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I. — GEÇEN TU 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — 22-25 Şubat 1983 tarihleri arasında Libya-

yı resmen ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı llter 
Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Ba-
yülken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu, 

2. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının madde
leri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 17, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, ve 33 üncü mad
deler kabul edildi; 29 uncu madde kabul edilen öner-

Tasarı 
1. 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahili

ye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin A Fık-

BAŞKAN — Sayın üyeler; 62 nci Birleşimi açı
yorum. 

Çoğunluğumuz yoktur. 

TANAK ÖZETİ 

gelerle birlikte Anayasa Komisyonuna geri verildi; 
18, 19 ve 22 nci maddelerin görüşülmesi Komisyo
nun istemi üzerine ertelendi. 

23 Şubat 1983 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 23.00'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/629) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1983) (Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 22.2.1983) 

Saat 11.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 10.05 

..<... »•••« 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 62 nci Birleşimimizin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Rıfat Bayazıt'ın, Adalet Bakanlığına atan
mış bulunması dolayısıyla Danışma Meclisi üyeli
ğinden çekilmiş olduğuna dair önergesi. (4/50) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» bölü
münde, Sayın Bayazıt'ın bir dilekçeleri var, okutuyo
rum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Cumhurbaşkanımızca 15.2.1983 günü Ada

let Bakanlığına atanmış ve bu göreve de başlamış bu
lunduğumdan, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında-

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, Siyasî Partiler Ka
nunu Tasarısının görüşmesine devam ediyoruz. 

Dünkü Birleşimde 34 üncü madde okunmuş ve 
üzerinde söz isteyen üyelerimizin kaydı yapılmıştı. 
Bu itibarla dün söz alan Sayın Gürel'e söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Konuşmaktan 

vazgeçiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
CAHİT TUTUM — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Dünkü Birleşimde Başkanlık, «34 

üncü madde üzerinde söz isteyen var mı? diye sordu
ğunda, iki sayın üye; Sayın Gürel ve Sayın Uyguner 
söz istemişlerdi ve başka söz isteyen üye yoktu. 
Onun için, önergeler görüşülürken size söz verme 
imkânını bulacağım Sayın Tutum. İki üyeden başka 
söz isteyen olmadığı için, söz isteme kaydı da tamam
landığından, söz veremiyorum. 

(1) 333 Sıra Sayılı Basmayazı 14.2.1983 tarihli 
55 inci birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ki Kanunun 15 inci maddesine göre Danışma Mec
lisi üyeliğinden ayrılmış olduğumu sonsuz saygıla
rımla arz ederim. 

Rıfat BAYAZIT 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Evvela Sayın Bayazıt'ın bu dilek
lerini bilgilerinize arz eder; sonra, Meclisimiz adına 
kendilerine bu yeni vazifelerinde üstün başarılar ve 
sağlıklar dilerim. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım; bu maddede bazı yeni 
düzenlemeler yaptık, bunu arz etmek istiyorum. Ola 
ki, bu düzeltmeler muvacehesinde önerge sahibi ar
kadaşlar tutumlarını değiştirebilirler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım; maddenin yeni düzen
leniş şekli şöyle: 

«Kongrelerle İlgili Genel Hükümler. 
Madde 34. — 22 Kasım 1972 tarih ve 1630 sayılı 

Dernekler Kanununun, bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri, siyasî partilerin her kademedeki kongre
leri için uygulanır.» 

Bir de, ikinci fıkrayı aynen muhafaza ediyoruz. 
Yalnız sonuna; yani noktadan sonra; «Bu Kanun
daki özel hükümler saklıdır.» ibaresini ekliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Madde, «22 Kasım 1972 tarih ve 1630 sayılı Der

nekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümleri...» şeklinde başlıyor. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 79 — 
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1630 sayılı Dernekler Kanunu ile birlikte 22 Ka
sım 1972 tarih olarak, Kanunun çıkış tarihi de bu
rada belirtilmiş bulunuyor. 

Haber aldığımıza göre, 1630 sayılı Dernekler Ka
nunu tümüyle gözden geçirilmekte, yeni Anayasa
mız hükümlerine uygun hale getirilmektedir ve bu 
Kanun değişecektir; değişmesi de kesinlikle muhte
meldir. Bu sebeple buradan «22 Kasım 1972 tarih 
ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu» ibaresinin çıka
rılması ve sadece «Dernekler Kanunu» olarak dü
zenlenmesinde fayda vardır. Çünkü, bu Kanunun ta
rih ve numarası ileride değişecektir ve değişmesi de 
her zaman mümkündür. 

Keza, 39 uncu maddede daha da ileri gidiliyor 
«22 Kasım 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun kamu yararına ilişkin 48 inci maddesi hük
mü...» deniyor. Burada bir de maddeye atıf yapıyor 
ki, ileride getirilecek Dernekler Kanununda mad
deler de değişebilir. Bu bakımdan, Kanunun tarih 
ve numarasının konulması son derece sakıncalı bir 
durum arz ediyor. 

Bunun metinden çıkarılmasını Yüce Heyetin tak
dirlerine arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Bu madde üzerinde söz isteği tamamlanmıştır. 

Cevaplandırmak üzere Sayın Eryılmaz buyurun efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; 

Teşkilatla ilgili hükümleri bundan önceki madde
lerde düzenlemiş bulunmaktayız. «Teşkilatla ilgili Di
ğer Hükümler» bölümü altında 34 üncü maddeyi yük
sek huzurlarınıza getirmiş bulunmaktayız. 

Daha önce muhtelif vesilelerle arz ettiğim gibi, 
Siyasî Partiler Kanununun esas kaynağı Dernekler 
Kanunudur. Elbetteki, Dernekler Kanununun bu Ka
nunda bulunmayan hükümlerinin buraya da uygu
lanması yerinde olacaktır. 

Başlıca eleştiri ve biraz önce de Uyguner arkada
şımızın ifade ettifi, «1630 sayılı Dernekler Kanunu 
değişecek, bu bakımdan, (Dernekler Kanununun bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri) diye bir ifadede 
bulunmanın daha doğru olacağı» noktasındadır. Eğer, 
Dernekler Kanunu değişirse, elbetteki Dernekler Ka
nununun sonunda bir madde olacaktır; 1630 sayılı 
Kanuna yapılan atıfların, çıkacak kanuna yapılacağı, 
o kanunda belirtilmiş olacaktır. Bu bakımdan biz 
hiçbir sakınca görmüyoruz. Hatta uygulamamızda, 

böyle bir atıf yapılacağı yeni kanunda düzenlenmese 
bile, yüksek mahkemeler, değişen kanunlara yapıl
mış atıf saymıştır. Yüksek mahkemelerin bu husus
ta kararları dahi vardır. Türk Silahlı Kuvvetler Ka
nunu değişmiştir. Başlangıçta, Türk Silahlı Kuvvet
ler Kanununun değişmeyen hükümlerine uygulanaca
ğına dair atıf, sonradan değişen Silahlı Kuvvetler 
Kanunlarına yapılacak atıf olarak kabul edilmiştir. 
Hiçbir anlaşılmazlığa neden yoktur. Bu bakımdan, 
bu sayının konulmasında, «1630 sayılı Dernekler Ka
nununun» ibaresinin konmasında Komisyonumuzca 
bir sakınca görülmemiştir. 

Kanunun maddesini biraz daha açıklığa kavuş
turmak için, «Bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, 
siyasî partilerin her kademedeki kongreleri için de 
uygulanır» hükmünü getirmiş bulunmaktayız. 

Siyasî Partiler Kanununun «Büyük kongre» mad
desinde hükümler mevcuttur. Kongrenin toplanma 
sayısı gibi hükümler mevcuttur. Fakat bundan önce
ki görüşmüş olduğumuz il ve ilçe kongrelerinde top
lanma sayısını kararlaştırmamış bulunmaktayız. Der
nekler Kanununda da, yanlış hatırlamıyorsam, 21 ve
ya 22 nci madde oralak düzenlenmiştir; yarısından 
fazla çoğunluğu ile toplanır... 

Yine, Dernekler Kanununda bir hüküm vardır; 
gazete ile İlan yapma keyfiyeti. Biz burada ikinci 
fıkra ile, icabında parti tüzüğü bu ilânı yapmayabi
lir, diye bir hüküm getirmiş bulunmaktayız. 

Ayrıca, bazı önergelerin ışığı altında, bir yanlış 
anlaşılmaya meydan vermemek için, «Bu Kanundaki 
özel hükümler saklıdır» ifadesini yazmakta yarar gör
müşüzdür. Her ne kadar yukarıda, «Bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümleri» ifadesi kullanılmış ise de, 
son getirdiğimiz hükümle de bunu biraz daha açıklığa 
kavuşturmuş bulunmaktayız. 

Madde hakkında açıklayacağım hususlar bunlar
dır. Önergelerin de bu açıklanan hükümler ışığında 
değerlendirilmesini Yüksek Kuruldan arz ve istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Değerli üyeler; madde üzerindeki önergeleri okutu

yorum : 

Sayın (Başkanlığa 
ıSiyasî Partiler Kanunu Tasarısının 34 üncü madde 

ilk fıkrasının, yeni Anayasa gereğince, Dernekler Ka
nununun yeni düzenlemesi acele gündemde olup, he
men değiştirilmeye mahkûm olmaması için, «Dernek
lerle ilgili mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hü-

80 — 
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kümleri, siyasî partilerin genel kongreleriyle her ka
demedeki kongre için de uygulanır» şeklinde düzen
lenmesini saygı ile öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 34 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının birinci cümlesindeki «22 Kasım 1972 
tarih ve 1630» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ederim. 

Alâeddin AKSOY 

Sayın Başkanlığa 
333 sıra sayılı Taslağın 34 üncü madesinde yer alan 

«22 Kasım 1972 tarih ve 1630 sayılı» sözlerinin mad
deden çıkarılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüce Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 34 üncü mad

desi birinci fıkra, ikinci satırında «Genel kongreleri ile 
her kademedeki kongre» yerine «Her kademedeki 
kongreleri» denmesi, 

22 Kasım 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun, yeni Anayasa hükümleriyle uyum sağlanmak 
üzere, yakında değiştirilmesi gerektiği cihetle, Siyasî 
Partiler Kanununda kısa bir süre sonra değişiklikler 
yapılması zorunda kalınmaması için, (a) 34 üncü mad
de birinci fıkra ilk satırının, «Dernekler Kanunu» is
men zikredilmeksizin, «Derneklerle ilgili mevzuatın 
bu Kanuna aykırı olmayan» şeklinde yazılması;... 

Namık Kemal YOLGA 

NAMIK KEMAL YOLGA — Orada kalmıyor Sa
yın Başkan, devamı vardır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, diğer kısımlar 39 ve 
119 uncu maddelerle ilgili efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Bütün önergeler okunsun söz vere
ceğim efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 34 üncü mad

desinin birinci fıkrasındaki «Genel kongreleriyle» iba
resinin, diğer maddelerle uyum sağlanması bakımın
dan «Büyük kongreleriyle» şekline dönüştürülmesi 
saygı ile arz olunur. 

ıS. Feridun GÜRAY 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 34 üncü mad
desinin ikinci fıkrasındaki, «Toplantı yeter sayısını 
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ve» ibaresinin, 14 üncü maddenin sekizinci fıkrasına 
aykırı olması nedeniyle metinden çıkartılması saygıy
la rica olunur. 

S. Feridun GÜRAY 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Çakmakçı, Sa-

yın Aksoy, Sayın Kırcalı ve Sayın Yolga'nın önerge
leri; bu maddenin birinci fıkrasındaki 22 Kasım 1972 
tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun sayı ve 
tarihinden bahsedilmemesi ve bunun çıkarılması, şek
lindedir. 

Bu itibarla, bu önerge sahiplerinden bir sayın üye
nin (Ki, Sayın Yolga, zatıâliniz istediniz) açıklama 
yapmasını rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

önergemin birinci noktası bir yazım; yani redaksiyon 
konusu oluyor. Sanıyorum o, değerli Anayasa Komis
yonu tarafından nazarı itibara alındı. 

Diğer taraftan, bu Dernekler Kanununun zikredil
mesi konusunda da, Sayın Fevzi Uyguner arkadaşımız, 
gereken güzel izahatta bulundular; tekrara gerek gör
müyorum. 

Mesele, bir süre sonra tekrar değişiklik ihtiyacı
nın önümüze çıkmaması için şimdiden gerekli tedbiri 
almak. Bu konuda şu noktaya izninizle dikkatinizi 
çekmek istiyorum : 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun bazı madde
lerinde, ezcümle, «Kamu yararına dernek sayılmayış» 
kenar başlıklı 64 üncü maddesinde 1938 tarihli Cemi
yetler Kanununa atıflar yapılmıştır ve daha sonra 1972 
tarihli Kanun çıktığı halde bugüne kadar o maddeler 
aynen olduğu gibi duruyor. Belki bu şimdi hazırla
makta olduğumuz Siyasî Partiler Kanunu da buna 
benzer bir duruma düşecektir veya kısa süre sonra bir 
değişiklik ihtiyacı yahut unutulup hâlâ 1972 tarihli ya-x 

kında değişecek olan bir Kanuna atıf. 
Binaenaleyh, benim telkin ettiğim çözüm, (Ki, ar

kadaşlar da aynı nitelikde önerge vermiş bulunuyor
lar) mevcut Kanunu, yakında değişecek olan şimdiki 
Kanunu zikretmemek... Bendeniz şu formülü önermiş
tim; «Derneklerle ilgili mevzuatın bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri...» demek. 

Diğer taraftan, 39 uncu ve 70 inci maddelerde Der
nekler Kanununun muayyen maddelerine atıflarda bu
lunuluyor. Halbuki o maddelerin numarası değişecek
tir, muhtemelen muhtevası değişecektir. Binaenaleyh, 
bunu da önlemek için biz bu Kanunda o atıflarla 
hangi hükmü getirmek istiyorsak o hükümleri doğ
rudan doğruya yazalım. Mesela, «Kamu yararına sa
yılmayış» konusunda şöyle denebilir : 
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«Kamu yararına çalışan derneklerle ilgii hüküm-
31er siyasî parftileııe uygulanmaz...» Bumu söylemek, iki
de bir değişecek olan bir kanona aitıfltia bulumımafc-
'tan daha iyi olur. 

70 imdi maddede de keza buna benzer bir çözüm 
buflunalbillk. 

Mjaruzatıım 'budur Sayın Başkanmm. Saygılar su
narım,, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Yolga. 
IBü önergelerle ilgili, Sayın Kanltareıoğlu, lehte, 

buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Tasarının bu maddeıslindeki tartı ve kanunum aidi
nin yazıllmış olması; 39, 70, 119 ve 1120 aidi mıalddesin-
de de görültaektladir. Bunların depştirilmesi hususun
daki arkadaşlarımızın venmliş olduğu önergeler yerin
dedir. Esasen, Komisyon Sözûüsü'nün de, «IBunıu çı
karmayacağız» demliış olması, 1122 nci maddede tersi
ne bir işlem yaptıkları karşısında geçers/izd'ir. 

122 ,nci maddede aynen şöyle dernektedirler: «Me
denî Kanun ile Dermekler Kanununun» dedikltien son
ra numarasını yazmışlarıdır. O halde İhtiyaç yokmuş 
böyle bir ş&y kanaatindeyim. 

Esasen, ellimizde bulunan ve Şulbaıt ayında îçişle-
lîi Bakanlığı tarafından Danışma Mecftlimie sunulması 
mecburî olan 19 kanun içerilsfinlde, Anayasamızın 33 
üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göne, Dernekler 
Kanununun da gelmiş olllması gerekmektedir; 7 nci sı
rasında bu yer almaktadır. Bu bakımıdan adının, nu
marasının ve tarihinin çıkarılması, saldeoe Dernekler 
(Kanunu kalmasının yeninde .olacağı kanaatindeyim. 

Arz edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kanltarcıoğ-

ılu. 
Sayın Tuıtum, aleyhin/de 'buyurun efendkn,, 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değeri üye
ler, 

Hukuk tedvin sistemlimizin en büyük hasltalıkların-
dan bir tanesii, hukuksal savrukluk yahuıt hukuksal 
ıtembellik adını verebileceğim bir eğilimdir. O da şu
dur: 

Düzenlenecek konu düzenleyenlerin kafasında neıt-
laşjmeyince, ilsiter lisıtemıez, herhangi bir hata yapma 
veya eksıMik yaraltlmama endişesiyle, toptancı bir yak
laşımla, «Filan kanunun bu kanuna aykırı olan hü
kümleri yürürlüktedir» veyahut «Bu kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır» demek suretiyle hu
kuk sıistemikniızde son yıllarda sıkça başvurulan tipik 
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bir hukukî zerafelt ilkesine de ters düşlem bir eğilim 
görüknektedıir. Bunun t'iıpik bir mıilsialli 648 sayılı Ya
sadır. 

648 sayı/h Yasayı hazırlayanların kafasında siyasî 
parti kuruluşunun niteliği konusunda net bir tablo 
ortaya çıkmaimış olduğu aşikâr., Tabiî, değerlü Komis
yonumuzun son dereoe hızlı çalıışimak zorunluluğu 
dolayısıyla ı648*deM bulanıklığı gidermek (için vakit 
bulamamış olmaları doğaldır. Nitekim, 648li taklit 
ederek, dermişlerdir ki, «Dernekler Kanununun bu 
kanuna aykırı olmayan hüklüm!leri filan şeyler için de 
uygulanır...» Hangi hükümler uygulanır? Bir müp-
hemiyet, bir muğlaklık, bir kargaşalık... 

Değeni arkadaşlar; 
Aslında, Dermekler Kanununun ne iişli var? Bana 

sorarsanız, Dernekler Kanunu ile bir güna ilişkfflenldir-
mem süyasî partileri. Eğer çalğrı usulünden, toplantı 
yerinden, toplantı nisabından önemli bazı hükümle-
ri kaıslteıdffliyorsa, onları koyarız 648 sayılı Yasayı de
ğiştiren şflmfdüki Yaısıaya. 

Demek ki, burada yapılmak istenilen şey, genel
de Türk hukuk «(iistlarnimde düşülen hatanın tekrarım
dan başka bir şey değildir. 

Sayın Kamtareıoğlu'nun değindiği gilbi, zaten 122 
nci maddede genel bir hüküm var. Eğer değerli Ko-
mlişyonumuz; bu kanuna aykırı olmayan hükümleri 
yürürlluktie olduğunu varsayarak yala çıkmış olsaydı, 
122 nci madde hepsüini kapsıyor zaten. Ayrıca, «IKong-
re» demeye gerek yok. Kongrelerde uygulanacak 
olan hükümleri burada göstermeye gerıek yok; ama 
1:22 nci maddede tartışacağız; bu kanuna aykırı ol
mayan Dernekler Kanunumun hangi hükümleri uy
gulanacak? Tek tek bunu sergilemek zorundayız. 
Çünkü, neden kanun koyucu bunu tespit etmiyor da 
uygulayıcılara bırakıyor?.. Bu 'fevkalâde müphem ve 
ileride siyasî partilerlin faaliyetleri açısından devamlı 
bir hukuk tartışmasına neıden dialbilecekltir. Geçmlişjte 
olmuştur, mahkeme içtihatları varidır, bunun üzerin
de 122 nci maddede tartışıma açacağız. 

Şiımdi ben, önergeye karşı oluşumun nedenini bir 
cümle ile açıklayarak sözlerime son vermek as'tiyo-
ruım. Şimdi, şu anda yapmakta olduğumuz halen 
mevcult olan bir Kanuna alt»fta bulunmıaktan ibaret-
ıtir. Bu Kanunu isitilhlaf edecek olan, bundan sonra 
çıkacak olan kanunların ne olduğunu, konularının ne 
olduğunu bilmediğimiz için, meçhul çıkacak olan 
mevzuata bir göndermede buluma/mayız. Eğer bun
dan sonra çıkacak olan yasa, Dernekler Kanununu 
değiştirecek yasa, elbâtteki o yasanın tıespilt ettiği 4e-
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ğişikükler veyahut öngördüğü delğişliklülkler otoma
tik olarak da yansıyacaktır., Eğer Dernekler Kanu
nunu kaldıran bir yasa olursa, Demekler IKlanıununa 
atıfta bulunan maddeleri açıkta bırakmamak için 
elibetiteki, Sayın Komisyon Sözdülstünıün dediği gibi, 
atıflar orada da olacaktır. Nitekim, eski Gemliyetllier 
Kanununda buna ait hüküm vardır, balen Dernek
ler Kanununda bununla ilişkili olan hükümler var
dır. Ben diyorum ki, 648 Sayılı Yasada kongrelerle il
gili Dernekler Kanununun hangi hükümleri uygula
nacaksa tek tek maddeleri zikretmişti. Bence o da
na isalbeltUi bir yoldu. Şiımıdiki hukukî düzenleme da
ha çok müphem'iyate neden olmaktadır. 

Bu bakımdan eğer kabul ederlerse, öyle demekler 
mevzuatı diiyerek meçhul bir hukukî olmayan bir is-
tilak kullanmak yerline, buradaki 1*630 sayılı Demek
ler Kanunu aynen zikredilir ve Dernekler Kanunu
nun genel kurulla ilgili maiddellerıinlden bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümleri, hiç ölımiazsa denlkıse, kongre
lerde hangi konuların, hangi maddelerinin (Dernek
ler Kanununun) uygulanacağını bu vesileyle netleş-
'tiırtmiış oluruz. Örneğin; çağrı usulü, toplantı yeri, 
toplantı yater sayısı, toplantının yapılış usulü ve top
lantıda görtülşüleoek hususlar... Bunlardan küçük kü
çük bazı hükümlerin, bu maddelerin içerisine serpiş-
itirilmıiş olan hükümlerin konlgrelerin kurulları topla
nırken de gerek bıüyülk konigre, gerekse diğer kongre
ler de uygulanabilir. 

BAŞKAN — Sayın Tultum, süreniz dolmuştur, 
lütfen konuşmanızı (bağlayınız efendim. 

CAHİT TUTUM — ,Bu nedenle sanıyorum ki, 
genel bir deyim kullanarak demekler mevzuatı demek 
İsabetsizdir. Aynı zamanda Korn/ilsyonun yaptığı bu 
düzenleme ide yetersizdir. Benim söylediğim gilbi, 
eğer Komisyon katılırlarsa, Başkanlığa tıakidlilm edeme-
d'iğimiz bir madde metnimi kenidilerine hemıen verebi
lir; kabul ederlerse o tür bir mevzuat değişikliği, 
madde dıeğişülkJliği maksada daha çok hizmet edebilir. 

(Saygılar sunarım. 
.BAŞKAN _ Teşekkür eideritm Sayın Tutuim. 
Sayın Komiiısyon; bu 4 önergeden 4'ü de, evvela 

iham tarih ve hem kanun numarasının çıkarılmasını 
listiilyor, 2 tanesinde de «Dernekler Kanunun yerine 
derneklerle ilgilii mevzuat» ışeklimdJe bir değişiklik ya
pılmasını ve tarihle kanun numarasının çıkarılmasını 
liısitiiiyorlar. 

Bu açıklamadan sonra cevabınızı rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMıAZ — Sayın Başkan; Sayın Tütum'un buna 
ilişkin açıklamaları gayet yerinldâd'ir. Bizim Türk hu

kuk sisteminde şimdiye kadar hep bu şeklide kanun 
numaralarını zikretmek suretiyle hatta tarihlerini de; 
çünkü muhtelif devirlerde aynı sayıda kanunlar çık
mıştır, tarih ve numaralarını ve Danışma Meclisi 
açıMiğından beri de devamlı suretle tarih ve numara
larının zikredilmesıi Meclisimizde de teamül haline 
gellmiişttir. önergeye katılmak imkânı bulamıyoruz ve 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. iKbmtilsyon öner
gelere katılamıyor. 

Değerli üyeler; ıKomiiisıyon önergelere katıfonıyor. 
Önergelerin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... önergelerin dik
katle alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Güray'ın, «Genel kongrelerilyle» illgdi iba
renin «Büyük kongreler» şekHinlde dleğilşifeiılmesliyle il
gili bir önergesi vardır. Yeril metinde «Her kaldeme-
ıdek'i kongreler» denmişıtiir. 

S. FERtDUN GÜRAY — Gerek kalmadı Sayın 
Başkanım.( 

BAŞKAN — Sayın Güray, «Gerek kalmadı» di
yorlar; işleme koymuyorum. 

ıSayın Güray'ın, yine 34 üncü maddeyle ilgili bir 
önergeleri var. 2 ndi fıkrada, «Toplantı yeter sayısını» 
ibaresinin 14 ündü maddenin 8 inci fıkrasına aykırı 
olduğu, Işeklkiide bir önergeleri var. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, gayet 
açıktır. Sayın Komllsyon inöeliamişrtiir. Hiç bir şey söy
lememe gerek yoktur. 

ıBAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz isıteyen?.. 
Yok.. 

Buyurun Sayın Komtilsyün. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YIUMAZ — Biz yeni düzenlememizle endişeleri ber
taraf edici bir şekilde hükümler getirtmiş IbulunnDak-
tayız. Bu balkımdan bizim götirdiiğimiz metlin yerin
dedir. Katılamıyoruz efendim. 

ıBAŞKAN — Sayın Güray, «Yeni değişiklikle bir 
açıklık getıirdik» diiyorlar.. 

.S. FERtDUN GÜRAY — Sayın Başkan, geri 
adıyorum. 

BAŞKAN — Geri atıyorsunuz, teşiekkür ederim. 
Değerli üyeler; 34 üncü maddeyi dikkate alınan 

önerge ile birlikte... 
REMZÎ BANAZ — Sayın Başkan, ilave ile ilgi

li bir sorum var; eklemeyle ilgili efendiim. 
İBAŞKAN — Evet, madde üzerinde sorunuzu so-

ralbiilümsiinıiz. 
REMZt BANAZ — «Bu kanundaki özel hüküm

ler saklıdır.» deniyor. Bu sözden anlıyoruz ki, bu 
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Kamunda bir özel hükümler vardır, ibik de genel hü
kümler vıafdıır. Bu saklı ollmıayan genel hükümler ne
dir?,. Bunun açıklanması lazım; bu bir. 

İkincisi; «Dermekler Kanunumun bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümleri uygulanır» denildiğine göre, 
böyle bir ilaveye ne gerek vardır? Bütün düğler ka
nunlara yollama yapılan maddelere, aıcalba böyle bir 
ilave yapmayı prensip hıafliiodfe Komisyon gelinecek 
tm'i?.,.. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayım Banaz. 
Buyurun Sayın Eryılimaz. 
ANAYASA KÖMUSYONU ADINA AZlMt BR-

YILIMAZ — Sayın Feridun Güray'ın önergesi üze
rine Komisyonumuz Ibu hususu tartıştı ve maddemin 
Ibu şekilde açıklığa kavuşturulmasını daıha yerinde 
buldu. Nitekim, önerge sahibi de önergesini gerli al
ınış bulunmaktadır. 

(Arz ederiim efendim. 
^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Mıaddeyli, dikkate alınmak suretiyle kalbul edilen 

önergelerle birlikte Komisyona gerli gönderiyorum. 
35 inai maddeyi okutuyorum. 
İbra için /oya katılamayacak olanlar 
MADDE 35. — Değişik kademelerdeki kongre

lerde talbiî üye olarak bulunan karar veya yönetim 
organ ve kurullar üyeleri, mensup oldukları organ 
veya kurulun ibrası içlin yapılan oylamalara katıla
mazlar. 

BAŞKAN — Madlde üzerinde söz iislteyen sayın 
üye?.. Yoktur. 

Madde üzerinde önerge de yoktur. 
Maddeyi aylarınıza sunuyorum, IKIalbul edenler... 

Etmeyenler.,., 35 ineli madde kalbul edimliştiir 
36 nci maddeyi okuituyoruım. 
IBEKİR TÜNAY — Sayın Başkan; Anayasa Ko

misyonumuz 7 nci ımaddeyle ilgili olarak dalha önce 
Ibirttiakrm (maddeleri geri almışlardır. Bu 36 ve 37 noi 
maddeler de 7 noi maddeyle ilgilidir. Tensip buyuru-
lürsa bu maddeleri de geçelim, ondan sonra geden 
maddeleri görüşelim. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim; maddeyi oku-
(tayım, ondan sonra işaret buyurduğunuz konuyu Ko
misyondan soracağım. 

Teşkilatın merkezleri 
MADDE 36 — Siyasî partilerin merkez teşkilâtı-

nnn yeni, parti merkezinin foukınduigu yer; I ve ilçe 
-teşkilâtına dahil kurulların kuruluş yeri, i!|gM il ve il
çenin merkezi; köy ve mahalle teşk/lâltıoın kuruluş 
yeri ise köy ve mahalledir. 

BAŞKAN — ıBuyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMt ÖR-

YILMAZ — Sayın Başkanım; Komisyon olarak biz 
de ertelenmesini işitiyoruz; 36 ve 37 ndi maddelerin. 
Buralarda «jKöy ve mahalle teşkilatı» deyimi yer al
mıştır; 7 nci ve 22 ndi maddeyDe ilgilidir. Bu bakım
dan ıbu maddelerin ertelenmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun bu .isteğini yerine geti
riyorum, 36 ve 37 ndi maddeleri Ibilaıhara görüşeceğiz 
efendimi., 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
Organlarda görev alanlar 
MADDE 38. — Her kademedeki parti organları 

ile parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin 
adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek ve
ya sanatları ile ikametgâhları, o mahallin en büyük 
mülfcifye amirliğine seçim veya atanmadan başlaya
rak bk hafta içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili 
yazı İçişleri Bakanlığına verilir. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkan, bir düzenleme yaptık; onu 
arz etmek istiyorum: 

Efendim, bu maddenin üçüncü satırındaki «Bir 
hafta» yi «Onbeş gün» olarak değiştiriyoruz. 

Ayrıca son satırı da «İçişleri Bakanlığı ve Cum
huriyet Başsavcılığına verilir» biçiminde değiştiriyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Madde üzerinde isöz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Banaz ve Sayın Bilge söz istemişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Banaz. , 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
önce şunu özellikle belirtmek istiyorumc Komis

yon sorulan sorulara kesinlikle ilgisi olmayan cevap
lar vermekte ısrar etmektedir. 

Şunu belirteyim: Daha önce «Parti sicili» ile il
gili 10 uncu maddede, bu 38 inci maddedeki düzen
leme ile ilgili olarak bir soru sormuştum. 

10 uncu maddenin (a) bendinde, «Adlarını, genel 
merkezlerinin bulunduğu yeni ve açık adreslerini, 
merkez organları ile il ve ilçe merkezlerindeki organ
larını gösteren tasdikli bir listeyi» partinin Cumhu
riyet Başsavcılığına vermesi gerektiği yolunda bir 
hüküm vardı. Bu 38 inqi maddede ise, il ve ilçe or
ganlarının mahallin mülkiye amirliğine verileceğine 
dair ıbir hüküm var. 

Biz o zaman sormuştuk; «11 ve ilçe teşkilatı or
ganlarını mahallin mülkiye amkliğine bildirildiğine 
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göre, parti nedlen ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına 
versin?.. Mahallinde bu kaymakamlığa, valiliğe veri
lince; gerekiyorsa bunlar Cumhuriyet Başsavcılığına 
da göndersin.» dedik. O zaman cevap verdiler; «Par
ti ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında bir aracı mü
esseseyi kabul etmiyoruz.» dediler. 

Şimdi 38 inci madde önümüze geldi. Bu teşkilat 
kurulacak, organlar seçilecek ve 15 gün içinde ma
hallin mülkiye amirliğine verilecek... Burada mahal
lin mülkiye amlirliği bunları ne yapacak?.. Orada bir 
dosyaya atıp bırakacak mı, yoksa Cumhuriyet Baş
savcılığına bunları göndermek durumunda mıdır?.. 
Mahallin mülkiye amirliği ile bu teşkilatın ilişkisi ne
dir?.. Dernekler Kanununa bir atıf yapıldı; acaba o 
noktadan mı kaynaklanmaktadır?.. 

Bunların açıklanmasını istiyorum; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 

Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın (Başkan, bendeniz de 

«Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmelerini» söyleye
cektim. Komisyon bunu önceden düşünmüş; teşek
kür ederim. 

Diğer bir nokta da maddenin kenar Ibaşlhğıyla il
gilidir. Çünkü madde bildirmeyle ilgilü bulunmakta
dır. Kenar başlıkda «Organlarda görev alanlar» diye 
bitmektedir. «Organlarda görev alanların bildirilme
si» şeklinde olursa maddenin içeriğine de uygun 
olur diye düşünürüm. 

Sözlerim bu kadardır; teşeklkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür, ederim. 
Değerli üyeler; bu madde ile ilgili Sayın Güray' 

in, Sayın Aksoy'un önergeleri var. Bu her iki öner
geye de Komisyon katılmış ve böyle Ibir düzenleme 
yapmıştır. 

Sayın Güray ve Sayın Aksoy, önergelerinizi ar
tık işleme koymaya gerek yok zannediyorum?.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Evet efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayım Uyguner, (buyurunuz efendimi. 
M. FEVZİ UYGUNBR — Sayın Başkan; mad

demin İcinci satırında «Meslek veya sanatları ile 
ikametgâhları» tabiri kullanılmaktadır. Buradaki 
«İkametgâh» tabiri, öyle zannediyorum ki, Medenî 
Kanunda tarif edilen «Kanunî ikametgâh» olmayıp 
adres anlamını taşımaktadır; yani oturmakta olduk
ları yahut merkezin bulunduğu adres anlamını taşı

maktadır. Bunu acaba Komisyon bu şekilde mil anlı
yor?.. Zabıtlara geçmesi bakımından soruyorum; 
lütfederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon; Sayın Banaz'ın, Sayın Uygun-

er'in ve Sayın Bilge'nin görüşlerine cevaplarınızı rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YIL'MAZ — Sayın Başkanım; Sayın Banaz'ın görüş
leri tahlile muhtaç. Gerçekten 10 uncu madde görü
şülürken, Sayın Banaz arkadaşımız, parti sicilleriyle 
ilgili düzenlemeler yapılırken; o madde de doğrudan 
doğruya Komisyonumuz tarafından geri alınmış bu
lunmaktadır. Yine düzenlenirken aynı hükümlerin ve 
benzerlerinin tartışması yapılacaktır. «Sicile ilişkin 
doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcılığına niçin 
gönderiliyor?» Herhalde bu maddeden mülhem ola
rak; «Mademki mahallin mülkiye amirliğine bil-
dlirilecektiiır, mahallin mülkiyle amirliği de bu foMiri-
yi 'Oumhıuriıyet IBaşsaıvcıltiğına göndersin» demişler
dir. Yani doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcılı
ğına değil, bu hükümde olduğu gtfbii mahaMın mülki-
y& amirliğline ve mahallî mülkiye amirliğinden, Jç-
iıştem Bakanlığından, Cumhuriyet IBaışsavcıluğına.. 

Anayasamızın hükmü açık. Cumhuriyet Başsavcı
lığı kumlan partileri kurulıuışlkrıınıı takiben denetler, 
faaliyetlerini taklip eder. IBu, Cumhuriyet İBaişsavcilı-
ğıma verilmliş Ibiir Anayasa görevidir. Bu (bakıımidan, 
Cumhuriyet Başsaıvcılığıına alilt isüoüırii İde ihiz hu Ana
yasa görevlini yerine getirebilmek için hukiüm altı
na afcnuş bulunmaktayız. 'Burada da partilerin yararı 
düşüncesfiiyle hareket edlülmliiş ve esasen Anayasanın 
hükmü gereği okluğu >iç>in (böyle yazılmıştır. 

Burada da yine hassasiyetle 10 uncu maddedeki 
hükümlerle hu 3'8 inci ımadldediekfi hıüklümiier b'iır pa
ralellik arz etsin (diye düzemledıik. 10 uncu maddede 
15 günü getirmiştik, (burada da 15 günü getfanliş bu
lunmaktayız. Buralda aynı zamanda «(Merkez organ
larında göre-vlendİriferilerJe ilgili yazı İçişleri Bakan
lığına ve Cumhuriyet İBaşısavcıl̂ ğına veriliir» ifadesini 
kullanmışız. Binaenaleyh, İdişHeri (Bakanlığına gönde
rilen ayn, mahallî idarelere gönderilenler ayrı. Bu
nu 'Klomüsyönumuz yine Ibir flİkre ıdayanarak düzenle
miş hulunmaktadır.. IKJongrelerldie Cumhuriyet Baş
savcılığı ayrı faafliyieti düzenler, İçişleri Bakanlıığı ay
rı faaliyeti, mahallî lidareler ayrı faaliyetleri kontrol 
edierler; Ibiıforiırlerinlin yetki alanlarına karışmamak şar
tıyla. iNitekim 100 üncü malddede de huna müteallük 
hükümler vardır. 100 üncü madidıe geldiğimde, o mad
deleri düzenleyen ihtisas sahihi arkadaşlarımız da bu 
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'hususu ayrıca amlatiaoaklaııdır. Diğer maddelerde de 
ıhiülkiüimüer vardır. Adalet (Balkanının Ouımlhıudiîyet Baş
savcılığıma vermıiş oldulğu lemıir lüzaıfoe Ouımlhuriyet 
Başsavcısının dava açma yetkisi... Bunlar bir bütün ha
linde incelendiği zaiman göreceks'irtiz, k'i, toielddütfcr-
dem kurtulmuş olacağız. 

•İkinci konu «İkametgâhları» mıeisölıesıi. Elbetötieki 
«İkametgâhları» aldresii de kapsar. Bu bakımdan ika-
mııetigâhları ıda, aynı zamamda «likamıatgâh» dediğimiize 
göre, elbette ki, Medenî Kanıundakti ikametgâh anla
şılır. 1110 uinou maddede ayrıca «Adresleri» (ifadesi var; 
iaımıa burada ikametgâh dendikten sonra (başka türlü 
Ibir düzenlemie kalbul ©dfflemıez. lAınoak adresleri, hem 
«İkamnetgâh» hem «Adreslerii» deyimi kuianılasmaz. 
IBu bizde de tartışıldı. «tfıkamötlgâh adreslieıfi...» İka
metgâhta zaten adres de mevcuttur. 

ıBAŞKAN — Sayım Eryılmaz, zaten ya tikamieltgâih, 
ya adres; onu kastettiler ISayım Uygumer. 

Bir (dıe Sayın (Bilge'mın (başlıkla Ügilli bir talebi var
dı. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA ıAZM(t BR-
YILMAZ — Ona uyuyoruz. 

BAŞKAN — Başlığı tekrar ıöder misliniz Sayın 
Bilge?. 

TSİEIOIP IBtıLOE — «Organllarda görev alanların' 
bildirilmesi» 

ANAYASA KOMÜSYOİNU AİDINA AZMİ ER-
YHJMİAZ — Kabul ediyoruz Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim ISayım lEryılmaz. 
Değerli üyeler; mıaddenim başlığımda «lOrgenlaır-

da görev falanların Mdirilımıesli» değişikİği; üçüncü 
satırdaki «Bir hafta liçkılde» 'ibaresi «Omlbeş (güm içlin
de» olarak ve (ikinci fılkralda 'da «IMıerkıez organlarında 
görevlendirilenlerle ilgili yazı» dam sonna, Sayın Gün
gör Çakmakçı'nın buraya bir virgül kionmıaisı gerek
tiğine dair bir lişaretileri, bir hatırlatmaları var. «Mer-
kiez organlarında görevlendirilenllerle ilgili yazı, İçiş
leri Bakanlığına ve Cumlhuriıyet Başsavcılığına veri
lir.» 

Uygum defğil mi ISayım Komisyon? 
ANAYASA IKOM'tSYO'NU KÂTİBİ ABİBAS 

GÖKÇE — Uygum efendim. 
BAŞKAN — Bu değişikliklerle madldeyli oyları

nıza (sumuıyorum. Kalbul edenler,. Etmeyenler... 38 
'indi madde ikabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyli okumuyorum: 
Kamu yararına dernek ısayıflmayıış 
MADDE 39. — 22 Kasım 1972 ıtarilh ve 1630 sa

yılı Dermekler Kanumumum ıkıaımıu yararına (iliışjkim 48 
inoi maddesi hükmü sayası parrtül'er içim uygulammıaz. 
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BAIŞKİAN — (Bu madde üzerimde ısöz lilslteyıem sayın 
üye?.. Sayım Çakmakçı, Sayım Uzunoğlu, Sayın Uy-
guner, Sayın Yolga. 

ALÂEDDİİN (AKISOY — Sayın IBaşfcan; ben bir 
önerge vermiştim; maldde numarası yanlış geçmiş, 48 
olarak geçlmliş, asılında 39 olacak. 

'BAŞKAN — Dinleriz efendim, talbliî. 
Sayın Çakmakçı, buyurun. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkam, 

saygıdeğer arkadaşlar; 

Hepimizin malumu oldulğu gibi, ISiyasî Partiler 
Yasası 1965 yılında 648 ısayıdı Kanun olarak mevzua
tımıza gelmiştir. Ondan önce Dernekler IKamunumda-
ki hükümlere göre siyasî partliler 'idare ledlmekJte idi. 
îş/te bu devamlılığın bir zarurî neticesi olarak zaman 
zaman 648 sayılı Kanunda ollduığu ıgilbi, bu Taslarımız
da da «Dernekler Kanununun falan 'hükümleri uy
gulanır, falan hükümleri uygulanmaz» gibi atıflar de
vam eitmıekıtedir. 

34 üncü maddede kabul 'buyurduğunuz önerge do
layısıyla da bir nebze 'temas edildiği gibi, Dernekler 
Kanunu birimci öncelikle, en kısa zamanda bizim Da
nışma M'eclteraizoe hemen değiışibir'Umesi gereken 
(kanunlar arasında yer almaktadır. 1630 sayılı, bilmem 
kaç tarihli Dernekler Kanunu !bu metlinde yer alırsa, 
1-2 ay içerüısimde Dermekler Kanununun bir yenisi ya
pılır, bilmem 3048 sayılı öliursa, tekrar ıtaıze Siyasî 
Partti'ler Kanununun bu maddelerimde yeni bir düzen
leme ihtiyacını beraberinde getüreoek olması gerekçe
siyle 34 'üncü maddedeki «Dernekler mevzuatı» sözü
nün daha genel bir tabir olduğu, Itarilh numaranın kal
dırılması yolumda oylarınızla bir arzu tecelli eltltli. 

Şimdi 39 uncu malddede yine «22 IKasıım '1972 ta
rih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun» diye kale
me alınışından dolayı aynı gerekçeyle bir önerge ver
me Kuzuma hissettiğimden başka, Kanunumuzun 120 
nci maddesini .açalım: Sekizinci Kısım. 

«Uygulanmayan Kanum Hükümlerini» diye müstakil 
bir kısım teşekkül etmiş orada. Filvaki, o madden in 
yeri gelince «Yürürlükten kaldırılan Kamum» da den
miş; ama yürürlükten kaldırılan bir kanuna ra&tla-
mıak mümkün değit 

Demek ki, Sekizinci Kısımda genel 'blir başlık var. 
«Uygulanmayan IKanun Hükümleri...» Nedir o?.. Ay
nı Dernekler Kanununum 40 inci maldJdeısü uygulan
maz diiye 120 inci madde yapılmış; Dermekler Kanu
mumum 48 lincİ maddesi yygulamtrıaz diye 39 uncu 
madde yapılmış; Demekler Kanununun 52, sonuncu 
maddesi uygulanmaz diye 70 (inici maddenin ikinci 
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fiknası yapılmış; Dernekler (Kanununa atıf yapan 122 
nci maddesinde de, Dernekler »Kanununun şu hüküm
lere aykırı 'olmayanları uygulanır, diye.... 

Şimdi 39 uncu maddeyi, 70 'inci maddenin İkinci 
fıkrasını, ileride gelecek 120 mai maddeye mıontle 
edersek, 39 uncu maddenin ıgerâgi (katonayacak, bir 
maddeyi de azaltmış olacağız. Şöyle: 

,120 noi maddede «Uygulanmayacak (Kanun Hü
kümleri» başlığında, (iki, yerli die, münasibi die orası) 
«Demekler Kanununun 40 inci, (Şu 39 uncu madde
min yerine kaim olmak üzere) 418 inci, (70 'ineli mad
demin (ikindi fıkrası yerine kaim oilmak üzere) 52, so
nuncu maddeleri Siyasî Partiler Kanunu (için uygu
lanmaz,.,» dersek 3 ımıaddeden tasarruf etömtöş, olaca
ğız. Dernekler Kanununun Iher uygulanmayan hük
mü için burada mıüısıtakiil müstakil ımadlde tedvini 
madde attedimi arttırmakta, uygulayıcıları dla praltik-
(liilkjten uzaMaşJtırılmtaktadır. 

O İtibarla (önergemi de iiçeren şekilde konuşmuş 
oluyorum) 39 uncu madideyi ıtiamamen metinden kal
dırarak, Dernekler Kanununun 48 limci maddesi mi 
uygulanmayacak, onu yeri igeldliğinıde uygulanmaya
cak hükümler ıdliye 120 nci maddenin içinde 40'ın ya
nına «ve 48» demek suretfiyle monte estlmek üzere 39 
uncu maddenin (mertlinden çıkarılması hakkında bir 
önergem vıar. 

Teşekkür ederim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Çakmakçı. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 
NAMIK »KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

yine izin verirseniz yerlîmiden kısaca maruzatta bulu
nayım. Kürsüde zaiten meselenin esası hakkındaki 
ş/eyleri arz edildi. 

Muayyen maddelere atıfta bulunulan 39 uncu ve 
70 inci maddelerde atıf yerine, sevkıedÜlmdk istenen 
hüküm neyse onu yazalım, Idiyoruim. Daha isarih okır, 
daha umumî olur. Zamanla değişme ve saire slöz ko
nusu olmaz. 

Demin kürsüde ımaruizaltjta [bulunurken bir de hü
küm örneği, misali arz etmiştim. Şöyle diyordum; 
39 uncu madde yerine; «Kamu yararına ilişkin der
neklerle liıligM'i hükümler siyasî patftüllere uygulanmaz.» 
.Aslında daha dlirekt bir hüküm şe oluridu: «Siyasî 
partiler kamu yararına çalışan dernek sayılmaz.» 

Sayın Başkanım; 
Yalnız bunu söylediğimiz Itiakdiirde, özür dilerim, 

biraz sliyasî partiler bakımından pejoratif anlamı çı
kacaktır. Yani bunlar kaımıu yararınla çalışmayan kim
selerdir, gruplardır şeyi çıkacaktır. Binaenaleyh, onun 

yerine arz ettiğim formülü Sayın [Komisyonun tak
dirine sunuyorum ve IbelkJi not le&Iememişitir, tekrar 
ve daha yavaş olanak okuyorum: 

«Kiamu yararına çalışan demeklerle Igilii hüküm
ler, sıiyasî partilere uygulanmaz.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
ŞERAFETTJN YARKIN — Önergelere geçilme

di değil imi ISayın Başkan?. 
BAŞİKAN — Hayır efendim. 
BAHTİYAR UZUNÖĞflUU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Çakmakçı'nın ve Sayın Yolga'ntn madde 

metinleriyle ilgili olarak beyanlarına, düşüncelerine 
aynen katılmaktayım; tekrardan sarfı nazar ediyo
rum. 

Eğer Yüce Genel Kurulumuz maddenin muhafa
za edilmesine karar verirse, o halde maddenin kenar 
ıbaşlığı ile ilgili olarak bir maruzatım, var, onu arz 
etmek istiyorum. 

Maddenin tkenar başlığı, «Kamu yararına dernek 
sayılmayış» şeklinde düzenlenmiştir. Malumları ol
duğu üzere, «sayılmak» mastarından türetilen «sa
yılmayış» Türkçe gramer kurallarına uymamakta ve 
kulağı da tırmalamaktadır. Eğer müsaade buyurulursa 
ve Yüce Genel Kurul tasvip ederse, bendeniz şu şe
kilde düzenlemesini teklif etmekteyim: «Kamu ya
rarına dernek sayılmama.» 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bende

niz Sayın Yolga'nm fikirlerine (katılıyorum. Kamu 
yararına dernek sayılmayacağı hususunda bir hüküm 
getirilirse, çdk daha isabetli olur ve burada mesele 
halledilmiş olur; bir atıf yapılmaksızın. Aksi takdir
de, değişecek olan Dernekler Kanununa atıflar yapıl
masında sakınca vardır. Daha önce de bunu Sayın 
Genel Kurul oylarıyla belli etmişlerdir. Bu bakım
dan, böyle bir düzenleme yapılmasını Komisyonun 
kabul etmesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Bu konuda bir önerge 

vermiştim, oylanırken söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aldım efendim, o zaman söz ve

reyim. 
Sayın Komisyonun, arkadaşlarımıza görüşlerini 

rica ediyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım, biz bu önergelerin ve 
dalha evvel dikkate alınması kabul edilen bir öner
genin ışığı altında bu maddede yeni bir düzenleme 
yaptık. Düzenlememiz şöyle: 

«Kamu yararına dernek sayılmama. 
Madde 39. — Dernekler Kanununun 'kamu ya

rarına çalışan dernek sayılma hükümleri, siyasî par
tiler hakkında uygulanmaz.» 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
İMadde üzerinde sorusu olan sayın üyelere söz 

verebileceğim. Sayın Banaz, Sayın öztünk, Sayın 
Yarkın, Sayın Gözübüyük ve Sayın Aksoy soru so
racaklardır. 

Sayın Banaz, 'buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, bu düzenle

meden anladığımıza göre, bir kanunun siyasî partilere 
uygulanıp, uygulanmamasıyla, siyasî partinin dernek 
sayılıp sayılmaması konuları birbiriyle karıştırılıyor 
gibi gelir. Acaba, siiyasî partiler bizatihi dernek sayı
lıyor mu ki, «Kamu yararına dernek sayılmama» 
diye bir madde getiriyomz? Kendisi dernek sayılma
yan bir kuruluş için, «Kamu yararına dernek sayıl
mama» diye bir madde (getirmenin anlamı nedir? 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, soruların hepsini 
sorduğumuz takdirde cevapta müşkülat çekildiğini 
görüyoruz, O itibarla, lütfen teker teker cevap vere
lim. 

Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Sayın Banaz gayet iyi bilirler ki; ka
mu yararına sayılan dernekler nelerdir? Kamu ya
rarına sayılan dernekler, ülke çapında faaliyet gös
teren ve (bir yıldan fazla süredir kurulmuş bulunan 
derneklerdir. 

İkinci bir konu da, kamu yararına sayılan dernek
lerin hukukumuzda bazı menfaatlerden istifade et
miş olmasıdır. Bunu da Sayın Ergünay Hocamız, ica
bında, uzun boylu Banaz arkadaşımıza anlatmaya ha
zırdırlar. 

Şimdi esas üçüncü sualine geliyorum: 
«Acaba siyasî partilerimiz dernek midirler ki de, 

kamu yararına dernek sayılmama diye bir madde 
getiriyoruz?» diye soruyorlar. 

Biz burada, «Kamu yararına sayılan dernek» de
miyoruz; ona ait hükümler uygulanmaz diyoruz. Ona 
alit 'bir Dernekler Kanununa atıf yapanken, «Bu ka
nuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.» diyoruz. 
Nitekim, Sayın Yolga bu tereddütü giderebilmek için, | 
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34 üncü madde ile bu düzenlediğimiz maddenin bir 
arada düzenlenmesini ifade buyurmuşlardır; önerge
leri de bu istikamettedir. 

Biz burada kamu yararına dair hükümlerin uy
gulanmamasını ifade etmişizdir. Yalnız, siyasî parti
lerin mahiyeti burada izah edilirken, bunların der
neklerden başlayarak, hukukumuza kanunlarla dü
zenlenmeyi getirmiş bulunmaktayız. Eski kavramda, 
1965'e kadar; 648 sayılı Kanun çıkıncaya kadar, kay
nak Dernekler Hukukundan idi ve Cemiyetler Ka
nununun 15 inci maddesi de, ayrıca siyasî partilerin 
derneklerden hangi kriterlerle ayrılacağı hususunda 
da bir hüküm ifade ediyor idi. Bu 648 sayılı Kanun, 
Anayasanın emri üzerine düzenlenmiştir; fakat siyasî 
partileri Iblir kamu kuruluşu halinde değil, yine Der
nekler Hukuku ile kendilerine has bir. statü içerisin
de düzenlenmesini hükme bağlamıştır ve Federal Al
manya'da da ıbudur, diğer yerlerde de yine budur. 

Bu bakımdan, Dernekler Hukukundan siyasî par
tileri ayırmak mümkün değildir. Eğer biz bir tip 
statü düzenlemek (istiyorsak, o tip statü, siyasî par
tilerin 'bünyesine uymaz. Burada muhtelif vesileler
le konuşan arkadaşlarımız bu hususu dile getirmiş
lerdir. Konuşmayan sayın üyeler de koridorlarda yi
ne aynı hususu vurgulamaktadırlar. 

Bu bakımdan, bilmem Sayın Banaz'ı üçüncü nok
tada aydınlatabilmiş miyim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
'Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Kuruluş 

Kanunumuzda sözü edilen, Anayasada yerini alan 
bir Kanunu düzenliyoruz. Dernekler Kanunu 1961 
Anayasasının düzenlendiği bir dönemde çıkmış, kimi 
maddeleri Anayasa Mahkemesince [iptal edilmiş, kimi 
maddeleri değiştirilmiş ve değiştirilmek üzere bulu
nan bir Kanundur. 

Hal böyle iken, 648'de Dernekler Kanunu ile ida
re edilen partiler yeni bir Kanuna bağlanmıştır. Bu
gün ise, ikinci kez Partiler Kanununu yapmaktayız. 
Böyle olunca, 648 in öngördüğü geçiş kanununa atıf 
yapma yerine, Dernekler Kanununda tatbikini öngör
düğümüz hükümleri bu Kanuna almak suretiyle, top-
yekûn bir partiler mevzuatını ortaya koymayı değerli 
Komisyonumuz düşünür mü? 

ikincisi; mevzuat yönünden son derece sakıncalı, 
«Bu Kanuna mugayyer hükümler saklıdır veya filan 
kanunun hükümleri saklıdır» gibi, bir anlamda uzman
lardan oluşan Meclisimizin böylesine bir düzenleme
den sarfınazar ederek, bu Kanunu daha dört başı ma-
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mur yapmak üzere, bu maddeleri Komisyonumuz 
geri almayı düşünür mü? 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri, aziz arkadaşlar; 

Sayın Özitürk'ün ileri sürdüğü husus yahut da ten
kit etmek istediği konu, bizim hukukumuzda ve genel 
olarak bütün hukuklarda başvurulan bir husustur. Bir 
kanun yapılırken, diğer kanunlarla olan ilişkileri ele 
alınır ve diğer kanunların hangi maddelerinin o ka
nunda geçerli olduğu yahut geçerli olmadığı, yürürlüğe 
konup konmadıkları belirtilir. iBiz de bu yolu izledik. 

Şimdi, söz alan arkadaşlarımız, Sayın Uyguner baş
ta olmak üzere, yeni bir Dernekler Kanunu yapılmak
ta olduğunu ve bu yeni Dernekler Kanununun hü
kümlerinin yürürlüğe girmesi dolayısıyla, getireceği
miz hükümlerin onlarla çelişeceğini söylüyorlar. Bi
zim görevimiz, bir Siyasî Partiler Kanunu yapmak 
ve mevcut hukuk düzenimizde onunla olan ilişkili hü
kümleri, diğer kanunlardaki ilişkili hükümleri belirt
mektir. Eğer, ne zaman yürürlüğe gireceği belli ol
mayan Dernekler Kanununa atıf yapmaktan kaçını-
hrsa, yahut da müessese dolayısıyla yeni Dernekler 
Kanununun yahut da halen yürürlükte olan Dernekler 
Kanununun maddelerine başvurulmazsa, Kanunumuz
da bir boşluk doğacaktır. Bu boşluğu, bizim Siyasî 
Partiler Kanunu çerçevesi içerisinde düzenlememiz ay
rı bir sorundur, bu müessese ile ilgili hükümlerin aslî 
yeri olan Dernekler Kanununda düzenlenmesi ayrı bir 
sorundur. 

Siyasî partiler, (Sayın Banaz'a da kısmen cevap 
vermek istiyorum) menşei dernek olan bir kuruluştur 
ve Dernekler Kanununa büyük ölçüde bağlıdır. Sade
ce, fonksiyonunun özellikleri dolayısıyla, müesseseleri
nin kuruluşu, düzenlenişi ayrı bir kanunda, bazı ülke
lerde ve memleketimizde sağlanmak istenmiştir; bu 
amaçla konmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; bundan dolayıdır ki biz, şimdi 
yürürlükte olan, halen yürürlükte olan Dernekler Ka
nununa atıf yapmakla yükümlüyüz bu müesseseler 
için. O müesseselerle ilgili hükümler yeni dernekler ka
nununda değiştirildiği zaman, yeni hüküm eskisini or
tadan kaldıracağı için, gayet doğal olarak bu sefer de 
yeni dernekler kanununun o müessese hakkında geti
receği hükme bağlanacağız. Bu konuda uzun boylu 

tartışmanın gerekli olmadığı kanısındayız. Komisyo
nun görüşü budur, katılamıyoruz. 

Saygılarımızı sunarız efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; üç ta

ne sorum olacaktı; birini Sayın Öztürk kısmen aynı 
nitelikte olarak sormuşlardır,; Diğerini Sayın Güngör 
Çakmakçı'nın önergesi üzerinde söz alarak sormak 
istiyorum. Üçüncü, esas sorum şudur : 

Bu maddede, «Dernekler Kanununun kamu ya
rarına çalışan derneklerle ilgili 48 inci maddesi hük
mü siyasî partiler için uygulanmaz» deniyor. Şimdi 
48 inci madde hükmünü okuyorum : 

«Kamu yararına çalışma niteliği. 
MADDE 48. — Bir derneğin kamu yararına çalı

şan derneklerden sayılabilmesi için, derneğin en az 
bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı 
ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyet so
nuçları bakımından ülke çapında yararlı olduğu hak
kında kanaat vermesi şarttır.» 

Bu tamamen olabilmesi için kullanılan bir usul 
şartıdır. Bununla* «Siyasî partilere bu madde uygu
lanmaz» denirse, bu maddenin neresi uygulanacaktır, 
neresi uygulanabilir; anlamak mümkün değil. Eğer 
amaç, kamu yararına çalışan derneklerin yararlandığı 
bazı haklardan siyasî partilerin yararlanmaması ise, bu
nun açıkça madde olarak, hüküm olarak getirilmesi 
lazım. 

Bu noktaya da Sayın Komisyonun dikkat etmesi 
veya katılıyorlarsa böyle bir düzenleme yapılmasında 
yarar görürler mi? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Komisyonun Sayın Yarkın'a cevabı olacak mı? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkanım; eski Kanunda, Cemi
yetler Kanununun 37 nci maddesine atıf yapılmıştı, 
biz de buna paralel olarak 48 inci maddeye atıf yap
mış bulunmaktayız; ama bu görüşmelerin ışığı altında 
Sayın Abbas Gökçe arkadaşımız yeni bir düzenleme 
getirmiştir, maddeye atıf yoktur. Belli bir konuya atıf 
vardır; ona ait ilişkin hükümlerin uygulanmasına da
irdir. 

Bir sualin cevapsız kaldığını tahmin ediyorum. O 
sual de, «Cahit Tutum Arkadaşımızın görüşü ile son 
maddede yer alsın» görüşü birbiriyle çatışır mahiyet
tedir. Hatta, Cahit Tutum arkadaşımız atıfların belli 
konulara yapılmasını arzu etmekteler. Bunun karşı
sında bir görüş de var. Bu iki görüşü bağdaştırmak 
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mecburiyetindeyiz; bu atıflarda, en sonunda, tümünü 
kapsayacak mahiyette bir atfın yapılmasıdır. Biz, teş
kilatlanmaya ait hükümleri düzenledikten sonra, teş
kilatlanmanın son hükümlerinde göze batsın diye, ye
niden Dernekler Kanununun muayyen konularına, 
muayyen alanlarına atıf yapmış bulunmaktayız. Bu 
alanlar da nelerdir?.. 34 üncü maddede her kademe
deki kongrelerde; kongrelerin toplanması, çağırılması 
hususlarına atıf yapmış bulunmaktayız. Teşkilatlan
mayla ilgili olduğu için bunu yaptık. Biz, bu kamuya 
yararlı derneklerle ilgili hususu da, «Orada mı olsun, 
burada mı olsun?» tartışmasını yaptık ve burada ol
masını daha uygun gördük. 

Maruzatımız bu kadar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Şimdi 

efendim; kanun metinleri hazırlanırken, bilhassa te
kerrürden sakınmak lazım. «Dernekler» diye on defa 
orada var. Bu Türkiye'ye uymaz, hukuk düzenine uy
maz, kanun diline uymaz. Metinlerin veciz olması asıl
dır. Bunu arz ediyorum. 

Bu sebeplerle, Yüksek Kurulun kararı çerçeve
sinde, ona uygun olarak ve Sayın Gökçe arkadaşımı
zın da telkinine göre şu metni arz ediyorum : 

«Madde 39. — Siyasî partiler hakkında Dernekler 
Kanununun, kamu yararına ilişkin hükmü uygulan
maz.» 

Hem vecizdir, hem de maksada uygun olduğunu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, Sayın Gözübüyük'e de cevap ve

recek misiniz? 
ANAYASA KOMİSYONU KATİSİ ABBAS 

GÖKÇE — Cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekten, burada iki defa «dernek» sözü geçiyor; 

ama bunlardan biri kanunun adıdır; «Dernekler Ka
nunu» deniyor. Diğerinde de Dernekler Kanununda 
geçen bir tabir var; «Kamu yararına çalışan dernek.» 
Biz, Kanunun adını ve müesseseyi, Sayın Gözübüyük' 
ün belirttiği gibi, daha kısa bir şekilde ifade etme 
imkânını ve bu şeklin doğru olmadığını görüyoruz; 
çünkü Sayın Gözübüyük; «Kamu yararına ilişkin 
hükümler uygulanmaz.» şeklinde bir düzenleme geti
riyor. Kamu yararına ilişkin hükümler nedir? Bunun 
tarifi nedir? Dernekler Kanunundaki tarif, «Kamu 

yararına çalışan dernek sayılma» tabiridir. Bu yön
den katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Bİr su

alim var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, soru soruluyor, 

cevap alınıyor ve o kadarla yetiniyoruz. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Bir sual 

daha; ikinci soru olarak rica ediyorum efendim; mü
saade buyurulursa. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muhte

rem arkadaşlar; burada veya buna benzer kanunlarda 
bir hükme atıf yapılırken, o hükmün matufunun ne 
olduğu bellidir. Burada tekrara lüzum yok.; Dernekler 
Kanununda «Kamu yararına» denilince, onun ne ol
duğu orada yazılır. Bir bakkal defteri gibi, «Yumur
ta aldım, soğan aldım» diye yazılmaz. 

Bu itibarla, arkadaşımızın görüşü yerinde değil
dir. Yüksek Genel Kurulun reylerine arz edilmesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım; benim 
sormak istediğim konuyu arkadaşlarım sordular. An
cak bu konuda bir önerge vermiştim, Komisyonun 
Tasarısından daha sarih olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Ona sıra gelecek. 
Değerli üyeler; madde üzerindeki önergeleri oku

tuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 39 uncu mad
desinin metinden çıkarılarak, aynı Kanunun Sekizinci 
Kısım 120 nci madde içinde 40 ve 48 inci maddesi ola
rak aynı şeye yer verilmesini saygı ile öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Yüce Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının, 
34 üncü maddesi birinci fıkra ikinci satırında «ge

nel kongreleri ile her kademedeki kongre» yerine, «Her 
kademedeki kongreleri» denmesi, 

22 Kasım 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun, yeni Anayasa 'hükümleri ile uyum sağlan
mak üzere, yakında değiştirilmesi gerektiği cihetle, 
Siyasî Partiler Kanununda kısa bir süre sonra deği
şiklikler ypılması zorunda kalınmaması için, 

b) 39 uncu ve 70 nci maddelerde, Dernekler Ka
nunu maddelerine atıfta bulunulmayarak, o atıflarla 
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sevkedilmek istenen hükümlerin doğrudan doğruya ya
zılmasını saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının 39 uncu maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini; 

Alâeddin AKSOY 
«Madde 39, — Siyasî partiler kamu yararına der

nek sayılamaz. Siyasî partiler kamu yararına dernek 
hükümlerinden yararlanamaz.» 

IBAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Çakmakçı öner
gesi hakkında, esasen madde üzerinde söz aldığı sı
rada gerekli açıklamayı yapmıştı. 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, önergenin 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Buyurun Sayın Kırcalı. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın 'Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Çakmakçı'nın önergesinde isabetli olan yer 

var; özellikle bu 39 uncu madde için, isabeitsiz olan yer 
var; 70 inci madde hakkında söyledikleri konu için. 

39 uncu maddenin Kanunda niçin yer aldığı hiç 
belli değil. Durup dururken karşımıza, «Kamu ya
rarına çalışan derneklerden sayılmayış» diye bir hü
küm geliyor. Bu hükmün yer aldığı kısım, teşkilatla 
ilgili diğer hükümler oluyor. Konuyla ilgili değil me
sele, 

Deminden beri söyleniyor; «Dernekler Kanunu, 
Siyasî Partiler Kanunu mu ki, burada siyasî parti
lerden bahsediyoruz?» diye. Aslında bunun verilecek 
cevabı tabiatıyla en sondaki 122 nci madde oluyor, 
«Medenî Kanun ile Dernekler Kanununun ve der
nekler hakkındaki uygulanan diğer Kanunların bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasî partiler 
hakkında da uygulanır,» dendiği için, Dernekler Ka
nununa istisna teşkil eden hükümler burada yer alı
yor; ama bunların toptan yazılması, biraz evvel Sa
yın Çakmakçı'nın buyurdukları gibi, 120 nci mad
dede yer alması; ancak onların yer aldığı bölümde 
bulunmalarında isabet olmadığı ve zaruret olmadığı 
takdirde yerinde olur. 

Şimdi gerçekten 39 uncu maddenin burada yer 
almasının hiç bir nedeni yok; ama bundan evvelki 
34 üncü maddenin burada yer alması zorunlu idi. 
Orada kongrelerle ilgili hükümler, ne yapılacaksa onu 
gösteriyordu; 70 nci madde de aynı şekilde yerinde 
bir maddedir. 70 nci maddenin atıfta bulunduğu Der
nekler Kanununun 52 nci maddesi şunu içeriyor : 

«Taşınmaz mal edinme : 
Dernekler ikâmetgâhları ile amaç ve faaliyetleri 

için gerekli olanlardan başka taşınmaz mallara sahip 

olamazlar,» gibi. Şimdi 70 nci madde malî hüküm
lerle ilgili bölümde yer alıyor. Onun için bunu, o sı
rada Kanunu incelemekte bulunan bir kişinin önüne 
sermekte isabet vardır; inceleyen kişi bunu görmeli
dir. Bu sebeple, Sayın Güngör Çakmakçı Bey'in 39 
uncu madde hakkındaki teklifi yerinde, onun en son
daki 120 nci maddede yer alması isabetli; ama 70: nci 
madde hakkındaki önergesinde yer alan teklifi isa
betli bulmadığımı özellikle belirtmek isterim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Katılmıyoruz Sayın Başkan. Bizim ye
niden düzenlememiz söz konusu. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Çakmakçı'nın 
önergesine Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiş
tir, 

Sayın Yolga'nın önergesi üzerinde, Sayın Yolga 
madde üzerinde görüşürken açıklama yapmışlardı. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, öner
genin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bir kanunda başka kanunlara atıflar yapılmakta

dır. Bir kanunda başka kanunların hangi hükümle
rinin uygulanmayacağı şeklinde hükümler yer almak
tadır. Yine bir kanunda, «Başka kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri uygulanmaz» diye hükümler 
de bulunmaktadır. Tedvin tekniğinde bunlar vardır, 
doğrudur. Ancak, bunları kullanış ölçüsü önemlidir. 
Nerede kullanılmalıdır, hangi ölçüde kullanılmalıdır; 
bu önemlidir. 

Şimdi, 39 uncu maddeden başlıyoruz. 39 uncu 
madde de Siyasî Partilerin kamu yararına dernekler
den sayılmayışı ile ilgili «Dernekler Kanununun şu 
hükmü uygulanmaz.» deniliyor. Sayın Yolga öner
gelerinde demek istiyorlar ki, «Uygulanmayacak hü
küm ne ise onu koyalım, onu belirtelim.» Bu hükmü 
koymakta bir sakınca yok; bu hüküm konulabilir ve 
Kanunu da çok fazla uzatmaz; yani birçok hüküm
lerinin tüzük hükümleri gibi düzenlendiğini söyledi
ğimiz veya söylenebilen bir tasarıda, bir kanunun 
uygulanmayacak hükmünü açıkça koymakta bir sa
kınca yok. 

Evvela, bu maddeyi düzenlerken, eğer 120 nci 
maddeye almayacak şekilde düzenlerlerse, biraz ev-
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vel okumuştum, 48 inci maddenin hiç bir ilgisi yok
tur konuyla; ama amaç, «kamu yararına sayılan 
derneklerden olmaz» hükmüyse, başlığa da uygun 
olarak bu maddenin «Siyasî partiler kamu yararına 
çalışan derneklerden sayılmaz.» diye açık bir hü
küm getirmekte yarar var. 

Aynı şekilde 70 nci maddede, «52 nci maddenin 
son hükmü uygulanmaz.» diyor. Nedir son hükmü?.. 
Biraz evvel okundu; bazı derneklere Bakanlar Ku
rulunca amacından fazla taşınmaz mal edinme im
kânının, yetkisinin verilmesi hükmü. Bu da açıkça 
konulabilir, düzenlenebilir; önerge bu yönüyle de 
doğrudur. 

40 inci madde nedir?.. Derneklerin genel deneti
midir. Derneklerin, İçişleri Bakanlığınca, mahallin 
mülkî amirliğince veya derneklerin hizmet alanlarıy
la ilgili bakanlıklarca denetlenmesine ilişkindir; el
bette bunun siyasî partiler hakkında uygulanması 
mümkün değildir. Bu da açık bir hükümle getirilebi
lir; çok daha açık olarak. Çünkü Dernekler Kanunu 
değişebilir, bu 40 inci madde bu denetimi öyle bir 
şekle sokabilir ki, belki siyasî partileri de ilgilendi
ren yönü olabilir. Bilinemez; ama oradaki hüküm 
bugün bilinmektedir ve bugün bilinen hükmün uy
gulanmaması istenmektedir. O halde, bunun açıkça 
getirilmesinde de sakınca yoktur; ama genel bir atıf, 
«Dernekler Kanununun bu Kanuna aykıri, Medenî 
Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.» 
şeklindeki genel bir atıf, ayrı bir konudur. Burada 
özellikle maddî tasrihi suretiyle belirtilen hususlar, 
esasen üç maddeden ibaret olduğuna göre, bu konu
ların açıkça belirlenmesinde yarar vardır. 

Eğer buna katılırlar da, buna uygun düzenleme 
yaparlarsa, Kanunumuz daha güzel olacaktır, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Sayın 'Başkanım, Yüce Kurulun biraz 
önce kabul ettiği metin, «Siyasî Partiler Kanunu Ta
sarısının 39 uncu maddesinin metinden çıkartılarak, 
aynı Kanunun Sekizinci Kısım 120 nci madde içinde, 
40 ve 48 inci maddesi olarak yer verilmesini saygıyla 
öneririm.» şeklindedir. Bu metin, bu öneri, Yüce Ku
rul tarafından dikkate alınmak üzere Komisyonu
muza verilmiş bulunmaktadır ve düzenleme yalnız 
48 inci madde değil, 40 inci maddeyi de dahil et
mek suretiyledir. Bu bakımdan, biraz önce açıkla
nan öneri, buna tamamıyla aykırı bir öneridir. Ko-
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misyon olarak biz hangisini kabul edeceğiz; eğer bu 
öneri de kabul edildiği takdirde?.. Bu kabul edildi; 
sınırlama getiriyor; «Şu şu maddenin kabulü» diye. 
Şimdi bir öneri daha veriliyor; bu sefer sınırlamayı 
kabul etmiyor, başka şekilde bir düzenleme getiriyor. 

Bu bakımdan, katılmamız mümkün değildir ve 
biraz önceki kabul edilen öneriye de aykırılık teşkil 
eder ve esasen katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, şüphesiz Genel 
Kurulun dikkate alınmak üzere kabul ettiği önerge
leri siz; iki - üç önerge olabilir; fakat bunlardan ba
zılarına katılırsanız, bazılarına katılmazsınız ve dü
zenleyeceğiniz maddeyi Komisyon görüşüne göre ha
zırlar, getirirsiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Ben şunu hatırlatmak istiyorum Sayın 
Başkanım; bize ait hususu biz düşüneceğiz. Genel 
Kurula da, daha önceki kabul ettiği önerinin içeri
ğini arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Evet, Genel Kurul daha evvel ka
bul ettiği önergeyi biliyor. Siz ona katılmazsanız, 
belki buna katılırsınız;, bilemiyoruz. 

Değerli üyeler, Komisyon Sayın Yolga'nın öner
gesine katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Üçüncü önerge Sayın Aksoy'un. Sayın Aksoy, 
galiba demin bulundukları yerden açıklamayı yaptı. 
Teklifleri iki cümleden ibaret, okuyorum : «Siyasî 
partiler kamu yararına dernek sayılamaz. Siyasî Par
tiler kamu yararına dernek hükümlerinden yararlana
maz.» 

Sayın Komisyon, bu, tamamen, aşağı - yukarı si
zin maddenin aynıdır; fakat bir redaksiyon farkı 
var, 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Muhterem Başkanım, izin verirseniz bir 
hususu arz edelim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Bu önerge, tespit edilen tarih ve madde 
numarası süresi içerisinde bize verilmemiştir. Bu 
önerge, bugün bize getirilmiştir. Bu yönden, biz bu 
önerge üzerinde müzakere imkânı bulamadık. As
lında katılmamız da mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Esasen bu önerge daha evvel verilmiş de, yalnız 

48 inci madde olarak bir hata yapılmış ve 48 inci 
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maddeyle ilgili önergeler arasında kalmış, bilahara 
üzerinde az evvel bir tashih yapılarak, önümüze gel
miş bulunuyor. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Hatayı önerge sahibi yapmış ve «48» di
ye yazmıştır efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koymuyorum. 
Değerli üyeler, 39 uncu maddeyi dikkate alınan 

önergelerle Komisyona gönderiyorum. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Siyasî Partilerin Seçime Katılması ve Adayların 

Tespiti 
Siyasî partilerin seçimlere katılması 
MADDE 40. — Siyasî partinin ülke çapında teş

kilâtlanmış sayılması ve seçimlere katılabilmesi için, 
illerin en az yarısında teşkilâtını kurmuş ve ilk büyük 
kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil, o ilin 
ilçelerinin en az yarısında teşkilât kurmayı gerekti
rir, 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerin
de Sayın öztürk, Sayın Tan, Sayın Parlak, Sayın 
Aydar, Sayın Başbuğ... Ad kayıt 'işlemi bitmiştir. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bu 

madde ile birlikte Sekizinci Bölümün olduğu gibi bu 
Kanundan çıkarılarak, Seçim Kanununa aktarılması 
hususunda önergemiz vardır efendim. Bölümün bü
tününü izah edip çıkartmaik vanken, maddeleri tek 
tek görüşmek yerine önerge kabul edilirse bence mü
zakere herhalde daha kısa olur. 

BAŞKAN — önerge var efendim, yalnız mad
deleri tek tek görüşmeyeceğiz. Madde üzerinde esa
sen görüşmeyi açtığımız zaman, söz alan sayın üye
lerin bu konuya temas edeceklerini tahmin ediyorum. 
O itibarla, evvela müzakereyi açacağım, ondan son
ra önergelerinize geçeceğim. 

Sayın öztürk, buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
«Siyasî partilerin seçimlere katılması» başlığım 

taşıyan, «Siyasî partilerin ülke çapında teşkilatlan
mış sayılması ve seçimlere katılabilmesi için, illerin 
en az yarısında teşkilatını kurmuş ve ilk büyük kong
resini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde ıgrubu bulunması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil, o ilin 
ilçelerinin en az yarısında teşkilat kurmayı gerekti
rir.» biçiminde düzenlenen 40 mcı madde, bugüne 
kadar alışkın olduğumuzdan bir başka düzenleme ge
tirmektedir. 

Her defasında tekrar ettiğim gibi, arz ettiğim gi
bi, kurucu iktidarlar kurucu kanunlar getirmek zo
rundadırlar. Günlük ihtiyaçları karşılamak da, onun 
hemen ardından gelir. Halbuki bu maddenin tedvi
ninde günlük ihtiyaçlara öncelik verilmiş, uzun vâ
dedeki ihtiyaçlar ihmal edilmiş gözükmektedir. 

Ülke çapında yarı ilde teşkilat kurma sorunu, 
üzerinde hassasiyetle düşüneceğimiz bir meseledir. 
Şöyle ki: Bugüne kadar olan mevzuatımızda 15 ilde 
teşkilat kurma yeterli görülüyordu. Bugün için, mad
denin gerekçesinde de açıklandığı üzere, 34 ilde teş
kilat kurmak şartı ile bir partinin seçime girebilece
ği, ayrıca ilk büyük kongresini yapmış olması, uzun 
vadede de Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunması şartı getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hep biliyoruz ki, birkaç 
vilâyetimiz Türkiye'de iktidarı tayin eder. Hal böy
le iken ve ileriki maddelerde siyasî partileri kendi 
imkânları ile hayatlarını devam mecburiyetinde bı
raktığımız da dikkate alınarak, (İnşallah değişir), 
böyle bir imkânla başbaşa bırakarak, 34 ilde teşki
lat kurma ile başbaşa koymak, son derece blir müş
külatı siyasî partilerimizin önüne getirmek demektir. 

Uygulamada belirli bir sakıncasını bendeniz mü
şahede edemediğim ve sakıncası olmayan, 15 ilde 
teşkilat kurma yerine, 34 ili önümüze getirdiğimiz 
de ve her vilayetin, merkez kazası dahil, beş kazada 
teşkilat kuracağını düşünürsek, yalınız kira parasını 
gözümüzün önüne getirelim ve bu partilerin ne tür
lü bir malî çıkmaza, bir finans yokluğuna mahkûm 
edileceğini peşinen görelim. 

Bu hal ve geçmişteki uygulama dikkate alına
rak, bu 34 vilayet yerine, geçmişte uygulanan ölçü
nün yine de geçerliliğini kabul etmekte zannımca bü
yük yarar vardır. 

Vaktinizi almamak için hassasiyetle üzerinde dur
duğumuz konu budur. Bu hususla ilgili zannediyo
rum önergeler vardır; maddenin bu yolda değiştiril
mesinde büyük yarar vardır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Tan, buyurunuz efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
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Siyasî partilerin seçimlere katılması konusunda 
getirilen 40 inci madde hükmü, bazı yönleriyle tar
tışmaya değer özellikler taşımaktadır. Maddenin te
mel fikri şudur: Bir siyasî partinin seçimlere katıla
bilmesi için iki grup şart aranmaktadır. Daha doğ
rusu, bu iki grup şarttan bir ıgrubunu yerine getiren
ler seçimlere girebilecektir. Bu iki grup şart ne
dir?... 

Birinci grup iki unsur taşımaktadır; illerin em az 
yarısında teşkilatını (kurmuş ve ilk büyük kongresini 
yapmış olması. Demek ki, bir siyasî parti illerin 
en az yarısında teşkilatlanmışsa ve de lilk büyük kong
resini yapmışsa, seçimlere girebilmektedir. Bu birinci 
grup. 

İkinci grup «veya» diye başlayan; bir siyasî par
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu varsa, 
o da, o siyasî partinin seçimlere girebilmesi için ye
terlidir. 

Yani kendi içinde iki şart taşıyan birinci grup 
için şart açısından söylenecek çok fazla şey yok. 
Yalnız şunu söylemek mürrikün; daha önceki 14 ün
cü maddede, siyasî partilerin kurulmalarından sonra 
ilk büyüık kongrelerini yapmaları içlin tanınan süre 
iki yıldır. Yani siyasî parti ilk büyük kongresini iki 
yıl içinde yapmak ihtiyarına sahiptir; altı ay sonra 
da yapabilir, ilki yıl sonra da yapabilir, iki yıllık bir 
limit vardır. 

Şimdi tou, eğer bir geçici madde ile ileride dü
zenlenmez ise, bu haliyle tartışmaya yol açabile
cek; 'bir düzenleme niteliğindedir; özellikle ilik seçim
ler açısından. Binaenaleyh, bu ilk büyük Ikongre şar
tının ileride bir geçici madde ile ilk seçimler açısın
dan düzenlenmesi gerekmektedir. 

ikinci nokta; yine bu şart açısından daha önce 
söylediğim gibi, yani siyasî partinin tanımında, si
yasî partinin ne olduğunu tanımlayan 3 üncü mad
de konusunda dile getirdiğim gibi, bir siyasî parti
nin siyasî parti olarak var olabilmesi için, «Bu siyasî 
partidir» diyebilmek için, ülke çapında teşkilatlan
ma, yani 34 ilde teşkilatlanma şartının getirilmesini, 
siyasî partinin tanımı ile siyasî partinin seçimlere ka
tılma şartının karıştırılması şeklinde yorumlamış ve 
bu konudaki düşüncemi açıklamıştım; ona tekrar de
ğinmiyorum. 

Esas üzerinde durulması gereken nokta, ikinci şart
tır. Yani, bir siyasî partinin Türkiye Büyük Milet 
Meclisinde grubu bulunması, seçime girmesi için ye
terli sayılmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Dün görüştüğümüz maddelerden 23 üncü madde, 

20 miletvekiline sahip bulunan siyasî partilere grup 
kurma hakkı tanımıştı. Şimdi, bu hükme göre, seçim
lerin arifesinde bir siyasî partiden ayrılacak 20 mil
letvekili bir siyasî parti kurup, bu siyasî partinin gru
bunu da oluşturdukları zaman, artık bunların 34 ilde 
teşkilatlanmasına gerek kalmaksızın seçime girme 
hakkı bu hükümle tanınmaktadır. 

Buna hemen ilk bakışta, «Yararlıdır, zararlıdır» 
demiyorum, düşüncemi anlatmak istiyorum. 

Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, burada
ki siyasî parti grubunun varlığı, 34 ilde teşkilatlanma 
ile ilk büyük kongreyi yapmakla eşdeğerde bir şart 
olarak düzenlenmiştir. Şimdi, bildiğiniz gibi, bu konu 
her şeyden önce Anayasanın 84 üncü maddesindeki 
düşünce açısından tartışılabilir. Bildiğiniz gibi, Ana
yasanın 84 üncü maddesinde, partisinden istifa ede
rek bir başka partiye giren üyeler için, üyeliklerinin 
düşmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile karar verilebilmektedir. 
Danışma Meclisinden geçen düzenlemesinde «düşme» 
şeklindeydi, bu düşmeye son metinde, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile karar verebilir» şeklinde düzenlenmiştir; oto
matik değil. 

Benim anlayabildiğim bu hükmün temelinde ya
tan espri, bu şekilde yapay bölünmeleri önlemek, en 
azından teşvik etmemektir. Oysa .burada 40 inci mad
dede getirilen düzenleme, siyasî parti grubunun var
lığını, demin de söylediğim gibi, 34 ilde teşkilatlan
maya ve de ilk büyük kongreyi yapma şartlarına eş
değerde bir şart olarak düzenlemiş bulunmaktadır. 
Bu açıdan tartışılabilir; bunun Komisyon tarafından 
açıklanmasının yapılması gerekir düşüncesindeyim. 

Buna benzer bir düzenleme, 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Devlet yardımını öngören 74 üncü 
maddesinde 1968 yılında değişiklik yapılırken çok bü
yük tartışmalara sebep olmuştur Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde. Orada yardımdan yararlanacak siyasî 
partilerin hangileri olduğu belirlenirken iki grup şart 
getirilmiştir, aynen burada olduğu gibi. Biri, bir ön
ceki milletvekili genel seçimlerinde muteber oyların 
belli oranını almak. O zaman büyük tartışmalara se
bep olmuş olan hüküm ise, milletvekili genel seçim
lerine henüz girmemiş bulunan ve Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi üye tamsayısının en az % 5'ine sahip 
olup da, yani henüz seçimlere girmemiş bir parti 
var, daha doğrusu parti grubu var, belli sayıda mil
letvekili bir partiden ayrılmışlar, bir grup oluştur
muşlar, sonra bunlar bir yeni siyasî parti olarak se
çimlere girmeyi düşünmektedirler. Bu hüküm; yani 
bu şekilde yapay olarak gruplar ve partiler yaratma 
fikrine bina edilen bir düzenleme, bu kadar büyük 
tartışmalara sebep olmuş iken, o düzenlemede bile 
buna ek olarak birtakım şartlar getirilmiştir ve «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
% 5'ine sahip olup da, il merkezlerinin en az üçte bi
rinde ve merkez ilçeler dahil, ilçe merkezlerinin ke
za en az üçte birinde işbu kanun ve parti tüzüğü hü
kümleri uyarınca partinin yönetim kurullarını kur
muş bulunan siyasî partilere de yardım yapılır» den
miştir. Bizatihi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının % 5'i, yani 30 milletvekilinin bulunma
sını yeterli saymamış, 30 milletvekili artı illerin de 
üçte birinde, merkez ilçelerin de üçte birinde teşkilat
lanma şartını getirmiştir; buna rağmen bu kadar tar
tışma konusu olmuştur o zaman bu hükmün getiril
mesi. 

Şimdi, burada 20 milletvekili parti kurmaya ye
terli sayılmaktadır, buna ek olarak hiçbir teşkilat şar
tı getirilmemektedir. Yani, bir tanesine diyorsunuz 
ki, sen partiyi kur; ama en azından senin parti ola
rak var olabilmen için 34 ilde teşkilatlanman lazım; 
fakat öbür taraftan, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de grup kurmuşsan seçimlere girmen için yeterli şartı 
yerine getirmişsin, sayıyorum... Ne yapacak o zaman? 
Siyasî partiler yalnız grup kurabildiğine göre ,(X) par
tisinden ayrılmış 20 kişi bir araya gelecek; partinin 
de nasıl kurulduğu 8 inci maddede bellidir, kuruluş 
bildirisinin kurucu 15 kişi tarafından imzalanıp İçiş
leri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanır, bi
naenaleyh parti de olmuştur, artık orada Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içinde şu veya bu partinin grubu 
teşekkül etmiştir; bu şekilde parti de kurulduğuna 
göre. 34 il şartı, hem tanımın unsurudur, (o zaman 
onun için sakat olduğunu söylemiştim 3 üncü mad
de görüşülürken) fakat hem de tüzelkişilik için şart 
olmadığına göre; (ki, olmaması da doğaldır) bildi
riyi vermiştir, 20 tane üyeden 15'i imzalayıp vermiş
tir, parti kurulmuştur, onun da grubu vardır, binaen
aleyh önümüzdeki seçimlere hiçbir ilde teşkilatlan
madan da girebilir anlamına gelmektedir. 

Gerçekten, açıklanmaya değer birtakım noktaları 
içermektedir bu düzenleme; sadece bu açıklanması 

gereken unsurların ne olduğunu ortaya koymak için 
söz aldım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Parlak, buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde görüşlerimi arz ederken, 

bu maddenin yaratacağı sakıncaları da özetlemeye 
çalışmıştım. Yine, bu maddenin, o gün de arz etti
ğim bir özelliğini burada izaha çalışacağım. 

Sayın Komisyon Başkanımız beni bağışlasınlar, 
tasarıyı açıklarken yaptığı bir açıklamadan dolayı, 
basında sözlerinin eski partilere birer davetiye şek
linde değerlendirildiğini ve bilahara Sayın Başkanın 
bu konuşmasının yanlış değerlendirildiğini ifade bu
yurması ile uzun tartışmalar yapıldığı, hepimizin zi
hinlerinde halen yaşamaktadır. 

Ben, Sayın Başkanımızın bu sözlerini değil; ama 
tasarının bu maddesi ile gerçekten 12 Eylül öncesin
de bütün Türkiye'de teşkilatlanmış bulunan partilerin, 
izin verildiği zaman, kısa bir süre sonra da genel se
çimler yapılması öngörüldüğüne göre, çok çabuk teş
kilatlanmalarını bu maddeye göre gerçekleştirip, se
çimlere girmesi için tanınan bir hak, bir özel madde 
olarak nitelendiriyorum. Çünkü, gerçekçi olursak, 
bugün bütün yasaklamalara rağmen, değerli üye ar
kadaşlarımızdan birinin dediği gibi, köşe başlarında 
eski politikacıların beklediği bilinen bir gerçektir. İl
çelerin düzeyinde de bu böyledir, il düzeyinde de böy
ledir ve nihayet Ankara'da kurulacak parti merkez
leri için de bu böyledir. İzin verildiği an, eski parti
lerin mirasçısı olarak çıkacak partiler elbette ki kısa 
bir sürede 34 ilde değil, belki 67 ilde bu teşkilatı ger
çekleştirebileceklerdir; ama yepyeni zihniyetlerle do
ğacak Türk demokrasisinde geçmişteki zaaflardan 
arınmış bir düşünce ile ve ona göre ülke düzeyinde 
de teşkilatını kurmayı amaçlayacak partilerin önü
müzdeki kısa sürede seçimlere girebilmesi için öngö
rülen şartı yerine getirebileceklerinden şahsen çok 
kuşkuluyum ve bir noktada da mümkün görmüyo
rum. 34 ilde kısa zamanda adam bulacak; ki onlar 
diğer partiler gibi angaje olmamışlardır çünkü, kendi 
felsefeleri doğrultusunda Türk demokrasisine yeni 
zihniyetle hizmet verecek kişileri seçerek bulacaklar
dır. İl teşkilatlarını, ilçe teşkilatlarını ve hatta öngö
rülen (ki daha gerçekleşmeyen eğer köy teşkilatları 
da oluşacaksa) buna göre teşkilatlanmasını sağlaya
cak bir partinin kurulması kolay değildir; zaman yö-
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nünden de mümkün değildir, malî yönden de müm
kün değildir. 

Bütün bu nedenlerden dolayı, eski partilerin ya
nında, yeni partilere de şans verilmesi bakımından, 
mutlaka bu 34 il şartının (ki önergemiz de vardır) 
15 il'e indirilmesi konusunu yüksek takdirlerinize 
önergemle sunmak istiyorum. Eğer, değerli Komisyo
numuz bu maddeyi düzenleyip, hiç olmazsa bu önü
müzdeki ilk genel seçimler için ayrıca bir geçici mad
de getirmiş olsa idi, bunu makul karşılamak elbette 
ki mümkündür; çünkü bizim felsefemiz, (ki yapa
cağımız seçim kanunu da bunu öngörecektir zanne
diyorum) geçmişteki küçük, üç beş ilde teşkilatlanıp 
belirli bir doğrultuda hizmet eden ve demokrasimizi 
istikrarsızlığa sokan partilerin kurulmasını elbette ki 
arzu etmiyoruz; ama bu ilk seçim için süre az, im
kân tanıyalım, bütün partiler, 15 ilde teşkilatlanan 
parti girsin, halkın tasvibini görüyorsa, seçimlerden 
sonra zaten bu madde olmasa da 67 ilde ve bütün il
çelerde elbette ki teşkilatlanacaktır. Eğer, halkın tas
vibini görmezse, zaten kendiliğinden silinip, ortadan 
kalkacaktır. 

Benim arz etmek istediğim budur. Saygı ile yük
sek takdirlerinize sunarım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Siyasî Partiler Kanununun esas ana maddelerinden 

bir tanesini görüşüyoruz. Benden evvel konuşan Sayın 
Tan'ın görüşlerine aynen katıldığımı ifade etmek is
tiyorum, aynı konulara bendeniz de dokunacaktım; 
fakat kendileri çok açık ve veciz bir şekilde bu du
rumu ortaya koydukları için, orayı geçiyorum. 

Benim, esas üzerinde durmak istediğim konu, Si
yasî Partiler Kanunu Tasarısına getirilmiş bulunan 
yeni bir kavramdır; ülke çapında teşkilatlanma. Bu, es
ki Siyasî Partiler Kanununda mevcut değildi; Ana
yasamızın hiçbir yerinde de yazılı değildir. Sayın Ko
misyonumuz, bu ülke çapında teşkilatlanma kavramını, 
bu Tasarıya ilk defa getirmiş ve yerleştirmiştir. Ülke 
çapında teşkilatlanma kavramını biz ele aldığımız za
man, 67 ilde ve bağlı ilçelerde teşkilatlanmayı anla
mak zorundayız; hem «ülke çapında teşkilatlanma» 
diyeceğiz ve hemen arkasından da 34 il kriterini getir
mek suretiyle, «ülke çapında teşkilatlandık» diyece
ğiz. Kanun koyucu, böyle bir kriteri, zannediyorum 
ki bugüne kadar bir başka kanunda da öngörmüş de
ğildir. Ya, ülke çapında teşkilatlanma dersiniz, tümü-
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nü kabul edersiniz, en azından temsilcilik sıfatı iti
bariyle iller açısından meseleye bakarsınız veyahut da 
ülke çapında kavramını hiç sözkonusu etmezsiniz, be
lirli il sayılarını esas almak suretiyle teşkilatlanmayı 
kabul ©dersiniz. Sayın Komisyonumuzun, ülke ça
pında teşkilatlanma kavramını neden Tasarıya aldığına 
bir türlü aklım ermedi. 

Olay, bazı arkadaşlarımızın dediği gibi, 15 ilde teş
kilatlanma olayı değildir. 1961 sonrası Türkiyesinde 
seçimlere gidilirken, bir siyasî partinin köylere ka
dar teşkilatı mevcut idi, genel merkezinden köy teş
kilatlarına kadar; ama onun karşısında Türk siyasî 
tarihinin 10 yıllık bir döneminde yer almış bir başka 
parti kapatılmıştı ve teşkilatları da yasaklanmıştı. Bu 
itibarla, orada siyasî bir mücadelenin mihengi olabi
lecek il esasını getirirken, ülke çapında bir teşkilatlan
ma aslında sözkonusu edilmemiştir. O kadar sözko
nusu edilmemişti ki, illeri en küçük ünitede teşkilat
landırmak suretiyle, siyasî gücü taksim etme gibi bir 
yaklaşım vardı o günkü durumda ve belirli bir zaman 
süresi içinde de bu uygulanagelmiştir. Bunu, başka 
partiler hakikaten çok kolay bir yaklaşımla benimse
mişlerdir; ama Türkiyenin genelinde, Türkiyenin si
yasî yapısında 15 ilde teşkilatlanmak aslında kolay 
gözükmekle beraber, parçalanmak için birebir bir 
metot olarak ortaya konmuştur. 1982 Anayasasının 
temel felsefelerine baktığımız zaman, Türkiye'de siya
sî partileri bölünmekten çok, kendi içinde toparlamak 
mecburiyetindeyiz. Bu itibarla da, güçlü teşkilatı or
taya koyarken yine kolaylaştırıcı metotlarla meseleye 
yaklaşmak lazımdır. 

Benim bu konuda yaptığım öneriler vardır, iki 
öneri vardır; Sayın Komisyonumuzun buna iltifat gös
terip göstermediğini bilmiyorum. Getirdiğim kriter 
budur. Eğer ülke çapında meseleyi mütalaa edecek
seniz, 67 il ve merkez ilçeyi esas almak suretiyle 
teşkilatlanmayı kanun hükmü haline getirmek lazım
dır. Yok eğer, ülke çapında kavramını benimsemeye-
cekseniz, kaldıracak iseniz, o zaman, Sayın Turgut 
Tan'ın da 648 sayılı Kanundan bir örnek vermek su
retiyle söylediği gibi, 30 ilde teşkilatlanma ve 30 ilin 
de merkez ilçesinde teşkilatını kurmuş olan siyasî 
partiyi Türkiye'de teşkilatlanmış saymak gereke
cektir. Bu itibarla, genç Türk demokrasimiz içeri
sinde yeni teşkilatlanmaya giderken, meselelere geç
mişteki birtakım ölçülerin de niçin konulmuş oldu
ğunu değerlendirmek suretiyle bakmak lazım geldi
ğini burada ifade etmek istedim. 

Verdiğim önergeler üzerinde tekrar konuşmamak 
için konuşuyorum; Orada 30 il ve merkez ilçe şartını 
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getiriyorum; eğer ülke çapında teşkilatlanma kavra
mı metinden çıkartılır ise. Yok, değil ise, 67 il ve 
merkez ilçede teşkilatlanmak söz konusu olacaktır. 

Yaptığım değerlendirmede, eğer Sayın Komisyo
nun ifade ettiği esas dikkate alınacak olursa, 11 grup 
il ortaya çıkmaktadır. 10 ilçeye giren iller; mesela İs
tanbul, İzmir, Konya'dır ve «10 ilçe» derken, mer
kez ilçeler dahildir, üç vilayette 30 yerde teşkilat kur
mak zorunluğu hâsıl olacaktır. Buna Ankara'yı da 
katacak olursanız, (ki, 11 inci sırayı da Ankara al
maktadır ilçelerin sayısının fazlalığı itibariyle) 41 yer
de; sadece dört vilayeti aldığınız zaman 41 yerde teş
kilat kurmakla karşı karşıya kalacaksınız. 34 ili ve 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 62 nci Birleşimimi
zin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Siyasî Partiler Kanununun 40 inci maddesi üze
rinde söz isteyen sayın üyelerden sıra Sayın Başbuğ' 
da kalmıştı. 

Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
40 inci madde hakkındaki görüşlerimi arz eder

ken bu maddenin müteakip seçimle ilgili maddeler 
metinden çıkacağına veya çıkmayacağına göre, de
ğişik şekiller alacağı kanaatinde olduğum için hem 
madde hakkındaki görüşlerimi, hem de seçimle ilgili 
maddelerinin çıkarılmasıyla ilgili görüşlerimi birlik
te arz etmek istiyorum. 

40'ıncı madde yeni kurulacak partilere bir hedef 
tayin etmektedir. Her parti kurulurken bilmelidir ki, 
ne kadar il'de teşkilat yaparsa seçime katılabilir. «As
garî ne kadarında yapmak lazım» bu, başlangıçtan 
bilinmesinde faydalı olacak bir unsurdur. İllerin ya
rısı demek olan 34 olabilir. İllerin üçte birisi demek 
olan 23 olabilir veya mevcut Kanunda olduğu gi
bi 15 olabilir; ama hangisi olursa olsun mutlaka 40 

yarıdan fazla ilçeyi dikkate aldığınız zaman, bu ra
kam 400'lere ulaşmaktadır ki, bunun Türkiye çapında, 
Türkiye ölçeğinde uygulanması mümkün değildir; 
mümkün diyenler göreceklerdir olmadığını. 

Bu hususları arz ediyorum ve saygılarımı sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 

Değerli üyeler; 
Çalışma süremiz tamamlanmıştır. Saat 14.30'da 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanına Saati : 13.00 

inci maddede yer almalı ve asgarî seçime katılma 
şartlan belirtilmelidir. 

Buna mukabil, bundan sonra gelen maddeler, bö
lümde yer alan maddeler tamamen seçimle ilgilidir. 
Mutlaka Seçim Kanununda yer alacak maddelerdir. 
Şayet elimizde uygulamaya hazır bir Seçim Kanunu 
bulunsaydı oradan bu maddeleri alır bu Kanuna yer
leştirebilirdik. Halbuki, bunlar ileride yeniden hazır-
lanaacktır. Eğer, şimdiden burada bir karara varırsak; 
bu, illeride, Seçim Kanunu yapılırken bizi bağlayıcı 
olacaktır. Komisyonumuz bu bölümü hazırlarken se
çim hususunda elbette bir tasarı hazırlamış ve bu bö
lümü o hazırladığı tasarıya göre yerleştirmiştir; fa
kat Genel Kurulumuzun ve Genel Kuruldaki üye 
arkadaşlarımızın herbirinin ayrı ayrı görüşleri olsa 
bile müşterek bir tasan olmadığına göre buradaki 
maddelerin müzakeresi sırasında gerekli katkılarda 
bulunmak imkânı olmayacak veyahut bunu ileri bı
raktığımız takdirde katkılarımız daha çok olacak, da
ha çok zaman kazanacağımız için daha iyi hazırlan
ma imkânını bulacağız. 

Ayrıca, ileride yeni bir Seçim Kanunu yapmak ge
rekirse yahut yapılacak Seçim Kanununu daha ileri-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGlL 
KATİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 
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de düzenlemek gerekirse, Partiler Kanununda da ba
zı düzeltmeler yapmak zorunda kalacağız. 

Sayın Aldıkaçtı, Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşlere cevap verirken, «Buradaki belirttiğimiz hu
suslar seçimlerle ilgilidir ama, partilerin yapacağı iş
leri belirtmektedir» dediler. 

Bizi partilerin yapacakları işlerle belirtili bazı ta
sarılara da burada atıf yaptık, örneğin; Dernekler 
Kanunu gibi. Dolayısıyla Seçim Kanununa da bir 
atıf yapmak mümkündür. Nitekim, Federal Alman 
Partiler Kanununun üçüncü kısmında «Seçimde aday
ların tespiti» diye bir bölüm yahut bir kısım açılmış
tır; burada iki tane fıkra konmuştur. Birinci fıkra 
«Parlamento seçimleri için seçim adaylarının tespiti 
gizli oyla yapılır», ikinci fıkra «Seçim adaylarının 
tespitini Seçim Kanunu ve parti tüzüğü yapar.» îşte, 
onlar da böyle yapabildiğine göre. Kaldı ki onların 
bir mecburiyeti de yoktur muhakkak. O kanun ya
pılırken belki ellerinde hazır bir Seçim Kanunu var
dı; bizim o da yok. 

Bu nedenle 40 inci maddenin birinci fıkrası şekil
lendirmek suretiyle 40 inci madde muhafaza edilebi
lir. ikinci fıkrası kalır - kalmaz; fakat üçüncü bir fık
ra «Seçimle ilgili partilerin faaliyetleri için Seçim Ka
nununa bak» veya «Seçim Kanununa göre yapılır» 
gibi bir fıkra eklemek suretiyle bölümü ve 40 inci 
maddeyi metinde muhafaza eder ve diğer maddeleri 
çıkarırsak daha faydalı olacağı kanısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Öğünç, buyurun. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Anayasa Komisyonunun bir üyesi olarak Komis
yondaki muhalefet şerhim doğrultusunda Siyasî Par
tiler Kanununun 40 ncı maddesi üzerindeki eleştiri 
ve önerilerimi açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Süre çok sınırlı olduğundan hemen konu
ya girmek isterim. 

1983 yılı Şubat ayının son haftasında gözlenmek
tedir ki, Siyasî Partiler Kanunu yürürlüğe girdikten 
sonra genel seçimlere birkaç aylık zaman kalacaktır. 
Böylesine çok kısa bir süre içinde 34 ilde parti örgü
tü kurabilmek, il ve ilçe kongrelerini tamamlayabil
mek, büyük kongreyi toparlayabilmek ve genel mer
kezde seçim kampanyası için organizasyonlar oluş
turmak gibi çok yoğun, çok çetin, ayrıntılı, teknik 
ve de özellikle zaman isteyen çalışmalar ve hazırlık
lar yapabilmek sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. 

Böyle bir koşul, çok sınırlı bir süre içinde siyasî partile
ri, yeterince örgütlenememe ve daha da kötüsü genel 
seçimlere katılamama gibi tehlikelerle karşı karşıya 
bırakabilecektir. 

Siyasal partilere devlet yardımını da öngörmeyen 
maddeyle bu maddenin birlikte yorumlanması halin
de, tüm çalışan kesimleri temsil edebilecek bir si
yasal partinin iktidar şansının olmadığını da gele
cekte göreceğiz. Bırakınız iktidar olmayı, örgütlenme 
ve genel seçimlere katılabilme hak ve şansı bakımın
dan bu nitelikte kurulması mutasavver partilerin na
sıl bir güçlükle karşı karşıya bırakılmış olacağı ve 
bir seçim platformunda böylesi partilerin istenerek 
veya istenmeyerek nasıl çelmeleneceği görülecektir. 

Ayrıca, bu maddenin ilk genel seçimlerde uygu
lanması halinde ise, çeşitli görüşleri temsil eden ve 
kurulması da beklenen büyük partilerin dışında ka
lacak partilere yaşam hakkı kalmayacağı kuşkusuz 
ve tartışmasız bir gerçektir. Bu hal ise, ülkemizde sağ
lıklı bir siyasal yelpazenin oluşabilmesine engel ola
caktır. Böylelikle de, maddenin yapıcı ve demokra
tik bir espriden uzak bulunduğu açıkça ve kesinkes 
ortaya çıkacaktır. 

Bu maddenin daha gerçekçi ve yapıcı bir anla
yışla yeniden düzenlenmesinde, demokrasimizin ve si
yasal yaşamımızın geleceği bakımından büyük ya
rarlar olduğu inancındayım. 

Bu inançladır ki, maddenin yeniden düzenlenme
sine ilişkin önerimi Değerli Başkanlığımıza sunmuş 
bulunmaktayım, önerim, bu örgütlenmenin 22 il ola
rak değiştirilmesidir, 15 il olarak değiştirilirse daha 
iyidir. 

Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Sayın Komisyonun madde üzerinde söz alan sa

yın üyelere cevaplarını rica ediyorum. 

ANAYASA KOMfSYONU BAŞKANVEKlLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisi
nin değerli üyeleri; 

Getirdiğimiz Tasarının siyasî partilerin seçime ka
tılması ve adayların tespitiyle ilgili yeni bir bölümü
nü müzakereye geçmiş bulunuyoruz. Getirdiğimiz 
hükümlerin değerli katkılarınızla daha olumlu ve ül
ke gerçeklerine daha iyi uydurularak kanunlaşaca
ğından şüphem yoktur. 

Biz burada 40 inci maddeyle siyasî partilerin se
çime girme şartlarını az çok belirtmeye çalıştık. 
Daha önceki mevzuatta da buna benzer hükümler 
vardı. Seçim Kanununun 14 üncü maddesinde 15 il 

98 — 
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şartı mevcuttu. 12 Eylül'den önceki durum göz önün
de tutularak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Danış
ma Meclisinin açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmalar
da ve ondan sonraki konuşmalarda özellikle partilerin 
ülke çapında değer kazanmaları, köklü olmaları dü
şüncesinden hareket ederek, Komisyonumuz 12 Ey
lül'den önceki ölçüyü bir nebze değiştirme lüzumunu 
duymuştur. 

Evvela, ülke çapında teşkilatlanmanın, seçimlere 
katılmada bir ölçü olup olmayacağı noktası üzerinde 
durmak istiyorum. Getirdiğimiz Tasarının 3 üncü 
maddesinde Yüce Meclisiniz, ülke çapında teşkilat
lanma esasını benimsemiş bulunuyor. O halde siyasî 
partilerin seçime katılması için 3 üncü maddede be
lirtilmiş olan ülke çapında teşkilatlanma bir ölçü 
olarak ele alınabilir, bir kriter olarak kullanılabilir 
düşüncesinden hareket ettik. Bu düşünceden hareket 
ederken, ülke çapında teşkilatlanma kavramı için; bir 
partinin, ülkenin bütün sathında tam manasıyla teş
kilat kurabilmesi, köklü olabilmesi, devamlı olabil
mesi, ülkenin bütün problemlerini yakinen bilmesi ve 
âdeta bir gecekondu partisi olmaması, gelip geçici 
olmaması, devamlı olması, bütün bunlar bir partinin 
ülke çapında olmasıyla ilgili özelliklerdir denebilir. 

Biz burada getirdiğimiz 40 inci maddeyle bu özel
likleri sağlayabilecek hangi parti ülke çapında ola
bilir; yani hangi parti devamlı olabilir, hangi parti 
bütün ülke sathında ülkeyi tanıyabilecek şekilde teş
kilat kurabilir, hangi parti gelip geçici değildir, ma
ceracı değildir; bunlara bir kriter olarak Türkiye il 
sayısının yarısından bir fazlasını normal gördük. Bu 
ölçümüz yanlıştır veya doğrudur. Bunun üzerinde 
daha iyi bir çözüm getirilirse, biz kâfi derecede bir 
suplese sahibiz, Meclisin getireceği daha iyi bir öl
çüyü benimseyebiliriz. Ama, biz şunu belirtiyoruz : 
Bir defa, ülke çapında teşkilatlanmış olmada birçok 
defa başvurulan yarısından bir fazla ölçüsü en nor
mal ölçü olarak göründü bize. 1/3 ölçüsünü de ala
bilirsiniz. Daha önceki 15 il ölçüsü bizce belli bir 
kriteri olmayan bir buluş olarak göründü ve bir şe
yin yarısından bir fazlası, bütününe ölçü olacak şekil
de bir rakam gibi geldi. Bu bakımdan yarısından bir 
fazlayı şimdilik baz rakam olarak kabul ediyoruz. 

Bunun yanında, seçime girme şartında her ilde 
teşkilatlanmada da, o ilde mevcut ilçe sayısının ya
rısından bir fazlasında teşkilat kurmayı esas olarak 
kabul ettik. 

Diğer taraftan bunların yanında, bunların bulun
madığı hallerde, eğer bir siyasî partinin Millet Mec
lisinde grubu varsa, Komisyonumuz böyle bir siyasî 
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partinin de seçime girmesinin uygun olacağı sonu
cuna vardı. 

Şimdi değerli arkadaşlarımız yaptıkları eleştiri
lerde, (Ki, bu eleştirilerden büyük ölçüde yararlana
cağız, kendilerine çok teşekkür ederiz.) bu ölçülerin 
pek de tutarlı ölçüler olmadığı istikametinde konuş
tular. Kendilerine bütün bu eleştirilerine rağmen yine 
teşekkür ediyoruz. 

Deniyor ki; «Efendim, bü günlük ihtiyaçlara ce
vap verecek şekildedir, daha uzak mesafedeki ihti
yaçlara cevap vermeyecek şekildedir.» Sayın öztürk, 
böyle bir değerlendirmede bulundular. Biz, daha uzak 
ihtiyaçlarda, yani bir siyasî partinin zamanla bütün 
Türkiye ölçüsünde teşkilatlanabileceği düşüncesin
den hareket ediyoruz. Aksine, bir siyasî partinin he
men teşkilat kurmaya başladığı zaman birden bütün 
Türkiye'nin 34 ilinde hemen teşkilat kurabileceğini 
de kabul etmiyoruz. Yani kabul etmiyoruz demekle, 
birden bu teşkilatı kurmak gerçekten kolay değildir; 
ama gerçekten siyasî parti olabilecek ve gerçekten 
vatandaşlar tarafından bir parti sempatisi olarak kar
şılanacak partiyi biz parti olarak ele aldık, ölçü al
dık ve biraz işi zorlaştırdık. Gerçek bu, hakikat bu. 
Biraz zamana ihtiyacı vardır 34 ilde teşkilat kurma-
nıiL 

Diğer taraftan «Malî çıkmazlara neden olur» 
gibi tenkitler ileri sürüldü. 34 ilde teşkilat kurmanın 
malî zorluklarından söz edildi. Gayet tabiî bir işe 
giriştiğiniz zaman bunun malî külfetine katlanacak
sınız. Eğer bir parti kendi sempatizanları tarafından 
malî desteğe tabi değilse, desteklenmiyorsa devlet 
yardımını sağlayın, ne yaparsanız yapın bu partinin 
malî kaynakları kuruyor demektir. Bir partiye va
tandaş rağbet gösterdiği zaman malî bakımdan bütün 
desteğini sağlar. Bu bakımdan, teşkilat kurma bakı
mından da merkez olduğu kadar mahallî teşkilat da 
malî desteğini sağlayacaktır. Parti teşkilatının kurul
masında malî güçlüklerin söz konusu olabileceği doğ
ru olabilir; fakat ülke çapında teşkilatlanmanın bir 
engeli olarak görmüyoruz. Sayın öztürk, bunları be
lirtirken yine 15 il kriterine dönmeyi tavsiye ettiler. 

Diğer taraftan Anayasa Komisyonu Başkanının 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısını hazırlarken takdim 
konuşmasında yaptıkları açıklamaları bir yanlış yo
rumlama ile eski partilerin yeniden kurulması için 
bir yeşil ışık yakma şeklinde değerlendirdi bazı basın 
organları ve bundan yararlanarak bazı arkadaşları
mız da bu getirilen düzenlemelerin eski partilerin ye
niden teşkilatlanması için bir kolaylık sağlayacağı gö-
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rüşünden hareket ettiler ki, katiyen böyle bir şey söz 
konusu olamaz. Biz getirdiğimiz düzenlemede ne es
ki, ne yeni hiçbir partiye hiçbir şekilde kolaylık sağ
lamak veyahut da engel çıkarmak maksadıyla bir dü
zenleme getirmiş değiliz. Bunun böyle bilinmesinde 
yarar vardır. 

Sayın Tan, yaptığı konuşmada 40 inci maddenin 
getirdiği şartlan iki gruba ayırıyor : Ülke çapında 
teşkilatlanma, 34 il ve ilk kongresini yapmış olma 
(Diğer taraftan) veya Mecliste grubu bulunma şartı. 
Sayın Tan, özellikle ikincisi üzerinde durdular. Gru
bu bulunma şartının çok ağır olduğunu, partilerden 
istifa etmek suretiyle yeniden meydana getirilecek, 
kurulacak partilerin hemen teşkilat kurmadan seçime 
gidebilmelerine kolaylık sağlayacağını, hatta partiler
den ayrılmalara sebep olabileceği şeklinde bir görüş 
bildirdiler. Doğru olabilir; «Yanlış» demiyoruz. 
Doğru olabilir; ama eğer bir partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bir grubu var ise, biz böyle bir 
partinin seçime girmeye hak kazanmış bir parti ola
rak değerlendirmesinde ölçü olarak kabul ettik. Yan
lış olabilir. Getirdiğimiz ölçü belki «Sunî olabilir» 
denebilir; ama daha iyisi teklif edilirse, biz tekliflere 
kapalı değiliz, dinleriz. 

Diğer taraftan, illerin fazlalığından yine Sayın 
Tan da yakındılar. Kongrenin yapılıp yapılmamış 
olması söz konusu edildi. Evvela şunu belirtelim : 
Getirdiğimiz düzenlemenin hiçbir şekilde hemen Par
tiler Kanununun ve Seçim Kanununun yapılmasın
dan sonra yapılacak seçimlerle bir ilişkisi yoktur. 
Bunlar devamlı olarak düzenlenen kurallardır. Yeni 
yapılacak seçimlerde, partilerin kurulmasından son
ra girilecek seçimler için düzenleme geçici madde
lerle olacaktır. Geçici maddeleri sizler de teklif ede
bilirsiniz. Bu bir siyasî karardır. Daha yukarıdan da 
bu geçici maddelerle ilgili hükümler konulabilir. Biz 
burada devamlı uygulanacak kuralları getirmeye ça
lıştık. Hemen seçimlere gidildiği takdirde partiler bu 
kurallara uyacak mıdır, uymayacak mıdır?.. Gayet 
tabiî getirilmezse bir geçici hüküm, uyacaktır. Onu 
geçici maddelerle ilgili görüşmelere başladığımız za
man ele almakta yarar olduğu kanısındayım. 

Sayın Aydar, yine ülke çapında teşkilatlanma kav
ramı üzerinde durdular ve bunu benimserken bizim 
getirdiğimiz 34 ilin çok hafif olduğunu kabul ettiler 
ve 67 ili tavsiye etmektedirler. 67 ilde partilerin, si
yasî partilerin teşkilat kurmasını tavsiye ediyorlar. 
Bu da bir görüştür. Ülke çapında teşkilatlanmayı 
tam manasıyla ele almak gerekirse bir partinin 67 il

de teşkilatlanması şarttır, denebilir; ama daha ön
ceki mevzuatta 15 il, bazı arkadaşlarımız 1/3 il gö
rüşünü tavsiye ediyorlar, 22 il; Sayın Aydar bir ara 
30 il üzerinde durdular. Bunların hepsi Sayın Meclis 
tarafından değerlendirilecek rakamlardır. Bu rakam
lar sunî olabilir, iyi bir ölçü bulunabilir; fakat her 
halükârda bir partinin seçime girmesi için ciddî ol
ması, devamlı olması, bütün ülkenin, varlığını be
nimsemesi, ülkde sempati kazanması ve kendisine gü
ven duyulacak birtakım işaretleri göstermesi lazım
dır kanısındayız. Biz bunları, bu nitelikleri sağlaya
cak bir partinin en az ülke çapında teşkilatlanması 
yahut bunun da yarısından bir fazlası olması, ilk 
kongresini yapmış olması veya parlamentoda grubu 
bulunması şartlarını getirmiş bulunuyoruz, önerileri 
bekliyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Dal, sorulara cevap vermek 

için arzu ederseniz beklersiniz, arzu ederseniz soru
ları sorar sayın üyeler, sonra cevap verirsiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, soruları tespit edin. 
Ben yerimde not alacağım ve cevaplandırmaya çalı
şacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hayhay, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; soru sormak isteyen sayın üyele

rimizin isimlerini okuyorum efendim; Sayın Ender, 
Sayın Devrimsel, Sayın Öztürk, Sayın Narlıoğlu ve 
Sayın Tan'dır. 

Sayın Ender, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, be

nim anladığıma göre 40 inci maddenin birinci fıkra
sından iki türlü anlam çıkarılabilir. 

40 inci madde; «Siyasî partilerin ülke çapında teş
kilâtlanmış sayılması ve seçimlere katılabilmesi için, 
illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş ve ilk bü
yük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır.» 

Buradan çıkarılan birinci anlam; illerde kurulma
yı esas alıyor ve bunun yanında yardımcı olarak da 
ilk büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmasını şart ko
şuyor; yani iki şarttan bir tanesi olabilir, yerine geti
rilebilir. 

ikinci bir anlam olarak da; yalnız Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu bulunması yeterlidir 
anlamı çıkarılabilir. 

Acaba Komisyon, bu anlamlardan hangisini çı
karıyor?.. Hangi düşünce ile yapılmışsa, ona göre 
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hareket etmek, bir düzenleme yapmak gerekiyor efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın 'Komisyon, sabahleyin soru
lara teker teker cevap verdiniz. Bilahara birikince 
bazıları unutuluyor. 

O itibarla, Sayın Ender'e hemen cevap verebilir
siniz, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, bir partinin ülke 
çapında teşkilatlanıp seçimlere gidebilmesi için ille
rin yarısından bir fazlası olan 34 ilde teşkilatlanması 
gerekiyor. 

Şimdi, iki şartın bir arada bulunması mümkün
dür. Bir parti hem ülke çapında teşkilatlanmış olur, 
hem de grubu bulunabilir; ama bir partinin ülke ça
pında teşkilatı olmayabilir; fakat Mecliste grubu bu
lunabilir. Mecliste grubu bulunan ve ülke çapında 
teşkilatı olmayan partiye de biz seçime girebilsin di
yoruz, bu kolaylığı getirdik. 

İkisinin de bir arada bulunması şart değil. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, şimdi 

bir şeyi istirham edeceğim Sayın Komisyondan. 
BAŞKAN — ikinci bir soru mu Sayın Ender?.. 
MUZAFFER ENDER — Hayır, soruya ilaveten 

efendim, metindeki «... ilk büyük kongresini yapmış 
olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki...» 
ifadesindeki «veya» kelimesinden sonra «sadece» 
kelimesi konulursa daha yerinde olur sanıyorum. O 
zaman metin; «... ilk büyük kongresini yapmış ol
ması veya sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki...» şeklinde olacaktır. Bu şekilde düzenlenirse is
tediğimiz anlam tam olarak verilebilir efendim. Ak
si halde fiilî şarta bağlanacaktır, bu Meclisteki grup 
da birinci şarta bağlanacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVBKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Ender, bu redaksiyonla il
gili bir anlam değişikliği sağlayabilir; ama «sadece» 
denildiği zaman, bunun bîr taraftan da önleme anla
mı var; bunların yanında diğer şartları istemiyoruz 
gibi, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, Sayın 

Parlak'ın yaptıkları konuşmada bana göre çok önem
li bir noktaya dokunduklarını sanıyorum. 

Bu da, Türkiye'nin siyasal çatısı bakımından tek
rar 12 Eylül öncesi şekli almaması. Bu Meclisin bir 
görevi de o olsa gerekir. 

Bu açıdan sorumu soruyorum. Sayın Sözcü; 
«Seçime girebilecek ölçüde parti kurulmasını zorlaş
tırdık.» dediler. Şimdi, bu açıdan Türkiye'de seçime 
girebilmek için 34 ilde örgüt kurmak ve ilk büyük 
kongresini yapmak bir şart iken, sırf Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 20 üyesi bulunan (Bir partiden ay
rılmış olsa bile) böyle bir gruba sadece seçime girme 
hakkı tanımak Komisyonun zorlaştırma niyeti ile 
çelişmiyor mu?.. Birinci sorum bu. 

İkincisi; hukuken ve niyet olarak, belki böyle dü
şünmemiş olabilirler; fakat fiilî sonuç olarak bu 
maddenin bu şekilde tanzimi hukuken kapatılan; fa
kat işittiğimize göre fiilen varlıklarını dirsek tema
sıyla sürdürmeye çalışan eski partiler lehinde bir avan
taj değil midir?.. Hukukî eşitliğin fiilî eşitlikle ger
çekleştirilmesi gerekmez mi?.. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, Sayın Devrimsel' 
in, Sayın Parlak'ın da dokunduğu bir noktada sor
dukları soruda; «Eski siyasî partilere daha kolaylık 
getirmiyor mu; yeni bir düzenleme, yeni bir siyasî 
organizasyon yaratma...» dediler. 

Biz, burada getireceğimiz kurallarla, yani Siyasî 
Partiler Yasasında koyacağımız kurallarla, eski ka
patılmış partilerin yeniden canlanmasını teşvik edici 
bir hüküm getirmediğimizi belirttik. Bundan sonra
sı başka makamlara aittir. Kuruluşla ilgili Anayasa
da zaten bunu önleyici hükümler getirilmiştir geçici 
4 üncü maddede. 

Bunun dışında acaba daha genişletici hükümler 
mi istiyor. Sayın Devrimsel veya Sayın Parlak?.. Ko
nuşmalarında bunu kastederek mi sakıncalarından 
söz ettiler veyahutta avantaj sağladığından bahsetti
ler?., 

Eğer eski kapatılmış siyasî partilerin yeniden ör
gütlenmelerini önleyici birtakım önlemler tavsiye edi
yorlarsa, geçici maddelerde belki düşünülebilir; ama 
getirdiğimiz kuralların eski kapatılmış partilerin ye
niden örgütlenmesi için teşvik edici nitelikte oldu
ğunu biz pek zannetmiyoruz. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz?.. 

BAŞKAN — Sorunuz yanlış mı anlaşıldı Sayın 
Devrimsel?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Yanlış anlaşıldı Sayın 
Başkanım, 
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Yeni yasaklamalar getirilmesini istemiyorum, böy
le bir şey söylemedim. Yeni kurulacak, yepyeni fi
kirlerle yeni kurulacak siyasî örgütlere fiilî eşitlik 
sağlamak bakımından daha kolaylaştırıcı tedbir düşü
nülemez mi?.. 

34 ilde teşkilatlanma zorluğu karşısında acaba da
ha kolaylaştırıcı; yeni kurulacak partilere daha kolay
laştırıcı hüküm düşünülemez mi?.. 

Bu anlamda sordum sorumu, teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, kolaylaştırıcı hü
kümlerle kolaylaştırılmaz partilerin kurulması. Va
tandaşlar sempati gösterirse partinin kurulması ko
laylaşır, yani bir kuruluş vatandaşın güvencesini sağ
lamıyorsa, siz hükümlerle ne kadar kolaylaştırmaya 
çalışırsanız çalışın, kurulduğu yerde kalır. Evet, va
tandaşa güvence veriyorsa kendiliğinden yayılır o. 
Bizim kanunla takviye etmemize falan ihtiyaç yok
tur gibi geliyor bana. 

Ayrıca, «Grubu bulunan partilerin seçime girme
si bir kolaylık değil midir, tenakuz teşkil etmiyor 
mu?..» diye bir soru sordular. Olabilir, ben de biraz 
tenakuz görüyorum; ama şunu belirteyim, biz he
men Parlamentoda partiler meydana gelir gelmez, bu 
partilerin milletvekilleri derhal partilerden ayrılacak, 
yeni partiler kurmak için derhal teşkilatlanacak ve 
onlar hemen seçime girecek gibi bir düşünceden ha
reket etmedik. Seçimler zaten beş yılda bir yapılıyor 
ve millet tarafından seçilmiş 20 tane milletvekili bir 
grup meydana getirecek şekilde bir parti kurmuş 
ise bu, az çok vatandaşa güvence verebilecek bir öl
çü olarak kabul edilmiştir. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, kendim

ce çözüm bulamadığım iki hususu delaletlerinizle Sa
yın Komisyona tevcih etmek istiyorum. 

1. Bağış ve aidatı sınırlayıcı, Devlet yardımına 
yer vermeyen bu Yasa Tasarısı ile, bu derece yaygın 
teşkilâtını kurup, hayatiyetini sürdürebilmek için 
siyasî partileri kanunları olmasa dahi, ahlak kuralla
rını ihlale sevk etmeyecek midir?.. 

2. Demokrasi takvimi belli olduğuna göre, kı
sa sürede bu genişlikteki bir teşkilatı kurmaya zaman 
elverişli midir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 
Buyurun Sayın Dal. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bu teşkilatı biz hemen yapılacak seçimler için 
düşünmüş değiliz. Devamlı uygulanacak ve devamlı 
uygulama ile kurulacak partilerin yapacağı çalışma
lar sonunda kuracakları teşkilat olarak düşündük. 
Hemen seçimlere gidildiği takdirde onlar için getiri
lecek geçici hükümler saklıdır. Bunlarla ilgili açıkla
mayı yapmıştım. 

Malî yönden, bir taraftan Devlet yardımının ol
madığını, bir taraftan partilere yapılan bağışın sınırlı 
olduğunu belirterek, bu malî güçlükler içerisinde par
tinin nasıl gelişeceğini, birtakım şüpheli gelirler sağ
layabileceğini ve bu suretle yayılabileceğini belirtme
ye çalıştılar ve bunlar hususunda bilgi istediler. 

Efendim, bir siyasî parti kurma girişiminde bu
lunan belli bir fikir ve düşünceye sahip kimselerin 
problemidir denebilir. Parti kurmak isteyen kimse
ler ve bu partiyi benimseyen vatandaşlar getirdiğimiz 
malî hükümlerle bu partilere malî destek sağlayabi
lirler. 

Partilere Devlet yardımını öngörmedik. Devlet 
yardımı ayrı bir sorun. Öngörülmedi ve Devlet yar
dımı olsa idi daha mı hızlı gelişirdi?.. Hiç zannet
miyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dal, o konuya ileride sıra ge
lecektir zaten. Bu itibarla, siz sadece ilgili kısmı ce
vaplandırınız lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Malî hükümlerin yeterli olduğu 
kanısındayız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, 40 inci madde il esasını almış. Yani bütün ille
ri eşit kabul etmiştir. Oysa bu bana biraz ters geliyor. 
5 milyon nüfuslu il ile 500 ıbin nüfuslu il aynı te
lakki ediliyor. O halde eslkiye nazaran bir tekamül 
yok. Bir tekamül olması lazım. Acaba bu ölçü çıka
rılıp, parti teşkilatı kurmadan nüfus esası yahut da 
seçmen sayısı «sası kabul edilemez mi?... 

İkinci sorum yiıne buna bağlı: Yine büyük illerde 
belki de dar bölge sistemine gidilecektir. Büyük il
lerde dar bölge sistemime gidildiği zaman, bu 40 in
ci maddenin uygulanmasında bir tereddüt doğmaya
cak mıdır?... 

Teşdkkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Buyurun Sayın Dal. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 
KlHMAL DAL — Sayın Başkan, Sayın Narlıoğlu' 
nun sorusunu anlıyoruz. Bizimkisi bir ölçüdür de
dik., Tamamıyla mülıkî teşkilata bağlı olan ibir ölçü. 
Halihazırda elimizde mevcut ve en geçerli kriter ola
rak biz bu ölçüyü kabul ettik. 

Nüfus ölçüsüne gelince: Yüzölçümü bakımın
dan dar olan illerimiz, mesela İstanbul'da bugün 
3 - 4 milyon insan yaşıyor. Onu da (bir il kabul edip, 
Van'ı da 'bir il kabul ediyoruz. Bir noktada haklı
lar. Ama, Türkiye'de bazı kavramlar vanki, mülkî 
teşkilattan soyutlamaya imkân yoktur. Biz bunu Ko
misyonda görüştük, tartıştık. Yani, belli seçim çev
relerini, belli nüfuslara göre tespit etmek suretiyle 
sağlamak, bunları daraltmak ve bunlara göre bir 
ölçü getirme esasını da tartıştık biz. Ama, uygula
ması belki karışıklıklara sebep olabilir, zor olabilir. 
Bu bakımdan bizim getirdiğimiz ölçü bu. Mutlak 
surette doğru bir ölçüdür demiyoruz; ama halihazır
da en geçerli kriter olarak kabul ettik biz bunu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Dar 'bölge sisT 

temi kabul edilirse 'bu madde nasıl işleyecektir?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 

KEMAL DAL — Hiçbir sakıncası yoktur efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tan, sorunuzu buyurun efen
dim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, görüşmekte 
olduğumuz madde ile Anayasanın 84 üncü maddesi 
arasında bir uyumsuzluk olduğunu söylemek yanlış mı 
olur acaba?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 
KEMAL DAL — Anayasanın 84 üncü maddesinde, 
milletvekillerinin siyasî partiden istifa ettikleri ve
yahut üyeliğin düşmesi ile ilgili hususlarda, bir si
yasî partiden ayrılıp, başka bir siyasî partiye giren 
kimseler için müeyyide getirmiştir; fakat bir siyasî 
partiden ayrılıp, bağımsız olmasına ve 'bu bağımsız 
kimselerin ayrı bir parti kurmalarına mani değildir. 
Bu bakımdan bir çelişki görmüyoruz biz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal., 
Değerli üyeler, önergelere geçiyorum ve okutuyo

rum: 
Sayın Danışma (Meclisi Başkanlığına 

333 sıra sayılı Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 
40 inci maddesinin, madde başlığı dahil, aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

«Saygılarımla. 
Mehmet AYDAR 
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ıSiyasî partilerin seçimlere katılabilme şartı : 
(MADDE 40. — Bir siyasî partinin ülke çapın

da teşkilatlanmış sayılması ve seçimlere katılabilme
si için illerin tamamında il ve merkez ilçe teşkilatla
rını kurmuş olması şarttır. 

Teşkilatlanmış bir siyasî parti, başka bir siyasî 
parti ile herhangi bir seçim çevresinde güç birliği 
yapamaz. Bu amaçla seçime katılmaktan veya aday 
göstermekten kaçınamaz. Aksi halde bütün seçim 
çevrelerinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 333 sıra sayılı Siyasî Par

tiler Kanunu Tasarısının, (Siyasî partilerin seçimlere 
katılması) kenar başlıklı 40 inci maddesindeki, siya
sî partilerin seçimlere katılabilmesi için öngörülen 
«İllerin en az yarısında, teşkilatını kurmuş olması» 
şartı yerine, «En az 15 lilde teşkilatını kurmuş ol
ması» şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Evliya PARLAK 
Sayın Başkanlığa 

40 inci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde .düzenlenmesini saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

Siyasî partinin ülke çapında teşkilatlanmış sayıl
ması ve genel seçiımlere katılabilmesi için illerin en 
az 15'inde teşkilatını kurmuş ve ilk büyük kongre
sini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Mec
lislinde grubu bulunması şarttır. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 40 inci mad

desinin, madde başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet AYDAR 

Siyasî partilerin seçimlere katılabilme şartı : 
MADDE 40. — Bir siyasî partinin seçimlere ka

tılabilmesi için en az 30 ilde, il ve aynı illere ait 
merkez ilçe teşkilatlarının kurulması şarttır. 

Seçimlere katılma hakkı kazanan siyasî parti, 
teşkilatı bulunan illerde seçimlere katılmaktan veya 
yeteri kadar aday göstermekten kaçınamaz. Aksi hal
de hiçbir seçim çevresinde seçime katılamaz. 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Yasa Tasarısındaki 40 inci maddenin Anayasa 

Komisyonu üyesi olarak muhalefetim uyarınca aşa
ğıdaki biçimde düzenlenmesini önerir, madde üzerin
de konuşmama izin verilmesini dilerim. 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
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Siyasî partilerin seçimlere katılması : 
MADDE 40. — Siyasî partinin ülke çapında 

teşkilatlanmış sayılması ve seçimlere katılabilmesi 
için illerin en az 22'sinde teşkilatını kurmuş ve lilk 
büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük 
M'illet Meclisinde grubu bulunması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil, o ilin 
ilçelerimin en az yarısında teşkilat kurmayı gerektirir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 40 inci maddesi birinci cümlesindeki «Teşki
latlanmış sayılması ve seçimlere katılabilmesi» ibare
sinin, «Teşkilatlanmış sayılması ve milletvekili se
çimlerine katılabilmesi» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 
Saygılarımla.) 

Lütfullah TOSYALI 
'Danışma Meclisi 'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 40 ııncı 
maddesinin ikinci fıkrası sonuna aşağıda gösterilen 
cümlenin eklenmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Kamer GENÇ 

40 inci maddenin ikinci fıkrasının sonuna eklene
cek cümle : 

itibarî (ilçeler bu hesabın yapılmasında dikkate 
alınmaz. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, 21 inci mad
dede verilen önergem kabul edilmediği için bunun oy
lanmasına gerek yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Siyasî Partiler Kanunu Tasa
rısının» 40 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini saygılarımla arz ederim. 

Abdülbakli CEBECİ 
40 inci maddeye üçüncü fıkra olarak eklenecek : 
Ara seçimlere katılmak için, bu seçimlerin yapı

lacağı illerde ve ilçelerinde teşkilatlanmış olmak ye
terlidir., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 
HAYR'İ SEÇKİN — Sayın Başkan; izin verirse

niz, bu önergelerin görüşülebilmek imkânı olup ol
madığı noktasından usulle alâkalı olarak 'bir görüş
me yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Gayet ta'biî, hayhay. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Biraz evvel genelinde, madde üzerinde bilgi arz 

eden Komisyonun değerli Başkanvekili, dikkatinizden 

kaçmamış olması gereken önemli bir hususa değin
diler. 

Yakın tarihte yapılacak seçimlerle ilgili olarak 
bazı geçici maddelerin tedvin edilebileceğini ve hatta 
bunun, düşünüldüğünü (Yanlış zaptetmediysem) bir 
Komisyon fikri olarak buraya getirdiler. 

Elimizdeki Tasarıda geçioi madde ilki tanedir. 
Komisyon olarak böyle bir fikirleri teşekkül etmiş 
ise ve ibundan Heyeti Âliyeniz malumattar değil ise
niz, şu önergelerin görüşülmesinin anlamı bir nispette 
ortadan kalkacaktır. 

O sebeple, Komisyonun, konuyu net olarak açık
lamasında ben fayda mütalaa etmekteyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan; 

Yaptığım ilk konuşmada Komisyonumuzun görü
şünü belirtmiştim. «Biz, devamlı bir düzenleme için 
tasarı getirdik. Hemen yapılacak seçimlerle ilgili dü
zenleme getirmedik.» dedim. Eğer bununla ilgili bir 
önerileri var ise Sayın Seçkin'in, bekliyoruz, incele
riz; ama görüşülmeye başlanmış, ortasında konuşma
ların kesilmesi ve meselenin 'bu yöne intikal ettiril
mesi usulsüz gibi geliyor faize. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyondan şunu öğrenmek isterim: Bu 

madde ile de ilgili bir düzenlemeniz var mı? Diğer 
maddelerde, önergeleri tetkik ettikten sonra bir dü
zenleme yapıyordunuz. Bu madde (ile ilgili yeni bir 
düzenleme?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Yok, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ay dar; önergenizi açıkla
dınız konuşmanızda; ilave edecek bir konu var mı?... 

MEHMET AYDAR — ikinci bölümü açıklama
mıştım, müsaade ederseniz açıklayayım. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, ıbuyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Maddenin tamamı üzerinde konuşurken, önerge

lerimin bulunduğunu ifade etmiştim ve 'birinci bö
lümleri hakkında da o konuşmamda benli tatmin 
eden bir açıklamada bulunmuştum. 

Ancak her iki önergede ortak olan bir ikinci bö
lüm vardır. O hususta konuşma yapmamıştım. Bu 
itibarla burada bir açıklama yapmak istiyorum. 
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Gerek ülke çapını dikkate alarak düzenlenmiş 
bulunan önergem ve, gerekse ülke çapının dışında bir 
teşkilatlanmayı öngören önergem, yani İkisinin de 
ikinci fıkraları aynı anlamdadır: «Teşkilatlanmış ıbir 
siyasî parti başka bir parti ile herhangi bir seçim 
çevresinde güç birliği yapamaz. Bu amaçla, seçime 
katılmaktan veya aday göstermekten kaçınamaz. 
Aksi halde bütün seçim çevrelerinde seçime katılma 
hakkını kaybeder.» 

Değerli arkadaşlarım;, 
Bu madde hükmü Türk siyasî hayatının dengeli 

ve düzenli bir yarışma içerisinde memlekete hizmet 
verebilecek, memlekete en azından hükümet edebi
lecek siyasî partilerin oluşmasını ve en azından 1982 
Anayasamızın öngördüğü hedeflere gidilmesini amaç
lamaktadır. 

Burada, Türikiye'de siyasî örgütlenmeyi kısıtlayan 
veya şu parti, bu parti kurulmasın diyen bir öner
ge anlayışı yoktur. Siyasî partiler, eğer seçimlere gir
meye ve Türkiye'yi idare etmeye talip olacaklar ise, 
ciddî olarak teşkilatlanmalı ve ciddî olarak ortaya 
çıkmalıdırlar. Bunun içinde de geçiriliş dönemde gör
düğümüz bazı uygunsuzluklar olmuştur. Bir partinin 
oyunun bölünmemesi, için, bir başka ^partinin o se
çim çevresinde teşkilatı bulunduğu halde seçime gir
mekten kaçındığı görülmüştür. Bu, siyasî bozulma
yı ve yozlaşmayı hızlandıran olay olarak geçmişteki 
siyasî günlüğe yazılmıştır, kaydedilmiştir. 

'Bu kabil olayları ortadan kaldırmak ve ciddî bir 
demokrasinin unsuru olacak partileri Türkiye siyase
tine getirip onlara rol vermek, benim önerdiğim esas 
içerisinde olabileceği düşüncesini taşıdığım için ıbu 
önergeyi verdim; takdirlerinize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde?... Sa

yın Doğu, aleyhinde. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, usul hakkında. 
BEKİR TÜNAY — Usul hakkında... 
BAŞKAN — Usul hakkında, evvela Sayın Öney 

işaret ettiler. 
Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Genel Kurulumuz, 18 Şubat 1983 tarihli 59 uncu 

Birleşiminde şu kararı almıştır: 
«Değişiklik önergelerinin, yukarıdaki sıkışık du

rum dikkate alınarak en geç bir gün önce mesai bi
timine kadar verilmesi.» 

Durum böyle iken, bugün, dışarıdaki tahtalarda, 
«Bugün akşama kadar ancak 70 ila 90 arasındaki 
maddeler için önerge kabul edileceği» ilan edilmiştir. 

60'lardaki maddeler için verilen önergeler bugün geri 
gönderilmektedir Divanca; bunun anlamını anlamak 
kabil değildir. 65 inci madde ile ilgili olarak bir öner
ge verildiği takdirde bugün Başkanlık Divanınca ka
bul edilmemesinin, anlamı anlaşılamamıştır efendim. 
Bu birincisi efendim. 

ikincisi: Yine aynı gün, aynı sayılı Birleşimde 
ikinci olarak, önerge sahiplerinin ayrıca madde üze
rinde konuşmaması veya madde üzerinde konuşursa 
ayrıca önergesini izah için söz almamasına karar 
verilmiştir. Oysa üye arkadaşlarımız madde üzerinde 
konuştuktan sonra, «'Bir 'bölümü de eksik kaldı» diye 
önerge üzerinde de söz alabilmektedirler. 

Bu belki Başkanlık Divanımın bir suplesidir ve 
gösterilebilir, ama bir arkadaşımız, üç madde sonra, 
bir maddenin görüşüleceği sırada geneli üzerinde söz 
istediğini Divana bildirdiği zaman, «o madde üze
rinde 6 üyenin söz kaydı yapılmıştır, size söz veril
meyecektir.» diye cevap gelirken, madde üzerinde ko
nuşmuş bir arkadaşa tekrar önerge üzerinde açıkla
ma fırsatı verilmesini de kararlarla bağdaştırmak 
mümkün görülememiştir. 

Takdirlerinize sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Aynı şeyleri konuşacaktım 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ikinci konuya cevap arz 

edeyim. 
MEHMET AYDAR — Özür dilerim efendim, 

öyle bir niyetim yoktu. 
BAŞKAN — Hayır, ben cevabı veriyorum, artık 

gerek yok. 
Efendim; önergenin madde üzerinde konuşmasını 

yaparken, önergesine ait birinci fıkra ile ilgili bir 
açıklama yapmıştı Sayın Aydar. İkinci fıkra üzerin
de bir açıklamada bulunmamıştı Bu açıklamayı yap
ması maksadıyla söz verdim ve işaret buyurduğunuz 
gibi hakikaten Genel Kurulun kararının dışında ol
du, ben de özür diliyorum, ama bir açıklama getir
me yönünden, ki ikinci fıkraya temas etmemişlerdi. 

Bundan sonra sayın üyelerin de İsrar etmemele
rini ve Başkanlığın da daha titiz davranacağını bil
gilerinize arz ederim. 

Diğer konuya gelince; bu konudan, çok özür di
leyerek arz edeyim, benim bilgim yok. Dışarıdaki ilan 
tahtasında bugün şu maddeye kadar şeklinde Komis
yonun bir isteği mi olmuştur?.. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBÎ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım, Başkanlık Divanının bir 
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kararı olarak kara tahtada ilan edilmiş. Her gün hangi 
maddeden hangi maddeye kadar önergelerin alınabile
ceği ilan edilmiştir. Biz bu uygulamayı gerçekleştiri
yoruz. Teşekkür ederim efendim. 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sizin haberiniz 
yok da, peki kim asmış onu oraya?.. 

BAŞKAN — Efendim, şunu bir dakika arz ede
yim. Şimdi iki Divan Üyesi arkadaşımdan soruyorum; 
günde 17 madde görüşülebileceği tahmin edilerek, bu 
görüşle o rakam oraya yazılmıştır. O doğrudur, bir 
günde 17 maddenin görüşülmesi düşünülürse, haki
katen 65 olur; ama oradaki rakam hakkında benim 
şahsî bilgim yok. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, o 

maddeye uyulma imkânı olmadığı, dün 50 inci mad
deye kadar kabul edilmişti. Bugün de 17 madde ko
nunca 67 nci maddeden sonrakiler kabul edilecektir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu Genel Kurulumu
zun aldığı kararın hilafına bir hareket değildir. Bir 
günde kaç madde görüşebileceğimiz tahmin edilerek, 
o gün görüşülecek maddeler hakkındaki önergenin bir 
gün evvel verilmesi, rakam olarak hesap edildiğinde 
67'yi buluyor. O itibarla ortada bir hata, bir yan
lışlık yoktur. Şimdi müsaade ederseniz geliyorum Sa
yın Aydar'ın... 

CAHİT TUTUM — Efendim, usul hakkında söz 
istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, usulle ilgili. 

Bunu çözmeden neyi çözeceğiz?.. En önemlisi bu, her 
şeyden önce geliyor efendim. Usul diyoruz, siz hemen 
kapatıyorsunuz. 

BAŞKAN — Usul üzerinde ileri sürülen tenkitleri 
cevaplandırdıktan sonra, bilmiyorum artık bir mesele 
kalıyor mu?.. 

CAHİT TUTUM — Ortada bir 'hata vardır, bu
nun düzeltilmesi lazımdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır bakın şöyle; bir günde görü
şülecek maddeler 17 olarak tahmin edilince, bir gün 
evvel verilen önergeler hesap ediliyor, bu rakam 67 
olarak çıkmış, o rakamdan bilgim olmadığını arz et
tim; fakat o rakamın nereden çıktığı konusu verilen 
açıklamadan meydana çıktı. Sayın Tutum, tekrar usul 
hakkında buyurun. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, usul 
hakkında... 

BAŞKAN — Usul hakkında söz vereceğim hay 
hay. 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bahsettiğiniz 
kestirme, yani 17 maddenin görüşüleceğine ilişkin olan 
husus sadece bir hedeftir. Bu hedef gerçekleşmedi. Ba
kınız kara tahtadan aldığım listede 30 ile 50 arasındaki 
maddelerin 21.2.1983 akşamına kadar verileceği, 30 
ile 50 inci maddeleri görüşmedik ki, daha 40 inci mad
dede bulunuyoruz. Dolayısıyla önemli olan, burada 
görüşülecek maddeyle ilgili önergelerin bir gün evve
linden Komisyonun ıttılaına sunulmasıdır, amaç bu
dur. İzin verin de 50 ile 70 inci maddeler arasındaki 
önergeler kabul edilmez diye iade etmesinler. 

Bunu arz etmek istiyorduk, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Ben de aynı şeyi 

söyleyecektim, yani anılan önergelerin, eğer 60 inci 
madde hakkında verilen önergelerin, 60 inci maddeye 
başlanacaksa kabul edilmez. Bunu mu öneriyorlar?.. 
Gerekirse verilir de Komisyona; fakat gelmesi muhte
mel olmayan bir madde için sadece şeklî bir forma
lite ile geri verilmesi uygun olmaz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bakınız Divan da, 
Genel Kurul da bir günde kaç madde görüşülece
ğini daha önceden maalesef kesin olarak gayet tabiî 
tespit edemiyor, edilemiyor. Yanlışlık buradan çıkıyor 
efendim, işaret buyurduğunuz bu husus, bu toplan
tıdan sonra Divanca tezekkür edilecek ve sizin istek
leriniz yerine getirilecektir. 

Arz ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, Komisyon adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Biz bu Tasarıyı hazırladık ve Yüce Heyetinizin, 
Meclisimizin, değerli üyelerimizin iyi bir şekilde in-
celeyebilmesi için büyük bir zaman dilimi öncesinden 
kendilerine tevdi edebildik. Ancak, bu maddeler üze
rinde hazırlanacak önergelere bir cevap hazırlayıp 
bunları inceleyebilmemiz için bir zaman dilimine bi
zim de ihtiyacımız vardır. Bugün verilen bir önergeyi 
burada incelemeden Yüce Heyetinize ne arz edebili
riz?.. Bizim bu talebimiz Başkanlık Divanınca uygun 
görülerek bir program yapıldı ve ilan edildi. 'Biz bu 
programa uygun hareket ediyoruz; ama Yüce Ku
rulunuz başka bir karar alırsa, ona da saygılıyız. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Konuyu Divan 
görüşecek ve gereğini sizlere arz edecektir. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
usul hakkında efendim. 

BAŞKAN — Sayın Koran, müsaade ederseniz 
devam edelim; ama ısrar ediyorsanız buyurun efen
dim. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
bu bir emrivaki olmamıştır, insaflı olmamız lazımdır. 
3 gün evvelden o kara tahtaya o ilan yapıştırılmış
tır ve 3 gün evvelden yapıştırılan bu ilanı bütün muh
terem üye arkadaşlarım görmüşlerdir. Bu bir emri
vaki değildir, bu Divanın bir emrivakisi değildir ve 
yeni bir şey de değildir. Bu, Komisyonun önergelere 
önceden muttali olup hazırlanması için tasarlanan, 
Yüce Heyetin ıttılaına sunulan ve tahtaya asılan bir 
ilandır. Bunu, evvela insaf ölçüleriyle bilelim, karar 
yine elbette Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN — Konuyu biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, yeniden tetkik edeceğiz, değiştirilmesi, tashih 
edilmesi gereken bir husus tespit edildiği takdirde ar
zuya uygun hareket etmeye çalışacağız. 

Sayın üyeler; Sayın Aydar'ın önergesi üzerinde 
lehte ve aleyhte söz isteyen üyeler?.. 

Sayın Doğu?.. Aleyhte. 
Sayın Dikmen?.. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz rica ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ben de rica ediyorum, usu! 

hakkında daha önceki 7 - 8 arkadaşımızın dışında 
farklı bir görüş belirtecekseniz buyurun efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Arkadaşlarımız 
şunu iddia ediyorlar, gerçekte de doğrudur bence de. 
Bir gün evvelden Sayın Komisyonun önergelere mut
tali olabilmesi ve tetkik edebilmesi bakımından, öner
gelerin bir gün evvelden verilmesi esastır. Bu sistem 
dahilinde Başkanlık Divanındaki arkadaşlarımız her 
gün 17 madde görüşüleceği esasına göre bir program 
yapmışlar; ama o program aksadı. 

Şimdi, siz diyorsunuz ki, «Başkanlık Divanı ko
nuyu görüşecek ve ondan sonra gerekli kararı bildi
recek.» Ne zaman?.. Eğer bu yola gidilirse, siz en 
erken kararınızı yarın sabah bildirirsiniz. O takdirde 
de elimize geçmez efendim. 

BAŞKAN — Hayır, bu ara vermede olacak, bu
gün saat 17.00 sıralarında ara veriyoruz. O ara ver
mede konuyu inceleyeceğiz ve sizlere arz edeceğiz 
Sayın Haznedar. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
şunu arz etmek istiyorum; bir gün evvelden verme 

hadisesi, bugün ancak 50 nci maddeye kadar geline
bilir en fazla, o zaman 50 ile 70 arasındaki önergeler 
şu andan itibaren kabul edilebilir; ama 50'yi geçerse 
o takdirde iade edilir o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da ma
demki değerli üyeler bir görüş ileri sürdüler, o gö
rüşü biz bu arada arkadaşlarımızla Divan olarak gö
rüşelim ve bilahara sizlere arz edelim. 

Bir arkadaşımız daha işaret etmişti lehte aleyhte 
olarak?.. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Göktepe. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, bende

niz, bir önerge takdim etmiştim konuşulan konuyla 
ilgili. Bu meseleyi çözümleyeceği kanaatındayım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, müsaade ederse

niz Sayın Göktepe bunu aradan sonra değerlendire
lim. 

Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Değerli Arkadaşım Aydar'ın önergesinin bir ör
neği bende kendileri lütfettiler verdiler. Usul tartış
masının uzaması nedeniyle belki arkadaşlarımızın 
zihninde billurlaşan bazı şeyler kaybolmuştur diyerek 
kısaca bir özetleme ihtiyacını duydum. Efendim, ar
kadaşımın önergesi şöyle; «Bir siyasî partinin ülke 
çapında teşkilatlanmış sayılması ve seçimlere katıla
bilmesi için, illerin tamamında il ve merkez ilçe teş
kilatlarının kurmuş olması şarttır.» Birinci bölüm bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Takdir edersiniz, Yüce Konseyin bir bildirisini 

iki gün önce bir bildirisini hep birlikte okuduk. Be
nim o bildiriyi tefsir tarzım, Seçim Kanunu ve Siyasî 
Partiler Kanunu çıktıktan sonra, siyasî faaliyete izin 
verileceği şeklindedir. Eğer sizler de böyle anlıyor
sanız, bir uygulama irdelemesi yapmak lazım farzede-
lim ki Haziranda seçimler için yeşil ışık yandı, si
yasî faaliyet başladı. Sormak lazımdır : Böyle bir 
ihtimal karşısında acaba Değerli Arkadaşımın 67 il
de teşkilatlanarak seçime girme şartı partilerin lehi
ne mi olacaktır aleyhine mi olacaktır?.. Türk demok
rasisinin lehine mi olacaktır aleyhine mi olacaktır?.. 
Ben bunun uygulama şansı olmadığına kaniyim de
ğeni arkadaşlarım. 

Bu yönüyle Komisyonumuzdan gelen maddenin 
lehinde konuşma fırsatını da konuşma kotası dolduğu 
için bulamamıştım. Aslında 34 ilde teşkilatlanmış ol-
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ma şartı kendi içinde son derece tutarlı bir şarttır. 
Çünkü bir intikal devresi yaşıyoruz. Artık mantar 
gibi siyasî partilerle seçimlere girmek bu parlamento
ya koalisyonlar getirecektir. Koalisyonların ise, Tür
kiye'ye neye mal olduğu hepimizin malumudur de
ğerli arkadaşlarım. 34 ilde teşkilatlanmayı maddenin 
bütünü içerisinde son derece tutarlı görmekteyim. 

Arkadaşımın önergesinin ikinci bölümü aynen şöy
le : «Teşkilatlanmış bir siyasî parti başka bir siyasî 
partiyle herhangi bir seçim çevresinde güç birliği 
yapamaz. Bu amaçla seçime katılmaktan veya aday 
göstermekten kaçınamaz. Aksi halde bütün seçim çev
relerinde seçime katılma hakkını kaybeder.» 

Her şeyden önce bu hüküm Siyasî Partiler Ka
nununa girecek bir hüküm değildir. Bu, konulsa ko
nulsa Seçim Kanununa konulabilir. Kaldı ki, farzede-
lim burada dahi olmuş olsa, zımnî bir seçim ittifakı 
hiçbir zaman önlenemez değerli arkadaşlarım. Çok 
zayıf bir liste tespiti suretiyle öteki bir partiye pekâlâ 
seçimlerde, özür dilerim, pas vermek mümkündür. 
Bu nedenle Siyasî Partiler Kanununa böyle bir hük
mü koymaya bence gerek yoktur. 

Zamanınızı fazla almadığımı düşünerek cümleye 
saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Aydar'ın iki önergesi var. Birinde talebi 

67 ilde, diğerinde talebi 30 ilde. Sayın Aydar, evve
la 67 veyahutta 30 ili mi tercih ediyor; birinden bi
rini tercih etsin. Bu yönden katılamıyoruz önergele
rine. 

Diğer taraftan, partilerarası işbirliğinin önlenmesi 
bizce siyasî haklar bakımından sakıncalı görülmek
tedir ve böyle bir Kanuna girmemesi gereken bir 
hükümdür. 

Ayrıca, önerge, partilerin istedikleri ilde değil de 
bütün illerde seçime girme mecburiyetini getiriyor. 
Buna da katılamıyoruz. Zira, bir siyasî partinin bir 
seçime topyekûn girmemesi veya bazı illerde girip 
bazı illerde girmemesi kendi siyasî davranışını ilgi
lendiren bir meseledir. Bu da bir siyasî düşünceyi or
taya koymaktadır. Bu bakımdan, buna da katıla
mıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyon Sayın Aydar'ın 

her iki önergesine de katılmıyor. Önergelerin dikkate 
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alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... önergelerin dikkate alınmas ıkabul edil
memiştir. 

Sayın Parlak'ın önergesi var. Sayın Parlak 15 ili 
teklif ederler. 

Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Aleyhinde Sayın Dikmen, lehinde Sayın Hamit-
oğulları söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Dikkat buyurursanız maddede üç şart var. Bu 

şartlardan birisi, illerin en az yarısında teşkilatını kur
muş olmak, ilk büyük kongresini yapmış olmak, bir 
de Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20 temsile; bu
lundurabilmek. 

Ben kendi görüşüme göre, yaptığım mütalaada; 
niçin bu üç tane şart ileri sürülmüştür?.. Kanımca 
bunun yine bir maksadı var; yani bu maddeyi hazır
layanların, Sayın Komisyonun düşündüğü tahminim-
ce şöyle : Öyle bir seçim yapalım ki, seçime girecek 
partiler çoğunlukla Büyük Millet Meclisine üye gön-
derebilsin ve çoğunlukla gelen bu partiler memleke
tin mukadderatı üzerinde müessir olabilsin. Netice 
olarak bundan şu çıkıyor : Bu şekilde daha az sayıda 
milletvekili gönderebilecek partilere demek ki bu 
maddeye göre hak ve hayat sahası tanınmıyor. Bunun 
ifadesi anladığıma göre açıkça budur. 

Bunu bu yönde mütalaa edersek, pek tabiî arka
daşlarımızın düşündüğü gibi, daha çok partinin se
çimlere girebilmesi için, niçin 34 oluyor da 15 olmu
yor, 10 olmuyor veyahutta 34'ü hiç dikkate almaya
lım, isteyen parti istediği kadar ilde teşkilatlansın, bu 
şekilde seçimlere girebilsin gibi düşüncelere de sahip 
olabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunu düşündüğümüz zaman; önümüzdeki böyle 

bir seçime girmenin başlıca faktörlerinden birisi za
mandır. Öyle zannediyorum ki bazı arkadaşlarımız
dan, ilk seçimlerde kurulan bütün partiler seçime gi
rebilsin düşüncesine sahip olanlar çıkabilir; fakat se
çim tarihi için ne Kanunda, ne de Anayasada bağ
layıcı bir hüküm yok. İlk seçimler netice itibariyle 
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları gibi, zor
layıcı herhangi bir sebep olmadığı takdirde Ekim 
1983'te yapılacak, ondan sonra da beş senede bir ya
pılacaktır. Yani bütün partilere «İllaki ilk seçime gir» 
demiyoruz. Demek ki, şu şartlan yerine getirebilen 
parti ilk seçime girecektir; getiremeyen gelecek se
çimlere girecektir. 
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O halde, bu varsayımdan hareket ettiğimiz tak
dirde, parti kurucuları için iki mesele kalıyor orta 
yerde. Demek ki, ilk seçime girmek isteyen parti 
34 ili, bunun daha ilerisi Sayın Aydar'ın söylediği 
gibi 67 ili hedef alabilir; fakat bir düşünce tarzı da, 
öyle bir parti çıkar ki, «Ben 67 yahutta 34 ilde teş
kilata girmektense evvela 5 ilde teşkilatlarım, 5 ilde 
söz sahibi olurum; fakat hedefim beş sene sonra se
çime gitmek olabilir.» diyebilir. Onun için, madde 
zaman bakımından da zorlayıcı bir sebep ileri sür
memiştir; zaman bağlayıcı değildir; yalnız 34 ilin 
ortaya atılmasındaki kanımca diğer önemli bir sebep, 
partiler demokrasisidir; yani çoğunluğa dayandığı 
için, demek ki idarî taksimata göre Türkiye'de 67 il 
vardır, bunun yarısı 34'tür. Çoğunluğuyla meclise ge
lebilen bir parti mecliste çoğunluğu sağlayabilecek 
ve netice itibarıyla devleti idare edebilecek demektir. 
Kanımca, bu bakımdan da bu maddemn bu rakamı 
uygundur. 

Burada önemli diğer bir faktör, para konusudur; 
fakat bu para konusuyla ilgili madde ileride geleceği 
için buna temas etmiyorum. 

Benim kanıma göre, madde şu haliyle uygun ha
zırlanmıştır. 

Maruzatım bu kadar. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Hamitoğulları, buyurunuz efendim; lehinde. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Gerek Komisyonun hazırlamış olduğu Siyasî Par

tiler Yasasındaki 34 il kıstası, gerekse bundan önce 
görüştüğümüz önergeler arasında sadece Sayın Par-
lak'ın 15 il ölçütüne dayalı önerisinin anlamlı bir fel
sefesi ve Türkiye'nin siyasal hayatı gerçeklerinde ye
ri vardır. Hem Saym Komisyonun hazırladığı kıstas, 
hem de görüşmekte olduğumuz önergede yansıyan 
ölçüt, kıstas anlamlıdır; ama 15 ilde örgütlenme öne
risi özellikle günümüz koşullarında daha büyük bir 
anlam taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
34 ili vazgeçilmez bir kıstas olarak ileri süren 

önerinin temelinde, önümüzdeki Türkiye'de sadece 
ve yalnız büyük parti olabilecek görüşlerin siyasal 
hayata egemen olmak istemini yansıtan bir görüştür, 
bunu paylaşırsınız, paylaşmazsınız; ama anlamlı, cid
dî bir öneridir. 

Buna karşı olarak, 15 ile bunu indirgemek iste
yen öneri de anlamlıdır, değerlidir ve Komisyonun 
önerisinden kanaatime göre, daha anlamlıdır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Gerçek ortadadır. Önümüzdeki demokrasinin baş

laması, aşağı yukarı Haziran ayından sonra ancak 
mümkün olacaktır, yani siyasal hayatın başlaması ile 
seçimler arasındaki sürenin belirgin olduğu ortada
dır. 

Bir diğer önemli gerçek vardır; a da tasarının esp
risi içinde, tasarı yasalaşırsa, siyasal partilerin parasal 
yönden güçlü kaynaklara sahip olmadığı açık bir ger
çektir değerli arkadaşlarım. 

Bu iki önemli gerçek, Türkiye'de siyasal hayatı, 
siyasal rejimi güçlü partilerle başlatmış olmayı önem
li bir konu olarak karşımıza getirmektedir. 34 ilde 
teşkilatlanma şartını kabul edersek, büyük bir ihti
malle arz ettiğim iki önemli nedenle zaman ve para
sal kaynakların sınırlı olması nedeniyle derme çatma 
partilerle siyasal hayatı başlatmak riski vardır; ama 
15 ilde teşkilatlanmayı kabul edecek olursak, bu risk 
azalmaktadır. 

Ek olarak, eski Siyasal Partiler Kanununda da 
15 il kıstasının getirilmiş olması boşuna değildir ar
kadaşlar. Türkiye'nin gerçeklerine uyan bir yam var
dır, bir felsefesi vardır ve özellikle önümüzdeki dö-* 
nem bakımından bunun anlamı daha da büyüktür. 
Onun için önümüzdeki siyasal hayatı güçlü partiler
le başlatmak istiyorsak, siyasal hayatın, demokrasi
nin tekrar inkıtalara maruz kalmasını istemiyorsak, 
15 ilde örgütlenmeyi en azından bu dönem için kabul 
etmek isabetli olur kanısındayım. 

Yüce takdirlerinize saygılarımla birlikte arz ede 
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Sayın Cebeci, sizin önergeniz de aynı mahiyette
dir. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Bazı farklar var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — İkinci önergenizden bahsetmiyorum 
ben; 15 ildeki... 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — İkisini birden müsaa
de ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, 15 ildeki teşkilatla ilgili ola
nı bir defa Komisyondan sormam gerekiyor; diğeri 
bilahara üçüncü fıkra ile ilgilidir. 

Sayın Komisyon, 15 il ile ilgili Sayın Parlak'ın ve 
Sayın Cebeci'nin önergesine cevabınız efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, 15 ile Komisyon 
olarak katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, bu iki önergeye Ko
misyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
gelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Öğünç'ün önergesinin lehinde aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

22 il teklif ediyorlar. Sayın Komisyon bu hususta 
düşünceniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, 22 ile de katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tosyalı'nın önergesi var; Sayın Tosyalı siz 
madde üzerinde söz istemediğinize göre, açıklayabilir
siniz. Buyurun. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, «mil
letvekili» deyiminin eklenmesini teklif ediyorum; ya
ni belediye seçimlerinde bu maddenin uygulanması 
mümkün değil; çünkü Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin seçimleriyle belediye meclisinin ilgisi yoktur; o 
bakımdan. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın önergesi üzerinde 
söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Tosyalı'nın önergesine ne 
diyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Sayın Tosyalı'nın 
önergesi sadece milletvekilleri seçimlerini öngördüğü 
için, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye de Sa
yın Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyları
nız sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Cebeci'nin ara seçimleriyle ilgili bir öner
gesi var; buyurun Sayın Cebeci. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

İlk önergem üzerinde söz verilmediği için, açık
lama olanağını bulamadım. Benim önergemde, diğer 
önergelerden farklı olarak bir de şu husus var : Bu- J 

rada düzenlenen maddede, «Genel seçimler» denil
memiş. Halbuki, kastedilen genel seçimlerdir. Binaen
aleyh, «Seçimlere» sözcüğünden evvel bir «genel» 
sözcüğünün konulmasını teklif ediyorum. 

İkincisi : 
Bu genel seçimlerle ilgili bir madde olduğuna gö

re, ara seçimlerle ilgili hiçbir hüküm getirilmemişi'!'. 
Ara seçimler nasıl yapılacaktır?... Yani ara seçimler
de de bir partinin illa 34 ilde teşkilatlanması mı ara
nacaktır, yoksa ara seçimin yapıldığı illerde teşkilat
lanmış olması yeterli midir?... Evvela buna karar 
vermek lazım. Bundan sonra şöyle bir fıkra teklif edi
yorum bu maddenin sonuna : 

«Ara seçimlere katılmak için bu seçimlerin yapı
lacağı illerde ve ilçelerde teşkilatlanmış olmak ye
terlidir.» 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Bu önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, Sayın Cebeci'nin 
önergesi ara seçimleriyle ilgili. Sadece orada teşkilat
lanmış partinin ara seçimlerine o ilde katılabileceğiy-
le ilişkili. Biz, genel yetenek getirdik; seçime katıl
ma yeteneği partiler için. Bu yeteneğe sahip olan par
tiler, ister ara seçimi, ister genel seçim olsun hep
sine katılabilir. Bu şartları yerine getirmeyen partiler 
en ara seçimi ne, ne de genel seçime katılamazlar. Biz 
böyle anlıyoruz ve önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Cebeci'nin 

önergesine Sayın Komisyon katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
ka'bul edilmemiştir. 

Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 40 inci 
madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Birleşime 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.15 

•••• 

— iîo — 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : A. GUngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 62 nci Birleşimimi
zin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Hem önergelerin alınışı ile ilgili, hem de bugünkü 
çalışma süremizle ilgili iki konuyu arz edecek ve oy
larınızı alacağım. 

önergelerin alınmasında bir gün kaydırıyoruz ile
riye doğru. Bugün saat 18.00'e kadar 70 inci mad
deye kadar önerge verilmesini rica ediyoruz, yarın 
70'den 90'a, Cuma günü 90'dan 110'a, Cumartesi gü
nü de saat 13.00'e kadar 110'dan 126'ya kadar. 

Çalışma süresine gelince : Bugünkü çalışmamız 
için gece saat 23.00'e kadar kalmamız, dışarıdaki 
hava şartları bakımından hakikaten, buradan evlere 
ulaşma bakımından büyük zorluk doğuracağı için, 
yüksek tensiplerinizle ve kararınızla aralıksız saat 
21.00'e kadar çalışılması hususunu oylarınıza sunaca
ğım. («20.00'ye kadar sesleri») 

Yani gece 19.30'dan sonra 23.00'e kadar çalış
mamız gerekiyor; ama 23.00'ten sonra dönüşün bu
günkü hava şartlarına göre zor olması dolayısıyla, 
bugüne mahsus olmak üzere, aralıksız 21.00'e kadar 
çalışılması hususunu teklif ediyorum. Oylarınıza su
nuyorum, kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu 
teklifimiz kabul edilmemiştir. («20.00'ye kadar çalışa
lım» sesleri) 

19.30 ile 20.00 arasındaki yarım saatlik bir süre 
önemli bir zaman değil. 

Değerli üyeler; bakın, yarın sabahleyin saat 
11.00'e kadar da Anayasa Komisyonu süre istemek
tedir. Zamanımız çok azdır. 

Efendim, 19.30'a kadar devam edelim; 19.30'da 
tekrar oylarınıza başvururum 20.00 konusu veya di
ğer bir konuyu. 

Değerli üyeler; 41 inci maddeye gelmiş bulunu
yoruz. 41 inci maddeyi okutuyorum. 

Parti adaylarının tespiti 
MADDE 41. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliği için yapılacak seçimlerde, siyasî partilerin bir 
seçim çevresindeki adaylarının listesi ve bunların lis
tedeki sırası, o seçim çevresinde siyasî parti kütüğüne 
kayıtlı bütün üyelerin seçim kurulunun yönetiminde 
serbestçe oy kullanacakları bir ön seçim ile tespit edi
lir. 

Ön seçimlerin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından önceden ilan edilir; bütün yurtta ön 
seçimler seçime katılacak partiler için aynı günde ya
pılır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; normal görüşmeleri
mizde gayet tabiî madde üzerinde söz vermem ge
rekiyor. Fakat önemli bir önerge var. Madde üze
rinde görüşmemiz eğer bu önemli önergeyi kabul et
tiğiniz takdirde belki fayda sağlamayacak. O itibarla 
tensip ederseniz 41'den 53'üncû maddeye kadar olan 
maddelerin çıkarılmasını isteyen; 69 imzalı ve bir de 
Sayın önerge sahibi Gürbüz, 70; bunun dışında ay
rıca 10 sayın üyenin tek tek önergeleri var; bu mad
delerin Siyasî Partiler Kanunundan çıkarılmasını tek
lif ediyorlar. 

Onun için yine tensiplerinize bu önerge sahibine 
söz vermek suretiyle konuya girelim ve bu önerge üze
rinde görüştükten sonra varılacak neticeye göre, eğer 
çıkarılması konusunda bir kararınız olmazsa madde 
üzerinde müzakereye devam ederiz. 

Sayın Gürbüz, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan usul 

hakkında bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Aynı konu üzerindeki 

önergeler neye göre değerlendirilip söz veriliyor?... 
Tarih sırasına göre mi?... Aynı konu üzerinde verilen 
10 tane kadar önerge var. Arkadaşımıza söz verdi
niz, bunun öncelik sırası nedir?... 

BAŞKAN — Efendim; bunun önceliğini sayın ka
rarlarınızla seçtiğiniz heyet hem öncelik, hem mahiyet 
itibariyle, veriliş zamanı itibariyle sıralamışlar ve bi
rinci sıraya da bu önergeyi koymuşlar ve bu ana ka
dar da bu heyetin sıraladığı önergeleri biz sırayla 
sizlerin bilgilerinize arz ettik. Buna göre arz ediyo
rum. Teşekkür ederim Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Benim önergem sanı
yorum daha önceki tarihtedir de onun için. 

BAŞKAN — önergeyi okuyorum': 
«Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Ta

sarısının sekizinci bölüm başlığındaki ve adayların 
tespiti kelimelerini ve ön seçimlerle ilgili, Tasannın 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 ün-
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cü maddelerinin ve maddeler kenar başlıklarının Se
çim Kanununda ele alınmak üzere metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Anayasa Komis
yonu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, hay hay. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, bizde bu önerge yoktur, 
imza sahiplerinin de ismi yoktur efendim. Onun için 
lütfedilsin, emir buyurun bize versinler. 

BAŞKAN — Hay hay. Yalnız Komisyona veril
diğine dair bir işaret var üzerinde. Kanunlar Daire
si verildiğini bildiriyorlar. 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Komisyon 
hakkında bilgi edinemediği bir önergeyi nasıl bura
da bir çözüme bağlarız, ben onu anlayamıyorum 
efendim?. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, esasen bu öner
geye benzer diğer önergeler de var. Sayın Komisyonun 
bu konu üzerinde çok etraflı bilgisi var. 

Savın Gürbüz, buyurunuz efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler: 
Tasarımızın en önemli maddelerinden biri önse

çimle ilgili. Siyası Partiler Kanununun ve Seçim Ka
nununun, yarınki Parlamentoyu oluşturacak insan 
unsurunun temelini teşkil eden önseçimlerle ilgili 
bölümünü görüşmek üzereyiz. 

Değerli arkadaşlarımızla birlikte Tasarıdaki ön
seçimle ilgili maddeleri daha geniş tartışabilme im
kânı bulabilmek ve seçim bütünlüğü içerisinde çeşitli 
seçim sistemleri alternatifleriyle birlikte düşünülerek 
önseçim sisteminin de kabulü ya da kabul edilmeme
si, ya da önseçimin başka biçimlerinin kabul edile
bilmesi ya da önseçimsiz doğrudan doğruya vatan
daşa seçim imkânı tanıyabilen geniş bir liste ile se
çim yapılabilmesi imkânlarını birlikte düşünebilmek, 
bir sistem içerisinde düşünebilmek ve daha kalıcı bir 
karar verebilmeyi amaçlayan bir önergeyi yüksek tak
dirlerinize sunmuş durumdayız. 

Önergede belirttiğimiz gibi, önseçimlerle ilgili hü
kümler Seçim Yasasını daha çok ilgilendirmektedir; 
Seçim Yasası bütünlüğü içerisinde düşünülmelidir. 

Parti adaylarının tespitinin, Siyasî Partiler Kanu
nu içerisinde illa görüşülmesinde zorunluk bulduğu 
görüşü; ancak Siyasî Partiler Kanununda adayların 
tespiti siyasî parti organlarından, örneğin; merkez 
karar organından veya başka bir organ tarafından 
tespit edildiği takdirde gerçekten savunulabilir ve ka
bul edilebilir. Ancak, Tasarımızda olduğu gibi, ön

seçim biçiminde partilerin gösterecekleri adaylar, par
tili bütün üyelerin iştirakiyle yapılacak hâkim neza-
retindeki bir seçim sonucu, önseçimden sonra tespit 
edilmesi sistemi ki, Tasarıda da birçok yerde isim ola
rak da belirtildiği gibi, önseçimin ta kendisidir. Bu 
da seçim sistemi bütünlüğü içerisinde olmalıdır, se
çim sisteminden ayrılmamalıdır. 

Burada önemli olan husus, getirilmek istenen hük
mün ağır basan niteliğidir. Hangi fonksiyonu yerine 
getirecektir? Bu siyası partiler içerisindeki fonksiyo
nu mu, yoksa Seçim Yasası içerisindeki fonksiyonu 
mu, seçim fonksiyonu mu? Buna bakmak gerekmek
tedir. Bizim Tasarımızdaki önerilen hükümler, tama-
miyle hükmün seçim fonksiyonuyla ilgilidir. 

Nitekim, 648 sayılı Yasa, 306 sayılı Milletvekili 
Seçim Kanunundan sonra çıkmıştır, yüksek malum
larınız olduğu gibi. Milletvekili Seçimi Kanununun 
10 uncu maddesi adaylığı, 14 üncü madesi siyasî par
tilerin aday listelerini hüküm altına koymuştur. 15 
inci maddesi de 648 sayılı Yasanın 128 inci maddesi 
hükmüyle, siyasî partilerin adaylarını tespit etmeleri 
hükmünü koymuştur. 648 sayılı Yasa Milletvekilleri 
Seçimi Yasasını değiştirmiştir, kendi içinde. Adayla
rın tespitini kendisi düzenlemekle yetinmemiş, illa 
Milletvekili Seçimi Kanununun 15 nci maddesine şu 
hükmü getirmiştir : 

«Siyasî partilerin adaylarının tespiti 
Madde 128. — 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka

nununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir...» demiş ve Seçim Kanununa açık hüküm ge
tirmiştir ve 15 inci madde şöyle der : 

«Siyasî partiler aday listelerini ve adaylarının lis
tedeki sıralarını kanun ve kendi tüzükleri hükümleri 
dairesinde yapılacak önseçimlerle oy verme gününden 
önceki 42 nci gün tespit ederler» biçiminde hüküm 
getirmiştir; ama bundan ayrı olarak 648 sayılı Yasa, 
yine tekraren; «Adayların tespiti, önseçim» başlığı 
altında yeni bir hüküm getirmiştir. 

Biz de 648 sayılı Yasayı esas alarak, Tasarımız 
hazırlandığı için, bu sistem üzerinden yürütülmüştür. 
Yoksa seçim sisteminin önseçimle ilgili bölümünün Si
yasî Partiler Yasasında bulunmasını zorunlu göstere
cek başka bir haklı sebep yoktur. 

Siyasî Partiler Yasasının kapsamı ile ilgili, ikinci 
madde de incelendiğinde görüleceği gibi, «Partilerin 
kurulması, faaliyetleri, yetki, sorumluluk, gelir-gider, 
denetleme, kapanma ve kapatılmalarını kapsar» diye 
bir çerçeve içine almıştır, Siyasî Partiler Yasasını . 

Yine, elimizde tercümeleri bulunan Federal Al
manya Seçim Yasası incelendiğinde, 17 nci madde-
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sinde görüleceği gibi, seçimlerde adayların tespitinin I 
gizli oyla yapılması hükmünü getirmiş, genelinde, an
cak, «Seçim adaylarının tespitini, Seçim Kanunu ve 
partinin tüzüğü yapar» diye doğrudan adayların tes
pitini Seçim Kanununa ve tüzüklere bırakmıştır ken
diliğinden. 

Yine, metin içerisinde bulunan, Portekiz Siyasî 
Partiler Hakkındaki Kanun Kuvvetinde Kararname, 
seçimlere ait hiçbir hüküm getirmemiştir, önseçim 
dahil, parti adaylarının tespiti dahil. 

Nitekim, Ceza Yasamız da öyledir. Bir Ceza Ya
samız vardır; Cezayı, suçu oluşturan. Bir de, ceza
nın nasıl verileceğini oluşturan Usul Yasası vardır. 
Bunlar kendi niteliğine göre bir bölümü cezada, bir 
bölümü usulde yerini alır. 

Bu bakımdan değerli arkadaşlarım, Siyasî Par
tiler Kanunu Tasarımızdaki önseçimle ilgili 13 mad
denin esas niteliği seçim niteliğidir. Buna şimdiden 
karar verirsek biz, yasal ve yasa yapma tekniği yö
nünden bir zorunluluk olmadığı halde, yarın Seçim 
Kanunu hakkındaki görüşmeleri şimdiden bağlamış, 

v I 

şartlandırmış duruma düşeriz. Birçok Seçim Kanunu 
alternatifleri vardır : Dar bölge ekseriyet, ekseriyet, 
nispî temsil, seçim gibi birçok örnekleri vardır. Bu bel
ki kendi önseçimiyle birlikte gelecektir, belki önse-
çimsiz gelecektir, belki başka şartlarla gelecektir. Biz j 
bunu birlikte düşünmek zorundayız, | 

Yine değerli arkadaşlarım; bugüne kadar olan bü- I 
tün mesailerimizi daha çok Siyasî Partiler Kanunu | 
üzerinde topladık; Komisyonumuz da Siyasî Partiler ] 
Kanunu üzerinde topladı. Bu nedenle Seçim Kanunu ] 
üzerinde henüz çalışmaları yoğunlaştıramadık. Şu ki- 1 
sa sürede görüldüğü gibi, birçok değerli arkadaşımız 1 
Seçim Kanunu modelleri hazırlamışlar ve önseçim I 
modelleri hazırlamışlardır. Ancak, şu dar sürede bun- I 
lan tartışma imkânımız yoktur. Dakikalar bellidir, I 
önerge verme sistemi bellidir, görüşme sistemi belli- I 
dir. Bu dar çerçeve içerisinde bu kadar önemli bir i 
konuyu hazırlarsak, yasal zorunlu bulunmadığımız 
halde, yarın bizim de beğenmediğimiz bir sistemle I 
karşı karşıya kalırız. I 

Önseçimin mahzurlarını saymıyorum, nitekim Ko- 1 
misyonumuzun da çok fazla vakit ayıramadığı belli I 
ki, 648 sayılı Yasada sonradan değiştirilen önseçim I 
sisteminin bir biçimini kabul etmiştir. Partiler de bu- I 
nu uygulamamışlardır. Başka bir uygulamaya geç- I 
mislerdir. Delege sisteminin daha genişidir, daha mas- I 
raflısı, daha güç uygulanabileceğidir. Çünkü malum, o I 
gün bütün delegeler tek hâkim huzurunda; seçim ku- | 

I rulu başkanı hâkim huzurunda önseçim yapacaklardır. 
Düşünün ki, bütün köylerden kayıtlı üyelerin tümü 
gelecektir, tümü köyüne dönecektir, öğle yemeği yi
yeceklerdir. Yine eski önseçim masrafları, önseçim 
paraları, önseçim oyunlarının da bunun içinde olma-

j yacağını iddia etmek pek kolay olmayacaktır. 
Değerli arkadaşlarım; 
Vakit sınırlı. Çok vaktinizi almak istemiyorum, 

diğer arkadaşlarım da konuşmak isteyeceklerdir. 
Bu nedenlerle, değerli arkadaşlarımızla birlikte; 

şu kısa sürede daha 83 madde görüşmek zorundayız, 
takvimimiz bellidir, incelemek zorunda olmadığımız, 
yasal zorunluluk olmayan seçimle ilgili bölümlerin 
daha geniş zamanda incelenmek üzere Tasarı met
ninden çıkartılmasını yüksek takdirlerinize saygıları
mızla sunuyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, bu konuda pek çok önerge bu
lunduğu için, demin Sayın Ender'in temas ettiği konu 
buydu, bir tek üyeye değil, önerge sahibi olan ve söz 
isteyen bir kaç sayın üyeye söz vereceğim. 

Sayın Ender istiyor musunuz? 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

hepsini birden oylayacaksınız değil mi? 
BAŞKAN — Tabiî neticede şüphesiz hepsini bir

den değerlendireceğiz. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan; önergemi Sa-

I ym Gürbüz'ün önergesiyle birleştirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Ender işaret ettiniz, buyurun. 
I MUZAFFER ENDER — Söz almadan evvel bir 

hususu Sayın Başkanlığınıza iletmek isterim, önerge-
j lere öncelik verilirken bir prensibe uyulmalı; ya tarih 
I sırası alınır veya çoğunlukla imzalanan önergeler öne 

geçer... Çoğunlukla imzalandığı zaman, tek kişinin 
1 verdiği önergenin yanında iki kişinin imza ettiği öner

ge öne geçecektir, tek kişinin verdiği önerge boşta 
I kalacaktır ki, bir anlamı kalmayacaktır. Farz edelim, 

benim fikrimi duyan bir arkadaşım iki gün sonra 
I üç kişilik imza ile bir önerge verip öne geçecektir. 
I Yani buna bence, tarih önceliğine göre bir sıra ver-
I mek ve ona göre öncelik almasını sağlamak gerekir. 

I BAŞKAN — Sayın Heyetten bu konuyu rica ede-
1 ceğiz; Sayın Güray bir açıklama yapsınlar. 
I Buyurun Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan; bu öner-
I ge üzerinde konuşmak isteyen pek çok arkadaşımız 
I vardır, yazılı olarak söz istediler ve kendilerine baş-
I vuru tarihine göre, saatine göre sıra verdik; o sırada 
I Sayın Göktepe en baştaydı. 
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Önergelere gelince; Bunlarda da tarih sırası esas 
alınmıştır. Ancak bazı sayın üyeler, bunların içinde 
Sayın Ender'de vardır, önergelerinde yanlış madde 
numarsı koymuşlardır, 40 inci maddeyi koymuşlar
dır. O nedenle, 40 inci maddede işlem gören öner
geleri dün ve bugün tarafımızdan kendilerine ulaştı
rılmış, 41 inci maddeye dönüştürülmüş, Sayın Ender' 
de bugün öğlen saatlerinde getirebilmiş ve o tarih 
esas alınmıştır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan; ben 40 
ıncis maddeden itibaren 8 inci bölümün olduğu gibi 
seçim kanununa aktarılması hususunda önergemi 
verdim. Sabahleyin ben zatıâlinizi bu noktada ikaz 
etmiştim, dedim ki, en aykırı benim önergemdir... 

BAŞKAN — Sayın Ender, konu aydınlanmıştır 
rica ediyorum. Ben önerge sahibi bir kaç arkadaşa 
söz veriyorum, Sayın Ender buyurun. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, bir 
şey sormak istiyorum usul hakkında? 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Şimdi, mahiyeti 

itibariyle çok önıemıM Ibir önerge, zannediyorum Sayın 
Gürfbüz'ün önergesiinlde 69 üyenlin iiırnzası var. Bıir 
hafta evvel Ibu önerge alrnldıığıınıa göre, ISayın Klomıis-
yon Başkanı «önergeden haberim yok,» simidi bir ta
ne isterim» diye hitapta bulundular. ıBu nasıl şeydir? 
Hangi usule göre önerge daha önce komisyona Veril
memiştir? Bu önerge neden verilmemlişitJir? Onun 
açıklanmasını fetiyoruim. 

BAŞKAN — Kanunlar IMlüldtürlülğü ıbu önergemin 
verildiğimi belirtiyorlar ve Sayın Alpdündar, önüm
deki önerge üzerimde de IKomıisyona verilen önerge
ler üzerime bir (K) harfli konulluıyor; «İKıotmiisyona ve
rilmiştir» diye. Bu arada 'biz Komisyonu, «Aldığı 
hailde almadığı şeklinde isıöyllüyotr» diye ısıuçlamıyoruz; 
ama olabilir, pek çıdk önerge olduğu için, Ibu önerge
ler verıilirkem (bir, lilkii tanesi başka dosyalarım arasına 
girebilir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan; 69 
imzalı ıbir önerge hafife alınacak Iblir önerge değil, çok 
önemli ıbir önerge. 

ıBAIŞKAN — Hafife de aldığımız yok. 
BEŞÎR HAMlfTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

usul hakkında... 
BAŞKAN — Usıul hakkımda (buyurun. 
BEŞÎR HAMtTOĞULLARI — ISayın Başkanımı; 

•meseleye değerli arkadaşımıza söz vermekle çözüm 

getirmiş oluyorsunuz efendim. Çok [imzalı önerge sa-
hipleriıne söz hakiki verdimiz, Ibu izlenirse mesele kal
maz efendim,, 

Arz edenim. 
'BAŞKAN —- Teşekkür ederim. 
Sayın Ender, görüşecek musliniz efendim? (Bu

yurun. 
AKİF ERGİıNAY — Sayın Başkan, ıbir de (Ko

misyonu dinleseydiniz Ibu önerge mesıelesimlde. 
BAŞKAN — Hayhay, buyurun Sayın Gökçe. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — iSayım (Başkan, değerli arkadaşlar; 
Önergeler başlangıçta bize gerçekten zarf içerislin-

de, dalha sonra da zarftan ayrı gömderillrnekte; fakat 
incelediğimiz zarfların bazısında bazı önergelerim çık
madığı görülimektödir. Bunu /biz sessizce Kanunlar 
Müdürlüğüme hildirimidklfceyiz. Bu gelen önergeler dçe-
rislimde gerçekten 69 'imzalı önerge yoikltu; ama mahi
yeti aynı olan birçok önergeler varidi, konuyu biz in
celemişiz, konuyu Ibiliyoruz; ancak 69 imzalı önerge
min bizde bulunmadığı da bir vakıa. 

Bundan sonra gelen maddeler üzerimde de ıbu gi
bi durumlar ola'billir; çlünklü iKanunflar fMlüdlürlüjğü ne 
bize sayarak vermiştir, ne İçerisinde kaç önerge ol
duğumu işaret etmişitiir. IBunldan sonra eğer istiyorlar
sa zimmetli versinler; ya saysın versinler, ya dosya 
üzerime /işaret veya limza koysunlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşdkkür ©derim. Konu anlaşıldı' 

efendim. 
Buyurum Sayın Ender. 
MIUZAFFER ENDER .— Sayım Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Tasarıimıızım 41 inoi maddeslinden İtibaren 54 ün

cü maddesine kadar yer alan hükümler ilk Ibakışıta si
yasî partilerin kendi 'bünıyelenimi ilgilendirir ıgilbli görü-
mürse de, asılımda gemel seçimlere atıllam ilk adımdır. 
Çünkü genel seçimlerin başlangıcı bu ön yoklamalar
dır. ön yoklamadan, aday adaylığının tespitlinden lilti-
baren başlamak üzere, parti adaylığı, milletvekilliği 
sıeçlimi ve pariamenfto olmak üzere uzayıp gıidem siya
set yolunda, önseçimlerin diğer seçimlerden ayrılmak 
suretiyle Siyasî Partililer Kanunu Tasarısında düzeın-
lenimesıi bence mahzurludur. 

Seçimlerim bütünlüğümü iterdin letmıak bakımım
dan ve ayrıca seçimlerle ilgili kanun hükümlerinin 
birçok yerlerde kültürel bakımdan noksanlıkları olan 
aday adayları tarafından kolaylıkla taklip edilmeleri 
bakımımdan tek kanunda düzenlenmesinde büyük 
faydalar varidin., Geçmişte ayrı ayrı kanunlarla düzen-
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îenıen önısıeçıim ve genel seçiım esaslarının memlekete 
'bazı noktalarda zararlar tevlâ ettiği ve partileri Ibazı 
sürtüşmelere götürdüğü de maluımdarınızdıır. 

MJesela, size ıbiır noktayı hatırlatmak isterim. İs
tanbul'da bir büyük partimizin ıbdlddiıye başkanlığı se-
çiiminide (hiç yoktan belediye başkanlığı kazanıldığı 
hailde iptal edümişltıir. IBir başka seçimde belediye mec
lis üyelikleri yine ayrı şekilde ipffcal edüımilşltlir. Bunla
rın birçoğu önseçimlerle üıgidi, genel seçimlilerle ilgili 
hükümlerin değişik yerlerde, değişik kanunılarda dü
zenlenmesinden ve iyi taklip ıddli'lemiemesinden ileri 
gelmektedir. Bu sebeple, ıgenel seçimlerin başlangıcı 
olan önısieçiimılierin genel seçim kanunları içerisinde dü
zenlenmesinde büyük faydalar vardır. 

Ayrıca, buradaki düzenleme esnasında da gördü
ğümüz gibi, maddelerin pek çoğunda müşterek konu
lar vardır. Mesela; parti seçmen listeleri, aday veya 
milletvekilli olma şartları, merkez adaylıkları, propa
gandalar, oy pusulaları ıgilbi müşterek konular vardır. 
Bunlar hem burada incelenecek, hem daha sonra ge
nel seçim kanunlarında incelenecek ve bir birline ka
rışmış olacaktır. Bu sebeple, yıine bunların genel se
çim kanunlarına aktarılmasında ıbüyük faydalar var
dır. 

Adayların ve partilerin çok karışık olan kanunî 
işleri takip edebilmeleri, seçim esnasında bir arızaya, 
bir sürtüşmeye mıeyidan verilmemesi liçin bunun genel 
seçim kanununda düzenHenmesinıde yıine ibüyük fayda
lar vardır. 

En önıemli dayamağımız da şudur muhıterem ar
kadaşlarım; 'buraya geldiğimiz ıgünden beri 12 Ey
lül öncesi döneminin en büyük suçlusu olarak seçim 
silstemini; vatanldaş ve bizler seçimi sistemini gördük. 
Mecliste gerçek demokrasiye, demokrasinin özüne 
inebilecek bir sistemi aramakla geldiğimiz günden 
beri meşgulüz. Kulislerde hepimiz devamlı bu fikir
leri tartışmakla meşgulüz; en iyi sistemi bulmaya ça
lışıyoruz, en iyi sis'temi bulmaya, memleketimıize en 
faydalı, en yararlı, demokrasinin özlünü getirecek, san
dıkla seçmen arasına hiç Udiimiseyi sokimadan, doğru
dan doğruya seçmenle irtibatı sağlayacak bir sis'temi 
getirmekle meşgulüz, Halen 'bunu aramakla meşgulüz 
ve haltta gazetelerimiz iSiyaisî Partiler (Kanunundan 
önce, bazı gazeteci arlkadaşlarıimız hepimizle temas 
etti, birçok yerlerde beyanlar çıktı, SSiyasî Partiler 
Kanunu ortada dururken, görüşmeler başlamadığı 
halde herkes ıseçim sistemi üzerinde fikir beyan etme
ye başladıı, 

Şu halde, memlekette yemi bir seçim sistemi ara
makla meşgulüz. Gerçeği en iyi işleklikle yansıtabilecek, 

j en fcâlitelli parlamenltioyu teşekkül ettirebilecek bir sis
temi aramakla meşgulüz; daha henüz bunu tespit et
miş de değiliz. Halbuki, buradaki konular işlendiği 
takdirde, bu maddeler Yüce Mecl'is'imizden geçtiği 
takdirde, Yüce Meclis fikren belli bir seçtim sistemline 
angaje olacaktır ve bunun dışına çıkmayacaktır. Bel
ki yarın, kalbul edeceğimiz seçim sisiteminde alday 
adayına lüzum kalmayacaktır, adaylar doğrudan seçi
me girebilecektir. Belki, üyeleriin aday tespit etmesi
ne lüzum kalmayacaktır, Merkez adayına lüzum kal
mayacaktır; çeşitli noktalara lüzum kalmayacaktır. 
IBu, herşeyden evvel ıseçim sisteminin tespit edilmesi
ne bağlıdır, önseç'iım sistemimin varlığı ve düzenlen
mesi ve hatta diyorum ki ben; seçim sistemini hazır
layacak olan arkaldaışlarımıız, (Komisyonumuz, önse
çim sistemini ıseçim sisteminden daha sonra hazırla
mak medburiyetindeldirller; önce ıseçim sistemi, ona 
göre önseçim sistemi düzenlenecektir; gerek varsa 
önseçim ısfotemine düzenlenecektir, belki hiç gerek ol-
mayacakltıır. 

Bu sebeple, Ibu maddelerin buradan çıkarılarak 
genel seçim kanunları içerisine konmasında büyük 
faydalar görüyorum. En büyük dayanağımuz da se
çim sisteminlin henüz tespit edilmemiş olmasıdır; an
cak tespitinden sonra bu maddelere gerek varsa, Ka
nuna konur, gerek yoksa konmaz. •* 

Saygılarımla arz öderim efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Değerli üyeler; Sayın Özdoğan, bu önergeleri ve

ren sayın üyelerin adlarının okunmasını işitiyorlar. Za
man almamak için ben o yolla gfitmemiiştim; fakat bu 
isteği yerine getiriyorum: 

ISayın Ender, ISaym iBilge, Sayın Erener, Sayın Ka-
raha'sanoğlu, Sayın Tünay, Sayın İslİmyeli, Sayın 
Akaydın, Sayın Akdemir, ISaym Özdoğan, Sayın Baş
buğ, Sayın Baysal, Sayın Tokgöz, Sayın IKublay, Sa
yın Haımıitoiğulları, Sayın Fıralt, Sayın Parlak, Sayın 
Çakmakçı, Sayın Dabafcdğlu, ISayın Altop, Sayın Öz-
tuş, Sayın Seçkin, Sayın ISarııoğlu, ISayın UzunoğUu, 
Sayın Erdem, Sayın Bilge, Sayın Yölga, Sayın Sağış-
man, Sayın öatürk, Sayın Kanat, Sayın Ertem, ISayın 
Onmuş, Sayın Aksoy, Sayın Tunçbay, Sayın Öney, 
Sayın Banaz, ISayın Narlıdğlu, Sayın Gürbüz, Sayın 
Yılmaz, Sayın Tan, (Sayın IDemlirel, Sayın Meriç, Sa
yın Muratbğlu, Sayın Şengün, Sayın Şenıocak, Sayın 
Sarp, ,Sayın Koran, Sayın Geboüağlu, Sayın Gelen-
dost, Sayın Öğünç, ISayın G'üvıenç, Sayın Alpdündar, 
Sayın Özkaya, Sayın Girmen, ,Sayın Yarkın, Sayın 

I Kunter, Sayın Açan, Sayın Ayan, Sayın Güray, Sa
yın Devrimsel, Sayın Çakmakçı, Sayın Atuğ, Sayın 
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Alklkılıç, Sayın Müftüoğlu, Sayın Tefcelli, Sayın Gök
sel, Sayın özgöker, Sayın Oral, Sayın özer, Sayın 
Dinçer, Sayın Göfctepe, Sayın Gürbüz. 

10-15 önergedir... 
SALİH NECDET ÖZDOÖAN — Sayın Balka

nım; bir açMama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın özdoğan, buyurum. 
SALİH NECDET ÖZDOÖAN — Sayın Başka

nım, benim gönderdiğim tezkerede arz ötmek 'istedi
ğim konu şu ddıi: 

Ayrı ayrı önerge veren arkadaşlar var. ıBu arka
daşların isimleri okunarak; Sayın özer Gürbüz ko
nuşma yaptı, işte o önergeye 'iştirak edip etmemıeleri-
nıi, birleştirme yönündendi benim teklifim; (bu şekil
de yorumladınız, Taikldir ıSizimdir. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. Sonunda bunu da 
yerine getireceğim. Yalnız, önerge adedi çok oldu ve 
bu konuda 'büyük ehemmiyet veren sayın üyelerin 
adedimin fazla o'liması dolayısıyla söz almak isteyen 
önerge sahibi arkadaşlara;, aıynı mealde olmasına rağ
men, birkaç üyeye daha söz verme imkânım var. 

Sayın Devrimsel söz (istemiştiniz; buyurun. 
BEŞİR HAMİTOÖULLARI — Ben de söz M-

yorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Devrimseli. 
FİKRİ DEVRUMISEL — fSayım Başkanım, değer

li arkadaşlar; 
önergedeki imzaların çokluğu ve değişik önerge

ler, konunun arkadaşlarımız tarafından bilindiğini 
gösteriyor. IBu nedenle ben konuşmamı uzatmayaca
ğım. 

önerge; önseçim müessesesinin bu yasadan çık
ması ve de son seçilm yasası ile birlikte değerlendiril
mesini ^amaçlamaktadır. ıBir hatırlatma yapmak işiti
yorum kısaca; 

Sayın Cumhuribaşkanımız, Devlet Başkanımız iken 
bu kürsüden yaptıkları konuşmada, yapacağımız Ana
yasa, iSeçiım Kanunu ve Siyasî Partiler IKanunu ile 
iligili bazı önerilerde bulunurken, bir cümleleri aynıen 
şu; «önseçim rezaletini hepimiz biliyoruz» idi. Şim
di, bu içten temenniyi bu Tasarının dikkate almadı
ğını müşahade etmiş 'bulunuyoruz. 

Bu nedenlerle eğer bu temenni doğrultusunda kal
mak kaydı ile önseçimi, delege hudutlarını taşırıp, 
partiye kayıtlı olan tüm üyelere şamil kılmakla, bana 
göre delegeden doğan sakıncalarım daha da artırıla
rak Sürdürüldüğü kanısındayım. Bu sebeple Sayın 
Öızer Gürbüz ve diğer arkadaşlarımızın önerileri ka
bul edildiği takdirde, yurttaşlarımız genel oy (ilkesine 

uygun tek dereceli ve doğrudan yöneticilerini seçme 
hakkına kavuşacaklardır. 

İkindi olarak, yurttaşlarımız entrikalarla hazır
lanan listelere sadece mühür vuran birer robot ol
maktan kurtarılacaklardır. Önseçimin tüm sakıncala-

| rı ortadan kalkacaktır., önseçim sırasında düzenlenen 
; liste-ile daha genel seçimler yapmadan kimlerin mil

letvekili olduğu hususu ortadan kalkacak, son sıeçim-
de sandıklar açılınca ülkeyi kimin yöneteceği anlaşı
lacaktır, 

Ayrıca, önseçimdeki sıra tespitinden sonra, sıra
nın başındakiler daha Ankara'ya gelip ev tutarken, 

', sonundatoiler. gidip evinde oturup, kritik noktada odan-
; ların çırpınması ille bir genel seçimlin yürütülmesine 

artık son verilecektir. 
Genel seçimlıerde, yurttaşların parti seçmek zo

runluluğu yerine, seçimin de genelliği adına uygun 
I olarak hem partilerini, hem de o partiden adaylığını 

koymuş olanlar arasından ımill'etvekilliğinıi seçme öz
gürlüğüne kavuşacaklardır. 

| BAŞKAN — iSaym Devrimsel, bu maddelerin çı-
| karıliması ile ilgili?.. 

FÎKRJİ DEVRİMSEL — Çıkarılması ile ilgili, bu
nu söylüyorum efendim.. 

Ayrıca, görevleri nedeniyle kendıM ve beli ölçü-
dekli yakınlarının partide kaydı bulunmayan milyon
larca insanım, ülkeyi yönetecekleri kişileri seçme im
kânı da sağlanacaktır. Bu usul, bu önseçim sistemi 
kaldırıldığı 'takdirde, demokrasiyi azınlıktaki kayıtlı 

I partililerin tekelinden çıkarıp, halka ulaştırmanın en 
sağlıklı yolu açılacaktır., 

Bu nedenle, Özer Gürbüz ve arkadaşlarının öner
gesine iltifat ödlmesini saygılarımla arz ederim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurum Sayın Hamiıtoğulları. 

| AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; bir yeter-
: lik önergesi vereceğim; kâfidir. Aleyhte konuşma 
I varsa dinleyelim.. 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte söz vereceğim ta
biî; bu önerge sahiplerinin açıklamaları; 15 tane öner-

I ge olunca, beş tane önerge sahibine söz vermek her-
; halde fazla bir müsamaha sayılmaz. 

Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Söz konusu olan 41 inci ımadde, Türk siyasal ha-

j yatının niteliğini ve kaderimi tayin edecek bir madde
dir ve bu madde, seçim Kanununun mihrakında, 
merkezde yer alan bir maddedir. 
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Çek değeri aılfaadaşlarım; 
DeğerÜli Komisyondan öğrenmek isterdik: Niçin 

yeryüzünde Portekiz ve Almanya ©ilbi sayısı beşe yük-
selımeyen ülkelerde siyasal partiler kanunu vardır da, 
diğerlerinde yok mı?.. (Bunun cevabı ortaya çıkma
mıştır. 

Değerli aTkadaşlarım; 
Bunun nedenli şudur: Değişlik vesilelerle huzuru

nuzda arz eteneye çalıştım; aslında görü^ğlüırnıüz Ta
sarının birçok maddesi Seçim Kanununun içerisinde 
yer almak gerekir. Bu Kanun Tasarısında yer alan 
maddelerin birçoğu Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin içtüzüğünde yer alması gereken maddelerdir. Si
yasal partnerimizin içtüzüğünde yer alması gereken 
maddeler Siyasî Partiler Kanununa yansımıştır. 

Görüştülğömüz madde, Seçim Kanununda yer al
ması gereken ve o düzeyde tartışılması gereken bir 
maddedir. Son derece önemlidir. Bunun oraya, onu 
da onunla 'ilintili olan maddelerle birlikte gönderil
mesinde her bakımdan yarar vardır.. 

Su nedenıle konunun Seçim Kanununda görüşül
mesi yönünde venîhnıiş olan önergenin desteklenmesi 
gerektftği inancındayım. 

.Saygılarımla birlikte yüce takdirlerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önıergetenm lehinde Sayın Göktöepe zatıâlıinliz is

tediniz galiba, aleyhte de Sayın Gözüfbüyük istedi
ler.... 

İBRAHÎM G Ö K T B P E — Mesele kâfi derecede 
aydınlanmıştır efendim; vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Aleyhte söz almaktan /belki Sayın Gözsübüyük de 

vazgeçtiler... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Ben 

de vazgeçtim; Hamıitoğul'ları ile aynı görüşteyim. 
BASKAlN — O halde Komisyonun görüşünü al

dıktan sonra önergeleri değerlendireceğini. 
Sayın Komisyon, buyurun ©fendim, 
ANAYİASA KOMİSYONU iBAŞKANVBKltLİ 

KEMAL DAL — Saym Başkan, Danışma Meclisi
nin muhterem üyeleri; 

öyle bir noktaya geldik ki, 1,5 yıldan beri devam
lı olarak gözetim altında bulundurduğunuz ve soru
larınızla sınava tabi .tuttuğunuz Anayasa Komisyo
nunu bugün en büyük ve en önemli konuda sınava 
çekmek isliyorsunuz; hazırız. 

Biz bir düzenleme getirdik ve bu düzenlemede Ko
misyon olarak haklı olduğumuza inanıyoruz; ama 
takdir yine Yüce Meclisindir. Neden haklıyız?. 

Evvela bir Anayasa yapıyorsunuz, bu Anayasada 
kabul etniğiniz siyasî rejimi damgasını vurarak, vur
gulayarak belirtiyorsunuz. Siyasî Partiler demokrasi
sini kabul ediyorsunuz, ondan sonra da getirilen ön
seçimi benimsemek asıtemiyoıtsıunuiz. Bu birbiriyle ta-
marriiyle ters olan düşüncelerdir. Bdr taraftan partile
re diyeceksiniz ki, milletin temsilcisi .olarak süyasî ha
yata gireceksiniz ve siyasî hayatta rol oynayacaksı
nız, diğer taraftan da; aday göstermenizi ben kabul 
etmiyorum ve doğrudan doğruya sertin (milletvekilin, 
parlamentoda senin adıma kim konuşacaksa, senin 
program, düşünce ve fikrini küm savunacaksa onu ta
yin etme hakkını da ben tespit edeceğim demektir 
bu. 

Biz bu düşünceyi benimsemiyoruz. Bir taraftan 
partiyi kabul ediyorsunuz, diğer taraftan partinin 
adayını tespit etmeyi kabul etmiyorsunuz.,. Birbiriyle 
bağdaşmıyor. 

Arkadaşlar; 
Biz bunların hepsini Komisyonda enine 'boyuna 

görüştük. Evvela siyasî partili demokraside partinin 
neden kendi adayını tespit etime hakkı vardır?.. 'Bu 
nokta üzerinde duruyorum önce. 

Bir siyasî parti, belli bir fikir ve düşüncenin bir 
program ile millete takdimidir. Bu programı gerçek
leştirecek bir kadrosu olur bir siyasî partinin. Bu kad
royu gelişigüzel seçmez, bir siyasî parti kendi kad
rosunu oluştururken yaptığı önseçimlerle ortaya çı
karır. Yani dayandığı taban siyasî partinin fikir ve dü-
şüncesinıi klimler daha iyi savunacakısa, o dayandığı 
taban onu tespit eder ve bu dayandığı taban siyasî 
partinin fikir ve düşüncesini ortaya koyacak kadroyu 
oluşturur. Bu kadro ile bir siyasî parti millet huzuru
na çıkar; bu kadrosu ve takdim ettiği bir programı 
ile millet huzuruna çıkar. 

Genellikle çok partili demokrasilerde, (Genellikle 
değil, mutlak surette öyledir) çok partili demokrasi
lerde seçmenler adaya oy vermez, partiye oy verir, 
partinfin programına oy verir, partinin programını ger
çekleştirecek olan partinin listesindeki adaya oy ve
rir. Yani o partinıin amblemi altında olduğu için bir 
aday seçim kazanır veya bir aday seçitm kaybeder. 

Şimdi önseçimi partilerin elinden aldığınız tak
dirde demokrasinin, çok partili demokrasinin, partili 
demokrasinin candamarı olan bir partinin kendi ada
yını tespit etime hakkını ellinden alıyorsunuz. Bunu 
nasıl bağdaştıracağız?.. İmkânsız, yapamayız. 

İ Ayrıca diğer önerge sablîbi arkadaşlarımın üze
rinde durduğu konulara geçeceğim; fakait ben evvela 
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daha geniş 'bilgi vermeyle hazırımı. Bütün teorileri 
gözünüzün önüne serebiliriz., Fakıaıt vaktimizin fazla 
kısıtlı olması medeniyle evvela bu konu üzenimde fazla 
durmuyorum. Bu bakımdan sadece şunu belirtiyorum: 
'PaıHimin siyasî ıhayaitlta ıbir rolü vardır. Bu rolü, ülke
yi yönetecek olan ve.kemdi programını uygulayacak 
olan kadroyu ortaya çıkarmasıdır. Bir 'başka rolü, mil
lî iradenin oluşmasında kamuoyu oluŞtturmadır, 
kendi programı, fıilklr ve düşüncesi isftiilkaimietlin.de ko-
muoyu oluışıturma. Bir başka rolü, bütün bu yönle
riyle milleti temsil ederek parlamentoda mlillet adı
na karar almada, kanun çıkarmada rol oynamaktır. 
IBumları gelişigüzel tesadüflere bıraktığınız takdirde, 
parti asıl çak partili demıokraslilerde oynamak istediği 
rolü oynayamaz, kendi flilkir ve düşüncesini gerçekleş-
tireoek kadroyu tam manasıyla oluşturamaz; çünkü 
partinin kendi temsilcisini, kendi tabanına dayanmak 
ısuretiyle ortaya çıkarma hürriyetini ondam alıyorsu
nuz. Evvela bu noktadan getirilen öneri tutarsızdır, 
fcaltıiamııjyoruz.1 

İkinci olarak; ömerge sahipleri adına konuşan Sa
yın Özer Gürbüz'ün durduğu noktalar üzerinde dur
madan önce, .Kurucu Meclis Hakkında Kanun üzerin
de bir-iki slöz etmek işitiyorum. 

(Kurucu 'Meclis Hakkında Kanunun 2 nei mad-
deslimi lütfen açıp okuyunuz. Kurucu Meclislim görev
lerinden birimcisi Anayasayı yapmak, halkoyuna su
nulan Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra Siyasî 
Partiler Kanununu yapmaktır ve 'bu iki kamun yürür
lüğe girdikten sonra,, bunlara göne Seçimi Kanunumu 
yapmaktır., O halde, Kurucu Meclislim Korunmasıyla 
İlgili Kanun temel görevlerinde 'bir sıralama yapmış
tır. Evvela Anayasa yapılacaktır, omdan sonra Siya
sî Fantiler Kanununu yapacaktır, omdan sonra bunla
ra göre Seçim Kanunu yapılacaktır, O faalde, Seçim 
Kanunuma göre biz Siyasî Partiler Kanununun hü
kümlerini tayin edecek değiliz. Siyasî PantÜler Kanunu 
ve Anayasa hükümlerine göne ıSleçim Kanununun ku
ralılarını, hükümlerini tayin edeceğiz. Bu sıralamaya 
uymak zorundayız. 

Diğer taraftan, sayın konuşmacımın da dofcumduğu-
bir noktaya yine burada dokunacağım. 'Bizini 40 inci 
(maddeden iltübaren 52 nci maddeye kadar düzenledi
ğimiz hükümlerde birçok düzenlemeleri iSeçiimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütlükleri Haklkında 
Kanuna dayandırdık; oraya, yani 298 sayılı Kanuna 
atıf yaptık. Bunlar aslında direkt olarak seçimlerle 
ilgili hükümler değildir. Bunlar seçim teşkilatıyla ilgi
li hükümlerdir. Doğrudan doğruya milletvekili se
çimleriyle iljgilii kamuna biz herhangi blir atıf yapmış 

değiliz. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmem Kü
tükleriyle ilgili 298 sayılı Kanuna atıf yapmış bulu
nuyoruz. Bu da direkt olarak milletvekili seçimleriyle 
ilgili değildir. Bu bakımdan, Sayın Özer Gürbüz'ün 
verdiği bilgilere şahsen ve Komisyon adına katıilamu-
yaruz. 

Diğer (taraftan, ,Sayın Sözcü ve konuşan arkadaş
larımız dediler ki, «Vakit dar. 'Şimdi bunları ertele
yelim ve bu Siyasî Partiler Kamumu bititikten sonra 
asıl seçim mieıselelelerime alalım...» Evvela Kurucu 
Meclisin Kurulmasıyla İlgili Kanuna aykırıdır bu gö
rüş. Diğer taraftan, kanımuca vakıiıt hiç dar değildir; 
tam zamanıdır, ©ütüm meseleleri enime boyuna tartı
şalım,, Neden erteliyoruz? Eğer seçimlerin hangi esa
sa dayanmasını işitiyorsanız ona da hazırız, şimdi tar
tışalım ve önseçim doğrudan doğruya mil'leüvdkili se
çimlerinin asıl kapsamı içerisine giren bir mesele de
ğildir. Daha önce izah eMğim giibi, bu doğrudan 
doğruya partiyi ilgilemdirem bir meseledir. Parti bu
tum bu hazırlıkları yaptıktan sonra milletin huzuruna 
listesiyle çıkacaktır; «İşte, benim bütün üyelerime 
sormak suretiyle ortaya çıkardığımı adaylarım bunlar
dır ve bu adaylarla bu flilkir ve düşünceyi gerçekleş
tirmek için sizden oy istiyorum» diyecektir ve bunun 
için elzemdir. 

Yabancı ülkeİerdieM .siyasî /partiler kanunundan 
söz eden arkadaşlarımız oldu. Alman ıSiyasî Parti
ler Kanununda bu mesele seçimi kanununda halledil
miş değildir, doğrudan doğruya partinin tüzüğüne 
havale edilmiştir. Partimin kendi iç sorunu olarak sev-
kedilrniştlir., ıParfci tüzüğünde haledilecek bir mesele 
olarak mütalaa edilmiştir. Alman Siyasî partilerinde 
adaylar partiler tarafından tespit edilmektedir. 

İngiliz siyasî hayatında; İngiliz partileri adayları 
kendileri tespit eder. Hemen dünyanın bütün ülkele
rindeki seçiim mevzuatına, partilerin aday tespitiyle 
ilgili mevzuata bakın, bu ımesel'e bÜr panti meselesidir; 
bu mesele bir seçim fonksiyonu değildir. Seçim fonk
siyonu nihaî olarak, seçmene, millete «Tercihini yap; 
şu parti veya bu parti...» Bunlar anasında tercih yap
mak için başvurmadır. Bir partiyi tercih ederken, eğer 
çarşaf liste veya önseçime başvurmadığınız takdirde, 
diğer aday tespit yollarına başvurmadığıımız (takdirde 
acaba seçmen vatandaş neye göre partiye oy verecek
tir? Partinin adayı yok ortada. Herkes geldli «Partinin 
adayıyım» dedi ve lisıte uzadıkça uzadı., Şimdi bu lis
tede acaba hangi parti haklı hangi parti haksız? Va
tandaş meye göre seçimlini yapacaktır? Ellişer kişilik 
listede vatandaş kimi seçecekltir; hangi partiyi seçe
cektir ve hangi partinin hangi adayının daha (iyi ol-
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dıuğunu nasıl tayin edecektir?,. Evvela bu problem 
ortaya çakmaktadır., 

Biz, (Komisyonumuzda bütün (bunları enine bo
yuna tantıştıik, görüştük. Dünyada uygulanan çeşitli 
sistemler; partilerin adaylarını nasıl tespit ettiğine 
dair kısa olarak bilgi vereyim. 

Amerika Birleşik Devletlerinde vatandaşa ve parti 
mensuplarına karmaşık olarak partinin adayını tes
pit etme usulü uygulanımaktadır. 

İngiltere talban değil de doğrudan doğruya mer
kez ve mahallî organ ibir araya gelmek suretiyle par
tinin adayını tespit etmıekıtedir. 

İskandinav ülkelerinde daihıa çok merkezde bir 
aday tespiti için organ meydana getirilimıiştir, o adayı 
Itespit etmektedir, 

Türkiye'de aday tespiti öteden beri partilere ait-
'tiir. 

Şu halde, meselenin hangi cephesinden bakarsa
nız bakınız bu sorun parti sorunudur. ıBu sorun bir 
seçim sorunu değildir, parti sorunudur. Partinin ken
di hakkıdır adayını tespit ötmek. Milletin huzuruna 
aday listesiyle çıkması ve teroilhlini kendi lehinde is
temesi için mutlak surette partinin kendisi adayını 
tespit etmelidir; ama önseçim aday tespitlinde uygun 
bir usul değildir de merkezde meydana getirilen bir 
aday tespitiyle ilgili organ kurulabilir. Bu da bir ter
cih meselesidir veya her il, mahallî teşkilat kendi ada
yını kendi tespit eder partii adına merkezin onayını 
alır. O da (bir usuldür. Bütün bunlar birer usuldür; 
ama mutlak surette evvela şunu benimsemek zorun
dayız; bir partinin seçime girmeden önce kendi adayı
nı kendisinin tespit etmesi hakkıdır. IBu hakkı onun 
elinden alamazsınız; almanız, partili demıokratik dü
şünceye ters düşer kanısındayız. 

Şimdilik bizim düzenlememizle ilgili görüşlerimiz 
ve getirilen önergeyle ilgili görüşlerimiz budur. Bu 
sebepler dolayısıyla önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. («Soru

muz var Sayın Başkan» sesleri). 
Müsaade buyurun, Genel 'Kurul kararı gereğin

ce; ancak madde üzerinde soru sorulalblir, önerge 
üzerinde som sormak mümkün değ!< 

HAMZA EROĞUU — Sayın Başkan; usulle il
gili. • 

(BAŞKAN — Usulle ilgili görüşünüzü alayım efen
dim. 

ıH/AİMZA EROĞLU — Simidi efendim, önerge sa
hipleri burada konuştular. »Bizim gilbi, henüz karar
sız olan arkadaşların zihninde bir soru olarak konu 

ortadadır. Müsaade ederseniz bir ikli sorum var. Bu 
sorumun cevaplandırılması, bizim sorunu çözmemiz 
yolundaki problemimizi kolaylaştıracaktır. Çok rica 
'ediyorum, Kanunun önemli dolayısıyla bu soruyu sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sizlin görüşünüzü aldım Sayın Eroğ-
lu. 

MUZJAFFER ENDER — Usul hakkında Sayın 
Başkan., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; bir 

tek soru soracağım,., Konu açıkça meydana çıksın 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, ona ıbilaihara bir çözüm yolu 
getireceğim. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan; usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ya-rkın. 

ŞERAlFETTtN YARKEN — ıSayın Başkanım; 
önergede çok açıkça... 

IBAŞKAN — Soru yok efendim. 
ŞBRAFETTİN YARKIN — Hayır, yani madde

nin geneli hakkında söz verilmemiişlti, biliyorsunuz. 
BAŞKAN — 'Biliyorum, maddeye geçmedik. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Önergenin niteliği, 

ıbu maddelerin seçim kanununa alınması idi, doğru
dan doğruya seçimi önermiyordu. Yoksa, doğrudan 
doğruya seçimi önergemizde arz edecek ve gerekçesi
ni de anlatacaktık. Konuşmayı tamamen maddenin 
geneli hakkında ve aleyhinde konuşulUmuş gilbi, doğ
rudan seçim aleyhine çevirerek yaptı da.. 

BAŞKAN — Hayır, tamamen önerge üzerinde 
oldu. 

EVLİYA PARLAK — Usul hakında. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım; madde

nin tümü üzerindeki görüşmelere geçerken, zatıâli-
nizin açıklamaları doğrultusunda, fikrimizi aktarma
sı söz konusu olduğu için, tümü üzerinde görüşme 
yönünden önergeye geçildi. Ki, önergenin basit bir 
önerge şeklinde değerlendirilmemesi lazım. Bu sebep
le soru imkânının verilmesi lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, anladım, bu gö
rüşleri değerlendireceğim. 

HALİL GELENDOST — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendosit, 
HALİL, GELENDOST — Şimdi efendim, Sayın 

Yarkın'ın da ifade ettikleri gibi, Sayın Sözcü esasa 
girdiler. Şimdi, ne Özer Gürbüz arkadaşımız, ne Fik-
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ri Devrimsel arkadaşıımız ve ne de Beşir Hamitogul-
ları arkadaşımız, «önseçim yapılmasın» diye bir ifa
dede bulunmadı. Sözcü arkadaşımız doğrudan doğru
ya .bunun lüzumunu belirttiler, bu önseçimi niçin (bu
rada tedvin ötltilklerini dile getirdiler. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Gelendost, Ş/mdi 
kararınıza başıvuracağım. 

Değerli üyeler; soru için bu kadar istek bulunduk
tan sonra, Başkan olarak ben bu istekleri hiçe say-
yamam. O itibarla, sırf bu önergeye mahsus olmak 
üzere, aslında daima maddeler üzerinde soru sorduru
yorduk; fakat bu önergenin çok önemine binaen, sırf 
bu önerge üzerinde olmak üzere yine eski kararımız 
veçhile beş sayın üyeye soru sorma imkânı verilmesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kialbül edenler... Kalbul et
meyenler.., Kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; muhtelif arkadaşlarımız aynı meal
de önerge vermişlerdir. Talbiî bunların bir tanesi, ilk 
okuduğumuz değerlendirilecektir. Diğer önerge sahip
lerinden bu önergeye katılmayanlar var mı?.. Yok
tur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDJKAÇTI — Sayın Başkan; müsaade ederseniz 
bazı noktalara değinmek işitiyorum. 

'BAŞKAN — Oylamadan evvel ayrı bir açıklama 
istiyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AILDIKAÇTT — Evet efendim, ayrı bir açıklama yap
mak işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Afldıfcaçtı. 
BEKİR TÜNAY — Komisyon adına konuşuldu 

©fendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, hem tatmin 

edilmekdifc diyorsunuz; hem itiraz ediyorsunuz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Komisyon adına söz almak istediğim zaman, Sa
yın Başkan müsaade ettikten sonra, arkadaşlarımın 
«Komisyon söz aldı» demesini yadırgıyorum. Çünkü, 
burada önerge lehlinde beş arkadaşımız üst üste 10'ar 
dakika görüşmüşlerdir. Komisyon adına sadece tek 
bir arkadaşımız görüşlerinin bir kısmını açıklamış
tır. Elbette ki, Komisyon olarak bunu tamamlamak 
ve Genöl Kurula Komisyonun görüşlerinin tümünü 
duyurmak görevimizdir. Bununla beralber sanılmasın 
ki, uzun süre konuşacağım. Sadece, arkadaşımın de
ğerli açıklamalarından sonra söz alıp, «(Komisyon 
Sözcüsü, önseçim müessesesini değerlendirdi. Komis

yon Sözcüsü, önerge sahiplerinin ileri sürdükleri so
ruları oevapdandırmayıp, soruna başka yönden girdi 
ve yorumunu yaptı.» diyen arkadaşlara kısaca cevap 
vermek işitiyorum. 

Bir müessesenin özünü anlamadan, bunun uyıgu-
' lanışı hakkında değerlendirme yapılamaz. Maalesef 
i şunu söylemek zorundayım ki, bu Yüce Mecliste bu-
: gün bu yapılmaktadır, önseçim müessesesi nıedlir ve 

nasıl işlemişit'ir; bunun tahrifi olayıyla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Elbette ki bu konuda değerli arkadaşım, 
önseçimin ne olduğunu açıklayacak ve Yüce Kurula 
'bunu duyuracaktı. Aksi halde biz, görevimizi yapma-

: yan bir Komisyon olarak karşınızda bulunurduk. El
bette kli takdir sizlere aittir. Elbette ki Yüce Meclisin 
iradesi bütün iradelerin üstündedir; fakat bu iradenin 
bütün bilgilerin ışığı altında tartışılarak oluşması ve 
kararın özünde bu iradeyi açıklaması gerekir. 

Bu tenkitlere bu şekilde kısaca cevap verdikten 
sonra, son bir noktaya değinmek istiyorum. O da, ön
seçimin Siyasî Partiler Kanununda mı, yoksa Seçim 
Kanununda mı yer alması sorunu. 

Arkadaşlarım; 
Arkadaşırnın da çok iyi belirttiği gibi, önseçim, 

siyasî partinin kendi adaylarını millete göstermesidir. 
Bir milletin seçim kanunu ise, milletin huzuruna çı
kan adaylar arasında kimlerin aldıkları oylarla seçil
diklerinin tespitidir. Binaenaleyh, seçim sisteminin ön 
adayların tespitiyle bir ilişkisi yoktur. Bu hususta ile
ri sürülen görüşler bir bilimsel gerçeği tahrif etmek 
demektir. Anayasa Komisyonunuz buna katılamaz. 
Arkadaşlarımıza olan saygımızın sonsuzduğuyla bunu 
da duyurmak isteriz. Biz, bilimsel bir düzen içerisin
de, geçmiş siyasî Partiler Kanunumuzda olan ilkelere 

i ve olan düzene sadık kalarak bunu getirdik. Çünkü, 
doğrusu odur. 

Şimdi müsaade buyurun, ertelemek istediğiniz mad-
j delerin içerisinde bakın 43 üncü madde oe söylüyor?. 

«41 inci maddede söz konusu önseçimlerde 26 Hazi
ran 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin iki ila dördüncü fıkraları..» ve on-

i dan sonraki bütün hükümler Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna 
Miskindir., Bizim Meclisimizin, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu 
yapmak yetkisi yoktur, bunun önergesi henüz veril
memiştir. 10 arkadaşımız teklif eder yahut Bakanlar 
'Kurulundan teklif gelir, bu konuyu o zaman ele ala
biliriz. Bizim Mieclisimtizin görevi, seçim kanununu 
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yapmaktır. Seçim kanununda ise amaç, Sayın Dev
let Başkanımızın da burada açıkladıkları gibi ve Sa
yın Fikri Devrimsel'in de tekrarladığı ıgilbi, her şey
den önce istikrarlı bir kanun, istikrarlı bir hüküme
tin oluşmasına imkân verecek bir seçim kanunu yap
maktır. Binaenaleyh, görevimizin de dışına çıkan bu 
önergenin kabul edilmemesini değerli afkadaşlarım-
dan rica ederim. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan; Sayın Ko

misyon Başkanının bir sözünden alındığımızı belirt
mek işitiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Gürbüz; cevap hakkınızı mı 
kulHanmak istiyorsunuz? 

ÖZER GÜRBÜZ — Evet, yerimden kısaca ce
vap hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞJKAN — Buyurun. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, siz bana söz 

vermiyorsunuz, başkasına veriyorsunuz, oldu mu bu?.. 
BAŞKAN — Sayın Broğlu; size söz vermek için 

Genel Kuruldan karaır almak istedim, Genel Kurul 
tasvip etmed'i. Bu Mecliste Genel Kurulun üstünde 
(bir güç yoktur. Sayın Gürbüz «Sataşma oldu» diye 
söz istediler., 

Değerli üyeler; her biriniz bu konuda söz istemek 
durumundasınız. «iBaşkasma söz veriyorsunuz» diye 
tok konu yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; hangi konuda sa
taşma olduysa lütfen söylesin, 'derhal düzelteyim, 
Sataşma yaptığıma kani değilim sözlerimde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Efendim o nokta şu idi: 
«Bilimsel gerçek tahrif ediliyor, edilmek isteniyor» 
dendi. Böyle bir niyetimiz asla yoktur. Bütün amacı
mız ve dileğimiz. Anayasaya uygun, yurt gerçekle
rine uygun, yasalara uygun, yemin'imizıin ve görevi
mizin gereği en güzel Siyasî Partiler Kanununu ve 
Seçim Kanununu yapabilmektir. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Değerli üyeler; bu önergenin oylanmasıyia illgili 

(bir önerge var, okutuyorum. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜİBÜYÜK — Sayın 

Başkan, usul. hakkında,.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözülbüyük, usule 
illgili. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 

Pek değerli Profesör Aldıkaçtı'nm izahları maa
lesef maalesef vakıaya, metinlere uygun değildir. 

BAŞKAN — Bu usul olmadı. Sayın Gözübüyük, 
kusura bakmayın, çok rica ediyorum. Hayır, bu usul 
olmadı, bu bir cevap oldu. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Ana
yasanın... 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, rica ediyorum, 
bu usul olmadı. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Arka
daşlarıma anlatacağım. 

BAŞKAN — Hayır. Usul olmadı bu, söz vermi
yorum. Usul olmadığı için Sayın Gözübüyük, rica 
ediyorum. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

BEKÎR TÜNAY — Sayın Başkan; Sayın Aldı-
kaçtı biraz evvel buyurdular ki, «Başkanım söz ver
di» dedi. Ya Yönetmelik tatbik edilir veya her iste
yene söz verilir. Şimdi bir komisyon üyesi kalkar 
da, «Efendim bu madde de eksik kaldı, ben de ta
mamlayacağım» derse söz verecek misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon Baş
kanına her zaman söz veririm. 

BEKlR TÜNAY — Yok efendim, işte Tüzük, 
okuyalım. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun efendim. Siz Tü
züğü yanlış anlıyorsunuz. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Sekizinci bölümün (41 ila 53 üncü maddeler) 

Seçim Kanununda ele alınması» şeklindeki önerge
nin ad okunarak açık oya sunulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Nurettin ÂYANOĞLU Mehmet AYDAR 
Halil Erdoğan GÜREL Avni ŞAHİN 
Lütfullah TOSYALI Doğan GÜRBÜZ 

Türe TUNÇBAY M. Ali Öztürk TEKELİ 
Tandoğan TOKGÖZ Şener AKYOL 

Selçuk KANTARCIOĞLU Orhan ALDIKAÇTI 
Kemal DAL Abbas GÖKÇE 
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BAŞKAN — Efendim, 112 nci maddemize göre 
bu sayın üyelerin Genel Kurulda bulunup bulunma
dıklarını evvela belirlememiz gerekiyor. 

Sayın Âyanoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Aydar?.. Buradalar. 
Sayın Erdoğan?.. Buradalar. 
Sayın Şahin?.. Buradalar. 
Sayın Tosyalı?.. Buradalar. 
Sayın Doğan Gürbüz?.. Buradalar. 
Sayın Tunçbay?.. Buradalar. 
Sayın Tekeli?.. Yoklar. 
Sayın Tokgöz?.. Buradalar. 
Sayın Akyol?.. Buradalar. 
Sayın Kantarcıoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Aldıkaçtı?.. Buradalar. 
Sayın Dal?.. Buradalar. 
Sayın Gökçe?.. Buradalar. 
Evet, 13 arkadaşımız buradalar. 
Değerli üyeler; bu önergenin dikkate alınıp alın

maması hususunu oylarınıza sunacağım. Önerge sa
hiplerinden başlamak suretiyle dikkate alınmasın! 
açık oylarınıza sunuyorum. 

(Ad okunmak suretiyle açık oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli üyeler, açık oylama sonu

cunu arz ediyorum : 2 çekimser, 31 ret ve 82 kabul 
oyu ile 41 inci maddeden 53 üncü maddeye kadar 
olan bu maddelerin Komisyonca dikkate alınmak su
retiyle çıkarılması Genel Kurulca kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Bu maddeleri, bu konu ile ilgili mevcut önerge
lerle birlikte Komisyona veriyorum. 

Değerli üyeler, 54 üncü maddeyi okutuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, biliyorsunuz öner
geleri bir gün evvel alıp, hazırlıyorduk. Biz, maale
sef bu maddeleri de hazırladık; fakat bundan sonra-

* • 

ki maddeler hazırlıklı değil. Müsaade ederseniz, top
lantıya son verin ve biz çalışalım, önergeleri incele
yelim ve yarın toplanalım. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Aldıkaçtı, bu 54, 55, 
56 ve bundan sonraki maddelerle ilgili önergeler size 
verilmişti. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim inceleyemedik onları, hep
sini incelemek mümkün değil. Şimdi, bu akşam he
men yukarıya çıkıp incelemeye başlayacağız efendim. 

BAŞKAN — Inceleyemediniz. 
Acaba, bir saatlik bir ara versek mümkün mü

dür?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, bu dört önergeyi inceleriz 
kesinlikle; ama daha ileriye gidemeyiz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, hiç olmazsa bugün 
20.30'a kadar çalışabilmemiz bakımından, yarım saat
lik bir ara yerelim ve bu yarım saatlik aradan sonra 
20.30' kadar çalışalım; takdir yine sizlerin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, müsaade buyurun, 
biz çalışalım bu akşam; yerin saat 10.00'da toplanıl
sın efendim. 

BAŞKAN — Bugün yapamaz mısınız yarım saat 
zarfında?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde Sayın Komisyondan şunu rica 
ediyorum; bu akşam çalışamadığımız için ve bu saat
ten sonra da erken tatile girdiğimiz için, yahut top
lantıyı kapatacağımız için, yarın sabah çalışmasını 
9.30 olarak tespit edelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Olur efendim, bizim için önemli 
değil. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, yarın saat 9.30'da 
toplanılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 9.30'da toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 18.00 

^ • » • ı 
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Siyasî Partiler Kanun Tasarısının (41 - 53 üncü Maddelerinin) Tasan Metninden Çıkarılmasına Dair 
Önergelerin Açık Oylaima Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akfcılıç 
Alâeddin Aksoy 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Reoai Baturolp 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Caruova 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
î. Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel , 
Ali Dikmen 
Recai Dinçta* 
Alhmet Senvar Doğu 

Üye »ayısı ; 160 
Oy verenler : 115 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çeitaetrİer 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

82 
31 
2 

40 
5 

(Kabul Edenler) 

1 E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 

F 

Ayhan Fırat 

G 

Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İbrahim Gölkitepe 
A. Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t.. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 

Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazlhar Haznedar 

1 
Fenni îslimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. UCkan Kocatürk 
Turgut Kunter 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftü oğlu 

N 
Necmettin Nathoğiu 

0 
Turgut Oral 
Adnan Orel [ 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Zeki Özkaya 
Fahri öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 

s 
tsmailŞengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünajı 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Şeraiferbin Yarkın 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 
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Al 
Şener Akyol 
Orhan Aldı'kaçtı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpaıt 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
Fuat Azgur 

-

B 
(ibrahim Barangül 
Erdoğan Bayık. 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

E 
Akif Erginay 
Hamza Eroğkı 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

A 
Haindi Açan 

(Reddedenler) 

O 
Halil Erdoğan Gürel 

1 
A. Asım Iğnecileı 
Salih İnal 

K 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalalı 

Ö 
M. Yılmaz Özman 

S 
M. Talât Saraçoğlu 

(Çekimserler) 

G 
Turhan Güven 

A. Avni Şahin 
T 

Ragıp Tartan, 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 

y 
tsa Vardal 

y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Ertuğrul Alatlı (Rap.) 
Hikmet Altuğ (tz) 
İsmail Arar 
Ethem Ayan 

B 
Muhsin Zekâi Bayer 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Afbdüllbaıkii Cebeci 
Ender Ciner (İz.) 

c 
Cemil Çakmaklı 

E 
A. Nedim Eray 
Siyami Ersek 

G 
Necdet Geboloğlu 
İhsan Göksel1 

Feyyaz Gölcüklü (İz.) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Rafet İbrahimoğlu 

K 
; M. Vefik Kitapçıgil 
i (Bşk. V.) 
I Mehmet Velüd Koran 
| Nihat Kuibilay 
Serda Kurtoğlu (Rap.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu (İz.) 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 

ö 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Nazmi Önder (1. A.) (Rap.) 
Teoman Özalp (İz.) 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 
Nermin örtüş 

P 
Mefhınet Pamak 
Abdurrahman Pütürgeli 

S 
Hilmi Sabuncu 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

T 
M. Ali öztürk Tekeli 
Şadan Tuzcu (İz.) 

U 
Hidayet Uğur 

V 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 

Z 
Halit Za-rbun 

»••« 
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1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞ

LARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu. (1/624) (S. Sayısı : 333) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1983) 
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