ede
yim : 

5 inci maddenin sonuncu fıkrası, aşağı yukarı bu
raya aynen alınmıştır. Bir de, o süre, mesela isteni
len belgeler ayın otuzuncu günü gelirse veyahut da 
29 uncu günü gelirse ne olacak?... 

Bir de ek süre teklif etmiş bulunuyorum, Bu 
izahatla yetiniyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Okutmadım; çünkü siz açıklama 
yapmaya başladınız hemen, «Okutuyorum» dediğim 
zaman. Alıyor musunuz geriye?... 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Hayır efendim, 
okunsun. 

BAŞKAN — Peki efendim, okutayım ve ondan 
sonra Komisyonun görüşünü alayım. 

Sayın Narlıoğlu'nun önergesini okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Necmettin NARLIOĞLU 

«Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin, tü
zük ve programlarının ve kurucuların hu'kukî durum
larının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunlu
ğunu; kuruluşlarını takiben 30 gün içinde inceler, 
denetler ve kanunî gereğini yapar. Kanunda gösterilen 
şartları taşımayan ya dla eksik belgelerin, kanunda be
lirtilen şekilde ibrazını yazıyla ister. Bu belgeler, is
teme tarihinden itibaren 30 gün içinde ibraz edildiği 
takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı, ibraz tarihinden 
itibaren 20 gün içinde inceleme ve denetlemesini ta
mamlar ve kanunî gereğini yapar. Belgelendirme sağ
lanamadığı takdirde, siyasî partilerin kapatılmasına 
dair hükümler uygulanır.» 

MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, 
önergenin aleyhinde söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Evvela Sayın Komisyon Başkanının ve muhterem 

üyelerinin affına sığınarak, başlıkta yer alan bir ke
limenin vuzuha kavuşmasını arz edeceğim. 

«Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan partileri de
netlemesi.» Burada altındaki 9 uncu maddede yazı

lan yazı denitleme değildir, bir incelemedir. Ma-
luimâniliz denetleme teftiştir, inceleme tetkiktir. Cum
huriyet Başsavcılarına verileo evrak tetkik edilmek 
üzere verilmiştir, teftiş edilmek üzere verilmemiştir. 

Bu bakımdan bu kelimenin, tekrar tekrar Sayın 
Komisyonu» Yüce Başkanından ve Heyetinden ve 
Heyeti Âlinizden istirham ederek, özür dileyerek, 
affınıza sığınarak, bu yanlış anlaşmanın düzeltilme
sinin zaruretini belirtmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-

YILMAZ — Bir değişik şekliyle ifade edilmiştir. 
Daha önce ek süre verilmeyeceğini Yüce Kurul hu
zurunda beyan etmiş bulunmaktayız, önergeye katıla
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Değerli üyeler; Komisyon katılmıyor, önergenin 

dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, söz verecek 
misiniz?... 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, söz vermedim deme
dim. Siz yokken işlemden kaldırdım; geldiniz. İşle
me koyacağım. İşaretim de o merkezdeydi. 

ABBAS GÖKÇE — Sağ olun. 
KAMER GENÇ — Olur mu yani böyle bir 

şey?.. 
BAŞKAN — Evet, oluyor efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, olmaz böyle 

şey. 
BAŞKAN — Oluyor efendim, oluyor. Defaatla 

yaptığımız bir uygulamadır. Bir - iki dakika için bir 
üye dışarı çıkar, içeri girerse önergesi işleme konur; 
fakat tamamen giderse gayet tabiî işlemden kalkar. 

Sayın Gökçe'nin önergesini okutuyorum. 
Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tasarının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

«Yukarıda söz konusu edilen istemin tebliği ta
rihinden başlayarak 30 gün içinde noksanlık gideril
mediği veya belgelendirme sağlanmadığı takdirde o 
parti kurulmamış sayılır. Ancak durumun kendileri
ne tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ilgililer, 

— 646 — 



Danışma Meclisi B : 59 İS . 1 . 1983 O : 4 

partililerle ilgili yasaları inceleme kuruluna itiraz 
edebilir. Kurulun verdiği karar kesindir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe, 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bu gecikmiş saatte bilemiyorum ki, isteklerimizi 

Yüce Heyetinize anlatabilecek miyim?.. Çünkü he
pimiz kafi miktarda yorulduk. 

Sözüme bir fıkrayla başlamak istiyorum : Bir çöp
çü, zavallı bir çöpçü sokakta kâğıtları, çöpleri toplar
ken, 'bir kâğıt uçuyor, rüzgarlıymış hava. Uçuyor, kâ
ğıdın arkasına koşuyor, kâğıt uçuyor, yakalayamıyor, 
kâğıt bir binanın penceresinden içeri giriyor. Orası res
mî bir daireymiş. Kan revan içerisinde, telaş içeri
sinde, ter içerisinde çöpçü varıyor o daireye, kapıyı 
açıyor, diyor ki; «Efendim, affedersiniz kâğıt...» 

«Merak etmeyin tasdik edildi, mühürlendi ve ol
du» diyorlar; kâğıt işleme konuyor, inanın 8 inci ve 
9 uncu madde bu şekilde geçerse partilerimizin ku
rulması böyle olacak. Müsaade ederseniz bu duru
mu arz edeyim. 

8 inci maddeye göre, partiler serbestçe izin al
madan kurulur. Buna diyeceğimiz yok, amenna; izin 
almadan serbestçe kurulur. Ama şart koymuş; diyor 
ki, şu, şu, şu şartları yerine getireceksin... Şartlar 
nedir?.. Milletvekili seçilme yeterliğine sahip 15 kişi
nin kurucu olması, kuruluş bildirisinin bütün kuru
cular tarafından imzalanması, imzaların yanında ku
rucuların adı, soyadı, meslek veya sanatının ve ika
metgâhlarının yazılması, siyasî partinin adının ve ge
nel merkez adresinin belirtilmesi ve partinin tüzüğü 
ile programının üç örneğinin kuruluş bildirisine 
eklenmesi... Kanun buna diyor ki, «şarttır»; yani 
bu şartı, şekil şartını yerine getirecektir. 

Bu şekil şartları yerine getirilmezse ne olur?.. 
Yoklukla malûl olur, muallel olur, keenlemyekûn 
olur, Fransızca «No recevabilite» olur, kabul edil
mez olur. Yani şekil şartları yerine getirilmemişse, 
şart yerine getirilmemiş ki, parti kurulmuş sayılsın. 
İzin almaya tabi değil; doğru. Bu şartlar dahilinde 

' yapılan bir müracaatçı kabul edilecek ve parti ku
rulacak. Ama bu şartlar yok, 15 kişi müracaat et
miş; bunlardan yedisi anarşist, altı tanesi sabıkalı, 
iki tanesi de çocuk ve bir gazeteden de kupürler 
kesmişler parti tüzüğü diye; onu da eklemişler, İçiş
leri Bakanlığına vermişler. 

Şimdi, 8 ve 9 uncu madde hakkında Sayın Yar-
kın çok haklı olarak dedi ki, «Birbiriyle çok sıkı 

bağlantılıdır,» kabul etmedi bizim Muhterem Komis
yon Üyesi arkadaşımız; ben aynı görüşü paylaşmı
yorum. Benim arz ettiğim durumu Sayın Yolga, Sa
yın Devrimsel, Sayın Dikmen Paşa ve bazı arkadaş
lar da dile getirdiler. 

Şimdi arz ettiğim gibi, kanun bu şekilde yürür
lüğe girerse ne olacak?.. Bakacaklar ki, sabıkalıdır, 
anarşisttir, iki tanesi de çocuktur ve tüzük diye ek
lenen de bir gazetedeki ilandır... İçişleri Bakanlığı 
savcılığa bildirecek, savcılık diyecek ki, eksiklikleri 
bir ay içerisinde tamamla... Onlar da tamamlama-
yacaktır. Bu sefer ne olacak?... Yüce Mahkememize, 
«Kurulmuş partiyi kapat...» Olur mu böyle bir şey?.. 
Hangi parti kuruldu?.. Kanunî şartlar yerine getiril
di mi?... Getirilmemiş. Kurulmuş "bir parti ydk; kurul
mamış. Bir ev yaparken duvar lazım, pencere la
zım, çatı lazım. Bir gayrimenkul üzerinde kurulmuş 
bir ev olmadan, bir makama müracaat ediyorsun, 
diyorsun ki, 'bu evi yık... Kurulmamış. 

Efendim, Komisyon içerisinde de saygı değer ar
kadaşlarım dediler ki, «Aksi halde izin olur.» Nerede 
izin; niçin izin?. Kanun diyor ki, «Şarttır...» Bu şartı 
yerine getirmemişse kurulmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, bir dakikanız var. 
ABBAS GÖKÇE — Bağlayacağım Sayın Başka

nım. 
Ben bu nedenle diyorum ki, şimdi bu şekilde ih

tar edildi ve ihtar üzerine de noksanlıklar yerine ge
tirilmedi. Kanunî şartları yerine getirmemişler. Bel
ki de «Komiklik olsun diye parti kurduk» diye. Hat
ta bu şekliyle bir dilekçeye «Parti kurduk» dese, 
hiçbir şey eklemese götürse; «Bir ay içerisinde ta
mamla...» tamamlanmazsa partinin kapatılması için 
Anayasa Mahkemesine... Yüksek Mahkememizi iş
gal edeceğiz. 

Bu durumda ben diyorum ki, «Yukarıda söz 
konusu edilen istemin tebliğ tarihinden başlayarak 
30 gün içerisinde noksanlık giderilmediği veya bel
gelendirme sağlanmadığı takdirde o parti kurulma
mış sayılır. Ancak durumun kendilerine tebliğinden 
itibaren 15 gün içerisinde ilgililer Partilerle İlgili Ya
sakları İnceleme Kuruluna itiraz edebilirler. Kurulun 
verdiği karar kesindir.» Bunun bir benzeri Ceza 
Muha'kemeleri Usulü Kanununda var. Diyelim ki, 
bir savcı dava açmıyor. Bunun çaresi Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununda böyle; o savcının bağlı ol
duğu ağır cezada değil, en yakın ağır cezanın baş
kanına itiraz ediyor. O başkanın verdiği karar ke
sindir. Burada da savcı; partiyi kurulmamış saydım, 
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değil mi, Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu- I 
na gider, orası; «Hayır kurulmuştur» derse, parti 
kurulmuş olur. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, saygılar 
sunarım. 

HİLMİ SABUNCU — Aleyhte Sayın Başkan, j 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sabuncu, aleyhte buyurun. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sayın Gökçe gi'bi gerçekten hukuk mesleğinde en 

yüksek düzeylere çıkmış bilgiye sahip olan bir kişinin 
karşısında hukukçu olmadan konuşmak oldukça zor. 
Ancak, saatin belki ilerlemiş olması nedeniyle pek 
anlayamadım. O bakımdan, önergeyi anlayamamış 
olmak belki aleyhte konuşmama sebep olmuş ola- I 
bilir. 

Anlayabildiğim kadarıyla Sayın Gökçe'nin öner
gesinde, «Siyasî partiler, kuruluş bildirilerini İçiş
leri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar.» 
lafının hilafına bir durum var. Yani, tüzelkişilik ka
zanmış oluyor bildiriyi verdiği an; sendikalarda ol
duğu gibi, diğerlerinde olduğu gibi. Yani, tüzelkişilik 
kazandılar. Ondan sonra kurulmamış sayılacaklar. I 
Belli bir süre var; incelenecek bu Cumhuriyet Sav
cılığında, 30 günlük bir süre var. Ondan sonra 30 gün
lük süre var, belgelerini tamamlamak üzere. Bu sü- I 
reler zarfında tabiî siyasî faaliyetler başlayacak. Si
yasî faaliyetler sırasında siyasî parti olarak yapması 
gerekli olan işlemler de yapılacak, ondan sonra da, I 
belgeler tamamlanmadı diye bir anda, iki ay sonra 
veya 1,5 ay sonra şak diye kuruluşu iptal edilecek, I 
kurulmamış sayılacak. Yani, a'ktin iptali gibi (Hu
kukta yer alan) bir husus doğacak. Doğduğu takdirde I 
en azından burada bir hukukî çelişki doğuyor; siyasî I 
partilere has davranışlardan dolayı soruşturma bile I 
açılabilir. Çünkü kurulduğu günden itibaren iptal I 
etmiş oluyoruz, kurulmamış sayıyoruz. Yani, İçişle- I 
ri Bakanlığına bildirilerinin verilmesiyle tüzelkişilik I 
kazanmamış sayıyoruz biz onu. Bu 8 inci maddenin I 
amir 'hükmüyle ya da Siyasî Partiler Kanunuyla il- I 
gili anayasal 'hükme zannediyorum ters bir durum I 
olacaktır. I 

Bununla birlikte; bunu kabul etsek bile, o parti I 
kurulmamış sayılacak, (Tabiî verdikleri misal hakika- I 
ten çok enteresan; böyle bir partinin kuruknamasını I 
temenni ederiz; 5 tane anarşist, 3 tane çocuk) dü- I 
şecek. Yani, yoktur böyle bir parti, denilecek; 'İçişleri I 
Bakanlığına bildirgesini verdiği andan itibaren. Son- I 

ra da 15 gün içerisinde itiraz edecek. O itiraz geçerli 
görülürse herhalde kurulmuş sayılacak bu sefer. Ku
rulmamış saydığımız bir partiyi tekrar icraatına de
vam etmek üzere kurulmuş sayma gibi tekrar bir çe
lişik durum var. 

Maruzatım şudur : Siyasî partiler mademki parit' 
özelliğine bağlı olarak ve anayasal nitelikleri itibariy
le kuruluş bildirgelerini İçişleri Bakanlığına vermeie 
riyle tüzelkişilik kazanırlar; bu kazanılmış bir haktır 
ve faaliyetlerine o andan itibaren devam ederler. Doğ 
rudur maddenin getirdiği hüküm. Siyasî partilerin 
kapatılmasına dair hükümlerin uygulanması gerekir. 
Zaten (Sayın Gökçe beni bağışlasınlar) öneri içerisin 
de, kurulmamış sayılmasından sonra itiraz hakkını 
vermekte veya ondan sonra haklı görülürse kurulmuş 
sayılmakta bir çelişki olarak mütalaa edilebilir. Hu
kukçu olmamakla birlikte arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Komisyonun görüşü... 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, le

hinde bir, iki kelime arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

bir defa Anayasa hükümleri prensiptirler. Kanunlar 
onun tatbikatını makul, akla yakın şekilde düzenler. 
Bizim hukukta bir temel kural vardır ki, «Hiçbir ka
nun abese götürecek şekilde tefsir edilemez.» 

Anayasa abes neticeye götürülecek şekilde yazıl
mamıştır, maksadı o değildir. Burada abes bir netice 
çıkıyor. Gayet güzel bir şekilde Sayın Gökçe izah 
buyurmuşlardır. 

Sayın Sabuncu'nun sözlerine ben de katılıyorum; 
çünkü hata daha evvel 8 inci maddede yapıldı. Sabah
leyin de arz ettiğim üzere, iki madde birlikte mütalaa 
edilerek ciddî bir tetkike tabi 'tutulması gerekir. Ana
yasa o abes neticeyi verecek şekilde, o maksatla, o 
ruhla, o lafızla yazılmamıştır; tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Eryılmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Sayın Başkanım; Sayın Sabuncu gayet 
açık bir şekilde konuyu ortaya koydular ve bugün de 
sabahtan beri bütün anlatmak istediğimiz de budur; 
«Önceden izin alınmaksızın kurulurlar» ilkesidir. Sis
temimiz budur. Komisyonda bu müteaddit defalar 
tartışıldı, yalnız Gökçe arkadaşımızın muhalefetiyle" 
bu şekilde bükümler getirilmiş bulunmaktadır ve esa
sen kurulan partilerin ancak Başsavcılık tarafından 
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kapatılabileceği, yine Anayasa hükmüdür. Bu önerge 
kabul edildiği takdirde Anayasaya aykırılık teşkil eder. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Komisyon 

katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Ender'in önergesini okutuyorum. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, ben 

önergemi geri alıyorum efendim. Sayın Başkan daha 
evvel önergeler görüşülmeden, konuşmalar başlama
dan evvel benim noktamı açıkladılar. O bakımdan ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Bilge ile Sayın Ender'in önergeleri var bu 

iki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi 

kenar başlığının «Siyasî parti kurma hakkı» olarak 
değiştirilmesini ve maddenin son fıkrasının metinden 
çıkarılarak, ikinci kısmın kuruluş bölümünde bulunan 
9 uncu maddeye aktarılmasını saygıyla arz ve teklif 
ederim. 

Necip BtLGE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel 'Kurulunda görüşülmekte 

olan Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 5 inci mad
desinin son fıkrasının 9 uncu maddenin son fıkrası 
olarak düzenlenmesini saygılarımla arz ederim. 

Muzaffer ENDER 
BAŞKAN — Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NEjCÎP BİLGE — Efendim, zannediyorum bizim 

önergemizde sözünü ettiğimiz görüş Komisyonca da 
kabul edilerek o kısım 9 uncu ımaddeye alınmış ol
duğuna göre, bu mesele halledilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Lüzum yok efendim, 

önergemi geri alıyorum. 
iBAŞKAN — önergelerin sahipleri tarafından işle

me konmaması isteniyor. 
Maddeyi oylatmadan evvel başlıkta yapılan deği

şikliği Sayın Komisyondan bir kere daha tekrar etme
sini rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — «Cumhuriyet .Başsavcılığının partilerin 
kuruluşunu denetlemesi.» 

BAŞKAN — Ondan sonra ikinci satırdaki değişik
liği de lütfen tekrar eder misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — İkinci satırda «öncelikle» kelimesinden 
sonra, «ve otuz gün içinde inceler; kurucuların Kanun
da gösterilen şartları...» diye devam ediyor. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; redaksiyon ba
kımından bir noktayı Komisyondan öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun. 
NECİP BİLGE — 1 inci fıkrada «takiben» keli

mesi kullanılıyor ve «otuz gün içinde.» deniyor.. 
2 nci fıkrada ise, «Yukarıda söz konusu edilen is

temin tebliği tarihinden başlayarak otuz gün için
de...» deniyor. 

Şimdi süreyi tebliğ tarihinden başlatıyor. Halbuki 
usul kanunlarında genellikle bir hüküm vardır, tebliğ 
tarihi dikkate alınmaz. Bunu belirtmek maksadıyla, 
«tebliğ tarihinden başlayarak» ibaresi yerine, «teb
liğ tarihini izleyen 30 gün içinde» dense daha uy
gun olmaz mı? 

BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Efendim, Tebligat Kanununda hüküm 
var. Bu şekilde de olsa ertesi günü başlayacaktır. De
ğişikliği kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyonun 
yapılan değişikliklerle getirdiği 9 uncu maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
Parti sicili 
MADDE 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca siya

sî partiler için birer sicil tutulur, 
iSiyasî partiler, bu sicile konulmak üzere : 
a) Adlarını, genel merkezlerinin bulunduğu yeri 

ve açık adreslerini, merkez organları ile il ve ilçe 
merkezlerindeki organlarını gösteren tasdikli bir lis
teyi; 

b) Parti tüzüğü ve programıyla, yönetmelikleri
nin tasdikli ikişer örneğini; 

Kuruluşlarını takiben onbeş gün içinde Cumhu
riyet Başsavcılığına gönderirler. 

(a) bendinde gösterilen bilgilerle (b) bendindeki 
belgeler her parti için açılacak dosyada saklanır. Bu 
dosyalar siyasî partilerin sicillerini teşkil eder. 

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerde sonradan ya
pılacak değişiklikler de onbeş gün içinde Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirilir. Bu değişiklikler ve siyasî par
tilerin kapatılmaları veya kapanmaları da sicillerine 
geçirilir. 
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Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili birgi-
lerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Değeri üyeler; madde üzerinde söz 
isteyen sayın üyeler?.. Sayın Ender, Sayın Aydar, Sa
yın Parlak söz istediler. 

Sayın Ender; buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 

Görüldüğü gibi 8, 9 ve 10 uncu maddeler partile
rin kuruluşlarını, yaşayışlarını, idamelerini açıklayan 
çok önemli maddelerdir. 10 uncu maddeye geldik. Bu 
8, 9 ve 10 uncu maddelerin birbiriyle çok yakından 
irtibatları vardır. Şimdi 10 uncu maddede bazı tena
kuzlar ortaya çıkacak. Şöyle ki; 

Yukarıda 8 inci maddede partilerin kuruluşunu 
15 kişiye bağladık. Buraya geldik, 10 uncu madde
nin (a) bendinde diyoruz ki, «Adlarını, genel mer
kezlerinin bulunduğu yeri ve açık adreslerini, merkez 
organları ile il ve ilçe merkezlerindeki organlarını gös
teren tasdikli bir listeyi; «istiyoruz. Ayrıca (b) ben
dinde, «Parti tüzüğü ve programıyla, yönetmelikleri
nin tasdikli ikişer örneğini;» istiyoruz ve bütün bun
ların kuruluşundan itibaren 15 gün içinde verilmesini 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Elişi dersinde çocuklara Türkiye haritası üzerinde 

ev yaptırıp da üzerine birer harf koydurmuyoruz. 40 
inci maddede de, partilerin seçimlere girebilmesi için 
en az 34 ilde (Yani, Türkiye'nin it idaresinin yarısı 
kadar bir sayıda) teşkilatlanmaları, hatta bu illerin 
de ilçe sayısının en az yarısında teşkilatlanmaları ge
rekmektedir diyoruz. Partiler 15 gün içinde bu teş
kilatlanmayı nasıl yapabilirler? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yok öyle bir şey. 

MUZAFFER ENDER — Hüküm yok demeyin 
efendim. Bakınız, «merkez organları ile il ve ilçe 
merkezlerindeki organlarını gösterin tasdikli bir lis
teyi;» deniyor, nasıl bildirilecek bunlar, 15 gün içerisin
de nasıl teşekkül edecek?. 

Beri taraftan 9 uncu maddede noksanların, tamam
lanması yahut iki tane yönetmeliğin düzenlenebilmesi 
ve gözden geçirilebilmesi için Cumhuriyet Başsavcı
sına 30 günlük, hatta 60 günlük müddet tanıdık. 

Biz burada kanunları gözden geçirirken, komis
yonlarımızda bürokratlara bir yönetmelik için gere
ğinde bir senelik müddet tanıyoruz. Beri taraftan par
tiler kurulurken bu işiten hiç anlamayan insanlara, 
yönetmeliklerin hazırlanması, Türkiye çapında teşki-
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latlarının kurulmasıyla ilgili 15 günlük müddet tanı
yoruz. Bu olacak dava değil, mantıken mümkün değil. 

Bu sebeple bu süreyi ilk büyük kongresinin yapı
lış tarihine kadar getirmek lazım. Zaten merkez or
ganları; ancak ilk büyük kongre yapıldığı zaman te
şekkül edecektir. 15 kişiyle merkez organlarını teşek
kül ettirmek de mümkün değildir. 

Maddede «Bu sicil herkese açıktır» deniyor. Sicil 
niçin herkese açıktır? Cumhuriyet Başsavcılığında bu
lunan bir sicili hangi vatandaş gidip de inceleyecektir, 
aklına esen gidip inceleyebilir mi? Bu ancak ilgililer 
tarafından incelenecek bir husustur, bence böyle bir 
cümleye hiç lüzum yok. 

«Bu değişiklikler ve siyasî partilerin kapatılmaları 
veya kapanmaları da sicillerine geçirilir.» diyor, ben 
«işlenir» olarak kabul ettim onu. Siyasî partilerin 
kapatılmaları veya kapanmalarını burada işlemeye lü
zum yok; yani burada belirtmeye lüzum yok. Çünkü, 
partilerin kapanması veya kapatılmasıyla ilgili her
hangi bir şey yok bu maddede. O ayrıca 100 üncü 
maddede incelenmiştir, orada belirtilmesinde fayda 
görüyorum. 

«Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bil
gilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır.» deniyor. 
Bence bu fıkraya da hiç lüzum yok. Çünkü, buradaki 
sicili herkesin incelemesi ne mümkündür, ne de ge
rek vardır. 

Şimdi en önemli nokta bu süre meselesidir efen
dim. Partilerin merkez organları ile il ve ilçe mer
kezlerindeki organlarını gösterebilmeleri için bütün 
Türkiye çapında teşkilatın kurulmuş olması lazım
dır. Bu da 15 gün içerisinde mümkün değildir. Ku
ruluşu müteakip 15 gün içerisinde hiç kimse bu kadar 
geniş bir teşkilatı yerine getiremez, maddeten müm
kün değildir. Bu noktanın çok iyi düzenlenmesi ge
rekmektedir. Mümkün olursa merkez organlarının te
şekkülü bakımından da ilk büyük kongrenin teşek
külünü beklemek gerekmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Aydar'la Sayın Parlak'a, alınan karara göre 

önergeleri üzerinde görüşme yapamayacaklarını du
yurmak isterim. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Müsaade ederseniz yerim

den arz edeyim, fazla uzun değil. 
BAŞKAN — Yüksek sesle hay hay. 
MEHMET AYDAR — Şahsen ben Sayın Ko

misyonumuzun getirmiş olduğu ve 648 sayılı Kanuna 
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da dayalı bulunan bu maddeyi çok isabetli buluyorum. 
Ancak 13 üncü maddedeki parti merkez organları iti
bariyle maddenin işleyebilmesi bakımından, maddeye 
işlerlik kazandırabilmek bakımından, Türkiye'nin bu
günkü şartlarının dikkate alınarak geçici maddenin 
ayrıca buna işlerlik kazandırması hususunun düşü
nülmesi lazım geldiğini hatırlatmak istiyorum. Tedvin 
isabetlidir; ancak Türkiye'de bugün hiçbir parti yok
tur. Partiler kurulacaktır. Süreye büyük ihtiyaç vardır. 
Bu itibarla, temel olarak alınmış olan parti sicili 
konusundaki maddenin diğer işlemlerin tamamlanabil
mesi bakımından ek geçici madde itibariyle sürelen-
dirilmesinde isabet olacaktır. Bu görüşümü arz etmek 
istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım; ben eğer 

tümü üzerindeki görüşümü... 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşursanız aldı

ğımız karara göre önerge üzerinde konuşamazsınız. 
EVLİYA PARLAK — Önergemi açıklarken ko

nuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — O halde önerge sırasında konuşur

sunuz. 
Evet, Sayın Eryılmaz, konuşan arkadaşlara lüt

fen cevap verin, o arada da Sayın Baturalp'in soru
su var, soruyu alırız. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMt ER
YILMAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Parti sicili gerçekten, biraz önce de Cahit Tu
tum arkadaşımızın belirttiği gibi, yeni Anayasanın 
maddelerinin bir uygulanma neticesi olarak burada 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutulacağı kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bundan önce Anayasa Mah
kemesi tarafından tutulan parti sicili bu defa Cum
huriyet Başsavcılığının Anayasada yer alması dola

yısıyla Komisyonumuzca Cumhuriyet Başsavcılığınca 
tutulmasına karar verilmiş ve Tasarı bu haliyle bura
ya getirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Sayın Ender arkadaşımız haklı olarak 
«Adlarını, genel merkezlerinin bulunduğu yeri ve açık 
adreslerini, merkez organlarıyla il ve ilçe merkez
leri organlarını gösteren tasdikli bir listeyi, parti tü
züğü ve programıyla yönetmeliklerinin tasdilkli iki
şer örneğini kuruluşlarını takiben 15 gün içinde Cum
huriyet Başsavcılığına gönderirler.» der. Tabiî bun
lar varsa, Elbetteki 15 gün içerisinde merkez orga
nı, il ve ilçe merkezlerindeki organları gösteren bir 

!

belgeyi, hele bugünkü duruma göre hiçbir parti yok
ken bunu bildirmek mümkün değildir; fakat bu bu-

î günlkü duruma göre değil Partiler Kanununda dü-
[ zenlenen bir hükümdür. Bu hükümde olabilir ki, 

ileride kurulacak partilerin veyahut da diğer bir par
tiyle birleşen partilerin genel merkez organları da 
olur, il ve ilçe teşlkilatları da olur, bunları 15 gün 
içerisinde bildirecektir. Bugünkü duruma göre el
bette yok, elbette bildirilmeyecek. Bu gayet tabiîdir. 
Nitekim, daha alttaki 'bir fıkrada «Yukarıda belirti
len bilgi ve belgeler de sonradan yapılacak değişik
likler de 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilir.» diyor. Demelk ki, değişiklikler de 15 gün 

i içerisinde bildirilir. 

ilk kuruluş anında partinin bu organları yoksa 
elbette bildirilmeyecektir, «Yok» diyecektir; ama 
olabilir iki, ileride organları olan yeni partiler ola
bilir. Yani bugünkü durumu göz önüne almayalım. 

Bu balkımdan bunun bu şekilde düzenlenmesi ye
rinde görülmüştür. Esasında bu hükümler bundan 

I önce de Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde düzenlen
miş idi. Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından uzun 
müzakerelerden sonra düzenlenmiş bir hükümdü. Biz 

I bu hükümleri burada aynı şdkilde almış bulunmak -
I tayız. Bu (bakımdan eğer düzeltilmesi gerekli nokta

lar var ise önergeler dolayısıyla kabul edebileceğimiz 
önergeleri de kabul ederiz ve esasında Feridun Gü-
ray arkadaşımızın önergesini de Komisyonumuz 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Madde hakkındaiki maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 

I Sayın Baturalp'in bir sorusu var. 
Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başikan, sayın 

üyeler; 
I Hazırlamakta olduğumuz Kanunun 8 inci mad

desinde, parti ilk müracaatında bildiriler arasında tü-
[ zük ve parti programı vardır. Binaenaleyh, bu saf

hadan daha çok önce kendilerine bu gelmiş idi. Şimdi 
15 gün içerisinde tekrardan tüzük ve program iste
niyor. Yönetmelikler olabilir; ama bunları daha 
önce bildirmişti. Bunlar başka şey midir, yoksa na
sıl oluyor?... İzahını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Eryılmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Şimdi, kuruluşla ilgili hükümde tüzük 
ve programını derhal bildirecek, ayrıca burada yö-

| netmelikler ve belki de biraz sonra kabul edeceğimiz 
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önergelerle düzenleyici işlemler de yer alacak. Biraz 
daha geniş tutulmuştur. Bu daha geniş tutulmuştur 
sicilde yer alsın diye; ama tekrarı gibi olursa tüzük 
ve programını da buradan bir önerge ile Komisyo
numuz arasında müzakere eder bunu çıkarabiliriz; 
tüzük ve programını. O bakımdan, önergeleri bek
lemekteyiz. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Tan'ın da sorusu var 
galiba. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan; bu «parti si

cili» başlığı taşıyan 10 uncu maddenin düzenlenme
sinde, «Kuruluşlarını takiben 15 gün içinde Cumhu
riyet Başsavcılığına gönderirler» diyoruz. Sayın Er-
yılmaz'ın anlattığı şekilde de yorumlamak mümkün
dür, daha geniş yorumlamak da mümkündür. Şöyle 
ki: 

İlk kuruluşlarını takip eden sürede, diyelim 2 ay 
sonra ;bir il teşkilatı kurmuşlarsa, bir ilçe teşkilatı 
kurmuşlarsa onları da kuruluşlarını takiben 15 gün 
içinde; fakat Sayın Eryılmaz'ın buradaki yorumu, 
açıklaması bu tür yorumu engellemiştir. Acaba bu 
yoruma katılmakta mıdır Komisyon?... Yani ilk ku
ruluşundaki amaç, partinin kuruluşundan sonra da, 
iki ay sonra da bir ilçe teşkilatı kurmuşsa, onu da 15 
gün içinde bildirmek zorunda mı? 

İkincisi, acaba yönetmelikler açısından, bu işlem
lerin de yapılmalarından itibaren 15 gün içerisinde 
'bildirmeleri gerekir, şeklinde ıbir açıklık getirmek da
ha uygun olmaz mı?... 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Er yılmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMt ER-

YILMAZ — «Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler
den sonradan yapılacak değişiklikler de 15 gün içinde 
getirilir» diye hüküm var. Başlangıçta vermiş oldu
ğu yönetmeliklerde ve düzenleyici işlemlerde sonra
dan yapılacak bir değişiklik varsa, elbette parti si
ciline 15 gün içinde... Benim anladığım bu. 15 ıgün 
içinde değişiklikler bildirilecek. 

TURGUT TAN — Bir açıklama yapabilir mi
yim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar bir soru mu?... 
TURGUT TAN — Hayır efendim, yeni bir işlem 

mi başlıyor? 
BAŞKAN — Yeni bir işlem mi başlıyor?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMt ER 

YILMAZ — Elbette değişikliklerle yeni bir işlem 
başlıyor. Evet, yeni bir işlem. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Haznedar'ı gördüm de 
daha evvel Sayın Yarkın işaret ettiler. 

Evet, Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bu 

manada olacaktı açıklamalarım. Bu 15 gün içinde, 
her yeni birimin kurulmasından sonraki 15 gün mü? 

'BAŞKAN — Elbette. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim ben d« 
sırf redaksiyon için, konuya açıklık getirme bakı
mından, mana da değiştirmeden, ıtşk bir sözcük ila
vesiyle konuyu zannederim halledeceğim. 

Buradaki «Kuruluşlarını takiben 15 gün içinde...» 
cümlesinin başına «Organların kuruluşlarını takiben 15 
gün...» dersek konu halledilmiş olur zannediyorum. 
Eğer Sayın Komisyon iştirak ederse zannediyorum 
konu çözüme kavuşmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Eryılmaz, buyurun efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Redaksiyon teklifini Komisyonumuz 
kabul etmiş bulunmaktadır; teşekkür ederi^. 

REMZt BANAZ — Sayın Başkan, bir soru efen
dim. 

MEHMET AYDAR — Usul hakkında bir konuyu 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sorudan evvel bir usul isteği oldu, 
o nedenle Sayın Aydar'a söz veriyorum efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, çok özür 
dileyerek ifade ediyorum; tereddüte düştüm. Filvaki 
bir sözcü, kürsüden ifade ettikleri ile Komisyonun 
görüşünü yansıtır. 

Bazı hallerde sözcülerimiz «Kendi 'kanaatime gö
re» demektedir, «Anladığıma göre» demektedirler. 

Acaba, bu şekildeki ifadeler Komisyonu bağla-' 
makta mıdır, değil midir?.. Zapta geçmesi bakımından 
bunu ifade ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Ay-

dar. 
Sayın Banaz, buyurun sorunuzu sorabilirsiniz 

efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan; il ve ilçe mer

kezlerindeki organları gösteren tasdikli liste üzerinde 
bir soru soracağım. 

Eğer bu, organlarda görev alanların isimlerini de 
kapsıyorsa, bu görev, Tasarının 38 inci maddesinde, 
bir hafta içinde mülkî amirliğe verilmesini de hükme 
bağlamıştır. 
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Şimdi, bu bir hafta içinde, taşrada organlarda 
görev alanlar mülkî amirliğe verildiğine göre, bunu 
Başsavcılığa mülkî amir gönderemez mi?.. Neden par
tililere 15 gün içinde tekrar Cumhuriyet Başsavcılığı
na tasdikli liste verme görevini veriyoruz?.. Bunu sor
mak istiyorum, teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Bunlara cevap vermek üzere buyu
run Sayın Eryılmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Biraz önce arz ettim. Bu, 1965 yılından 
1982 yılına kadar uygulanan Anayasa Mahkemesinin 
içtüzüğünden alınmıştır ve hiçbir sorun meydana ge
tirmemiştir. 

Bü bakımdan, doğrudan doğruya partilerin Cum
huriyet Başsavcılığına, aracı kabul edilmeksizin veril
mesinde yarar vardır. Çünkü, Anayasa, Cumhuriyet 
Başsavcılığını görevli tutmuştur partilerle ilgili olarak. 

Binaenaleyh, partilerin sicilinin araya hiçbir organ 
girmeden (Mülkî amirliği de girmeden) doğrudan doğ
ruya buraya verilmesini uygun görmüştük. 

Sayın Başkan, Komisyon olarak maddeyi yeni re
daksiyon için önergelerle birlikte geri alıyoruz; Yüce 
Meclise Komisyonun bu kararını duyururum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; müsaade buyurursa
nız evvelâ önergeleri bir defa hiç olmazsa okutalım; 
ondan sonra Komisyonun bu isteğini yerine getirelim. 
Böylece sayın üyeler önergeler hakkında bilgi sahibi 
olsunlar. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 333 Sıra Sayılı Siyasî Par

tiler Kanun Tasarısının «Parti sicili» kenar başlıklı 10 
uncu maddesinde; «Cumhuriyet Başsavcılığınca siya
sî partiler için birer sicil tutulur.» denilmektedir. Bu 
fıkranın «Anayasa Mahkemesince siyasî partiler için 
birer sicil tutulur.» selinde değiştirilerek, bütün mad
denin bu fıkraya uygun olarak yeniden düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler 'Kanun Tasarısının 10 uncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 

«Siyasî partilerin sicilleri 
MADDE 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasî 

partiler için birer sicil tutulur. 
!Bu sicil dosyasında : 
a) Siyasî partilerin kuruluş bildirileri ile ekleri, 

c) Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli gördüğü 
yazı ve belgeler bulunur. 

Yukarıda belirtilen yazı ve belgelerde sonradan 
yapılacak değişiklikler, siyasî partiler tarafından, on-
beş gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. 

Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bil
gilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
10 uncu maddenin (b) fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesi saygı ile arz olunur. 
S. Reridun GÜRAY Özer GÜRBÜZ 

MADDE. — 10/b 
«Parti tüzüğü ve programı ile, partinin faaliyetle

rini düzenleyen ve yetkili parti organları ve mercile
rince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının 
ve yönetmeliklerinin tasdikli ikişer örneğini,» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının «Parti sicili» başlıklı 10 uncu maddesinin (b) 
bendinde geçen «Yönetmeliklerinin» deyimini taki
ben ve hemen sonra «ve amblemlerinin» ifadesine 
yer verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet AYDAR Fikri DEVRİMSEL 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aydar önergelerini geri alı
yorlar. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
arz ve teklif olunur. 

Özer GÜRBÜZ Abdurrahman Ali GÎRMEN 

«Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerde sonradan 
yapılacak değişiklikler de değişikliği takiben onbeş 
gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Bu 
değişiklikler ve siyasî partilerin kapatılmaları veya 
kapanmaları da sicillerine geçirilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Partiler Kanununun 10 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi olan; 
«Bu dosyalar siyasî partilerin sicillerini teşkil eder.» 
cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ede
rim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Evet, bu önergeleri madde ile bir

likte Komisyona veriyorum. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
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ve sebebini açıklayacağım. Yalnız madde üzerinde 
müsaadenizle bir üyeye söz vereyim. Zira çalışma 
süremizin bitmesine 10 dakika var. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın' Başkan, değer

li üyeler; 
Ben çok kısa bir maruzatta bulunacağım. 11 inci 

maddenin 45 inci sayfadaki bölümünün (Ki, büyük 
bir cümledir bu) sondan ikinci satırında; «Devlet sır
larını açığa vurma» kelimelerinden sonra, «... ideolo
jik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylem
leri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giy
miş olanlar da affa uğramış olsalar bile siyasî parti
lere üye olamazlar» denilmektedir. 

Danışma Meclisi B : 59 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik ve Organlarda Görev Alma 

Partilere üye olamayacak kimseler 
MADDE 11. — Türk vatandaşı olmayanlar, hâ

kimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensup
ları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim eleman
ları, Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum 
ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile 
yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan 
diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve Silahlı Kuvvet
ler mensupları; kısıtlı olanlar siyasî partilere üye ola
mayacakları gibi, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylem
lere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suç
larından biriyle hüküm giymiş olanlar da affa uğra
mış olsalar bile siyasî partilere üye olamazlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyeler?.. 

HAMZA EROĞLU — Efendim benim bir so
rum olacaktı. 

BAŞKAN — Daha maddeyi müzakereye başla-
mdık Sayın Eroğlu; özür dilerim. 

Bu madde üzerinde söz alanların isimlerini oku
yorum efendim : Sayın Uyguner, Sayın Gölcüklü, 
Sayın Ender, Sayın Azgur, Sayın Fırat ve Sayın Genç' 
tir efendim. 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; Komisyon adına 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bize verilen önergeler 10 uncu mad
deye kadardı efendim. İnceledik; 10 uncu maddeyi 
bitirdik, 11 inci maddeye geldik. Bu önergelerin hiç
biri incelenmemiştir. Komisyonum incelemek istiyor, 
bunun için süre talep ediyorum efendim. 

Çünkü, burada rahatsız oluyorum, mümkün de
ğil. Önergeler isteniyor, arkadaşların hakkıdır. Ko
misyon adına önergeler hakkında söz verilecektir. 
Elbette ki Komisyonda bulunan arkadaşlarımın öner
geleri incelemeleri lazımdır. Bu şekilde mümkün de
ğil efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, Sayın Aldıkaçtı; önergelere 
zaten bugün sıra gelmeyecektir. Çünkü biraz sonra, 
demin bahsettiğim gece çalışmasını oylamayacağım 

Yüksek Komisyon bu ibareyi Anayasadan bura
ya aynen aktarmıştır; fakat Anayasa genel bir ka
nundur, genel düzenleme yapar, direktif verir; uy
gulama kanunlarına konulacak hususlar hakkında di
rektif verir. Burada da Anayasa bir direktif vermiş
tir. 

Şimdi bu ifade burada böylece kalırsa, bunun uy
gulama imkânı olmaz. Çünkü, Türk Ceza Kanununda 
«İdeolojik veya anarşik eylemler» veya «Eylemlere 
katılma» diye bir suç türü yoktur. Yani, hiç kimse 
ideolojik veya anarşik eylemlere katılmak suçundan 
mahkûmiyet almaz. Buna fiilen imkân yoktur. Türk 
Ceza Kanununda bunun yeri «Devletin hüküm ve 
nüfuzu aleyhine işlenen suçlar» şeklinde ele alınmış
tır. Yani, bir fasıl olarak orada, mesela; 145 inci, 
146 ncı madde var ve müteakip maddeler var. Bun
lar, Devletin hüküm ve nüfuzu aleyhine işlenen suç
lar olarak ele alınmıştır. Maddenin, Türk Ceza Ka
nunu tekniğine uygun olarak düzenlenmesi lazım. 
Çünkü, orada yer almayan herhangi bir suç söz ko
nusu olmadığı gibi, böyle bir ilam da ortaya çık
maz. Mesela, hiçbir zaman karşımıza ideolojik suç
tan kadar hapis cezasına mahkûm olmuştur veya anar
şik eylemlere katılmak suçundan şu kadar hasip ve
ya para cezasına ma'hkûm olmuştur, diye bir ilam or
taya çıkmayacaktır; çünkü, 'böyle bir suç yoktur. 
Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmayan bir fiil suç 
sayılmaz, suç teşkil etmez ve dolayısıyla bir mahkû
miyet de söz konusu olamaz. 

Bu i'barelerin bu şekilde düzenlenmesini Yüksek 
Komisyondan rica eder, hepinize saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler, çalışma süremiz dolmak üzere

dir. ikinci bir üyeye söz verecek zamanımız kalma
mıştır. 
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Biraz evvel gece çalışmamız gerektiğini arz etmiş
tim; fakat hem akşam yemeği için hiçbir hazırlık 
yapılmamıştır, sabahtan haber verilmediği için, hem 
de sayın üyelerin yemek yemeleri için evlerine veya 
dışarıya- gidip gelmeleri, hava şartlan bakımından 
müsait değildir. 

Bu itibarla 21 Şubat Pazartesi günü saat... 
HAYRİ SEÇKİN — Sayın Başkan; dışarıda ka

ra tahtada Başkanlığınızın bir tebliğini gördüm şim
di. 30 uncu maddeye kadar önergelerin, bu akşam 
mesai bitimine kadar verilmesini talep ediyorsunuz. 
(Bugün Genel Kuruldan çıkmış olan karara imtisalen 
alındığını ummaktayım. Ancak, takdir buyurursu

nuz ki, 30 uncu maddeye kadar olan maddeler, par
tilerin organları ile ilgili çalışmaları kapsamakta ve 
bugünden itibarende 19 maddeyi muhtevi bulunmak
tadır. Şu haliyle bir önerge verme imkânına sahip 
olmayacaklarını zannetmekteyim arkadaşlarımın. 
Bunu pazartesi akşamına kadar uzatmak bakımından 
müsamahanızı rica ediyorum, 

BAŞKAN — Hay hay efendim; pazartesi akşamı
na kadar uzatılması uygun görülmüştür efendim. 

21 Şubat 1983 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 

• 
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GÜNDEMİ 

59 UNCU BİRLEŞtM 
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Saat : 10.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN ÎŞLER 

1. Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu. (1/624) (S. Sayısı : 333) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1983) 


