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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Rıfat Bayazıt'ın, Adalet Bakanlığına atan

mış bulunması dolayısıyla Danışma Meclisi üyeliğin
den ayrılmış olduğuna dair önergesi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu,,) 

2, — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının madde
leri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 35, 38 
ve 40 inci maddeler kabul edildi; 34 ve 39 uncu mad
deler ıkabul edilen önergelerle birlikte Anayasa Ko
misyonuna geri verildi: 36 ve 37 nci maddelerin gö
rüşülmesi Komisyonun istemi üzerine ertelendi; 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 
üncü maddelerin Tasarı metninden çıkartılmasına 

ilişkin önergeler, yapılan açık oylama sonucunda 
kabul edilerek, 'bu maddeler önergelerle birlikte Ko
misyona geri verildi. 

24 Şubat 1983 Perşembe günü saat 09.30'da top
lanmak üzere Birleşime saat 18.00'de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Sanayi (Mamullerinin Kalite Denetimi Halk-

kında Kanun Tasarısı. (1/63Ö) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.2.1983) (İktisadî İşler (Esas) ve Adalet ko
misyonlarına : 24.2.1983) 

2. 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun İle Eık 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/631) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 23.2.1983) (Malî İşler (Esas) ve İktisadî İşler 
komisyonlarına : 24.2.1983) 

Raporlar 
3. Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven-

liilk Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 

nın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/83) ı(S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

4. Bakanlıklara Bağlı Bazı Binalar ile Dış Tem-
siloiliklerimizde Görevli Bazı Memurlara Tahsis Olu
nacak Konutlara İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/112) (S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

5. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabilecekleri 
Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/53) 
(S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 
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BİRtNCt OTURUM 
Açılına Saati : 09.30 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 63 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 'başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, Siyasî Partiler Ka
nunu Tasarısının 54 üncü maddesinden itibaren gö
rüşmelere devam edeceğiz. 

54 üncü maddeyi okutuyorum: 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Disiplin işleri 

Disiplin suçları ve cezaları 

MADDE 54. Siyasî partilerin disiplin organla
rınca verilebilecek cezalar, uyarma, (kınama, parti
den geçici çılkarma ve kesin olarak çıikarma cezala
rıdır. 

Bir partiye mensup Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesinin o partimin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi grubu üyeliğinden çılkarılması, partiden çıkarıl
mayı ve partiden çıkarılması da Türkiye Büyük Mil
let Meclisi grubu üyeliğinden çıkarılmayı ifade eder. 

Partinin Türkiye Büyük 'Millet Meclisi grubun
dan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, 
iilgili üyenin ceza süresince 'gruptaki çalışmalara !ka-
tılımamasını gerektirir. 

Geçioi çıkarma cezasına uğrayan parti üyesi, faa
liyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir tek
lif yapamaz. Ancak bu hüküm, o üyenin parti tü
züğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve 
organlarının bağlayıcı kararlarına uyması zorunlulu
ğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına uğ
rayan parti üyelerine, parti içinde hiçbir görev ve
rilemez. 

Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezala
rını vermeye yetkili olduklarının, hangi halde ne tür 

(1) 333 S. Sayılı basmayazı 14 Şubat 1983 tarihli 
55 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

disiplin cezası verileceğinin parti tüzüğünde açıkça 
bellii edilmesi zorunludur. 

Partinin hangi organ ve mercilerinin kimler hak
kında ve hangi disiplin organında disiplin cezası is
teminde bulunabileceği ve disiiplin cezalarına karşı 
hangi üst disiplin organına hangi şartlarla itiraz edi
lebileceği, kanunda belirtilmeyen hallerde, parti tü-
züğüyle düzenlenir. 

Disiplin organlarınca parti üyeleri hakkımda ve
rilen kararlar gerekçeleri ile birlikte en geç otuz gün 
içinde ilgiliye tebliğ olunur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Gürtan'dan 
başka söz isteyen sayın üye?... Yok. Evet, buyurun 
Sayın Gürtan. 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım; 
Bu madde için benim görüşüm, birinci fıkradan 

sonraki kısmın, esasında, maddede yer almaması, 
tüzüğe bırakılması yolunda. Anca'k, Sayın Komisyo
numuz ayrıntılı yazmayı yeğliyor. Bu nedenle, eğer 
ıbu maddeler burada kalacaksa, bir sıralamanın de
ğişmesi en azından, gerekir gibi geliyor bana. 

Şöyle kıi): Genelde birinci fıkrada cezaların neler 
olacağından söz edilmiş. Ondan sonra, sanki bu mad
de sadece parlamenterlere ilişkinmiş gibi, partiye 
mensup milletvekillerinin ne gibi cezalara çarptırıla
cağı fıkraları yer almış, ondan sonra, genelden tek
rar özele geçilmiş, tekrar genele geçilmiş gibi geli
yor bana. 

Bu nedenle 'bir önerge takdim ettim, bu önergede, 
sadece fıkraların sıralarını değiştirmenin daha lojik, 
mantıkî olacağını sandığımı arz ettim. Eğer Komis
yonumuz bu görüşe katılır, bu şekilde bir düzenle
me yaparsa, tahmin ediyorum daha anlamlı olur 
gibi geliyor bana. 

Maruzatım budur efendim; saygılar sunarım Sa
yın Başkan. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Komisyonun, Saym Gürtan'm konuşma
sına vereceği cevabı rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Gürtan'm ileri sürdüğü konuda herhangi 
bir önerge yok, bize intikal etmiş değil. O bakım
dan bu konuda.., 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, ben de önergeyi arı
yorum, hatta Kanunlar Dairesine soruyorum; öner
ge yok. İM tane önerge var. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, ben öner
gemi göndermiştim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, bu, dünden beri za-
tıâlinizde miydi? 

FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; Sayın Gür
tan, önergelerini 'bize göndermişlerdi, biz tekrar iade 
ettik, daha sonra tekrar gönderdiler ve bendeniz 
de şu an Başkanlığa göndendim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyona önergeyi gönderiyorum; dün 

verilmiş, fakat Divana şimdi geldi. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başlkan; 
Biz bu maddeyi düzenlerken, 648 sayılı Siyasî Par

tiler Kanunundaki sıraya riayet ettik. O sırayı göz 
önünde tutaralk maddeyi düzenledik; ancaik verilen 
önergede bu sıraların değiştirilmesi talep ediliyor. 
Bunda İsrarlı değiliz, bir redaksiyon mahiyetindedir, 
şayet Genel Kurul o konuda bir karar verirse, katı
lırız; ama biz kendi maddemüz üzerinde İsrar ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Evliya, buyurun sorun sorunuzu.: 
HALİL EVLİYA — Saym Bakan; 54 üncü mad

de, partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ol
mayan üyeleri için de cari mi? Ben bu anlamı çı
karamadım. Sanki cezalar yalnız Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine verilir de, parti üyelerine veril
mez, Meclis üyesi olmayan diğer üyelere verilmez 
gibi geldi 'bana. Diğer üyeler için geçerli mi? Onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayin Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Maddenin birinci fıkrasında, düsiplin organların
ca verilecek cezaların mahiyeti belirtilmiş. İkinci fık-
ra ile üçüncü fıkra, grubu bulunan partili üyeler 
hakkında düzenlenen fıkralardır. Yani, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu olan bir partinin grup

taki üyeleri hakkında verilen disiplin cezalarıyla il
gilidir. Milletvekili olmayan üyelerle ilgili değildir. 
Milletvekili olmayan üyeler hakkında 3 üncü mad
dede geçici çıkarma cezası düzenlenmiştir. Milletve
kili olmayan üyeler hakkında verilecek olan kesin 
çıkarma cezası da, otomatikman parti merkez orga
nına ait merkez disiplin organı tarafından verilejn 
bir cezadır. Grup disiplin organı ile ilgisi yoktur. 

O bakımdan, ikinci ve üçüncü fıkra, milletve
kili olmayan üyeleri kapsamamaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Redaksiyon bakımından bir 

sey arz edeceğim. 
Şimdi bu ikinci fıkrada, ikinci satırda, «üyeliğin

den çıkarılması» kelimelerinden sonra bir virgül var, 
onun kalkması, «partiden çıkarılmayı» kelimelerin
den sonra «ve» var, o «ve» yerine de virgül konma
sı gerekiyor. O zaman cümlemiz şöyle olacak: 

«O partinin Türkiye Büyük Millet Meclisli gru
bu üyeliğinden çıkarılması partiden çıkarılmayı, par
tiden çıkarılması da Türkiye Büyük Millet Mecli
si grubu üyeliğinden çıkarılmayı ifade eder.» sök
üne dönüşecek. 

Komisyon bunu uygun görürse, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Komisyon., 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan; 
Sayın Banaz'ın bu uyarısına katılıyoruz, teşekkür 

ederiz; maddeyi o şekilde düzelttik efendim. 
BAŞKAN — İşaret ettim efendim. 
Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan; 
Malum olduğu üzere, kanunlar bakımından 54 ün

cü maddenin beşinci fıkrasında, «Hangi disiplin or
ganlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili 
olduklarının, hangi halde ne tür disiplin cezası ve
rileceğinin parti tüzüğünde açıkça belli edilmesi zo
runludur.» demeye lüzum yok. Çünkü bu açıkça bel
lidir, bu kanunun emridir, «Yapılır» denmesi kâfi
dir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Vardal?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR

DAL — Sayın Başkan; 
Biz, «zorunlu» kelimesini kasten getirdik. Parti

ler tüzüklerini hazırlarlarken, hangi fiile ne tür ceza 
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verileceğini tüzüklerinde gösterme mecburiyeti getir
dik. Şayet böyle bir mecburiyet getirmeseydik, tü
zükler hazırlanırken hangi fiile, hangi suça ne ce
za verileceği düzenlenmediği takdirde, bir partili 
üyertiın işlediği bir fiil hakkında verilecek ceza da 
takdire 'kalmaktadır. 

O nedenle bu zorunluluğu getirdik. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 

Sayın Bilge. 
NECİP BlLGE — Efendim, arzım redaksiyonla 

ilgilidir. 
ikinci fıkrada, üç defa «Türkiye Büyük Millet 

Meclisi» ta'biri geçmektedir. Esiki Siyasî Partiler Ka
nununda, Cumhuriyet Senatosu da olduğu için böyle 
söylenmesi zorunlu olabilirdi; fakat bugün buna lü
zum olmadığı kanaatindeyim. Şöyle denemez mi? 
Bir partiye mensup milletvekilinin o partinin Türki
ye Büyük Millet Meclisi grubu vesaire» demekle, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» tabirinden birini 
tasarruf etimiş oluruz. Birindi «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi» yerime «milletvekilinin» kelimesi 
konulamaz mı?,... 

. Sonra, beşinci fıkrada aynı şekilde, «disiplin» ta
biri veya kelimesi üç defa geçmektedir. Onun yeri
ne şöyle söylenmesi daha uygun olmaz mı?... Hem 
daha kısa olur, hem de o «disiplin» kelimelerinden 
birisi tasarruf edilmiş olur: «Hangi halde me tür di
siplin cezasını hangi organın vermeye yetkili oldu
ğu partü tüzüğünde açıkça gösterilir.» Veya «zorunlu» 
kelimesinde direniyorlarsa, «açıkça gösterilmesi zo
runludur.» denebilir. Burada görüyorsunuz ki, «di
siplin» tabiri üç yerine, ancak iki defa geçmektedir. 
Tekrar ediyorum; «Hangi halde ne tür disiplin ce
zasının hangi organın vermeye yetkili olduğu parti 
[tüzüğünde açıkça gösterilir.» 

Diğer taraftan, 5 inci fıkra, «Hanıgi disiplin or
ganlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili 
olduklarının, hangi halde ne tür disiplin cezası ve
rileceğinin parti tüzüğünde açıikça belli edilmesi zo
runludur.» diyor. Buradaki tekrarlar, kulağı tırma
layacak tekrarlar değil. Biz düzenlememiz de aynı 
şeyi ifade ettiği için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili önergeleri oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kamun Tasarısının 54 üncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla,, 
Zeki ÇAKMAKÇI 

MADDE 54. — Siyasî partilerin disiplin organ
larınca uyarma, kınama, partiden geçici ve kesin çı
karma cezalan verilebilir. 

Disiplin cezalarının hangi organ tarafından kim
ler hakkında istenilebileceği ve hangi disiplin orga
nının hangi cezaları verebileceği ve cezalara itiraz 
şekli parti tüzüğünde belirtilir. 

Parti grubundan kesin olarak çıkarılan milletve
kili partiden de çıkarılmış, partiden kesin olarak çı
karılan milletvekili parti grubundan da çıkarılmış sa
yılır. Geçici olarak çıkarılan üyeler parti organlarının 
faaliyetlerine katılamazlar. Ancak, bu hüküm, o üye
nin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mev
zuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması 
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 54 üncü mad

desinin 2 nci fıkrasındaki ilk «çıkarılması» kelime
sinden önce «kesin» kelimesinin ilavesi saygıyla arz 
olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 54 üncü maddesinin metindeki yazılış sırası
nın aşağıda arz ettiğimiz şekilde düzenlenmesinin da
ha uygun olacağı görüşünde olduğumuzu arz eder, 
gereğinin Sayın Genel Kurulun takdirine sunulma
sına izinlerinizi dileriz. 

Saygılarımızla. 
Hayati GÜRTAN Beşir HAMtTOĞULLARI 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR
DAL — Sayın Başkan, Sayın Hocamızın 2 nci fık
rayla ilgili redaksiyon mahiyetindeki önerisi; biz, 
biraz evvel de ifade ettiğim gibi, eskii Siyasî Partiler 
Kanunundaki düzenlemeyi- esas aldık, orada da aynı 
tekrarlar mevcut idi ve bu Kanun yıllarca bu şekil
de tatbik edildi. Şimdi, her halükârda tekrarlar var 
ise de, bu fıkraya açıklık getirilmesi 'babından konul
muş tekrarlardır. Kavram kargaşası yaratmamak üze
re getirilen tekrarlar olduğu için, Sayın Hocamızın 
bu önerisine katılamıyoruz. | 
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Metindeki sıraya göre : 
5 inci fıkranın 2. 
6 ncı fıkranın 3 . 
7 nci fıkranın 4. 
2 nci fıkranın 5. 
3 üncü fıkranın 6. 
4 üncü fıkranın 7 nci fıkra olarak. 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı önergenizle ilgili 

açıklama yapacak mısınız efendim?.. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Müsaade ederseniz öner

gemle ilgili maruzatım olacak. 

BAŞKAN — • Hay hay, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Ben önergemi verirken 

maddenin çok uzun olduğunu ve madde içinde bir 
karışıklığın olduğunu düşünmüştüm ve o şekilde bir 
düşünceyle önergemi hazırlamıştım. 1 inci fıkrada ce
zaların şeklini, 2 nci fıkrada hangi cezaların hangi 
organlar tarafından verileceğini ve ondan sonra da 
bu cezalar hakkında yahut kararlara nasıl itiraz ede
bileceğini, partilerin tüzüğüne bırakmak istedim. Çün
kü bir yerde partilere yapacak bir şey bırakmıyoruz, 
bırakalım biraz da kendileri düzenlesinler. Bu ne
denle Sayın Komisyon önergeme uyarsa, zannede
rim madde daha derli toplu olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın Üye?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, lehte efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, lehte buyurun 

efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, 2 kelimeyle maruzatımı dile getireceğim. De
ğerli arkadaşım Çakmakçı, gerçekten kanun yapmak 
usulüne, maksada uygun ve düzenleme bakımından 
da, teknik konularda itina ile bu önergelerini hazır
lamışlardır, hukukî bakımdan, devlet hukuku bakı
mından ve kanunlar arasında tecanüs, teselsül nok
talarından fevkalade uygundur. Yüksek Meclisimizin 
takdirlerine sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan, biz, disiplin işleriyle ilgili bu 
maddeleri düzenlerken, disiplin organlarının, yöne
ticiler tarafından bir baskı aracı olarak kullanılma
sını, alet edilmesini önlemek babından düzenlemeler 
getirdik. Verilen önergede bizim getirdiğimiz düzen
lemelerin bir kısmı çıkarılmış bulunmaktadır. Mad

deyi bu şekilde geniş tutmamızdaki maksat; parti 
içi oligarşiyi önleyici tedbirlerin getirilmiş olmak is
tenmesinden ileri gelmiştir. O nedenle, bizim düzen
lememiz daha kapsamlıdır. O bakımdan önergeye ka
tılamayacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Komisyon önergeye katılmıyor. 

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

Şimdi, Sayın Güray'm önergesine geliyorum. 
Sayın Güray, bir açıklama yapacak mısınız efen

dim?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, bir ke

sin çıkarma var, bir de geçici çıkarma var, burada 
sarahat olmadığı için karıştırılabilir; açıklık getirsin 

diye verdim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; 
önerge, sanıyorum 54 üncü maddenin 2 nci fıkra

sındaki «çıkarılma» deyimlerinin başına «kesin olarak 
çıkarılma» şeklinde söylenilmesine aittir. Esasen, ke
sin çıkarma ve geçici çıkarma söz konusu; çünkü 54 
üncü maddenin 1 inci fıkrasında cezalar sayılırken, 
«geçici çıkarma ve kesin olarak çıkarma cezalarıdır.» 
diye belirtilmiş. Ondan sonraki fıkrada da «kesin çı
karma» deyimini kullanmakta yarar var. Esasen 4 ün
cü fıkrada «geçici çıkarma» deyimi vardır. Yine 56 
ncı maddenin 1 inci fıkrasında «kesin ihraç, kesin 
çıkarma» yer almıştır. Yine 103 üncü maddenin 3/A 
bendinin 4 üncü fıkrasında «kesin çıkarma, kesin i'h-
.raç» deyimleri yer almıştır. Bu itibarla, paralelliği 
ve yeknesaklığı sağlamak bakımından 54 üncü mad
denin 2 nci fıkrasında da «üyeliğinden kesin olarak 
çıkarılması» şeklinde olursa, hem bir bütünlük arz 
eder, hem de yukarıdaki fıkraya da uymuş olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Maddenin 1 inci fıkrasında cezaları biz tadadi ola

rak saymışız ve isimlendirmişiz. 2 nci fıkrada kesin 
çıkarma cezasını düzenlemişiz. Şimdi, verilen önergede 
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sadece 2 nci fıkranın 2 nci cümlesinde, «üyeliğinden 
çıkarılmasın»dan evvel, «kesin çıkarılması» kelime
sini, yani «kesin» kelimesinin eklenmesini, ondan 
sonraki çıkarmalara böyle «kesin» kelimesinin eklen
mesine dair bir talep yok, sadece bir çıkarılmanın 
önüne «kesin» kelimesinin eklenmesi isteniyor. Hal
buki fıkrayı iyice tetkik ettiğimizde, buradaki «çıka-
rılma»nın «kesin çıkarılma»yı ifade ettiği açıkça belli. 
Zira, ondan sonra gelen 3 ve 4 üncü fıkralarda geçi
ci çıkarmayı zaten düzenlemiş bulunuyoruz. O neden
le, ikinci fıkradaki çıkarma, «kesin çıkarma»yı ifade 
ediyor. Şayet önerge doğrultusunda sadece «çıkarıl-
ma»nın önüne bu «kesin» kelimesini koyarsak, diğer 
«çıkarmaları» da aynı şekilde «kesin, kesin» diye ifa
de etmemiz gerekir. Düzenlediğimiz bu fıkranın ke
sin çıkarmayı ifade ettiği açıkça belli olduğundan, 
böyle bir önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Bitti efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir yanlışlık 

oluyor efendim. 
BAŞKAN — Hayır, bitti efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, cezanın adı «kesin çıkarma değildir, yanlışlık 
oluyor; «kesin olarak çıkarma» dır. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, söz veremiyo
rum; çünkü... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, söz 
değil, düzeltmedir. Cezanın adı «kesin olarak çıkar
ma» dır. «Kesin çıkarma» diye Komisyon ısrar edi
yor. 

BAŞKAN — Komisyon cevap verdi efendim. 
Değerli üyeler, Sayın Güray'ın önergesine Sayın 

Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Gürtan'ın önergesine, daha evvel, Sayın 
Gürtan konuştuktan sonra, Sayın Komisyon katıl
madığını ifade etmişti. Bu önergenin... 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Tekrar söz veremiyorum Sayın 

Gürtan. Dün bir defa o hatayı yaptık. Çünkü, mad
de üzerinde konuşan sayın üyeye artık ayrıca Öner
gesi üzerinde konuşma imkânını Genel Kurul tanı
mıyor. 

Sayın Gürtan'ın önergesinin lehinde aleyhinde 
konuşmak isteyen sayın üye?.. 

Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim; lehinde. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Sayın Gürtan'ın önergesi çok yerinde ve isabetli
dir. Gerçekten okunduğu vakit, bu dördüncü fıkra
nın üçüncü fıkranın devamı izlenimi edinilmektedir. 
Yani, üçüncü fıkra, partinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grubundan geçici olarak çıkarılan üyeden 
bahsederken, hemen akabinden, yukarıdaki birinci 
fıkradaki cezalar hakkında hiçbir açıklama yapılma
dığı halde, gene bir çıkarma cezasından bahsedilince 
şöyle bir izlenim edinilmektedir, intiba yaratmakta
dır : Sanki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin 
geçici olarak çıkarılmasıyla ilgili sorun, aynı şekilde 
dördüncü fıkrada da çözümlenmektedir gibi. 

Konu, hakikaten Komisyon Sözcüsünün de açık
ladıkları gibi, eski 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun ikinci bendindeki fıkranın aynıdır, aynı şekilde 
ver almıştır; ama Sayın Komisyonumuz kaç günden 
beri, benim birinci gün genel konuşmamda söyledi
ğim bir hususu, tenkit ettiğim bir hususu savunma 
konusu olarak söylemektedirler. «648 sayılı Kanun
da böyleydi, biz de bçyle yazdık.» diyorlar. 

Bir kere, bizim Genel Kurulumuzun elinde 648 
sayılı Kanunun gerekçesi yok. Biz bunu bitmiyoruz. 
Şu 54 üncü maddenin gerekçesini açtığımız vakit, 
lütfen arkadaşlarımız baksınlar, göreceklerdir ki, hiç
bir açıklama yok. «Biz burada bir gelişme getirdik» 
diyorlar. Neymiş gelişme?.. Beşinci fıkrada, hangi 
halde ne tür disiplin cezası verileceğinin gösterilme
sinden, şu cümlenin konmasından başka bir değişik
lik yok eskiye nazaran. 

648 sayılı Yasa eğer bu kadar muteber bir nesne 
olsaydı, 2533 sayılı Yasa ile (Siyasî Partilerin Feshi
ne Dair Kanun) 16.10.1981 tarihinde bu kaldıramaz
dı. Şimdi biz aynı Yasanın, bakıyoruz ki hiç değişti
rilmeden maddelerini uygulamaktayız; yanlışlıklan 
aynı, eksiklikleri aynı. Bu evvelce, 1964 -1965 yılında 
Türkiye'de ilk olarak uygulaması yapılmış bir yasa
dır. Sayın Komisyonumuz bu kadar süre içinde nasıl 
bunu bu kadar beğenmiş, benim aklım ermiyor. Da
nışma Meclisi olarak bize «Müstakil bir yasa yapı
nız» deselerdi, yapamayacak mıydık ki, hep 648 sa
yılı Yasayı esas alıyoruz. Onun için ben, verilmiş 
olan cevabın isabetli olduğuna kani değilim; bir. 

İkincisi; 648 sayılı Yasada dahi, ikinci bent; 648 
sayılı Yasaya dikkat buyurulursa, siyasî partiler grup-
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larıyla ilgili bir çözümlemeyi istihdaf etmektedir. 
Yanlış olarak o tarihte de parti üyelerinin tamamına 
ait bir çözümleme burada yer almıştır. Onun için, 
«648 sayılı Yasada yer alıyor» savunmasıyla değil, 
«Bunun gereği buradır ve bir yanlışlık yoktur.» de
meleri gereklidir. 

Mesela, buna ek olarak şunu hemen söylemek is
tiyorum. Üçüncü fıkrada «Partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grubundan geçici olarak çıkarılması 
hakkında verilen ceza...» denmektedir. Yani bu öy
le bir izlenim veriyor ki, sanki parti Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grubundan çıkarılıyormuş gibi böyle 
acayip bir laf. 

Bunların hepsinin düzeltilerek getirilmesi lazımdı. 
Biz Danışma Meclisi Genel Kurulu olarak bu kadar 
ayrıntılara girip bu Yasayı düzeltemeyiz. Bu Yasa 
bu şekilde mutlak olarak gidecektir. Nitekim, Sayın 
Çakmakçı biraz evvel önerge verdiler; benim o öner
ge elimde yok ki izleyebileyim, isabetini bileyim. 
Bir gün evvel Komisyonun eline gitmiş, Divanımızın 
eline gelmiş olan önerge bendeniz de yok ki, gece 
saat 04.00'te çalışırken ben o önergenin ne olduğunu 
takip edebileyim. Karar veremiyorum. O sebeple, 
parmağımı kaldırmakta da tereddüt ediyorum. Biz 
elektronik beyin miyiz ki bunu yakalayabilelim bu 
şekilde ve derhal isabetini takdir edelim. O sebeple, 
Sayın Komisyon maddeyi lütfen geriye alıp ıslah et
sin ve Sayın Gürtan'ın önergesini kabul etsin; isabet
li olacaktır. 

Savgılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILI 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Kırcalı'nın söyledikleri, ileri sürdüğü gö
rüşler tamamıyla Tasarının tümüyle ilgili olarak ile
ri sürdüğü görüşleridir. Maddeyle ilgisi yoktur. Bi
zim getirdiğimiz düzenleme eski metne benziyor ise, 
burada büyük bir değişikliğe lüzum görmediğimiz 
içindir ve metnimiz yerindedir kanısındayım. Sayın 
Kırcalı, madde ile ilgili görüşlerini belirtmemiştir. 
Bu bakımdan, yerinde de görmüyorum. Getirdiğimiz 
metnin yerinde olduğu kanısındayız ve önergeye ka
tılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Komisyon ka 

tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 54 üncü maddeyi dikkate alınan 
önergelerle birlikte Komisyona veriyorum. 

TURGUT TAN — Efendim, genellikle önerge
lerden sonra redaksiyona ilişkin öneri varsa, buna 
imkân veriyordunuz?.. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili dört arkadaş 
bazı işaretlerde bulundular. Maddeyi Komisyona 
vermiş bulundum. Siz, bu konudaki teklifinizi lütfen 
not halinde Komisyona ulaştırın; rica ediyorum. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Disiplin organları üyelerinin seçimi ve nitelikleri 
MADDE 55. — Partinin disiplin organları üyele

ri iki yılda bir yapılacak olan olağan kongrelerce 
seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu disiplin 
organı üyelerinin seçimi, en az iki yıl için olmak üze
re, parti tüzüğünde gösterildiği şekilde yapılır. 

Disiplin kurulu üyeleri, bir başka disiplin kuru
lunda üye olamazlar; her kademedeki kongreler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ve mahallî ida
reler meclislerindeki gruplar genel kurulları dışında, 
partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde buluna
maz, partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamaz ve par
tiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar. 

Bir ve ikinci derecdeki kan ve sıhrî hısımlar aynı 
disiplin kurulunda görev alamazlar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Sayın Başkan, bu madde ile ilgili iki öner
ge var; bu önergeler doğrultusunda bazı düzeltmeler 
yapıldı. Ben okuyayım, ona göre önerge sahibi arka
daşlarımız önergeleri üzerinde durup durmamakta 
muhtar olacaklardır. 

BAŞKAN — O halde yapılan düzenlemeyi belir
tiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Sayın Zeki Çakmakçı'nın önergesi doğrultu
sunda, maddenin birinci fıkrasında «Siyasî partilerin 
disiplin organlarının üyeleri» şeklinde düzeltme ya
pıldı. 

İkinci fıkranın birinci satırının sonunda «her ka
demedeki kongreleriyle» şeklinde düzeltme yapıldı. 

Son paragrafta «bir» kelimesi «birinci» şeklinde 
değiştirildi : «Birinci ve ikinci derecedeki kan hısım
ları veya sıhrî hısımlar» şeklinde düzeltildi. 

Düzeltmeler bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, madde üzerinde söz isteyen sayın 

, üye?.. 
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MAHMUT; AKKILIÇ — Efendim, redaksiyonla 
ilgili bir şey sorabilir miyim Sayın Komisyona? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, ikinci 

paragrafta «Disiplin Kurulu üyeleri» deniyor, ondan 
sonra «bir başka disiplin kurulunda üye olamazlar; 
her kademedeki kongreleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki ve mahallî idareler meclislerindeki 
gruplar genel kurullar dışında...» diyor. 

Şimdi benim teklifim : «Disiplin kurulu üyeleri, 
bir başka disiplin kurulunda üye olamazlar» cümle
sini «genel kurulları dışında» ya vermek suretiyle, 
daha düzenli bir ifade oluyor. Lütfen dikkat buyu
rurlarsa, o zaman paragraf şöyle oluyor : «Disiplin 
kurulları üyeleri, her kademedeki kongreler ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki ve mahallî idareler 
meclislerindeki gruplar genel kurulları dışında bir 
başka disiplin kurulunda üye olamazlar; partinin di
ğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye 
bir hizmet bağı ile bağlı olamaz ve partiden herhangi 
bir suretle gelir sağlayamazlar.» şeklinde olur. Kabul 
buyururlarsa, tahmin ederim daha tutarlı olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Vardal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR

DAL — Sayın Başkan, biz bu düzenlemeye katılmı
yoruz; maddede ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
O halde, önergelere geçiyoruz. Sayın Çakmakçı, 

sizin önergenize katıldıklarına göre, tahmin ederim 
önerge üzerinde bir işlem yapmaya gerek yok, değil 
mi efendim? 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Evet, gerek yok; teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yolga'nın önergesi var; okutuyorum : 

Yüce 'Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 55 inci madde

sinde, aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını Yüce Mec
lisin takdirine saygıyla arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

«Birinci fıkra ilk satırında «üyeleri» kelimesin
den sonra virgül konması ve «iki yılda bir yapılacak 
olan» ibaresinin silinmesi; 

İkinci fıkrada «kongreler» kelimesinden sonra «ile» 
kelimesinin ilave edilmesi; 

Son fıkrada «Bir» kelimesinin «Birinci» olarak 
değiştirilmesi ve «kan» kelimesinden sonra «hısım
ları» kelimesinin eklenmesi.» 

BAŞKAN — Sayın Yolga, sizin ikinci ve üçün
cü teklifleriniz yerine gelmiştir. Binaenaleyh, öner-
genizdeki birinci teklifle ilgili açıklama yapmak is
tiyorsanız buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, Ge
nel Kurul olağan kongrelerin hangi asgarî süre için
de yapılması gerektiğini başka bir maddede tasrih et
miştir. Binaenaleyh, olağan kongrelerden bahsedilen 
diğer maddelerin herbirinden bu kongrelerin süresine 
değinmeye gerek yok. 

Ayrıca cümlede; tabiri mazur görün, bir ufak ka
kofoni durumu oluyor ve şöyle diyor : «Yapılacak 
olan olağan...» Yani hem esas bakımından, hem ifa
de bakımından iyi olmuyor. 

Sonra, ikinci fıkrada, eğer Sayın Dal'ın okuduğu 
maddeyi yanlış işitmediysem, «kongreleriyle» dedi
ler, bunun da «Kongreler ile» olması lazım. 

Maruzatım bu kadardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, dü

zeltmeyle ilgili, üzerinde, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

«Siyasî partilerin disiplin organlarının üyeleri iki 
yılda bir yapılacak olan olağan kongrelerce seçilir.» 
denilince, Sayın Yolga'nın haklı olarak belirttikleri 
gibi, iki yılda bir olağan kongrelerce seçilir. Şimdi, 
aslında burada getirilmek istenen husus, sanıyorum 
disiplin organlarının seçimlerini, yani görev sürele
rini belirtmektir, ki bu lüzumludur. «Disiplin organ
ları iki yılda bir seçilir.» Sadece «olağan kongrelerce 
seçilir.» denilirse, olağan kongreler iki yılda bir ya
pılıyor; ama hangi yıldaki olağan kongrelerde seçi
leceği belli olmaz ve eğer «iki yıl» deyimi kalkarsa, 
disiplin organının görev süresi belli olmaz; ama bu
rada da, mevcut metinle de disiplin organının görev 
süresi yine vurgulanmış olmuyor. «İki yılda bir ya
pılacak olağan kongrelerce seçilir.» şeklinde olmaz. 
«Disiplin organları iki yıl için ve olağan kongreler 
tarafından seçilir.» demek lazım. Çünkü amaç, disip
lin organının süresini belirtmektir. Ne süresi?... Gö
rev süresidir. 

Burada, metinde bu belli değil. O yönden, düzelt
menin amacı kapsayacak şekilde «Disiplin organları, 
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iki yıl için ve olağan kongrelerce seçilir» şeklinde 
olması yararlı olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA ISA VAR-

DAL — Sayın Başkan, biz yaptığımız müzakereler 
sonucunda; önerge üzerinde durmamamızın nedeni, iki 
yılda bir yapılacak 
organları üyelerinin 

Sayın Yarkın'ın da 
ganları üyelerinin 

olan olağan kongrelerce disiplin 
seçileceğini belirtmiş bulunuyo

ruz. Bu iki yıllık sürenin kaldırılması, biraz evvel 
ifade ettikleri gibi, disiplin or-
görev süresinin belirtilmesinin 

amaçlanması karşısııjıda, çıkarılmasının doğru olma
dığı görüşündeyiz. Bu düzenlememiz o bakımdan ye
rindedir. iki yılda bir yapılacak olan olağan kongre
lerce üyelerin seçileceği de ifade edildiği için, Sayın 
Yarkın'ın ileri sürdüğü endişenin de burada olma
dığı kanısındayız. O bakımdan bu düzenlemenin üze
rinde duruyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Yolga'nın 
önergesi... 

NAMIK KEMAL, YÖLGA — Sayın Başkan, bir 
sual sorma hakkım vajr mı?. 

BAŞKAN —• Komisyondan soru sorabilirsiniz 
buyurun. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Olağan kongrele
rin hangi asgarî sürede toplanacağı tartışma konusu 
oldu; henüz karara bağlanmamıştır. 3 sene olma ih
timali var; eğer yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla, 
burada süre, tisi karıştırır. O zaman, eğer her olağan 
kongre 3 senede bir olacaksa, sırf disiplin kurulu 
için her 2 senede bir olağan kongre toplamak gere
kecektir. Orada bir karışıklık ortaya çıkıyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA ISA VAR-

DAL — Sayın Başkan, bundan evvelki maddelerde, 
ilçe, il ve büyük kongrelerin kaç yılda bir toplanaca
ğı düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunların toplanma sü
releri iki yıl olarak belirtilmiş ve kesinleşmiştir. Onun 
için Sayın Yolga'nın bu endişesi varit değildir; çün
kü bu daha evvelki maddelerde kesinleşmiş olmak
tadır; yani üç yılda bir toplanması mümkün değildir, 
Kanunda «iki yılda bir toplanır» denilmektedir. O 
bakımdan, o endişe yerinde değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, Sayın Yolga'nın önergesinde üç 
teklif var; son iki teklif, esasen Komisyon tarafından 
kabul edilmiştir. Yalnız, birinci teklif «iki yılda bir 
yapılacak» ibaresinin çıkarılması ile ilgilidir, buna 
Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; maddeyi, birinci satırda, «Parti
nin disiplin organları * üyeleri» yerine, «Siyasî par
tilerin disiplin organlarının üyeleri» şeklinde; ikinci 
fıkrada «her kademedeki kongreler» yerine, «her ka
demedeki kongreleri ile» şeklinde; son fıkrada, «Bir 
ve ikinci derecedeki kan ve sıhrî hısımlar...» ifadesi 
yerine de, «Birinci ve ikinci derecedeki kan hısımları 
veya sıhrî hısımlar...» şeklindeki bu değişikliklerle 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Disiplin organlarının çalışması 
MADDE 56. — Disiplin organları, üye tamsayı

sının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların 
salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, kesin ihraç ka
rarları için üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı 
gerekir. 

Disiplin organlarının kararları gizli oyla verilir. 
Disiplin kuruluna sevk edilen partili, kendisini 

yazı veya sözle savunmak hakkına sahiptir. Savunma 
için süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliği 
tarihinden başlamak üzere onbeş gündür. Ancak, se
çimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça veya ya
yın yoluyla işlenen disiplin suçlarında, bu süre bir 
haftadır. Savunma süresini geçirenler, savunma hak
kından vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, di
siplin kurulu başkanlığınca yazı ]\e yapılır. Bu yazı
da uygulanması istenen disiplin cezası ile bu ceza
nın istenmesine sebep olan fiiller açıkça gösterilir. 

Disiplin organları, sevk yazısında istenen disiplin 
cezasından daha ağır ceza veremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA ISA VAR-
DAL — Sayın Başkan, özür dilerim; burada Sayın 
Göktepe ve arkadaşının vermiş olduğu önergeye ka
tılmak suretiyle düzenleme yaptık; onu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA ISA VAR-

DAL — 56 ncı maddenin birinci fıkrası şu şekilde 
düzenlenmiştir: 
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İkinci satırda, «Ancak» tan sonra, «103 üncü mad
denin 3/A bendinde gösterilen haller dışında,» ibaresi 
ekleniyor, ondan sonrası aynen devam ediyor. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde Sayın Yar-
kın, Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Bilge söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
56 ncı madde disiplin organlarının çalışmasını 

düzenliyor; bu arada özellikle ceza verilmesindeki usulü 
de göstermesi bakımından ve savunmaya da özel bir 
yer ve önem vermesi bakımından, olumlu bir mad
dedir. Ayrıca, maddenin kesin ihraç kararlarında üye 
tamsayısının 2/3 çoğunluğunu aramasında da isabet 
görülmüştür. 

103 üncü maddeye atıf yaparak yapılan düzenle
meyi, ben de yerinde buluyorum; ancak bu birinci 
fıkranın ikinci cümlesinde «kesin ihraç kararları» de
yiminin bırakılması gerekir. Çünkü, aynı zamanda da 
olsa, cezanın adını değiştirmeye lüzum yoktur. Par
tiden kesin olarak çıkarma cezasıdır. Kaldı ki, 54'ün 
ikinci fıkrasında da bu yönde, (Partiden çıkarılma 
bu anlama gelse dahi) «Kesin olarak çıkarma» deyimi
nin yer alması şeklinde bir önerge oylanmış ve kabul 
edilmiştir. 103 üncü maddenin 3/A bendinin dördün
cü fıkrasında da aynen «Partiden kesin olarak çıkar
ma» ifadesi, doğru olarak yer almıştır. Bu itibarla, 
ikinci cümlenin, «Ancak» tan sonra, «103 üncü mad
denin 3/A bendinde yer alan haller dışında, parti
den kesin olarak çıkarma cezaları için üye tamsayı
sının salt çoğunluğunun kararı gerekir» şeklinde; 
yani «kesin ihraç kararları» şeklinde üç kelime yerine, 
kendilerinin önergeye göre ilave ettiği ibareden sonra, 
«Partiden kesin olarak çıkarma cezaları» kelimeleri 
konarak düzenlenirse, daha uygun olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aynı şekilde; 

cezanın adının yazılması zaruridir, o bakımdan, «Par
tiden kesin olarak çıkarma cezası» diye belirtmek 
lazım. 

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

daşlarım; 
54 üncü maddede kesin çıkartma ile ilgili olarak, 

«Kesin olarak çıkartma» denmiş; fakat geçici bakım
dan da sadece «geçici çıkarma» denilmiş. Binaenaleyh, 
«olarak» kelimesinin kullanılması veya kullanılmaması 
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o kadar önemli değildir; ama esas «kesin çıkarma» 
veya «geçici çıkarma» olarak kullanılmaktadır. 

Şimdii esas benim üzerinde durmak istediğim nok
ta şu : 

Sayın Yarkın'ın da belirttiği gibi, bilhassa üçün
cü fıkradan itibaren savunma ile ilgili açık hüküm
ler bulunmaktadır. Bu itibarla, maddenin kenar baş
lığının sadece «Disiplin organlarının çalışması» değil, 
aynı zamanda «ve savunma hakkı» olarak bu keli
melerin de eklenmesi uygun olacaktır. Çünkü, mad
denin içerisinde bulunan savunma ile ilgili hüküm, 
oranın ağırlığını teşkil etmektedir. Bu itibarla, kenar 
başlığına da «savunma hakkı»mn konulması uygun 
olacaktır. 

Birinci fıkradaki «Ancak» kelimesinden sonra, 
«kesin ihraç» yerine, «kesin çıkarma» kelimelerinin 
konması uygun olacaktır; çünkü yukarıda kesin çı
karmadan söz edilmiştir. 

Üçüncü fıkranın son cümlesi bir anlam karışık
lığına sebep olabilir. Nitekim, Kanunun tümü üzerin
deki görüşmeler sırasında bu cümle üzerinde durul
muştu; Orada deniliyor ki, «Bu yazıda uygulanması 
istenen disiplin cezası ile bu cezamn istenmesine se
bep olan fiiller açıkça gösterilir.». Bu yazı nedir?.. 
Bu yazı, disiplin organının çağın yazısıdır. «Savun
maya çağırma, disiplin kurulu başkanlığınca yazı ile 
yapılır.» deniyor. Bu yazıda cezanın gösterilmesi la
zım geldiği anlaşılıyor. Halbuki esas maksat o değil
dir. Yukarıdaki 54 üncü maddede «Bir kimsenin di
siplin orgamna gönderilmesinin hangi organa ait ol
duğu gösterilir.» diye altıncı fıkrada vardır: «Parti
nin hangi organ ve mercilerinin kimler hakkında ve 
hangi disiplin organında, hangi cezaya çarptırılaca
ğı» ifadesi geçmektedir. Bir disiplin cezası verilebil
mesi için, disiplin organı kendiliğinden bu işe el ko
yacak değldir. Bir organ, genellikle yönetim organı
dır veya merkez karar organı, bunlar herhangi bir 
istek veya gönderdikleri bir yazıda bir teklifte bu
lunacaklar onun üzerine disiplin organı işe el koya
caktır. Disiplin organı bir bakıma yargı organı niteli
ğinde kendiliğinden bir işe el koymaz; amaçları icabı 
böyledir. 

Burada partinin yönetim orgam veya merkez ka
rar organınca sevk edilirse burada da 56 ncı madde
nin üçüncü fıkrasının son cümlesinde, «Bu yazıda» 
tabiri karışıklığa sebep olacaktır. Söz konusu olan bu 
yazı değildir, sevk yazısında, yani merkez karar or
ganının veya yönetim organının bir kimseye ceza ve
rilmesi hususunda bir sevk yazısı olacak, sevk yazı
sında uygulanması istenen disiplin cezası ile bu ce-
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zanın istenmesine sebep olan fiiller açıkça gösterilir. 
Sevk yazısında gösterilecektir. Disiplin organı he
nüz kendisince bir karara varmış değil ki, kendisinin 
böyle bir kararı yok; o en sonunda belli olacaktır. 
Burada söz konusu olan yönetim organının veya mer
kez karar organının sevk yazısında istenen cezadır. 

Bu itibarla buraya «Sevk yazısında uygulanması 
istenen» /denilmesi uygun olur kanaatindeyim; bir. 

ikincisi; bu cümlede yine; «Cezanın istenmesine 
sebep olan fiiller» deniyor. «Sebep olan fiiller» de
nince âdeta kesin bir durum gösterilmiş oluyor. Hal
buki maksat, sebep olan fiil değil, sebep olarak gös
terilen fiillerdir. Yönetim veya merkez karar 
organı şu fiillerden dolayı şu cezanın verilmesi la
zımdır diye sevk edecektir. Binaenaleyh, disiplin or
ganı için kendiliğinden herhangi bir konuya «Sebep 
olan fiil» denmesi doğru değildir. Onun yerine, «İs
tenmesine sebep olarak gösterilen fiil» dersek açıkça 
gösterilir veya açıkça belli edilir. Buradaki ibareyi 
uygun görmemekteyim. Cümlenin sonunun «Belli edi
lir» veya «Belirtilir» şeklinde sona ermesi uygun olur. 

Özetleyecek olursak, «Bu yazıda» tabirinin yeri
me «Sevk yazısında» denilmesi; ikinci olarak da, 
«Olan» yerine, «Gösterilen» denilmesinin uygun ola
cağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, lütfen görüşünüzü belirtir mi

siniz? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan; redaksiyon mahiyetinde olan 
Sayın Yarkın'ın şifahî teklifine katılıyoruz. O şekil
de, «Ancak» kelimesinden sonra, 103 üncü madde
nin (3. A) bendinde, gösterilen haller dışında, «Parti
den kesin çıkarma cezaları için şeklinde bir düzeltme 
yaptık. 

BAŞKAN — Metinden evvel «Partiden» kelime
sini ilave ediyorsunuz, «İhraç» yerine «Çıkarma» di
yorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Efendim; «Partiden kesin» diyoruz, ondan 
sonra «İhraç» yerine «Çıkarma cezaları» şeklinde 
oluyor. «İhraç kararları» değil de, «Çıkarma cezaları» 
şeklinde değişiklik yaptık. 

Diğer taraftan Sayın Hocamızın ileri sürdüğü gö
rüşler hakkında kendisinin bir önergesi yok. 

NECİP BİLGE — Önerge verecektik; ancak za
manı geçti diye kabul edilmedi. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Ancak aynı doğrultuda Turgut Tan ve ar
kadaşlarının bir önergesi var, o önerge tartışıldıktan 
sonra o konuda açıklayıcı bilgiler vereceğiz. O bakım-

, dan şimdilik bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim soruları olan sayın üyeler?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

bir sorum var. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım; 54 üncü maddede adı «Partiden geçici çıkar
ma» ve «Kesin olarak çıkarma cezaları» oluyor. Şim
di kabul ettikleri metinde, «Olarak» kelimesini ka
bul etmediler. Bu ileride bunu böyle kabul edece
ğiz demek midir? O fikri veriyor. Bunu öğrenmek iş
itiyorum. Yani cezanın adı bu mudur? Cezanın adı; 
«Kesin olarak çıkarma cezası» mıdır, «Partiden ke
sin çıkarma cezası» mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan; şimdi «Partiden kesin ola
rak çıkarma» cezası, 54 üncü maddenin birinci fık
rasında o şekilde tasvip edilmiştir. «Kesin çıkarma» 
ile «Kesin olarak çıkarma» cezaları, yani mahiyet 
bakımından bir fark olmaması gerekir. Orada dü
zelttiğimiz aynı oluyor, «Kesin çıkarma cezaları» ta
biri, kesinlik ifade eden bir şey; ama «Olarak» ke
limesini de eklemekte bir mahzur yok. Fakat biz bu 
şekilde uygun gördük. Şifahî olan bir talebe biz de 
şifahî olarak katıldık. Ayrıca bu konuda ısrar et
menin bir anlamı olacağını zannetmiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddeyle ilgili önergeleri oku

tuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 56 ncı madde 
birinci fıkrasındaki «Ancak» kelimesiyle başlayan ikin
ci cümlenin silinmesinin Yüce Meclisin takdirine su
nulmasını saygıla rica ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 56 ncı madde
sinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin; «Bu yazıda 
disiplin kovuşturmasına yol açan fiiller açıkça gös-
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terilir» şeklinde maddenin son fıkrasının da «Disip
lin organları ilgiliye verilecek cezayı kanun ve tüzük 
hükümlerine uygun olarak serbestçe takdir eder» 
olarak düzenlenmesini arz ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Ragıp TARTAN 

Cahit TUTUM Tandoğan TOKGÖZ 
Şerafettin YARKIN Turgut KUNTER 

Özer GÜRBÜZ Hayati GÜRTAN 

56 ncı maddenin birinci paragrafının ikinci cüm
lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Ancak 103 üncü maddenin (3.A) bendinde gös
terilen haller dışında kesin ihraç kararları için üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gerekir. 
ibrahim GÖKTEPE Abdurrahman Ali GİRMEN 

BAŞKAN — Sayın Yolga, önergenizle ilgili açık
lama yapacak mısınız? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; 

genellikle işten el çektirme ve kesin ihraç konuların
da Tasarının istediği karar nisabının bu müesseseleri 
fiiliyatta işlemez hale getirecek derecede ağır olduğu 
düşüncesini Tasarının tümü hakkındaki görüşmeler
de arz etmiştim. 

Ayrıca kesin ihraç bakımından, partilerin durumu 
gerçekte ihracın kolaylığı değil, çok geniş olduğu hal
lerde dahi ihraç mekanizmasının işletilmemesinin 
sorumluluğunu da ilave etmiştim. 

Şimdi şunu da dikkatinize sunuyorum: 
Toplumlarda çok daha ciddî kararlarda, mesela 

Yüce Meclisimiz bakımından ölüm cezalarının infazı 
konusunda normal müzakere ve karar nisaplarıyla da 
görüşürken, anarşi veya bölücülük niteliğinde olduğu 
görülen bir konuda bir üyenin, başka bir kusuru gö
rülen bir üyenin ihracını bu kadar ağır şartlara bağ
lamanın doğru olmadığı düşüncesindeyim. 

Şimdi Sayın Göktepe ve arkadaşlarının Komisyon
ca nazarı itibara alınan önergesinde bu bölücülük ve 
anarşi konusundaki endişem karşılanmış bulunuyor; 
fakat ben yine de bu maddenin bu ihraca konulan 
şartlarının anormal olduğu düşüncesindeyim. Fakat 
Yüce Meclisin daha önce işten el çektirme münase
betiyle bu konuda şimdi getireceği ve yapılan deği
şiklikle ortaya çıkan formülünü yeterli bulduğumu 
binaenaleyh, eğer Komisyon katılmıyorsa, ısrar et
meyeceğimi saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 

Önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Biz maddeyi düzenlerken partiden kesin ihraç 

veyahutta çıkarma cezalarını diğer cezalardan daha 
fazla bir oy nisabıyla alınmasını getirmemizdeki 
maksat, parti yöneticilerinin üyeler üzerindeki baskı
sını azaltmak, yöneticilerin istediği an istediği parti
liyi ihraç etme yollarını nispeten kapatabilmek dü
şüncesiyle böyle bir nisap farkı getirdik; çünkü geç
mişteki tatbikatlar da bize göstermiştir ki, parti yö
neticileri istedikleri an istemedikleri bir kişiyi ihraç 
edebilmişlerdir sudan sebeplerle. O yönden ayrı bir 
nisap getirdik; ancak Sayın Göktepe'nin vermiş ol
duğu 103 üncü maddeyle ilgili düzenleme haklıdır; 
çünkü ihraç edilmediği takdirde bir partinin kapa
tılması dahi söz konusu olabilecektir. O nedenle 103 
üncü maddeyle ilgili kısmı, hazır olanların yarıdan 
bir fazlası şeklinde kabul ediyoruz; ama diğer ihraç 
kararları, disiplin organı üye tamsayısının salt ço
ğunluğunu arıyoruz. O bakımdan önergeye katıla
mıyoruz, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon ka

tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tan ve arkadaşlarının önergesine geçi
yoruz. 

Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
54 üncü maddedeki düzenlemenin disiplin huku

kunun genel sistemi açısından sakat göründüğünü, 
Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşma sırasında 
kısmen açıklamaya çalışmıştım. 

Bu sabah Sayın Bilge yaptıkları konuşmalarda bu 
konuya da değindiler ve yine aynı sorunu açıklamaya 
çalıştılar. Niçin bize bu disiplin hukuku açısından 
ters görünmektedir?.. 

Bir disiplin soruşturmasında, disiplin organı di
siplin suçu işlediğini gördüğü kişiye, «Siz şu fiili iş
lediniz, bu fiiliniz nedeniyle hakkınızda disiplin so
ruşturması yapılmaktadır, savunmanızı yapın» der. 
İlgili kişi, kendisine gönderilen bu yazı üzerine; ya
ni «Siz şu fiili işlediniz, şu disiplin suçunu İşlediniz, 
savunmanızı yapın» yazısı üzerine, savunmasını bil
dirir. «Bu fiili işlemedim» der veya «İşlediğim sanı
lan bu fiil şöyle yapılmıştır» şeklinde savunmasını 
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bildirir. Ondan sonra disiplin cezasını vermeye yet
kili olan organ, bu savunmanın da ışığında, topla
dığı bilgiler ışığında disiplin cezasını takdir eder, ve
rir. 

Şimdi, sistem bu iken, getirilen düzenlemede di
siplin kurulu başkanlığı yazısında ilgiliye «Sana şu 
disiplin cezasını vereceğiz, savunmanı yap» diyor; 
yani disiplin cezasını baştan ilgiliye tayin edip bil
diriyor. 

Daha da vahimi, ondan sonra savunma geldikten 
sonra disiplin organı artık disiplin kurulu başkanlı
ğının ilgiliye bildirdiği bu cezanın daha ağırını da 
veremiyor; yani savunmadan sonra ortaya çok fark
lı hukukî durumlar çıkmış olabilir, ilgili kendini sa
vunmuştur, fiilin ne anlama geldiğini veyahutta na
sıl yorumlanması gerektiğini söylemiştir. Buna rağ
men disiplin organı takdirini baştan, disiplin organı 
başkanlığının yazısıyla sınırlıyorsunuz, işte bu bize, 
disiplin hukuku açısından ters geldiği için, biz bu 
düzenlemenin şöyle yapılması gerektiğini önerdik : 

Tasarıdaki «Bu yazıda uygulanması istenen disip
lin cezası ile bu cezanın istenmesine sebep olan fiiller 
açıkça gösterilir» şeklindeki ifadenin, «Bu yazıda di
siplin kovuşturmasına yol açan fiiller açıkça gösteri
lir» şeklinde düzenlenmesini ve buna paralel olarak 
da maddenin son fıkrasındaki «Disiplin organları, 
sevk yazısında istenen disiplin cezasından daha ağır 
ceza veremezler» şeklindeki kayıtlamayı da «Disiplin 
organları, ilgiliye verilecek cezayı kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun olarak serbestçe takdir eder» şek
linde düzenledik. 

Bu düzenlemenin biz disiplin hukukunun genel 
sistemi açısından daha doğru olduğu düşüncesinde
yiz. Kabulünü saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
S. SIRRI KIRCALI — Önergenin lehinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Zannederim ki, gerek disiplin cezasında olsun 

gerek diğer ceza hukukuyla ilgili cezalarda olsun, 
bu şekilde bir hükme rastlamak imkânı yoktur. Bu 
nedenle de önerge haklıdır. 

Ayrıca bu madde, bu fıkra, bu hüküm, aynı za
manda disiplin kurullarını bizzat bu Tasarı içerisin
de verilmek istenilen saygın yeri de bozmaktadır, de
ğiştirmektedir. Disiplin kurulları hakkında 57 nci 

maddede bakınız ne diyorlar. «Disiplin işleri yetki
sindeki siyasî partilerin büyük kongreleri de dahil ol
mak üzere, kongreler, disiplin organlarına sevk yet
kisine sahip bulunan parti organ ve merciinin karar
larıyla disiplin organınca verilen disiplin cezaları hak
kında görüşme yapamaz ve bu konularda karar ala
mazlar.» Burada disiplin organlarına büyük bir önem 
veriliyor. Bu nedenle disiplin cezasını isteyen değil, 
onu takdir edecek olan disiplin kurulu asıl konuya 
ayrıntılarıyla girecek,' savunma alacak, dinleyecek ve 
ona göre bir sonuca varacaktır. 

Tasarının gerekçesinde bu hükmün niye konduğu
nu da okuyoruz. «Disiplin cezasına daha ağırını ve
rememe düzenlemesi getirilmek suretiyle, disiplin or
ganının yetkisi bir dereceye kadar sınırlandırılmıştır.» 

Bunun gerekçesi hiç anlaşılamamaktadır; çünkü 
tüzük hangi fiil için hangi cezanın verileceğini tak
dir etmek durumundadır. Bunun ötesinde biz parti 
düzenlerinin neyi gerektirdiğini şu anda belki parti
li arkadaşımız fazla olmadığı için bilemiyoruz; ama 
bizim ceza hukuku, disiplin hukuku hakkındaki bil
gilerimiz, bu şekilde bir şevke bağlı olmayı ve tüzük 
daha ağır bir cezayı gerektiriyorsa, daha küçük bir 
cezayı vermeyi mecbur kılan fikri anlayamıyoruz. 
Bu sebeple bu düşünce tahtında önerge ve talep edi
len değişiklik yerindedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyonun görüşü lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA ÎSA VAR-
DAL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Bu madde düzenlenmesinde esas alınan husus şu
dur : Nasıl ki bir savcı iddianamesini düzenler ve 
mahkemeye iddianameyi sevk ederken sanığın işlediği 
fiil ile bu fiilin karşılığı olan Türk Ceza Kanunu
nun maddelerini gösteriyorsa, biz de aynı düzenleme 
ile gittik. 

Disiplin organına sevk eden organ, üyenin işledi
ği fiili ve bu fiilin karşılığı olan cezanın ne olduğu
nu göstermek suretiyle üyeyi disiplin organına sevk 
etmektedir. Disiplin organı, Sayın Turgut Tan'ın de
diği gibi, cezayı kendisi henüz tayin etmemiştir. Sa
dece disiplin organına sevk eden organın gönderdiği 
ceza istemine ait bilgileri ihtiva eden savunmasını 
hazırlama babında ilgiliye «Senin hakkında şu fiili 
işlediğinden şu ceza istemiyle disiplin organına sevk 
edildiniz, bu doğrultuda savunmanızı hazırlayın» de
mektedir; yani ikinci fıkranın son cümlesi «Bu yazı
da uygulanması İstenilen disiplin cezasıyla bu ceza-
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nın istenmesine sebep olan fiiller açıkça gösterilir.» 
«Bu yazıdan» maksat, savunmaya çağırma yazısı
dır. Sayın Necip Hocamızın da ifade ettiği gibi, bu 
disiplin organına sevk eden organın sevk yazısıyla 
ilgisi yok. O sevk yazısı, disiplin organındadır. O ya
zıya istinaden savunmaya çağırma yazısı disiplin or
ganı tarafından hazırlanıp ilgiliye tebliğ edilmekte ve 
bu doğrultuda savunmasını yapmak üzere çağırılmak-
tadır. 

O nedenle üçüncü fıkranın son cümlesinin çı
karılması mümkün değil, çünkü savunmaya çağırma 
yazısı ve savunmaya esas olan fiil ve cezaların ne 
olduğu da belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, önergede belirtildiği gibi şayet di
siplin organı üyeye isnat edilen fiili bildirip istenilen 
cezayı bildirmemiş olarak kabul edersek, bu sefer 
üyenin savunma hakkının kısıtlanması gerekmekte
dir. Zira, kendisi hakkında istenilen cezanın ne ol
duğunu bilmeyen bir üye, savunmasını da ona göre 
yapamayacaktır. Halbuki, istenilen ceza ne ise onu 
bildiği takdirde, savunmasını da ona göre daha geniş 
yapacak ve hazırlanacaktır. O bakımdan, bu cümle 
üyenin savunmasını yapma babında kendisi için bir 
teminat olmaktadır. 

Diğer taraftan, son cümlenin çıkarılması istenil
mektedir. Sayın Kırcalı'nın da ifade ettiği gibi, biz 
gerekçemizde disiplin organlarının yetkilerini bir de
recede kıstık. Kısmamızın nedeni, bazen disiplin or
ganları kraldan çok kralcı duruma geçebilirler. İca
bında parti başkanı bir üyenin ihracını istediği tak
dirde, o üye ile olan ilişkilerini zedelememek için, 
daha hafif bir ceza ile disiplin organına sevk ede
bilir, disiplin organı icabında, diğer taraftan tabiî ge
nel başkan disiplin organına tesir etmek suretiyle, 
ona daha ağır bir ceza verilmesini isteyebilir, disip
lin organı da genel başkanı kırmamak için böyle bir 
ceza verme yoluna gidebilir. Tatbikatta bunlar ol
muştur. 

O nedenle, biz disiplin organını bir yerde bağla
mak lüzumunu hissettik. Disiplin organı sevk yazı
sında istenilen cezadan daha ağır bir ceza veremeye
cek, ama o cezadan daha hafif bir ceza verebilecek
tir. Daha hafif bir ceza verebilmek şartı da, eğer 
isnat edilen fiil sabit ise, o fiilin karşılığı da sevk 
yazısında istenilen cezadan daha hafif bir cezayı ge
rektiriyorsa o cezayı verecektir, ama istenilen ceza
dan daha ağır bir cezayı vermeyecektir, biz bunu bi
lerek getirdik. 

Bu düzenlemenin Sayın Kırcalı'nın ileri sürdüğü 
57 nci maddeyle de bir ilgisi yoktur. 57 nci madde

de disiplin organlarının kararlarının genel kongrede 
tartışılmamasının nedeni, genel kongrenin toplanma 
amacına aykırı düştüğü için disiplin organının ka
rarlarının genel kongrede tartışılmasını istemediği
mizden öyle bir diyalog da getirmedik, yani 57 nci 
maddenin bu maddeyle hiç bir ilgisi yoktur ve disip
lin organlarının saygınlığını da yitirecek bir durum 
değildir. Onların yetkileri çerçevelendirilmiştir, ona 
göre yetkilerini kullanacaklardır. 

Bu nedenle, önergeye katılmıyoruz efendim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım, müsaade ederseniz sorum var. 
BAŞKAN — Demin soru ve redaksiyonla ilgili 

bir isteğiniz var mı diye ifade ettim cevap almadım, 
onun için tekrar soru sorma imkânı yoktur. 

Değerli üyeler, bu önergeye Sayın Komisyon ka
tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Son önerge Sayın Göktepe'nin, Sayın Göktepe 
önergenize Sayın Komisyon yaptığı düzenleme ile 
katıldıklarını ifade ettiler, ilave edecek bir konu var 
mı? 

ÎBRAHİM GÖKTEPE — Yok efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi Komisyo

nun yaptığı şu düzenlemeleri de tekrar ettikten son
ra oylarınıza sunacağım. 56 nci maddenin ikinci sa
tırında, «Ancak» tan sonra «103 üncü maddenin 
3/A bendinde gösterilen haller dışında partiden ke
sin çıkarma cezaları için üye tamsayısının salt ço
ğunluğunun kararı gerekir.» şeklinde bir düzenleme 
yaptılar. Bu düzenleme ile 56 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 56 
nci madde kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
Disiplin işlerinde yetkisizlik 
MADDE 57. — Siyasî partilerin büyük kongreleri 

de dahil olmak üzere kongreler, disiplin organlarına 
sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve merci
lerinin kararları ile disiplin organlarınca verilen di
siplin cezaları hakkında görüşme yapamaz ve bu ko
nularda karar alamazlar. 

59 uncu madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; madde üzerinde 

söz isteyen?.. Soru sormak isteyen?.. Redaksiyon ile 
ilgili teklifte bulunmak isteyen sayın üye? Sayın Tu
tum ve Sayın Bilge. Başka yoktur. 

Buyurun Sayın Tutum. 
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CAHİT TUTUM — «Disiplin cezaları hakkında 
görüşme yapamaz ve bu konularda karar alamaz
lar.» Deniyor. Görüşme yapılamaması ve karar alı
namaması hangi gerekçeye dayanmaktadır, neden 
böyle bir gereği bu şekilde fıkralaştırmak istemişler
dir, bunu sormak istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge zatıâlinizde buyurun. 
NECİP BÎLGE — Sayın Başkan, bendeniz re

daksiyon bakımından bir noktayı arz etmek istiyo
rum. Evvelce bir önerge vermeyi düşünmüştüm, fa
kat zamanı geçtiği gerekçesiyle bu alınmadı. Bu iti
barla, sözlü olarak burada ifade ediyorum : 

Maddeyi okuyayım da ondan sonra ifade ede
yim; «Siyasî partilerin büyük kongreleri de dahil ol
mak üzere kongreler, disiplin organlarına sevk yet
kisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin ka
rarları ile disiplin organlarınca verilen disiplin ceza
ları hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda ka
rar alamazlar.» denilmektedir. 

Şimdi ifade bakımından bilhassa birinci satırdaki 
«Büyük kongreleri de dahil olmak üzere kongreler» 
deniyor, bu ifade biraz ağır geliyor bendenize. 34 
üncü maddede olduğu üzere, buradaki; «Büyük kong
releri de dahil olmak üzere kongreler...» yerine, «Her 
kademedeki kongreler» denebilir. Bu ifade bu şekil
de daha hafiflemiş olur. Aslında siyasî partilerin her 
kademedeki kongreleri, kongrelerde görüşme yapı
lır, görüşme kongrede yapılır, kongre görüşme yap
maz. Kanaatimce, kongreler görüşme yapamaz de
nilmesi doğru değildir, çünkü kongrelerde görüşme 
yapılır veya yapılmaz. 

Bu itibarla, bu «kongreler» tabirinin de «Kong
relerinde» şeklinde düzeltilmesinin uygun olacağı ka
nısındayım. O takdirde şöyle oluyor; «Siyasî parti
ler her kademesindeki kongrelerinde» görüşmeyi ya
pacak olan üyeler veya oraya gelen delegelerdir. 
Kongrenin kendisinin tüzelkişi olarak görüşme yap
ması söz konusu değildir. Bu itibarla, «Kongrele
rinde» ibaresi daha uygun olur. 

«Kongrelerinde» deyince, aşağıdaki «Yapamaz» 
veya «Alamaz» tabirlerinin de «Yapılamaz» «Alına
maz» şekline dönüştürülmesi uygun olacaktır. 

Yalnız burada «Alamaz» kelimesi üzerinde şu ba
kımdan durmak istiyorum; bu «karar alma» tabiri 
bize Batı dillerinden aktarma şeklindedir. Ba,şka bir 
örnek vermek gerekirse, Fransızlar mesela banyo 
alır, ama biz banyo yaparız, banyo almayız. Fransız
lar şimendifer alır veya tramvay alır, ama biz tram
vaya, şimendifere bineriz. Binaenaleyh, kendi dilimi-
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ze uygun olarak burada da «karar vermek» kelimesi 
daha uygun olacaktır. Nitekim, Anayasamızda da, 
«bu hususlarda karar verilir» tabiri geçmektedir, «ka
rar alınamaz» değil. 

Bu bakımdan, hareket edilirse, «Kongrelerinde gö
rüşme yapılamaz ve bu konularda karar verilemez.» 
denilmesi uygun olacaktır kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, sayın üyelerin bu görüşlerine 

cevabınız lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Sayın Başkan, Sayın Tutum'un sorusuna 
vereceğimiz cevap şudur : 

Toplanan kongrelerin görevleri, büyük kongre 
bakımından, 14 üncü maddede sayılmıştır. Burada, 
partinin tüzük ve programları, ondan sonra takip 
edeceği faaliyet hakkında birtakım kararlar alına
caktır. Şayet, disiplin organına sevk eden organın 
vermiş olduğu karar ve ayrıca disiplin organınca ve
rilen disiplin cezalarına ait kararlar, kongrelerde tar
tışmaya açılırsa, o zaman, bu kongrelerin amacından 
uzaklaşma durumu hâsıl olacaktır ve günlerce bu 
kongrelerin sürmesi durumu doğacaktır. 

Bütün bu mahzurları önlemek, ondan sonra, kong-
relerdeki bu tür tartışmalara da meydan vermemek 
bakımından, 'bu tartışmaların kongrelerde yapılma
ması uygun görüldüğünden, böyle bir yasaklama ge
tirilmiştir, durum bundan ibarettir. 

Diğer taraftan, biraz evvel Sayın Necip Hocamı
zın ileri sürdüğü redaksiyon mahiyetindeki görüşüne 
Komisyon olarak katılıyoruz; ona göre düzeltme ya
pıyoruz. Bu düzeltmeye göre: 

«Siyasî partilerin her kademesindeki kongrelerin
de, disiplin organlarına sevk yetkisine sahip bulunan 
parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin or
ganlarınca verilen disiplin cezaları hakkında görüş
me yapılamaz ve bu konularda karar alınamaz.» şek
linde bir düzeltme yapıldı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Değerli üyeler; 57 nci maddede şu değişiklikler, 

«Siyasî partilerin her kademesindeki kongrelerinde», 
(Birinci satırda bu) son satırda da «görüşme yapıla
maz ve bu konularda karar alınamaz» tarzında bir 
değişiklik ile maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum. 
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Disiplin cezalarına itiraz 
MADDE 58. — Siyasî partilerin disiplin organ

larınca kesin olarak verilen disiplin cezalarına karşı 
cezaya çarptırılan parti üyesi disiplin organına sevk 
eden organın veya disiplin organının görev ve yet
kisizliği yahut alınan kararların kanuna veya parti 
tüzüğüne veya içyönetmeliğine şekil, usul ve esas 
bakımından aykırı bulunduğu iddiası ile itiraz ede
bilir. Bu itirazlar, kararın usulüne uygun olarak teb
liğinden itibaren bir ay içinde, disiplin organının bu
lunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesine yapı
lır. Mahkeme bu itirazları diğer işlerden önce en 
geç bir ay içinde, basit muhakeme usulüne göre in
celeyerek karara bağlar; bu karar kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üyele
rin isimlerini kaydediyorum. 

Sayın Parlak, Sayın Tutum, Sayın Muratoğlu ve 
Sayın Bilge Söz istemişlerdir. 

Sayın Parlak, buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Tasarının 'bu maddesinin, 648'in bu konudaki 

maddesinden değişik bir tarzda düzenlendiğini gör
mekteyiz. Getirilen yeni anlayış disiplin cezalarına 
itiraz konusunda mahkemenin şekil ve usul yanında 
esas bakımından da konuyu inceleyebileceği ve bu 
konuda kesin karar verebileceği anlayışıdır. 

İkinci değişiklik de, ki bu esastan inceleme yet
kisi verildiği için, eskiden evrak üzerinde inceleme 
yapılması yerine basit muhakeme usulü kabul edil
miştir. Bu yeni değişikliği, ben, aynı Tasarının 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında getirilen bir hükümle, 
'bir nebze çelişkili görüyorum; şöyle ki : 

12 nci maddenin ikinci fıkrasında «Siyasî parti
ler, üye olma istemlerini, sebep göstermeksizin red
dedebilirler.» deniliyor. Gerek yazılı gerekçesinde ve 
gerekse Sayın Komisyon Sözcüsünün buradaki yap
tığı açıklamanın neticesi, bu 12 nci maddenin biraz 
hukuka ters düşer sorularına, tenkitlerine karşılık 
verdikleri cevap, ki yazılı gerekçede aynen şöyle ifa
de edilmiştir, «Bir siyasî parti belli bir programa 
inanan insanlar topluluğudur. Programa inanç du
yulmadığı kanaatini hâsıl eden bir kimse partiye 
alınmayabilir.» O halde, böyle bir kimse parti için
deki faaliyetleri ile disiplin organınca yeterli kanıt, 
ki bu kanaat ile ilgili olduğuna göre, mademki be
nim sana kanaatim hâsıl olmuyor; sen iyi olamazsın, 
militan olabilirsin, almıyorum diyebiliyorsa, aynı par
tinin yetkili disiplin organı da gerektiğinde ceza ve
rebildiği zaman, mahkeme esastan bunu bozmakla 

karşı karşıya bir çelişkili durum getirilmiş oluyor. 
öbür tarafta delil göstermeden, yeterli kanıt göster
meden, sadece kanaatla üye olmasını kabul etmeye
bilir; bu madde ise, esas bakımından mahkeme ku
rulacak, üye itirazını götürüp orada sözlü savunma 
ile yapacak, ma'hkeme de belgeleri ve delilleri yeter
li görmediği zaman, disiplin organının bu kararım 
bozabilecek ve üstelik bu karar kesin olacak, bu bir 
çelişkiyi ifade ediyor. Bende, bu esas yönünden ge
tirilen hükmün mutlaka Tasarıdan çıkarılması gerek
tiği kanaati hâsıl olmuştur. 

İkincisi, ben yine bir konuyu anlayamadım; eski Ka
nunda «Parti tüzüğüne ve yönetmeliğine» diye geçmek
tedir; burada ise bir içyönetmelikten söz edilmektedir; 
bunun da açıklığa kavuşturulmasında fayda vardır. 

Arz etmek istediklerim bunlardır. Saygı ile Yük
sek takdirlerinize sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Aslında disiplin işlerinin bu kadar ayrıntılı bir şe

kilde bir kurumun içişlerine bu derece müdahale ni
teliğinde düzenlenmesinin bir felsefesi olması gere
kir. Aslında, bu felsefeyi tartışmadığımız için, ne 
ölçüde geçerli olup olmadığını da şu anda kimse söy
leyecek durumda değil; ama 648'in başlattığı gele
neği, alışkanlığı, biz de bu Tasarı ile sürdürüyoruz. 
Hani, biraz daha ileri gitsek, Tasarı veya 648, par
tilere bir Devlet dairesi veya bir kamu kurumu dü
zeyine çıkartabilecek kadar bir müdahale ve bir dü
zenleme eğilimi göstermektedir. 

Aslında, disiplin hukukunda önemli olan, kurum 
düzenine aykırı davranışların disipline edilmesi ise, 
o kurumda kurumu ile kurum üyeleri arasındaki 
ilişkinin, hukukî niteliği büyük ölçüde önem taşır. 
Eğer, parti üyesi ile parti arasındaki ilişki, bu Ta
sarıda nerede ise, statü hukuku biçiminde düzenlen
mek istenirse tabiî buradaki hükümlerin hepsi geçer
li olur. Hani baktığım zaman, cezaları sayıyor; uyar
ma, kınama, partiden geçici çıkarma ve kesin olarak 
çıkarma.. İnsanın aklına hemen takılıveriyor; bir ay
lıktan kesme cezası yok galiba, neredeyse devlet me
muruna verilen cezaları aynen tekrarlamış. Partiden 
geçici çıkarmada da, devlet memurları hukukunda 
geçici süreli durdurma cezasının karşılığı olsa gerek. 

Aslında buna temel olan felsefe fazla geçerli de
ğil. Ama ne var ki, baştan itibaren böyle düzen
lenmiş, hatta biraz evvel değerli Komisyon Sözcü
sünün disiplin işlerinde yetkisizlikten söz ederken, 
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efendim hiç bir organın, hiç bir kongrenin, yani 
esas partiye hakim olan organların disiplin konula
rını tartışamayacağı ve karar alamayacağı, yani nere
deyse yargısal bir karar. İnsaf edilsin yani. 

Bu böyle kabul edilmiş; onun için fazlaca üzerin
de durmuyorum. Yalnız. 58 inci maddede getirilmek 
istenen düzenlemenin biraz karışık olduğunu düşü
nüyorum; hiç olmazsa kendi mantığı içerisinde tu
tarlı hale getirmenin mümkün olduğunu sanıyorum. 

Şimdi sanıyorum kamu hukuku açısından eğer 
disiplin konusuna yaklaşıyorsak 'burada hassas olma
mız gereken konu şudur. Mademki parti üyesiyle 
partisi arasındaki ilişkinin hukukî niteliği statüsel bir 
ilişki değildir, statü hukukunun düzenleme alanına 
girmez ve burada önemli olan itimat unsurudur, gü
ven unsurudur; öyle çok fazla katı birtakım hüküm
lerle disiplin sağlanacağını varsayarak birtakım dış 
organların müdahalesini bir türlü normal statü hu
kukunda rastlandığı gi'bi güvence sağlayacak şekilde 
düzenlemeye kalkmak aslında hedefe bizi fazla yak
laştırmaz. Zaten 'burada cezalandırılmak istenen ko
nular siyasî davranışlar mıdır, yoksa kişisel ve sos
yal yaşantısı mıdır kişinin, bunlar belli değil. Belki 
tüzükte düzenlenecek. Bunların içine yargıyı soktu
ğunuz zaman aslında yargıya pek ya'bancı gelen bir 
alanda gereksiz bir karşı karşıya getirip söz konusu 
olabilir. Diyelim ki, esas bakımdan, benden önce 
konuşan arkadaşlarımızın söylediği gi'bi esas ba
kımdan bu işe yargı müdahale edecektir. 

Düşünün; yargı esas konusunda partiye hakim 
olan üst mercilerin tamamen dışında 'bir karar ver
miş ve böyle birtakım üyeler partinin içinde.. Benim 
pek hazmedemediğim yahut sindiremediğim konular
dan biri budur. Nasıl olacaktır bu?.. «Rağmen»; par
ti ve yetkili organlarına rağmen birtakım kişiler belki 
parti ilkeleriyle 'bağdaşmadığı için, partinin yetkili 
organlarının kararlarına aykırı hareket ettiği iddia
sıyla ve en azından o izlenimle yetkili organların 
aldıkları kararlara rağmen birtakım kişiler parti üye
si olarak devam edecekler.. Bu nasıl bir friksiyon 
yarata'bilir, bilemiyorum. Onun için bu türlü işler as
lında parti içerisinde bitmelidir. Çok önemi bir şe
kilde kamuyu ilgilendren 'bir nokta olmadıkça yargı
nın müdahalesinin caiz olacağı kanısında değilim 
özellikle esas açısından. Ama şekil ve usul açısından 
olabilir. Nitekim böyle bir önerge olduğu için üze
rinde ayrıca bir açıklama yapmak istemiyorum. Yal
nız. bu arada Sayın Tan ile birlikte 58 inci maddenin 
daha düzgün bir şekilde aca'ba kaleme alınması müm
kün mü diye düşündük, şöyle bir fikir ortaya attık. 

Eğer ilgi görürse değerli Komisyona hemen bu met
ni vere'biliriz. 

Bir kez burada «Siyasî partilerin disiplin organ
larınca kesin olarak verilen disiplin cezaları» diyor, 
bu pek açık değil. Hangi organların verdiği kararlar 
kesindir?.. Bize göre mahallî teşkilat disiplin organ
larınca verilen kararlara ilgili kişi yahut disiplin ku
ruluna sevk yetkisine sa'hip merci esas ve şekil bakı
mından merkez disiplin organına itiraz edebilmeli, 
merkez disiplin organı veya partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grubu disiplin organı kararlarına da 
ilgililer tarafından yalnız yetki ve şekil bakımından 
itiraz hakkı olmalı. Bu itiraz parti genel merkezinin 
bulunduğu yerde asliye hukuk mahkemesine yapı
labilir. Ma'hkeme bu itirazı burada belirtildiği gibi 
en geç bir ay içerisinde basit muhakeme usulüne gö
re inceleyerek karara bağlar. Bu kararların kesin ol
duğu da tekrarlanabilir. Sonunda da disiplin organı 
kararlarına itiraz hakkının bir ay içerisinde kullanı
labileceği de ayrı bir fıkra halinde söylenebilir. 

Burada getirdiğimiz yenilik yahut... 
BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur.. 
CAHİT TUTUM — Bitiriyorum, bağlıyorum Sa-

Sayın Başkanım. 
Burada getirdiğimiz yenilik şudur: Siyasî partile

rin mahallî teşkilat disiplin organlarınca verilen ka
rarlara itriaz biçimi hiç olmazsa netleşmektedir ve 
daha sonra bu itiraza belki yetkili kurullara, disiplin 
kurullarına sevk yetkisi taşıyan kimselere de disiplin 
organının verdiği kararlara itiraz imkânı da yine o 
hiyerarşi içerisinde ve yargı organına gitmek kay
dıyla bir hak tanınmaktadır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, pek 

muhterem üyeler; 
Efendim, benden evvel konuşan iki arkadaşımız 

Sayın Tutum ve Sayın Parlak da diyebilirim aynı 
noktaya değindiler. Fikirlerine esasta katılıyorum; 
yalnız bir-iki nokta var ki, yüksek huzurunuzda dile 
getirmek istedim. ? ?v^ 

Şimdi disiplin cezalarına itirazı ele alan bu mad
de, alınan kararların kanuna veya parti tüzüğüne 
veya iç yönetmeliğe şekil, usul ve esas bakımından 
aykırı bulunduğu iddiasıyla itirazı derpiş ediyor. Bi
zim de kanaatımıza göre şekil ve usul bakımından 
inceleme yapıla'bilir; fakat esas bakımından yapıl
mamak lazım mahkemece. Zira şimdi burada cezayı 
gerektiren partilinin 'halleri ne olabilir, düşünelim. 
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Bana göre üç kategoride toplayabiliriz. Bir tanesi, 
bu partilinin diğer partililerle arasında geçmiş olan 
bir hadise olabilir; mesela hırsızlık gibi. Burada am
me hukukuna taalluk eden bir durum vardır, adlî 
merciler işe el koyacaklardır. Demekki partilinin di
siplin organının dışında bir olay. Bundan sonra bir 
hadise daha düşünülebilir; o da faraza herhangi bir 
vecîbesini yerine getirmemiş olması. Husûsî hukuka 
taalluk eden bir davranış olabilir; faraza borcunu 
ödememesi gibi. Bu da partinin disiplin organlarının 
yine dışında kalan bir olaydır. Şimdi bir üçüncü hal 
kalıyor elimizde. O da kanaatıma göre partilinin, 
mensup bulunduğu partinin felsefesine ve menfaat-
larına aykırı bir davranış içerisine girmesidir. Çünkü 
bu artık mahkemelerin dışında, kanaatıma göre ta
mamen partinin partiliyle iç bünyesine taalluk eden 
bir hal oluyor. 

Şimdi farz buyurunuz ki, bir disiplin kurulu, 
bir partiliye hareketinin partinin politikasına, felse
fesine, esprisine, menfaatlarına aykırı olduğu iddia
sıyla ceza veriyor. Biz bunu hakimin önüne getiri
yoruz. Hakim şimdi öyle bir durumda ki, adeta par
tinin kendisi imişcesine o partilinin hareketinin par
tinin felsefesine, menfaatlarına, politikasına faraza 
doğru olduğunu söylüyor, hem de verdiği karar ke
sin.. Şimdi bu durumda mahkemeyi tamamen poli-
tize etmiş olmuyor muyuz?.. Tamamiyle hakim kal
kıyor, o partinin menfaatini ve politikasını tespit et
miş oluyor doğru olup olmamak bakımından üyenin 
cezalandırılması yönünden. 

İşte ben bu bakımdan tamamen mahzurlu görü
yorum. Hâkimi bu davranışın içerisine sokmamız 
hem yersizdir, hem isabetsizdir ve hem de haksızdır. 
Çünkü partinin tamamen iç bünyesine taalluk eden, 
kendi içerisinde değerlendirmesi gereken hallerdendir 
bunlar, bir partilinin o partinin menfaatları veya po
litikası doğrultusunda hareket etmiş olmaması. 

Şimdi burada şöyle bir durumu dermeyan edebi
liriz. Bu itirazlara parti kendi bünyesi içerisinde bak
malıdır. Mesela ilçe disiplin kurulunun verdiği ceza
ya il disiplin kurulu nezdinde itirazda bulunulabilir, 
il disiplin kurulunun verdiği cezaya da yüksek disip
lin kurulu nezdinde itirazda bulunulabilir ve burada 
akla gelen bir tek soru kalıyor; yüksek disiplin ku
rulunca verilen bir cezaya ne yapılacaktır?.. Onun da 
hukukumuzda, tatbikatımızda yeri var biliyorsunuz. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu böyledir. Bi
lindiği üzere o Kurulun mensuplarıyla arasında vaki 
herhangi bir tasarrufuna, tecziye vesair herhangi bir 

tasarrufuna yine ilgili o kurul nezdinde itirazda bu
lunabilmektedir. Yani tatbikatımızda ve hukukumuz
da emsali var. 

Şimdi 'bir tek husus daha hatıra gelebilir. Ka-
naatımıza göre o da şudur. Diyelim ki, adlî merci
lerin kontrolü dışında tuttuk ve parti organları ta-
rafgirane ve haksız davranışların içerisine girdiler. O 
halde ne olacaktır?.. 

Sayın üyeler; 
O halde kanaatımıza göre olması icap eden, par

tinin bu türlü haksız ve icapsız davranışlarının ne
ticesine katlanmak durumunda kalmasıdır. Tabiatıy
la bu tasarruflar tevali ettiği zaman bir antipati ha
nesi teşekkül eder ve neticede bundan da parti zarar 
görmüş olur. 

Netice itibariyle maruzatım şudur ki; bu olay, 
yani cezanın esastan incelenmesi keyfiyeti tamamen 
partinin iç bünyesine taalluk etmektedir. Mahkeme 
leri bu işin içerisine sokmak kanatimce tamamen 
'hatalı olur. Zira, hâkimin verdiği karar kesin oluyor 
ve hâkim politik bir konuyu o partinin felsefesi ve 
menfaati doğrultusunda olup olmadığını kararlaştır
mış oluyor ki, buna, bana göre bir yerde hakkı da 
olmamak icabeder; çünkü sübjektif bir değerlendir
me olacaktır bu. 

İşte, bu sebeplerden dolayı maddedeki esastan 
inceleme meselesinin, yani «esas» kelimesinin çıka
rılmasını arz ve teklif ediyorum. Bu konuda bir öner
gemiz de vardır; takdir yüksek heyetinize aittir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NEGtP ıBtLÖE — Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlar; 
Benden önce konuşan arkadaşlarımız mevcut mad

denin, disiplin cezalarına itirazın mahkemede görül
mesi bakımından fazla geniş tuituldulğu ve yargı or
ganının bu işe müdalhelesinin doğru olmadığı husu
sunu beliritmıiş oldular ve bilhassa üzerinde durduk
ları nokta; «Şekil ve usul bakımından bir yargı de
netimi söz konusu olabilir ise de esas bakımından bir 
denetimin doğru olmayacağını» ifade ettiler. Bir ba
kıma doğru denilebilir. Bendeniz bir başka noktadan 
bunun üzerinde duracağım. O da şudur: 

Madde metnine göre, disiplin organlarının ver
miş olduğu bütün cezalar hakkında yargı organına 
itiraz edilebileceği anlamı çıkmaktadır. Bu bakım
dan biraz fazla geniş diye düşuolürüm. Çünkü, «Par
ti veya demek, (O da bir dernektir. Geçen gün pare
nin demek olup, olmadığı hususu ifade edilmişti.) 
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Mödenî Kanunumuz hükümlerine göre cemiyetler 
{Orada cemiyet tabiri geçmektedir) siyasî, ahlakî, be
diî vs. gibi maksatlarla kurulur» denilmektedir. Ya
ni, siyasî maksatla kurulan bu topluluk da bir der
nektir aslında; ama özel bir niteliği bulunduğu mu-
rkakkaikitır. 

Şimdi, disiplin organlarınca verilen bir uyarma 
veya bir kınama cezası yargı organına gidebilecek. 
Çıkarma cezası da gidebilecek. Çıkarma cezasının yar
gı organına gitmesi uygun görülebilir. Çünkü, partiy
le ilişkisi tamamen kesildiği için çok ağır bir cezadır. 
Bu itibarla onun yargıya gitmesinde bir yarar umu-
labilir; ama bir uyarma veyahutlta bir kınama ceza
sının dahi yargı organına gitmesi biraz fazla müda
haleyi icabettirir bir durum ortaya çıkarabilir. Nite
kim, Medenî Kanunumuz «Azanın hukukunu vikaye, 
azanın hukukunu koruma bakımından mahkemeye gi
dilebileceği» ni ve bunun da «...karara ittik tarihin
den itibaren bir ay içerisinde yapılması lazım geldiği» 
mi ifade etmektedir 68 inci madde. Burada da aynı şe
kilde bir aylık bir süre konmuştur. Bu süre, Medenî 
Kanun hükümlerine de uygundur. Yani, oraya para
lel bir durumdur. İlla ona uyulması lazım gelmez. Bu, 
20 gün de olabilir- veya 45 gün de denilebilirdi; fakat 
kanunlardaki birliği sağlama bakımından bir ayın ka-
(bul edilmesi uygundur kanımca, Ayrıca, yine Mede
nî Kanunumuzun 65 inci maddesi bakımından «An? 
cak çıkarma cezaları içlin malhkemeye gidilebileceği» 
kalbul edilmiştir denilebilir. Gerçi burada «Mahkeme
ye gidilemeyeceği» hakkında hüküm vardır; ama Yar-
gıtayımızın içtihat birleştirme kararıyla ortaya çık-
kartmış olduiğu görüş; «Çıkarma cezaları bakımından 
dahi yargı organına istisna olarak ancak bazı nokta
lardan müracaat edİldbilmesinin mümkün olacağını» 
ifade etmektedir. Maddeyi aynen okuyorum. «Nizam
name; (Malumu âliniz olduğu üzere Medenî Kanun 
ta 1926'da kabul edilmiş olduğu için orada nizam
name tabiri geçmekte) Azadan birinin cemiyetten 
çıkarılmasını mucip esbabı tayin edebileceği gÜbi se
bep beyan olunmaksızın ihraç müsaadesini dahi vere
bilir. Her iki takdirde dalhi ihraç aleyhine ikâme-i dâ
va olunamaz» Medenî Kanun, dava açılamayacağı
nı ifade etmiştir; Ancak ikinci fıkrada, «Nizamname
de ihraca dair bir hüküm mevcut değilse ihraç an
cak" cemiyet kararıyla ve muhik sebeplerle müsteni
den olabilir. Deniliyor. Yani, Nizamname veya tü
zük ihracın hangi hallerde verilebileceğini açıkça be
lirtmemiş ise, bu kararın muhik sebeplere müsteni
den' lölmaıması halinde mahkemeye müracaat edile-
Ibilir» diye ifade etmektedir. 

Şimdi, bizim 54 üncü maddemizde «îSiyasî parti
lerin hangi organlarının hangi tür cezaları hangi fiil
ler karşısında verebilmesinin tüzükte gösterileceği, 
haltta gösterilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. 
Bu itibarla, nizamnamede veya tüzükte bunun göste
rilmemiş olması hali söz konusu olmayacaktır. Bu
nun 'gösterilmesi lazım gelecektir; fakat buna rağ
men Yargıtayımız ta 1950 lerde vermiş olduğu bir iç
tihat birleştirme kararında «Tüzükte hangi hallerde 
çıkarma cezasının verileceği belli edilsin - edilmesin 
mahkemeye müracaat edilebileceği»ni kısıtlı bir şe
kilde kalbul etmiştir. O da şudur, aynen okuyorum, 
Yargıtayın vermiş olduğu içtihat birleştirme kararı
nın özetini: «Tüzükte ihraç sebebi gösterilmiş olan 
hallerde verilen ihraç kararı aleyhine ihraç sebebinin 
mahiyet ve keyfiyetine dokunülmaksızın...» Yani, bu 
tür fiil ihraç cezasını mucip olurdu veya olmazdı. 
Buna dokunulmaklsızın «...yalnız ispata ve şekle da
yanılarak ve tüzükte ihraç sebebi gösterilimeyen hal
lerde de cemiyetin bu hakkını suiistimal ettiğinden 
bahisle çıkarma kararı aleyhine dâva açılabilir.» De
mek kıi, tüzükte ihraç sebebi gösterilmiş olan haller
de, (Ki. Partiler Kanunu bunun gösterilmesi lazım 
geldiğini ifade ediyor) ancak bunun şekline ve ispatı
na taalluk eden hususlarda, yani «Fiilin vakî oldu
ğu ispat edilmemiştir. Bu bakımdan ceza verilmesi 
uygun değildir» diye böyle bir dâva açılabilir. O fiil 
cezayı gerektirir mi, gerektirmez mi bunun mahiyeti
ne dokunmayacak; ama ispat edilmiş veya edilmemiş
tir. Bu nokta üzerinde dava açılabileceğini kabul et
miş bulunmaktadır. Böyle olunca, benim kanaatimce 
de «Şekil ve usul bakımından mahkemeye müracaat 
edilebileceği» ifadesi doğru yani kesin ise de, esas 
bakımından müracaat edilmesi, yani mahkemeye da
va açılabilmesi doğru olmaz gibi gözükmektedir pren
sip itibariyle. Ancak, Yargıtay içtihadının ikinci kıs
mında söylemiş olduiğu bir nokta var, o da şudur: 
«Ya hakkın suiistimali yoluna gidilmişse?» Yani 
dernek, (Ki, burada parti) parti o ihraç kararını ve
rirken kendisine tüzükle ve kanunla tanınmış olan bu 
hakkı suiistimal etmişse, takdir hakkını kötüye kul
lanmışsa ne olacak?.. İşte bu bakımdan, Yargıtayı-
mızın vermiş olduğu karara göre ihraç kararına karşı 
esas bakımından da dava açılmasının uygun olacağı 
söylenebilir. 

BAİŞIKIAN — Sayın Bilge, süreniz dolmuştur. 
NBOtP BİLGE — Kesiyorum efendim. 
Bu bakımdan, bütün disiplin cezaları bakımından 

mahkemeye gitmek doğru değildir. Sadece ihraç ka
rarları bakımından gidilmesi doğru olur. ötekileri 
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için buna lüzum olmadığı kanısındayım. İhraç kara
rıyla sınırlartmalı'di'r. Onun dışında da, yine Yargıta-
yımızın vermiş olduğu karar doğrulusunda «Hak
kın suiistimali veya kötüye kullanılması» şeklindeki 
durum bakımından da mahkemeye gidilmesinde ya
rar olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bilge. 
iSayın Komisyon; sayın üyelerin konuşmalarına 

oevap lütfen. 
ANAYASA KlOMtSYONU ADINA İSA V1AR-

IDAL ı— Sayın Başkan, değerli arkadaşilarım; 
«Disiplin cezalarına itiraz» başlığını taşıyan 58 

inci maddede, «Disiplin organlarınca kesin olarak 
(verilen disiplin cezaları» denilmektedür. Yani bundan 
maksat, disiplin organının vermiş olduğu ceza, bir 
üst organa itirazdan sonra daha başka itiraz mercii 
kalmadan verilen kesin cezayı ifade etmektedir. Ya
ni, il disiplin organının vermiş olduğu bir cezaya 
merkez disiplin organında kiraz hakkı vardır. Bura
ya yapılan itiraz reddedildikten sonra, artık disiplin 
cezası kesinleşmiştir. Bu ceza kesinleştikten sonra yar
gı yoluna başivurrna imkânı sağlanmıştır. 

Sayın Parlak konuşmasında, bu maddenin, 12 nci 
maddenin 2 nci fıkrasıyla çelişki teşkil ettiğini ileri 
sürdüler. Şimdi 12 nci maddenin 2 nci fıkrası, bir ki
şinin siyasî partiye üye kaydının parti tarafından 
hiçbir gerekçe göslterilimeksdzin reddedileceğini amir
dir. Halbuki burada, partiye kayıtlı bîr üyenin hak
kında disiplin organı tarafından verilen bir disiplin 
cezası bahis konusu olmaktadır. Bu disiplin cezası, 
kesin ihraç cezası da olabilir, geçici çıkarma cezası 
da olabilir, kınama ve uyarma cezaları da olabilir 
O yönüyle 12 nci maddeyle çelişki olduğuna kabul 
etmiyoruz; zira mahiyetleri apayrıdır. Çünkü, başlan 
gıçta /parti o üyeyi bünyesine almıştır, o üye partinin 
program, tüzük ve felsefesine uygun düşüncede biri
si olduğu kabul edilerek partiye girmiştir; ama bila-
hara partinin tüzük ve programına aykırı davranış
larda bulunduğu için de ihraç etme hakkının partiye 
verilmesi gayet tabiî bir şeydir. Aksi takdirde parti 
içi disiplinin korunması mümkün değildir. 

îçyönetmelikten ne kastedildiği soruldu. Partinin 
tüzüğünden gayri, tüzüğün dışında kalan diğer talî 
konuların düzenlenmesi babından yönetmelik hazırlan
maktadır. Bu yönetmelik partinin içyönetmeliği olarak 
tavsif edilmiştir. Bu, merkez karar organının hazırla
dığı yönetmelik de olabilir, grupların hazırladığı ken

di içyönetmeliği de olabilir, bu yönetmelikleri kastet
mektedir. 

Sayın Tutum'un beyanlarında, disiplin organlarının 
ve disiplin cezalarının çok geniş bir düzenlemeye tabi 
tutulmasırtın nedenini anlayamadıklarını, bunların par
tilerin kendi tüzüklerinde düzenlenmesinin daha doğ
ru olacağı görüşü ileri sürüldü. Başlangıçta da ifa
de ettiğim gibi, bu maddeleri düzenlerken, parti içi 
oligarşinin nispeten azaltılması amaçlanmıştır. Bu 
oligarşi, merkez karar organının almış olduğu karar
larda olduğu gibi, disiplin organının kararlarında da 
pekâlâ mevcut olabilir. Merkez karar organıyla di
siplin organı üyeleri her iki yılda bir parti kongre
lerinde seçilmektedirler. Aynı hizbin, aynı görüşün 
sahibidirler, birbirleriyle daimî bir temas halindedir
ler. Parti içinde kendilerine karşı düşünceye sahip 
olan bir kişinin kongrelere yakın bir zamanda, kong
relerde kendilerine muhalefet etmesini önlemek ba
bından birtakım tedbirler düşünerek o üyeyi geçici 
olarak veyahutta kesin olarak ihraç yoluna gidebi
lirler. Geçmiş dönemde bu tür olaylar parti içinde 
daima olmuştur, bundan sonra da olması muhtemel
dir. O bakımdan, biz bu şekilde ayrıntılı bir düzen
leme getirmekte fayda bulduk. Bu gibi samimiyet
siz, gerçek dışı tasarrufları nispeten önleyebilmek için 
bu düzenlemeyi getirdik. O bakımdan, Sayın Tutum' 
un bu kadar geniş düzenlemeye gerekçe olarak ne 
gösterildiği konusundaki gerekçemiz budur, o bakım
dan geniş bir düzenleme getirilmiştir. Gerçi, nazarî 
olarak Sayın Tutum'un sözlerini kabul etmemek müm
kün: değil; ama bu nazariyatı tatbikata intikal ettir
diğimizde bambaşka bir işlev şeklinde tatbik edilmek
tedir; nazariyat her zaman tatbikatta geçerli değildir. 

Sayın Muratoğlu, daha ziyade esas bakımından 
mahkemeye itirazın, mahkemelerin politize edilmesi 
olacağı endişesini ileri sürdüler. Biz düzenlememiz
de, hangi fiile ne tür disiplin cezası verileceği konu
sunun tüzüklerde belli edilmesi zorunluluğunu getir
dik. Mahkemece yapılacak iş, verilen disiplin cezası
nın esas bakımından incelenmesinde, tüzükte gösteri
len fiilin karşılığı ceza verilmiş mi, verilmemiş mi, onu 
kontrol etmek; ayrıca, verilen bu cezaya mesnet edi
len fiilin işlendiği hususunda hiçbir delil, hiçbir belge 
olmadan bu tür bir ceza verilmesi karşısında tabiatıyla 
bunun esası hakkında da karar verme yetkisini mah
kemelere vermeyi de üyenin bir garantisi olarak gör
dük. Bundan evvelki düzenlemede sadece şekil ve 
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usul bakımından üyelerin mahkemelere itirazı hiçbir 
netice vermemiştir ve siyasî partiye mensup kişiler 
bunlardan yıllarca şikâyet etmişler, mutazarrır ol
muşlardır. Yapmış oldukları itirazlar mahkemelerce 
sadece evrak üzerinden olduğu için de gereken neti
ceyi elde edememişlerdir. 'Bu şikâyetler de göz önün
de tutularak, mahkemelerde basit mahkeme usulüyle 
bu itirazların yargılanması ve itirazların mahkemece 
tetkiki de uygun görülmüştür. Politize olma tehli
kesi, artık o mahkemede bulunan hâkimin kendi 
şahsî görüşüne göre değişecektir, politize olan hâkim 
olacaktır, olmayan hâkim olacaktır. Artık bu politize 
olacak diye bu itirazın mahkemelere götürülmemesi 
bizce mümkün değildir. Mahkemeler 'bitaraf hareket 
etme koşuluyla orada bulunuyorlar. O bakımdan, bu 
görüşe de katılmak mümkün görülmemiştir. 

Sayın Bilge Hocamızın görüşmelerinde bir yerde 
haklı bir durum gördük., O da, Anayasamızın 129 
uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında, «Uyarma ve kı
nama cezalarıyla ilgili alanlar hariç, disiplin karar
ları yargı denetimi dışında bırakılamaz.» hükmü 
bir dereceye kadar kabul edilebilirse de, bu hüküm 
daha ziyade kamu personeliyle ilgili bir hükümdür. 
Biz burada, siyasî partiler bir kamu teşekkülü olma
dığı için, bir dernek mahiyetinde kabul ettiğimiz için, 
her üyenin kendisine uygulanan cezanın türü ne olur
sa olsun, bu cezaya karşı en son merci olarak yargı 
yoluna başvurmasını uygun gördük, öyle üye vardır 
İki, kınama veyahut da uyarma cezasına çarptırılmış
tır, aldırmaz; fakat öyle bir üye vardır ki, partide 
isim sahibidir, belli mevkilere kadar gelmiştir, onun 
hakkında verilen bu tür bir ceza onun parti içi say
gınlığını yitirir mahiyette gözükebilir. Pekâlâ o üye
nin de bu cezanın haksız olduğuna inandığı takdirde 
yargı yoluna gitmesinde muhtardır. Artık bu üyenin 
kendi şahsî takdirine bırakılmıştır. 

Bu bakımdan, bütün cezalar için bu yolun açık 
tutulmasında fayda umduğumuz için bu düzenlemeyi 
getirdik. 

Sayın Necip Hocamızın, esas bakımından görüş
leri kısmen bizim düzenlediğimiz görüşlere yakındır. 
Mahkemeler geçici çıkarma veya kesin çıkarma ceza
larının sübutu bakımından da inceleme yapmalarında 
yarar vardır; çünkü sübulta ermeyen bir fiilin karşı
lığında bir ceza verilmesi kanuna ve hukukun genel 
prensiplerine de aykırı düşer. O yönleriyle esas ba
kımından mahkemenin inceleme yapmasında yarar 
vardır. 

Benim bu madde üzerinde konuşmacılara verebi
leceğim cevap bunlardan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Değerli üyeler; 
Madde üzerinde, bu madde üzerinde sorusu olan 

ve redaksiyon teklifinde bulunan sayın üyeler lütfen 
işaret etsinler. Sayın Parlak, Sayın Tutum, Sayın Yar-
kın, Sayın Genç. Evet, bu kadar efendim 4 sayın üye
miz. 

Sayın Parlak, buyurun. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Ben, konuşmamda 12 nci maddenin gerekçesinde 
de ifade edildiği gibi, iki maddede düzenleme var, 
bir kişinin, partiye sebep gösterilmeden üye alınama-
yabilir, düşüncesine karşılık bu maddede üyenin di
siplin organlarının verdiği kararlara karşı şekil ve 
usul yönünden esastan mahkemeye itiraz edebilmesi 
ve mahkemenin bu konuda karar verebilmesinin bir 
çelişki olup olmadığını sordum. Sayın Sözcü ise, 12 
nci maddeyle burada sanki ihraçların çelişki sayılma
yacağı... Ben böyle bir şey demedim. Her disiplin ka
rarının, mademki parti kendi felsefesine uymayan 
kişileri almamakta serbesttir, o halde vereceği disip
lin kararlarında da mahkemeye karşı esas bakımın
dan sorumlu olmaması lazımdır. Bu konuda düşün
celerini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Vardal, tek tek mi cevap lütfedeceksiniz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA ISA VAR

DAL — Sayın Başkan, Sayın Parlak'ın görüşüne ka
tılmıyoruz. Sayın Parlak'ın görüşü istikametinde bir 
madde düzenleme yoluna gidersek, o zaman parti 
içi oligarşinin önlenmesi mümkün olmayacaktır; çün
kü istediğini partiden uzaklaştıracaktır, çeşitli baha
neler ileri sürmek suretiyle biraz evvel de ifade etti
ğim gibi, kendi görüşüne aykırı bir tutum içerisin
de bulunan kişilerin partiden uzaklaştırılması pekâlâ 
mümkün olacaktır. Biz, üyelerin bu gibi kanunsuz ta
sarruflar karşısında haklarının korunması bakımından 
yargı denetiminin şart olduğu görüşündeyiz, o ne
denle, o görüşe katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; iki küçük 

sorum var. 
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Biri, disiplin cezalarının genellikle yargı deneti
mine tabi tutulmasının nedeni bu cezaların kişinin 
öz statüsünde olumsuz etkiler bırakması yüzünden
dir. örneğin; memur hukukunda kişi terfi edemez 
veya belli mevkilere getirilemez. Daha çok gönüllü 
yazılma esasına dayalı olan parti üyeliği için disiplin 
cezasının kişinin statüsünde böyle vahim bazı sonuç
lar doğurmadığına göre, acaba bunu neden statü hu
kukuna yaklaştırmak için bu kadar katı bir düzenle
meyi öngörüyorlar?.. 

îki; Değerli Komisyon Sözcüsünün esas ve usul 
konusunda ileri sürdüğü örnekleri doğrusu tam anla
yabilmiş değilim. Örneğin; «Hiçbir delil olmadan bir 
ceza verilmesini önlemek istedik» diyorlar. Eğer or
tada hiçbir vakıa olmadan, hiçbir delil olmadan ceza 
verilmişse, bu olsa olsa belki bir yetki ve şekil so
runu olur. Esastan kastımız bizim takdir hakkıdır. Da-
nıştayımızın geçen dönemdeki, 12 Eylülden önce tak
dir hakkının takdiri konusundaki müdahaleler yü
zünden ne kadar müşkülatla karşılaştığı olaylarla sa
bittir. Şimdi mahkememizi esasa sokmak suretiyle bu 
konuda acaba takdir hakkının takdiri konusunda tar
tışmalara neden olmayacak mıdır ve çok daha teh
likeli spekülasyonlara neden olacak bir sonuç doğur
mayacak mıdır böyle bir müdahale?.. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet Sayın Vardal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA ISA VAR

DAL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Tutum, «Siyasî parti üyelerinin kamu huku

kundaki memurların statüsüne benzemediğinden do
layı disiplin cezasına maruz kalmaları, onların statü
lerinde ne gibi değişiklikler yapacaktır?» sorusunu sor
dular. 

Bir siyasî parti üyesi icabında geçici çıkarma ceza
sına maruz kaldığı takdirde, cezaya uğradığı bir yıl
lık geçici çıkarma cezası süresi içerisinde kongreler 
yapıldığı takdirde belki de o üye merkez karar orga
nına kadar seçilebilecektir. Sırf bunu önlemek için 
kongreye iştiraki temin maksadıyla bir yıl süre ile 
bir geçici cezaya maruz kaldığını düşünelim, statüsün
de bir değişiklik olacaktır. Merkez karar organı üye
sidir, büyük kongre yaklaşmıştır, sırf büyük kongre
ye iştiraki önlenmek için böyle bir cezaya maruz bı
rakılabilir. Cezaya maruz bırakıldığı zaman da kongre
ye iştirak edemeyecektir, belki de tekrar merkez ka
rar organına gelemeyecektir. 

O yönleriyle biz bütün bunları önlemek babından 
böyle sıkı bir rejim getirdik. 

Diğer taraftan, mahkeme esas bakımından incele
mesinde disiplin organının vermiş olduğu takdir hak
kına dokunamayacaktır. Niçin dokunamayacaktır?.. 
Biz diyoruz ki, «Hangi fiilin karşılığı ne tür disiplin 
cezası verileceği açıkça tüzüklerde gösterilir.» Artık 
disiplin organı vermiş olduğu kararlarda bunun sınır
ları dışına çıkamayacaktır; çünkü verilecek cezanın 
karşılığı olan fiil de bellidir; ama bunun dışına çık
mışsa tabiatıyla mahkeme «Bu fiilin karşılığı bu ce
za değildir. Niçin bu cezayı verdin?..» diyebilecektir. 

Bu nedenle, mahkemenin disiplin organının takdi
rine karışması her zaman olmayacaktır. Ne zaman ola
caktır?.. Şayet disiplin organı takdir hakkını kullanır
ken tüzükte gösterilen fiilin karşılığı suça hükmetme-
mişse o zaman pekâlâ olacaktır, aksi takdirde takdir 
hakkına karışma diye bir konu mevzubahis olmaya
caktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan; bu 

konuyu «Esas» kelimesinin çıkarılmasıyla ilgili öner
geler var. Onun lehinde söz alarak aynı zamanda hem 
soru, hem açıklama olarak getirmek gereğini duydum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; 
Getirilen bu Tasarıda aslında politikacılara çok 

büyük güvensizlik duyulmuş. Burada parti organları
nın verdiği disiplin cezalarına esas bakımından itiraz 
etme yetkisini tanımakla da bu güvensizlik açıkça dile 
getirilmiştir. Bizim amacımız politikacılara güvensiz
lik değil, iyi politikacıları parti kademelerine getirmek; 
ama onlara da güvenmek. O nedenle acaba bu, bu 
anlamda mıdır?.. Birinci sormak istediğim bu. 

İkincisi; «Şekil» ile «Usul» kelimeleri birbirine 
çok yakın ve aynı anlama gelen kelimelerdir. 1961 
Anayasasında idarî işlemlerde yargının yetkisini, sı
nırını tayin ederken; «Yetki, şekil, sebep, onur ve 
maksat» kelimelerini kullanmışlardı; idarî yargılama
da da «Yetki» ve «Şekil» kelimeleri kullanılmıştı. Bu
rada «Usul» ve «Şekil» deniliyor. 

Acaba, Sayın Komisyonumuz «Yetki» ve «Şekil» 
kelimeleri ile bunu değiştirmeyi arzu ederler mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Vardal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA ISA VAR

DAL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
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Sayın Genç, «Politikacılara güvensizlikten dolayı 
böyle ayrıntılı düzenlemelerin getirildiğini.» söyledi
ler. Aslında, politikacılarımıza güvenmemiz gerekir. Bu 
memleketin dürüst, çalışkan, namuslu politikacılara 
ihtiyacı var ve biz hiçbir politikacının da dürüst ol
madığını iddia etmiyoruz; ama siyasî partilerin kendi 
iç bünyeleri birtakım hiziplerin, görüş farklılıklarının 
daima çatıştığı bir zemindir. 

Bu zemin içerisinde herkes kendi görüşlerini parti 
içinde hâkim kılabilmek için, kanunî, kanunsuz bir
takım tedbirlere başvurmak durumundadır. 

O nedenle bu gibi çatışmaların neticesinde verile
cek kararların kanunsuz olmaması için, bu tür bir 
düzenlemeye ihtiyaç vardır ve bu düzenlemeler içeri
sinde de partiler kendi çalışmalarını yürüteceklerdir 
ve hiçbir üye bu şekilde mutazarrır duruma düşmeye
cektir. 

Diğer taraftan, «Şekil» ve «Usul» kelimelerinin 
birbirine çok yakın olduğunu söylediler. Bir yerde 
haklı olabilirler; ama «Şekil» ve «Usul» kelimeleri ge
rek mana ve gerekse tatbik durumu itibariyle ayrı 
unsurlardır. 

Mesela, bir disiplin organının daimî toplanıp ka
rar vereceği bir yer vardır. Bu disiplin organı daimî 
toplanıp karar vereceği bir yerde değil de, bir disip
lin organı üyesinin evinde toplanırsa; bu şekilde bir 
karar verirse, şekil unsurunu ortadan kaldırmıştır; 
ama usul bakımından; toplanma nisabı olmadığı hal
de, toplanmış, bir karar vermişse, bununla da usulü 
ihlal etmiştir; yani bunları birbirinden ayırmak ge
rekir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili önergeleri okutu

yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 58 inci madde

sindeki «... ve esas...» kelimesinin çıkartılması «Ve» 
bağlacının «Şekil» kelimesinden sonra konulması say
gı ile arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

Yüksek Başkanlığa 
58 inci maddenin üçüncü cümlesinde yer alan 

«... esas...» kelimesinin Tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Enis MURATOĞLU İbrahim GÖKTEPE 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 58 inci maddesinin üçüncü satırında yer 

alan «... şekil, usul ve esas bakımından...» ibaresi ye
rine, «Şekil ve usul bakımından» ibaresinin konulma
sını arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM Şerafettin YARKIN 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanununun 58 
inci maddesinin üçüncü satırındaki, «... veya içyönet-
meliğine şekil, usul ve esas bakımından...» bölümün
deki «Esas» kelimesinin çıkartılarak «... veya içyönet-
meliğine şekil ve usul bakımından...» şeklinde değiş
tirilmesi arz ve teklif olunur. 

Saygılarımla, 
özer GÜRBÜZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 58 inci mad

desinin üçüncü satırında bulunan «Şekil, usul ve esas 
bakımından» tabirinin içinde, yer alan «Esas» kelimesi
nin Tasarıdan çıkarılmasını arz ve talep ederim. 

Remzi BANAZ 
Gerekçe : 
Partilerin disiplin organlarınca verilen kararlarına 

itiraz üzerine hukuk hâkimlerinin incelemelerinin şe
kil ve usul yönüyle sınırlı tutulmaması gerekir. Esas 
yönünden inceleme hâkimleri politik tercihlerle karşı 
karşıya bırakacaktır. Hâkimler politik tercihleri ka
rara bağlama durumunda kalacaklardır, önergemiz 
bu sakıncalı durumu önleme amacına yöneliktir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yasa Tasarısındaki 58 inci maddeye Anayasa Ko

misyonu üyesi olarak muhalefetim uyarınca aşağıda
ki cümlenin eklenmesini önerir, madde üzerinde ko
nuşmama izin verilmesini dilerim. 

«Mahkeme kararı, üyenin dileği halinde ilk kongre
de, kongre üyelerinin bilgisine sunulur.» 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

BAŞKAN — Evet, değerli üyeler ilk önerge üze
rinde Sayın Güray söz istediler, buyurun Sayın Gü-
ray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygıde
ğer üyeler; 

Bir «Esas» kelimesi üzerinde epey uzunca tartış
ma cereyan etti. Ancak, bu kelimenin ve sonrasında
ki mahkemeye itirazın önemini muhakkak ki takdir 
edersiniz. 

Ancak, daha önce Sayın Hocam Necip Bilge esas 
yönünden konuya yaklaştığından ve diğer arkadaşla
rım da benim söyleyeceğim birçok hususu belirttik-
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ierinden, ben sadece usul hukuku yönünden konu
yu açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Şimdi, Sayın Komisyon isabetli olarak yargılama 
usulleri içinde basit olanını tercih etmiştir. Ancak, 
basit yargılama usulünün tabiatında duruşma icrası 
mevcut bulunmaktadır. Duruşma icra edilecek bir 
konuda, hâkime tercih hakkı tanımadan bunu kabul 
eden Komisyonun, bu işin bir ay içinde bitmesinin 
mümkün olmadığını şüphesiz bilmesi gerekirdi. Çün
kü, Tebligat Kanununa göre, en az 20 gün, 30 gün 
bir tebliğ süresi tanımak ve bazı usulî merasimlerin 
yerine gelmesi gerekir. 

Oysa ki, bazı basit konularda bu işi alenî duruş
maya döküp, dar çevrelerde tartışmanın zararları ola
bilir. 

O nedenle, Komisyonun gerektiği halde basit yar
gılama usulünü uygulaması vesair hallerde evrak üze
rinde karar vermesi şeklinde bir tercih hakkı getir
mesi sanırım yerinde olurdu. 

Basit yargılama usulü uygulandığı ahvalde, dar 
çevrelerde, ufak yerlerde konu duruşmada enine bo
yuna tartışılıp ve biraz da sansasyonel şekilde çıkış
lar yapılarak, hâkimlerimizin politikaya itilmesi ve
yahut politik davranışlar içinde bulunduğu şekilde 
bir suizannın yayılması mümkün görülebilir. 

Onun için yıllardan beri seçimleri yapan ve çeşit
li konularda görev alan hâkimlerin, bu görevlerini 
tarafsızlıkla yerine getirdikleri şeklindeki kamuoyun
daki inancı sarsmamak gerekir. 

O nedenle, evvelemirde yetki yönünden idarî yar
gının mı, yoksa adlî yargının mı bu işe bakması ge
rektiği tartışılmalı idi. 

Sayın Muratoğlu ile Sayın Tutum'un açıkladık
ları gibi, bu konunun kendi düzeni içinde halli gere
kir. Hiçbir şekilde esas yönünden mahkemelerin, par
tinin içerisindeki bir duruma müdahaleleri gerekli 
görülmemelidir. 

O bakımdan, benim Sayın Komisyonun basit yar
gılama usulünü uygulayıp, bu işin bir ay içinde biti
rilmesini kabul etmesi de tatbikatta mümkün olma
yacaktır, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Diğer önergeler de aynı mahiyette olduğu için 

önerge sahiplerinin herhangi bir itirazları olacağını 
tahmin etmiyorum, bütün önergeleri tek önerge ola
rak işleme koyuyorum. 

O itibarla, lehte ve aleyhte söz isteyen sayın üye
lere söz vereceğim efendim. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Lehinde söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Yarkın istediler. 
Aleyhte söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

Yok. 
Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTÎN YARKIN —- Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

Muhtelif önergeler, Tasarının 58 inci maddesin
deki disiplin cezasına itirazı, esas yönünden kabul 
edilmemesi, yani mahkemece esas yönünden bakıl
maması ile ilgilidir. 

Maddenin tümü üzerinde yapılan konuşmalarda 
Sayın Parlak, Sayın Tutum, Sayın Muratoğlu da ay
nı hususa değinerek «esas» kelimesinin çıkarılmasını 
istediler. Sayın Bilge Hocamız da, olumlu ve olum
suz yönlerini gösterdiler. 

özellikle Sayın Muratoğlu, esas bakımından ince
lenmesinin verilmesi halinde yargının parti politikası 
üzerinde takdir hakkı kullanmasının sakıncalarına 
değindiler ki, bence de bu görüşte isabet vardır. 

önce hepimiz, genel olarak, her ceza için mahke
meye itiraz hakkı ve mahkemece verilen kararı da 
temyiz hakkının bulunmasını savunuyoruz. Sistemi
mizde de bu vardır ve doğrudur. Ancak, sadece di
siplin cezalarında bu yöntem değişebilmektedir. Yani, 
disiplin cezaları bir organın, bir kuruluşun kendi iç 
çalışmasını, düzenini yakından ilgilendirdiği için da
ha özel düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Sayın Tu
tum da, bunu detaylı bir şekilde belirttiler. 

Esasen Anayasanın 29 uncu maddesinin buna ör
nek gösterilmesinde isabet vardır. Bunun manası şu
dur : Sistemimizde, mevzuatımızda disiplin cezaları 
için cezaya itiraz, temyiz gibi muhtelif hususlarda 
değişik usullerin, değişik bir yöntemin kabul edil
diğine işarettir, ki kamu hukukunda bu kabul edil
miştir. Anayasamızın 129 uncu maddesi Devlet me
murları için dahi uyarma ve kınama cezalarına karşı 
yargı denetimi yolunu, yani yargı merciine itiraz yo
lunu kapatmıştır. Partilerle ilgili bu konu, daha özel 
bir konudur, daha özel mevzuatı ve özel düzenleme
leri gerektirir. Yargı için öngörülen bu istisna, siyasî 
partüer için çok daha rahatlıkla getirilebilir. 

Demek ki, konu, bir siyasî parti olunca, bu husus 
üzerinde daha dikkate değer bir şekilde durmakta 
fayda vardır. Dolayısıyla mahkemeler, bir parti üye
sine verilen disiplin cezası üzerinde, ancak ceza ve
rilen üyeyi disiplin organına sevkeden organının gö
rev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna ve
ya parti tüzüğüne veya içyönetmeliğine şekil ve usul 
bakımından aykırılığı üstünde durmalıdır. Çünkü, 
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esas bakımından da konuya gelince, ne olacaktır?.. 
Bir örnekle açıklayalım : 

Partinin programına açıkça aykırı hareket etmiş 
olduğu için verilebilir ceza veya genel kurulun te
menni niteliğindeki bağlayıcı kararlarına, bazı dav
ranış ve sözleriyle uymamıştır onun için verilmiştir 
veya iki büyük genel kongre arasında, önemli yet
kilere sahip karar ve icra organı olan merkez karar 
organının kararlarına karşı eylemlerde bulunmuştur, 
sabit görülmüştür, bundan dolayı verilmiştir. 

Bu cezaları esas bakımından inceleyecek olan mah
keme bir sonuca nasıl varacaktır?, esası nasıl değer
lendirecektir. «Hayır. Sen parti programına aykırı 
hareket etmemişsin» mi diyecektir; nasıl diyecektir bu
nu?.. Özellikle burada Sayın Muratoğlu'nun ileri sür
düğü sakınca ıtekrar göz önünde tutulabilir ağırlık 
kazanmaktadır. 

Konuya en ağır cezadan başlayalım : Partiden kesin 
olarak çıkarılan kişi (ıKi, çıkarılma gerekçesinde de 
partinin aleyhinde çalışmalar yaptığı ve parti progra
mına uymadığı belirtilmektedir) mahkemece bu karar 
esastan bozulduğu zaman, yani, «Sen parti programı
na aykırı hareket etmemişsin. Partinin bu konuda verdi
ği karar yanlıştır» diyerek esastan bozduğu zaman, 
üyeliği de otomatikman avdet edecektir, nasıl olabi
lecekse... Parti bunu üyeliğe kabul etmek mecburiye
tinde. Çünkü otomatikman üyeliği avdet ediyor, üye
likten çıkarma cezası ortadan kalkıyor. Parti bunu tek
rar üyeliğe alacaktır. Hangi amaçla çıkarmıştı, hangi 
gerekçe ile çıkarmıştı, ne oldu... 

Parti, kısa bir süre sonra aynı gerekçe ile (Hemen 
kısa bir süre sonra, aynı gerekçe ile) tekrar ihraç ka
rarı verirse, ne olacaktır veya veremeyecek midir?.. 
Yani, birtakım karışıklıklara yol açılabilir bu sistemle. 

Demek ki, esas bakımında itiraz hakkı vermek bizi 
hemen kabul edilebilir, mantıklı sonuçlara ulaştırma-
maktadır. Dolayısıyla cezalara itiraz yollarının sonu
na kadar var olması genel ilkesine, disiplin cezaları 
hukukunda bazı istisnaların esasen sistemimizde de ka
bul edildiğini göz önünde tutarak, mahkemelerin de 
siyasî parti üyeleri için verilen disiplin cezalarına karşı 
esastan bakmamasının daha uygun olacağı görüşün
deyiz. 

Bu konuda, Sayın tsa Vardal'ın, sorulan suallere 
verdiği cevaplarına ve açıklamalarına değinmek isti
yorum. Şöyle dediler... 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, süreniz dolmuştur 
efendim^ 

ŞERAFETTIN YARKIN — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 
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Açıklamalarında şöyle, ifade ettiler : «Esas yönün
den inceleme, verilen disiplin cezasının parti tüzü
ğünde, o suç için öngörülen ceza olup olmadığına 
bakacaktır. Dolayısıyla gerekçeye, nedenlere, yani 
partinin gerekçe ve nedenlere dayalı takdir hakkına 
müdahale etmeyecektir. Sadece o ceza, hangi suç 
için verilmişse, parti tüzüğünde de aynı suç için aynı 
ceza öngörülmekte midir, buna bakacaktır.» dediler. 
Eğer «Esas bakımından» kelimesi metinde kalırsa sa
dece bu anlamı taşımaz. Eğer bu anlamda kullanıla
caksa, o zaman yetki, şekil, usul ve verilen cezanın, 
o suç için parti tüzüğünde öngörülen ceza olup olma
dığı yönlerinden bakar şeklinde, yapılan bu açıkla
maya göre, metne açıklık vermekte fayda vardır. Bu 
itibarla eğer bu açıklık getirilmezse veya bu yönde 
değişiklik olmazsa, «Esas» kelimesinin çıkarılması da
ha zorunlu olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyonun önerge üzerindeki görüşünü 

rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Güray'ın, mahkemelerde itirazların bir ay 
içerisinde neticelenip, neticelenmeyeceği konusundaki 
görüşlere karşı şu cevabı vermek istiyorum : Tebli
gat Kanununda tebligat müddeti 15 gündür. 15 gün 
içinde tebligat yapılır ve taraflar, tebliğ tarihinden iti
baren belli ©dilen günde duruşmaya gelirler. Diyelim 
ki, itiraz tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ ya
pıldı, 16, 17 veya 18 inci gün, daha da ileriye gide
lim 20 nci gün duruşma günü tayin edildi. Tebliğ ev
rakında taraflara meşruhatlı davetiye (basit mahke
me usulüne göre) tebliğ edilir ve taraflar, bütün de
lilleriyle savunmalarıyla birlikte çağrılır. İlk yapıla
cak duruşmada delillerini hazır etmezlerse, artık bun
dan sonra delil kabul edilmez. 

O bakımdan, ilk duruşmada taraflar hazır ola
caklardır. Herhangi bir mazeret olabilir. Meşruhatlı 
davetiyede icabında mazeretlerin de kabul edilmeye
ceği şeklinde meşruhat vermek mümkündür. 'Buna 
rağmen, ilk celsede taraflardan birinin gelmemesi ve
yahut da makûl bir özür nedeniyle gelmemesi olabi
lir. İlk duruşmada bir neticeye varılarhazsa, ilk du
ruşmadan sonra beşinci gün kendilerine tekrar bir 
gün vermek suretiyle ikinci duruşmada kesin neticeye 
varmak mümkündür. Bunun hesabı yapılmıştır ve bir 
ay içinde bu kararın verilmesi mümkündür. Çünkü, 
bütün işlerden önce bu tür itirazlara öncelik tanıya-
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çaktır mahkeme, diğer işlerden önee bunu ele ala
caktır. Bu nedenle bir ay içinde bu itirazın incelen
mesi mümkün olur diyoruz. 

Diğer taraftan, Sayın Yarkın'ın görüşlerine, biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi, diğer konuşmacı arkadaş
ların ileri sürdükleri, esas yönündeki itirazlarına ver
diğim cevapları aynen tekrar ediyorum. 

Mahkeme, esas bakımından incelemesini yaparken, 
ifade ettiğim gibi, tüzükte gösterilen suçun karşılığı, 
fiilin karşılığı, cezanın verilip verilmediğini evvele
mirde konltrol edecektir mahkeme. Eğer böyle bir du
rum var ise, ona göre kararını verecektir. IBir de ce
zaya mesnet olan fiil hakkında hiçbir delil yoktur 
ortada. Hiçbir delil olmadan keyfî bir karar veril
miştir. Bu durumda mahkeme tabiî bunu da nazarı 
itibara almak durumunda kalacaktır. 

O nedenle Sayın Yarkın'ın dediği gibi bir ibare
nin getirilmesi mümkün değildir. Düzenlememiz ge
reğince maddenin kabulünü saygılarımla arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Evet, önergeye katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; önergenin dikkate alınıp alınma

masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade edin, oylara sundum... 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, bu 

maddeyle ilgili çok önemli bir husus ortaya çıktı, tki 
tane gerekçe ileri sürdüler. Yalnız gerekçedeki beyan
ları veya maddenin bu şekilde düzeltilmesi bakımın
dan, yani... 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, söz vermeden konuş
maya devam ettiniz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, usul hakkında. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz verebilirim; fa

kat onun dışında mümkün değil. Buyurun. 
ÖZER GÜRBÜZ — Esas özü ile ilgili birkaç öner

ge vardı; birleştirildi mi acaba? 
BAŞKAN — Ben birleştirdiğimizi ve bir itiraz 

olmayacağını belirttim, hiçbir sayın üye itiraz etmedi. 
Sayın Tutum?.. 
CAHİT TUTUM — Aynı konuda?. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; önergenin dikkate 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınmasr ka
bul edilmiştir. 

Sayın öğünç, önergenizle ilgili olarak buyurun 
efendim. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 
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Ben, bu maddede bir soruna başka bir yönden 
yaklaşmak istiyorum. Aslında sendikalarda ve der
neklerde ihraç edilen üyenin en yüksek organ olan 
genel kurula başvurma hakkı vardır. Bu maddede 
biz bunu getiremedik. Bir partinin genel sekreteri, baş
kan yardımcısı, başkanvekili veyahut yönetim kuru
lu üyesinin şu veya bu nedenlerle (ki hep böyle olur) 
partiden ihraç edildiğini kabul edelim. Bu zatın genel 
kurula başvurma hakkı yoktur; ancak mahkemeye 
müracaat edecektir. Sendikalarda ve derneklerde de 
aynı sistem var; fakat Sayın Sözcü gayet iyi bilir bir 
iş mahkemesi hâkimi olarak, genel kurulun aldığı 
karara karşı iş mahkemesinde itiraz hakkı vardır ve 
ayrıca sendikalarda, bölge çalışma müdürlüğüne de 
bilgi verilir. 

Ben diyorum ki, partiden ihraç edilmiş bir kimse 
mahkemeye müracaat etsin; fakat kesin mahkeme 
kararı aldıktan sonra, kendi partisinin en yüce orga
nı olan genel kurula hiç olmazsa bu mahkeme kara
rını açıklasın. Çünkü mahkeme kararını alıp da evi
nin duvarına çerçeveletip asacak mıdır? Aslolan, par
tinin en yüksek örgütündeki genel kurula bildirmesi 
ve eski itibarını kazanmasıdır. 

Yani şunu söylemek istiyorum; mahkeme kararı, 
üyenin dileği halinde, ilk kongrede kongre üyelerinin 
bilgisine sunulur. 

Ben bunu Komisyonda kabul ettiremedim. Onun 
için bir önerge verdim; takdir, Yüce Genel Kuru
lundur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Bu önerge lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önergeyle ilgili görüşünüz lüt

fen. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Biz, Sayın Öğünç'ün bu önergesini Komisyonda 

da etraflı şekilde tartıştık. 57 nci madde düzenlemesi 
karşısında böyle bir kararın genel kurulda tartışma
lara yol açabileceği endişesi belirdiği için okunmasını 
arzulamadık. 

Bu nedenle bu önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon 

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

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Sayın Başkan; kabul edilen önerge doğrul-
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tuşunda «ve esas» kelimesini çıkarıyoruz. Bu neden
le maddenin kesin olarak bu haliyle oylanmasını ri
ca ediyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız burada şekil ile usul arasın
da bir «ve» nin oraya konması da isteniyordu. Bu 
şekilde. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, bir 
redaksiyon... 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECDET GEBOLOĞLU — Esasen Komisyona 

arz etmiştim; ama kendiliklerinden yapamazlar dü
şüncesiyle arz edeyim; 58 nci maddenin ikinci satırın
da, «parti üyesi» nden sonra bir virgülün konması 
gerektiği kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA ISA VAR-

DAL — Sayın Başkan; Sayın Geboloğlu'nun bu öne
risini de kabul ediyoruz; virgülü koyduk. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; demin dikkate alınan 
önergeyi, Sayın Komisyon katıldığı için kesin oyla
rınıza sunacağım. O önergeyi kesin olarak kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kesin olarak kabul edil
miştir. 

58 inci maddeyi o önerge istikametinde ve ikinci 
satırda, «parti üyesi» nden sonra virgül konulmak 
suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 58 inci madde kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum. 
Af yetkisi 
MADDE 59. — Disiplin organlarınca verilecek 

cezaların hangi parti organı tarafından ve ne şekilde 
af edileceğini siyasî partilerin tüzükleri gösterir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan; biz, Komisyon olarak bu mad
dede bir düzenleme getirdik. 

«Disiplin organlarınca verilecek cezaların parti
nin hangi (yani yer değiştirme durumu oldu) organı 
tarafından» şeklinde düzeltme yaptık efendim. 

Takdirlerinize sunuyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen, soru sormak isteyen, 

redaksiyon bakımından teklif yapmak isteyen?.. Bu
yurun Sayın İslimyeli. 

FENNİ İSLİMYELİ — Sayın Başkan; redaksiyon 
bakımından şunu arz etmekte fayda mülahaza edi
yorum; 59 uncu madde şunu ifade ediyor : 

«Disiplin organlarınca verilecek cezaların hangi 
parti organı tarafından ve ne şekilde affedileceğini 
siyasî partilerin tüzükleri gösterir.» 
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Zannediyorum bu, matlup bir ifade olmasa ge
rek; «siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir» şeklin
de olması, konuştuğumuz lisana çok daha uygun dü
şecektir. 

Bu itibarla disiplin organlarınca verilecek cezala
rın hangi parti organı tarafından verileceği, affedi
leceği siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir, şeklin
de oylanmasında fayda mülahaza ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-

DAL — Sayın Başkan, teşekkür ederim. Sayın îs-
limyeli'nin bu önerisini de kabul ediyoruz ve o şekil
de düzeltme yaptık. Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi okuyorum: 
«Madde 59. — Disiplin organlarınca verilecek ceza
ların partinin hangi organı tarafından ve ne şekilde 
affedileceği siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir.» 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

60 inci maddeyi okutuyorum. 
Disiplin konusunda tedbir kararı 

MADDE 60. — Partiden geçici çıkarmayı veya 
kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası 
verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti 
organları tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin or
ganına sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden 
derhal uzaklaştırabilirler. 

İlgili bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edil
diği disiplin organından isteyebilir. Bu istek, disiplin 
organı tarafından yedi gün içinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerinde 
de önerge yoktur. Madde üzerinde söz almak iste
yen, madde üzerinde soru sormak isteyen ve redak
siyon teklifi olan sayın üyeler lütfen işaret buyursun
lar. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, «ilgili» keli
mesinden sonra bir «virgül» konularak düzeltilsin 
efendim. 

BAŞKAN — 2 nci fıkrada, «ilgili» kelimesinden 
sonra «virgül» konulmasını teklif ediyorsunuz. Evet 
efendim. 

Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA İSA VAR-
DAL — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor efendim. 
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Sayın üyeler; 60 inci maddeyi 2 nci fıkrada «il
gili» kelimesinden sonra virgül konulmak suretiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul enenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum. 

ONUNCU BÖLÜM 

Parti Defterleri 

Tutulacak defterler ve kayıtlar 
MADDE 61. — Her kademedeki parti organları 

üye kaytı defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak 
kayıt defteri, gelir ve gider defteri tutmak zorunda
dırlar. 

Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararla
rını tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder. Kararlar 
oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece 
alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tu
tanak özetleri başkanlık divanı üyelerince imzalanır. 

Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla 
gelen ve giden evrak defterlerine kaydedilir ve gelen 
evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu 
tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapı
lan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı il
gili defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şe
kilde geçirilir. 

Üye defterleri ve gelir gider defterlerinin sayfala
rı ve kaç sayfadan ibaret oldukları notere tasdik etti
rilir. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyanna
melerinin birer örneği ilçe ve il kademesinde ayrı bir 
dosyada saklanır. 

Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda 
görülen diğer defterleri parti tüzük ve içyönetmelik-
leri gösterir. 

Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde 
özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesinhesabın nasıl 
hazırlanıp düzenleneceği parti içyönetmeliğiyle be
lirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. Sayın Uzunoğlu ve Sayın Gürbüz söz al
mış bulunuyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GtNAY — Sayın Başkan, Komisyon adına söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-

GÎNAY — Sayın Başkan, 61 inci maddenin 1 inci 
fıkrasında bir önerge var. «Gelen ve giden evrak, ta

rih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak kayıt 
defterlerine kaydedilir.» deniyor, bir arkadaşımız ora
ya «kayıt» kelimesinin ilavesini istiyor. Biz de ona 
uyuyoruz efendim. 

Aynı şekilde bu maddenin son fıkrasındaki «Üye 
kayıt defterlerinin parti genel merkezindeki» ibaresi, 
bu ikisi yer değiştirmek suretiyle «Parti genel mer
kezinde üye kayıt defterlerinin» şeklinde de bir öner
ge var, ona da uyuyoruz; redaksiyon açısından. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Söz almak isteyen başka sayın üye?.. Yoktur. 
Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
61 inci maddeyle ilgili olarak madde metnine geç

meden önce 10 uncu bölümün hemen altında yer 
alan «Parti Defterleri» deyiminin Türkçe kurallara 
da uygunluğu yönünden» partinin defterleri» şeklin
de düzenlenmesi uygun olacaktır. Zira, Türkçemiz-
de parti defterleri, dernek defterleri, şirket defterleri 
diye özel bir defter tipi, kuruluşlara göre, yoktur. 
Onun için bu «Parti Defterleri» deyiminin «partinin 
defterleri» şeklinde düzenlenmesi daha uygun ola
caktır kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci husus olarak; maddenin S inci fıkrasında 

üye defterleri denmektedir; oysa, bu defterlerin ger
çek tanımlanması, ismi 1 inci ve 8 inci fıkralarda ol
duğu gibi, üye kayıt defteri şeklindedir veya defter
leri şeklindedir. Burada da «üye kayıt defterleri» şek
linde düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Diğer ta
raftan; «Üye defterleri ve gelir gider defterlerinin 
sayfaları...» denilmektedir; sayfaları şeklinde bir dü
zenlemeyle bence daha uygun bir nitelik kazandırmış 
olacağız. 

Bunun yanında asıl önemli olan husus; defterle
rin notere tasdik etstirileceği belirtilmekle birlikte, 
bu tasdik işleminin ne zaman yapılacağı tasrih edil
memiş bulunmaktadır. Kayıtların sıhhatini, doğrulu
ğunu tevsik yönünden kanaatimce bu defterlerin 
kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik etti
rilmesi daha uygun olacaktır. Esasen genel olarak, 
mevzuatımızda da, malî mevzutta ve ticarî mevzuat
ta bu şekilde bir uygulama yapılmaktadır. 

Bunlarla birlikte 5 inci fıkranın şu şekilde düzen
lenmesinde yarar gördüğümü arz etmek isterim; şöy
le belirtiyorum, «Üye kayıt defterleriyle gelir ve gi
der defterlerinin (Çünkü, yukarıda da gelir ve gider 
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defteri demiştir, gelir gider defteri denmemiştir, ara
ya bir «ve» bağlacı konulmuştur) sahifeleri (Sayfa
ları yerine saifeleri) ve kaç sayfadan ibaret oldukla
rı kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik et
tirilir.» Maruzatım bu kadardır, takdirlerinize arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Parti defterleri başlığını ve defterleri kapsayan 

madde içinde demirbaş eşya defterini göremedim. 
Partinin malî yönden denetimi, yüksek malumları
nız olduğu gibi, Anayasa Mahkemesine aittir ve par
ti giderlerinin nasıl yapılacağı, bir başka maddede 
düzenlenmiştir. Karar alınacak, makbuza bağlana
cak ve benzeri biçimde nasıl harcanacağını da gös
termiştir. Partinin demirbaş eşyaları vardır. Bunlar 
mal varlığı içerisindedir. Yarın denetim yapıldığında; 
nasıl harcandığı, nerede harcandığı, gerçek harcama 
olup olmadığının da incelenmesi gerekebilir. Çünkü, 
yarın parti kapatılması gibi herhangi bir durumla 
karşı karşıya kalabilir; sonuçta bu mal varlığı da Ha
zineye devredilebilir. Düşünün ki, birçok demirbaşı 
var, birçok harcama yapılmış, hiçbirinin kaydı yok, 
defteri yok; bu defterler arasında demirbaş eşya def
terlerini göremediğim için önerge vermiştim. Demin
ki açıklamada katılınmadığını anladım. Sayın Ko
misyonca bu konuda bir açıklama yapılırsa memnun 
olacağını; çünkü, bu defterin de bulunmasının gere
ğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer Gür
büz. 

KAMER GENÇ — Madde üzerinde söz alabilir 
miyim?.. 

BAŞKAN — Efendim, söz alma işlemi bitti, iki 
sayın üye söz istemişlerdi. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GİNAY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Uzunoğlu'nun 5 inci fıkradaki ifadesinin 
başta üye defterlerinin üye kayıt defterleri ibaresine 
katılıyoruz ve yine belirttiği şekilde ve gelir gider de
ğil de, gelir ve gider defteri şeklinde olmasını da 
uygun bulduk. Yalnız, sahife kelimesi lügatlarda 
«sayfa» şeklinde de kullanılmaktadır. Hatta resmî 
metinlerde de vardır. Burada değiştirilmesinde bir 
fayda bulmuyoruz. 
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Tasdik keyfiyetine gelince : Gayet tabiî zaten tas
diksiz defterler kullanılamayacağı için, «Kullanılma
ya başlamadan evvel - sonra» gibi bir ibarenin ko
nulmasına da pek katılamıyoruz. 

Sayın Gürbüz'ün demirbaşlar hakkındaki fikri 
prensip itibariyle doğrudur; fakat alttan ikinci fık
rada parti tüzüklerinde veya içyönetmeliklerinde par
tilerin uygun görecekleri defterleri kabul edebilecek
leri belirtildiği için, ister demirbaş, ister sermaye, is
ter envanter defteri; ne isterlerse, bunları tutabilecek
lerinden burada demirbaş defterini mecburî kılmak 
istemedik. 

Maruzatım bu kadar; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER

GİNAY — Yalnız bu fıkralardaki ifadeyi, demin Sa
yın Islimyeli'nin teklifi üzerine yapılan, bir evvelki 
maddelerde gözüktüğü şekilde düzeltiyoruz. Şöyle 
oluyor : «Parti organ ve kurullarınca tutulmasında 
fayda görülen diğer defterler parti tüzük ve içyönet
meliklerinde gösterilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Kırcalı, Sayın Uzunoğlu, Sayın Güray, Sa

yın Genç soru sormak istemişlerdir. 
Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir kere bu 
son fıkrada «Üye kayıt defterlerinin parti genel mer
kezinde özetinin nasıl tutulacağı» denmektedir. Bu
radaki «Üye kayıt defterlerinin özetinin» ne olaca
ğını ben anlayamadım efendim; bu bir. 

İkincisi ve asıl önemli olan şu : Bu Onuncu Bö
lüm «Parti Defterlerini» içeren bir bölüm ve bu mad
denin de başlığı «Tutulacak defterler ve kayıtlar» 
Bundan sonra da Üçüncü Kısım Birinci Bölüm ola
rak da «Malî hükümler» geliyor. 

Benim anladığım kadarıyla bütçe ve kesinhesap 
işi malî konularla ilgilidir. Bu defterlerle ilgili mad
de konuyu çözümlerken, düzenlerken en son fıkraya 
ve 1965 tarihli 648 sayılı Kanunun 58 inci madde
sinde yer almayan bir hüküm getirilivermiş. Burada, 
«Bütçe ve kesinhesabın nasıl hazırlanıp düzenlene
ceği parti içyönetmeliğiyle belirtilir» deniyor. Bu 
benim kanıma göre yerinde bir düzenleme olmamış
tır. Bunun «Malî hükümler» içinde yer alması gere
keceği kanısındayım. Acaba Sayın Komisyon aynı 
istikamette düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-

GlNAY — Sayın Başkan; Sayın Kırcalı'nın kayıt 
özeti hususu şu noktada yerindedir : Burada söz ko
nusu olan genel merkez kayıtlarıdır. Bu itibarla, ma
hallî teşkilatın vereceği bilgileri genel merkezde bü
tün teferruatıyla yazmaktansa, özet halinde yazabi
lecekleri için böyle düşündük. Herhalde kendileri de 
kabul ederler. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Örnek var mı 
efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GİNAY — Öte yandan, bütçe ve kesinhesaplarına 
ilişkin işlemlerin nasıl düzenleneceğini ilgili bahse 
de koymak mümkün; fakat biz burada defterler ba
kımından bir sıra koyduğumuz için, burada da «lç-
yönetmeliklerde bunları tanzim etsinler» diye belirt
tik. 

Bu itibarla, burada kalmasının bir mahzuru ol
madığı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Uzunoğlu, buyurunuz efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

maddenin tümü üzerindeki izahlarımda belirttiğim 
gibi, Onuncu Bölüm başlığının «Partinin Defterleri» 
şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktı. Sayın Komis
yon bu hususla ilgili bir izahatta bulunmadı. Eğer 
lütfederlerse memnun olacağım. Bu düşünceye iştirak 
ediyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER

GİNAY — Sayın Başkan, bunun büyük bir değişik
lik ifade edeceğini sanmıyorum. Söz konusu olan 
bütün siyasî partilerdir. «Partilerin Defterleri» ile 
«Parti Defterleri» arasında bir fark yoktur. Biz böy
le kalmasını uygun buluyoruz. Eski kanunda da ay
nıdır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Güray, buyurunuz efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, geç

miş dönemlerde defterlerden kimin sorumlu olacağı 
tereddütler yaratmıştır. Bu nedenle de çoğu zaman 
yapılan tahrifatların veya usulsüzlüklerin faili bu
lunamamıştır. Kasıt yokluğundan bazı kişiler beraat 
etmiştir. O nedenle şimdi soruyorum : Defterlerin 
tutulmasında kim sorumludur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER

GİNAY — Sayın Başkan, partiler içerisinde bütün 
sorumluluklara taalluk eden ayrı bir maddemiz var
dır. Bunların içtüzükte gösterileceği belirtilmiştir. Bu 
itibarla, defterler bakımından sorumluluğun kime 
ait olacağı da yine içtüzükte belirtileceği için, buraya 
tekrar koymak lüzumunu görmedik. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim bu 

maddeyle ilgili olarak öğrenmek istediğim hususlar 
şunlar : 

Birincisi; karar defteri niye tasdik edilmeyen def
terler arasında sayılmış? 

İkincisi; gelir ve gider defteri tutmakta partiler, 
basit bir işletme defterini mi tutacaklardı, yoksa bi
lanço sistemine benzer bir kayıt sistemini mi tuta
caklardır? Aynı zamanda, partilerin demirbaşlarını 
gösterebilecekleri ayrı bir kayıt sistemi düşünüyorlar 
mı? 

Üçüncüsü; parti harcamalarının «müsbit evrakı 
belirtecek şekilde geçirilir» şeklinde defterlere işle
neceğini gösteren fıkraya göre, partilerin bütün har
camalarının muhakkak bir evrakı müsbiteye dayan
ması gerekiyor mu? Birtakım masraflar var. Bunla
rın teşviki zorunlu değil. Vergi kanunlarının uygu
lanması bakımından da zaten bazı alt sınır getiril
miştir. Mesela; «Şu kadar bir masraf tevsiki zorun
lu değildir» denmiştir. Acaba partiler de bu sisteme 
gidecekler midir? 

Dördüncüsü; «Üye kayıt defterlerinin parti ge
nel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı» ibaresine 
göre bir kompütür sistemine gidilmek isteniyor mu? 
Zaten ileride tercih edilecek seçim sistemine göre; 
eğer önseçim veya partiye kayıtlı üyelerin vasıtasıy
la seçim yapılması Öngörülürse, o zaman sıhhatli bir 
seçimin yapılabilmesi için üyelerin bir kompütüre 
aktarılması ve ihtilafların bu şekilde rahatlıkla hal
ledileceği inancındayım. Nitekim geçen dönemde 
Cumhuriyet Halk Partisi ihtilafları ancak bu yolla 
halletmiş ve merkezde bir kompütür sistemini kur
muştu. Bu itibarla, bu maddeyle partiler için böyle 
bir zorunluluk öngörülüyor mu? 

Son sorum Sayın Başkan, eski 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununda «Bütçe» yerine «Bilanço» ke
limesi kullanılmıştı. Sayın Hocamız gayet iyi bilirler. 
«Bütçe» kelimesi daha ziyade devlet ve kamu kuru-
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mu niteliğindeki kuruluşlara ait bir ibaredir. Orada
ki bu «Bütçe» kelimesini «Bilanço» şekline niye çe
virmişlerdir? Nitekim partilerin nevi şahsına münha
sır; fa'kat bir dernek hüviyetinde olduğu, bir kamu 
kurumu niteliğinde olmadığını kendileri de çeşitli 
vesilelerle burada dile getirdiler. Acaba «Bilanço» 
kelimesi yerine niye «Bütçe» kelimesini kullandılar? 
Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Erginay. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER

GİNAY — Sayın Başkan, evvela son sorudan baş
layayım : İleride görüleceği üzere biz «Kesinhesap 
ve bütçeyi» kabul ettik. Bütçe bilindiği üzere gelecek 
bir zamana taalluk eder. Halbuki bilanço geçmiş bir 
zaman içindir. Biz geçmiş zamana taalluk eden hu
susları kesinhesap bakımından nazara aldık. Bütçeyi 
de bir partinin gelecek bir yıl içinde yapacağı işlerin 
gelir ve giderlerini göstermek bakımından düşündük 
ve Anayasa Mahkemesinin kontrolü, denetimi bakı
mından da bunun uygun olacağını, bütçesine göre 
giderlerinin ve gelirlerinin ne şekilde gerçekleştiril
diğini de Anayasa Mahkemesinin daha kolaylıkla 
tespit edebileceğini düşündük. Burada bilanço söz 
konusu değildir; çünkü partiler bir şirket değildir, 
şirketlerde söz konusu olur. Üstelik bilanço girerse 
amortisman hesapları, alacak - borç hesapları, zarar
lar, kârlar gibi konular da ortaya çıkar. Halbuki par
tiler bakımından bunlar söz konusu olmasa gerek. 

Öte yandan karar defterinin tasdik edilmemesi... 
Bunu kesin anlamda söylemek gerekirse uygun bul
madık. Çünkü asıl bizi ilgilendiren partilerin üye ka
yıtları meselesidir ve diğer hesaplarına taalluk eden 
işlerdir, yani gelir ve giderlerinin kontrolü bakımın
dan. Malum olduğu üzere Anayasamızda malî dene
timi yapacaktır Anayasa Mahkemesi. Malî denetimi 
de, üyeler kimlerdir ve bilhassa gelir ve gider hesap
ları nasıldır, bunları araştırmak bakımındandır. Ka
rar defterini tasdik ettirmek mecburiyeti ayrı bir kül
fet olarak konulmamıştır. 

Kompütür ' konusuna gelince : Bunu men eden 
bir hüküm yok. Her parti eğer uygun görürse, ga
yet tabiî imkânları da varsa kompütür usulüne girer 
ve üyelerin bütün değişikliklerinde hemen düğmeye 
basmak suretiyle bulabilir. Buna mani bir hüküm 
yok; ama defter tutacaktır dedikten sonra, kompü
tür usulüne girerse, gayet tabiî defteri de bir taraf
tan tutabilir; fakat kompütür hesapları bakımından 
herhangi bir mani yoktur; fakat biz burada bunla
rı kompütürle yapacaktır diye bir hüküm de gayet 

tabiî koyamayız. Partilerin kendi arzularına kalmış 
bir husustur. 

Başka bir şey var mıydı Sayın Genç? 
KAMER GENÇ — Giderlerin tef siki yönünden 

sormuştum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER

GİNAY — Var efendim, onu ileride göreceğiz. Bin 
liraya kadar olan giderlerin makbuza bağlanması 
mecburiyeti yoktur, lleriki maddelerimizde bunlara 
yer verilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Değerli üyeler, önergelere geçiyoruz, önergeleri 

okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 61 inci mad
desinin üçüncü fıkrasında yer alan «gelen giden ev
rak defteri» tabirinin «gelen ve giden evrak kayıt 
defteri» olarak; 

Beşinci fıkrasında yer alan «üye defteri» tabiri
nin «üye kayıt defteri» olarak düzeltilmesini arz 
ederim. 

Remzi BANAZ 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanununun 
61 inci maddesinin ikinci satırındaki «gelir ve gider» 
kelimelerinden sonra «ve demirbaş eşya defteri» ke
limelerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 61 inci madde

sinin son fıkrasının redaksiyon açısından aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve talep ederim. 

Remzi BANAZ 
61 inci madde, son fykra : 
«Parti genel merkezinde üye kayıt defterlerinin 

nasıl tutulacağı, bütçe ve kesinhesabın nasıl hazır 
lanıp düzenleneceği parti içyönetmeliğiyle belirtilir.» 

BAŞKAN — Sayın Banaz?.. 
REMZİ BANAZ — Efendim, benim önergeleri

min ikisine de Sayın Komisyon uymuştur, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Sayın Gürbüz, madde üzerinde yaptığınız görüş

mede açıklamıştınız... 
ÖZER GÜRBÜZ — Evet efendim, ayrıca söz 

istemiyorum; konuşmam mümkün de değil. 
BAŞKAN — Hayır, söz vermiyorum da... 
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AHMET SENVAR DOĞU — Lehinde Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde söz isteyen Sayın Üye bu
lunduğuna göre, buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Gürbüz arkadaşımın verdiği önergenin lehinde 
1 - 2 şey söylemek istiyorum : 

Efendim, gerçekten partilerin bir ömrü vardır; 
partilerin bir geliri vardır, bir gideri vardır; patilere 
bağış şeklinde yapılan birtakım demirbaş hibeleri 
vardır, kendi imkânlarıyla aldıkları demirbaşları var
dır. Bu demirbaş mevcutları içerisindeki sirkülasyo
nu çok iyi takip edebilmek için mutlaka bunlar için 
özel bir defter tutulmasında fayda var. Çünkü so
nunda biliyorsunuz demirbaşların bir kısmının öm
rünün dolması söz konusudur, bir kısmının hurdaya 
çıkması nedeniyle demirbaş defterinden düşülmesi, 
imha edilmesi söz konusudur. Bu demirbaşlar üze
rindeki hareketlerin açıklıkla izlenebilmesi için, ver
gici tabiriyle «ihticaca salih» bir defterin mutlak su
rette olmasında büyük fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sonra bunun altında bir de kamu yararı vardır. 

Partilerin ömrü dedik; partiler zeval bulduktan son
ra her ne şekilde olursa olsun bunların mal varlığı
nın olduğu gibi Hazineye kalacağı bellidir. Hazineye 
intikali sırasında da demirbaş defterlerinin ilgililer 
tarafından incelenmesinde, neyin olduğunu, neyin 
olmadığını; hangi demirbaşın hangi tarihte partinin 
mal varlığına girdiğini; bunun hangi senelerde gö
rülen lüzum üzerine imha edildiğini, demirbaş def
terinden düşüldüğünü ve son tarihte elde mevcudun 
ne kaldığını izleyebilmek açısından bunda büyük 
faydalar görmekteyim. 

Sayın Başkanım; 
Sıra gelmişken bir noktaya da değinmek isterim 

müsaade ederseniz. Her ne kadar kısa bir önerge dı
şına çıkmak söz konusu ise de : Efendim evrak ka
yıt defterleri için bir tasdik zorunluluğu getirilme
miş maddede; fakat bildiğim kadarıyla Dernekler 
Kanununda bunların da noter tarafından tasdik edil
mesi mecburiyeti vardı. Acaba böyle bir gereğe Sa
yın Komisyonumuz neden uymamıştır? Bunu da dile 
getirirlerse memnun olacağım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER
GİNAY — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Demirbaş defterinin tutulması bakımından fayda 
sağlanacağı açıktır; fakat ilçe teşkilatının, hele hele 
mahalle ve köy teşkilatının kurulduğunu farzederse-
niz, burada 1 masa, 1 iskemle, belki bir küçük mo
bilya olabilir. Bunların orada defterini tutmak ve 
sonra da değişimlerini takip etmek bence imkânsız
dır. Merkez teşkilatlarında olsun deseniz, bunun da 
anlamı yok; fakat eğer ilgili parti zaten fayda görür
se kendi içtüzüğünde veya içyönetmeliğinde belirt
mek suretiyle böyle bir defteri tutabilir. Bunu önle
mediğimize göre, ortadaki mahzur da ortadan kal
kıyor. Mecbur tuttuğunuz takdirde uygulanamaya
cak olan bir hüküm getirmiş oluruz. Bu kanaatle 
koymadık. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon katıl

mıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi önergeyle birlikte Komisyona 
gönderiyorum. 

62 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler 

BtRİNCİ BÖLÜM 

Gelirler 
Gelir kaynakları 
MADDE 62. — Siyasî partiler aşağıdaki çeşitleri 

belirten gelirleri elde edebilirler : 
1. Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile 

üyelik aidatı; 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partili 

üyelerden alınacak milletvekilliği aidatı; 
3. Milletvekili adaylığı için başvuranlardan baş

vuru üzerine alınacak özel aidat; 
4. Parti rozeti ve üye kimlik kartlarından sağ

lanacak gelirler; 
5. Parti yayınlarının satış bedelleri; 
6. Parti defter, makbuz ve kâğıtları karşılığı 

alınacak paralar; 
7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde edile

cek gelirler; 
8. Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser 

faaliyetlerinden sağlanan gelirler; 
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9. Parti mal varlığından elde edilen gelirler; 
10. Bağışlar. 
7 nci bentte yazılı parti lokallerinin ticarî nite

likte işletilmesi hali ile 8 inci bentte yazılı parti mal-
varlığından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 
yukarıdaki bentlerde yazılı kaynaklardan elde edilen 
gelirlerden hiçbir surette vergi, resim ve harç alın
maz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GİNAY — Sayın Başkan; madde ile ilgili bir dü
zeltmemiz var. Son fıkradaki, «7 nci bentte yazılı 
parti lokallerinin ticarî nitelikte işletilmesi hali ile 
8 inci bentte...» ifadesindeki «8 inci bentte» değil, 
«9 uncu bentte» olacak. 

Birinci Bölümün başlığı da, yalnız «Gelirler» de
ğil, «Partilerin gelirleri» şeklinde düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerinde 
Sayın Doğan Gürbüz, Sayın Öğünç, Sayın Hazne
dar, Sayın Kâzım Öztürk, Sayın Doğu ve Sayın Dev
rimsel söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri; 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının en önemli mad

delerinden birisi de 62 nci madde ile getirilen siyasî 
partilerin «Gelir kaynakları» oluyor. Çünkü, parti
ler hayatiyetlerini devam ettirmeleri için mutlak su
rette gelir kaynaklarına da ihtiyaç duyacaklardır. 

62 nci maddede 10 başlık altında partilerin gelir 
kaynakları belirtiliyor. Bunlardan 1 incisi ve 10 un
cusu partilerin hayatiyetlerini devam ettirmeleri açı
sından en önemli olanları olarak gözüküyor. 

1 incisinde belirtilen parti üyelerinden alınacak 
giriş aidatı ve üyelik aidatı ödemeleri, partilerin gi
derlerini devamlı surette karşılayabilecek bir gelir 
kaynağı değildir. Çünkü, Türkiye'de derneklere ve 
belirli kulüplerin haricindeki kulüplere devamlı ai
dat ödeme alışkanlığı yoktur. Bu yüzden de parti
lere de üyelerin devamlı surette aidat ödemelerini 
beklememiz esasında hata olacaktır. Çünkü, yine 
63 üncü maddede, «Giriş ve üyelik aidatı» nda, gi
riş ve üyelik aidatı ödemeyenlere herhangi' bir mü
eyyide uygulanması belirtilmemiştir. O zaman, parti 
üyelerinden alınacak üyelik aidatlarının herhangi bir 
fonksiyonu kalmamaktadır. Dolayısıyla da parti üye
lerinin aidat ödemeleri teşvik edilmeyecektir; ama 
üyelikleri devam edecektir. Bu yönüyle, bu üye aidat
larının devamlı surette işlemesi düşünülemez. 

Geriye dişe tutar gelir kaynağı olarak yalnız ba
ğışlar kalmaktadır ve siyasî partilerimizi yalnız ba-
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ğışlarla ayakta tutmayı düşünmüşüz ve bunun ya
nında da bağışlara belirli bir sınır getirmişiz. Demi
şiz ki, (Diğer bir maddede) «500 bin liranın üzerin
de herhangi bir bağış yapılamaz.» 

Şimdi, meseleye bu yönüyle baktığımız zaman, 
yarın herhangi bir siyasî parti çıkar; demokrasimi
zin vazgeçilmez unsuru saydığımız siyasî partilere, 
«Bu partiler zenginlerin partisidir, bu partiler hol
dinglerin partisidir» der. Böyle dedirtmeyi şimdiden 
yol olarak açıyoruz; çünkü başka gelir kaynağı yok. 
Başka gelir kaynağı olmayınca, elbette bunu söyle
mekte diğer bir parti de haklı olabilecektir. Çünkü, 
diğer gelir kaynaklarına baktığımız zaman hakikaten 
partilerin hayatiyetini devam ettirecek bir gelir kay
nağı bulamıyoruz. 

Daha önce 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununda, 
siyasî partilere tanınmış olan bir Devlet yardımı var
dı. Hazineden siyasî partileri desteklemek için, her 
sene bütçeden ayrılan ve siyasî partilere aldıkları oy 
oranında dağıtılan bir gelir kaynağı mevcuttu. Bu 
yüzden de partiler rahatlıkla ayakta durabiliyorlardı. 

Şimdi burada iki tane daha unsur ortaya çıkıyor : 
Hazine yardımı ne zaman yapılmalıdır? Hakikaten 
648 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde belirtildiği 
gibi, partiler ancak Hazineden, elde etmiş oldukları 
yahut da milletten almış oldukları oy oranında Ha
zine yardımı alabilirler. Bunun haricinde kurulacak 
yeni partilere bunun nasıl verileceği şeklinde bir te
reddüt oluğu da diğer üye arkadaşlarımızın kendi ara
larında yapmış oldukları konuşmalardan rahatlıkla 
ortaya çıkıyon 

Elbette, siyasî partilerin kuruluşunda belirli bir 
paraya, belirli bir gelire ihtiyaçları vardır; ama Tür
kiye'de kurulan yeni siyasî partilerin millet tarafın
dan gerek maddî, gerek manevî desteklerle işbaşına 
getirildiği, iktidar olduğu, gerek 1950 Seçimleri, ge
rek 1961 sonrasında milletin destekleriyle işbaşına 
geldikleri rahatlıkla görülmüştür. Bu nedenle, siyasî 
partilerin ilk kuruluşunda Hazine yardımının değil, 
milletten almış oldukları oy oranında Hazine yardı-. 
mı yapılması lazım geldiği kanaatindeyim. Yoksa, 
siyasî partileri sonun'da gidip belirli yerlere, daha doğ
rusu bağışları yapanlara avuç açtırma durumunda bı
rakabiliriz. Hem siyasî partileri demokrasimizin 
vazgeçilmez unsuru sayıyoruz, bu vazgeçilmez unsu
ru gidip bazı yerlere, bazı kapılara el açma duru
muna sokuyoruz. Bu hakikaten çok vahim sonuçlar 
doğurabilir. 

Bunun yanında daha önce Anayasa görüşmeleri 
sırasında bu konunun Meclise getirildiğini ve Mec-



Danışma Meclisi B : 63 24 . 2 . 1983 O : 2 

lisin bunu reddettiği şeklinde Komisyonun da bir 
görüşü var. 

Elbette bunun yeri orası değildir; yani siyasî par
tilerin Hazine tarafından yardım görmesinin yeri 
Anayasa değildir; şimdi yeri gelmiştir. Siyasî Parti
ler Kanunudur bunun yeri. Onun için orada Yüce 
Meclisiniz onu reddetmiş, buraya bırakmıştı. 

Bu yüzden, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru 
saydığımız siyasî partilere Hazine yardımının şart ol

duğunu zannediyor, bu duygularla Yüksek Meclisi
nizi saygı ile selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

Değerli üyeler; öğleye kadar tespit ettiğimiz ça
lışma süremiz tamamlanmıştır. 

Saat 14.30'da toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

• > • - « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; 63 üncü Birleşimi
mizin tkinci Oturumunu açıyorum. 

Tasarı üzerinde görüşmeye başlamadan evvel, yi
ne bilgilerinize bir hususu sunmayı ve tasviplerinizi 
almayı düşünüyorum. 

Değerli üyeler; dün, bugün akşama kadar 90 
inci maddeye kadar olan maddeler üzerinde önerge 
verilmesi kararlaştırılmıştı; fakat bugün sabahtan iti
baren yapmış olduğumuz görüşmeler sırasında bü
yük bir süratle ilerlediğimiz tespit edildiği için, ten
sip ederseniz, yarın akşama kadar geriye kalan bü
tün maddeler üzerinde önerge verilmesini istirham 
ediyoruz. Cumartesi gününe kalmaması bakımından 
tasviplerinize arz ediyorum; yarın akşama kadar bü
tün maddeler üzerinde önerge verilmesini rica edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 62 nci madde üzerinde Sayın Gür

büz konuşmuştu. Sıra Sayın öğünçte idi. 
Sayın öğünç, buyurun. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunun bir 
üyesi olarak Siyasî Partiler Kanununun Komisyon
daki müzakereleri sırasında, siyasî partilere Devlet 
yardımı yapılmaması nedeniyle muhalefet şerhimi 

vermiş bulunduğumdan, bu hususta görüş, düşünce 
ve önerilerimi açıklamak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Siyasî partilere Devlet yardımı konusu, Komis
yonda enine boyuna ve derinliğine tartışılmamıştır. 
Buna ilişkin konularda şimdilik bir polemiğe gir
mekten kaçınarak, konunun özünü ele almakta ya
rar görüyorum. 

Bildiğimiz kadarı ile demokrasi, halkın kendi 
kendini yönetmesi, bir yönetim düzeninde halk ira
desinin ağır basması ya da yönetimin halk tarafından 
denetlenmesi olarak tanımlanabilmektedir. 

Halk anlamına gelen «Demos» ve otorite anla
mındaki, «Kratos» sözcüklerinden oluşan demokrasi
de siyasal iktidarların en önemli işlevi, kişi ve kamu 
haklarını, söz düşünce ve vicdan özgürlüklerini ana
yasal çerçevede güvence altına almak ve toplumdaki 
dengesizlikleri, özellikle gelir dağılımındaki eşitsiz
likten doğan farklılıkları en alt düzeye indirebilmek
tir. 

Siyasal iktidarların sosyo • ekonomik alandaki bu 
yükümlülükleri, demokrasilerde sağlıklı bir toplum 
yapısının temel taşlarını oluşturmaktadır. Ancak, 
böyle bir yapının oluşabilmesi için, topluma yön ve
recek siyasal partilerin eşit koşullar altında siyasal 
iktidara aday olabilmeleri ve bir seçim yarışında, 
ulusun bir kesimini değil, tüm kesimlerini temsil ede-
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bilen siyasal kadroların iktidar olabilmek için eşit 
şansa sahip bulunmaları kaçınılmaz bir şarttır. 
Gerçek bir demokrasinin özünde bu yatar ve bu 
vazgeçilmez zorunluluk çerçevesi içinde siyasal par
tilere iktidar olabilmeleri için eşit şans kapılarını aç
ma görevi de, kuşkusuz Devlete düşer. 

Devlet, çıkardığı yasalarla, ortaya koyacağı eği
limleriyle eğer belirli bir siyasal kuruluşun siyasal 
çıkarlarına kapı aralarsa; bu, Devletin devlet olma 
niteliğine gölge düşürebileceği gibi, o ülkede de ger
çek bir demokrasinin varlığından söz etmeyi olanak
sız kılar. 

Şu halde, bu gerçeklerin ışığı altında, üzerinde çok 
derin bir hassasiyetle durmamız gereken, «eşit koşul, 
eşit şans» konusunda Siyasî Partiler Kanun Tasarısı
nın getirdiği yapay tabloyu çok dikkatli bir gözle 
incelememiz gerekecektir. Tasan, partilere Devlet 
yardımı yapılmamasını, hiçbir partiye Devlet desteği 
sağlanmamasını öngörmekle, görünüşte siyasal ikti
dar olabilme açısından tüm partileri eşit şansa sahip 
kılmaktadır. Vurgulayarak yinelemekte yarar vardır 
ki, bu yapay görüş ve de ülke gerçeklerine, gerçek 
demokrasiye ters düşen bir tutumdur. Bu tezi öneren
ler ve savunanlar, Ülkemizde sadece rozet satışı ve 
benzeri çok sınırlı gelirlerle, darlatılmış, zorlaş'tırıl-
mış aidatlarla siyasal partilerin kolayca örgütlene-
meyeceklerini kesinkes bilmelidirler. Zira, bilmeme
lerine imkân ve ihtimal bulunamamaktadır. Açıkça 
ortadadır ki, Siyasal Partiler Kanununun çıkışından 
hemen sonra Ülkemizde genel olarak iki ana görü
şün temsilciliğini yapacak partilerin kuruluş hazır
lıkları başlayacaktır; zaten şimdiden başlamıştır. 

Bu iki ana görüşten birincisi, sermaye kesiminin 
serbest ekonomi kurallarını savunacak; ikincisi ise, 
işçisi, köylüsü, memuru, emeklisi, küçük esnafıyla 
toplumumuzun en büyük kesiminin özlem ve beklen
tilerini çözümlemeye çalışacak görüştür. Böyle ol
ması da doğaldır ve de gerçek demokrasinin bir ge
reğidir. 

Bu durumda siyasal partilere Devlet yardımı ya
pılmaması halinde, acaba seçim platformunda hangi 
partiler daha geniş ve güçlü olanaklara sahip bulu
nacaktır?.. Ulusumuzun olanakları sınırlı kesimleri
nin yürekten desteklerinin yürekten deslekleyecekleri 
veya desteklemek isteyecekleri ve fakat sermaye ke
simi tarafından desteklenmeyen kaynakları kısır par
tiler mi, yoksa dev sanayi kuruluşlarının, holding
lerin sosyo - ekonomik felsefesini savunan ve bir 
günde kasasına milyarlar akıtılabilecek olan siyasî 
partiler mi?.. Önce bunun yanıtı verilmelidir. 

I
Daha şimdilerden kimlerin politikaya soyunduk

larını izlersek, geleceğin siyasal tablosunu ve gelece
ğin parlamento kompozisyonunu görmekte gecik
miş olmayacağız. 

Bir benzetişle açıklamak gerekirse; bir yanda Ca
dillac arabanın benzin deposunu süper benzinle dol
duracaksınız, diğer yanda ise, mini Fiat arabanın 
benzin deposunu da terkos suyu ile dolduracaksınız 
ve yarışa salacaksınız... Bu yarışı acaba kim kazana
caktır?.. Bu bellidir başlangıçta. 

Bir diğer örnek verelim; Ağır siklet bir boksöre 
seçimlerden önce doping yapacaksınız, sinek siklet 
bir boksörün de gözünü, elini, ayağını bağlayarak 
ringe salacaksınız... Bu maçı da kimin kazanacağı 
bellidir. 

Açıkça görülmektedir ki, siyasal partilere Dev
let eliyle yardım yapılmazsa, siyasal sahneye otoma-
ti'kman iş çevrelerinin omuz vereceği partiler egemen 
olacak, iktidar kapıları sermaye partilerine açılacak, 
sosyal demokrat görüşleri savunan kadrolar parti kur
makta dahi güçlük çekecek, Ulusumuzun en büyük 
kesiminin görüşlerini, beklentilerini dile getirmek is
teyen siyasal kuruluşlar denizi geçerken kayıkların
da küreksiz bırakılacaklardır. 

Devlet yardımına karşı çıkış, bu sonuçları ister is
temez getirecektir. Siyasal platforma sadece serma
yeyi temsil eden kişilerin ve kuruluşların egemen ol
ması ise, böylece kaçınılmaz bir hale gelecektir. Oy
sa, çağdaş anlamda gerçek demokrasilerde bu tür 
eğilimlere ve uygulamalara yer yoktur ve olmamalı
dır. Ülkemiz birçok dramatik deneyimlerden geçmiş
tir. Gelecekte sağlıklı ve gerçekçi, dengeli bir de
mokrasi kurmak istiyorsak, böylesi çarpık, güdük uy
gulamalardan kesinkes kaçınmalıyız. 

fiatı demokrasilerinde demokrasinin tanımlanma
sı, Latince bir deyimle güç kazanmaktadır, «Primus 
enterparesi»; yani Eşitler arasında birinci, eşit güçler 
arasında birinci; biz ise bu Yasa Tasarısıyla daha 
başlangıçta «Enterparesi»; yani eşitleri ortadan kal
dırıyor, kendi kendimize «Primus»u; yani birinci se
çiyor, iktidara oturtuyor, sonra da Türk Ulusunun 
eşitler arasında birinciyi seçeceğini iddia ediyoruz... 

Sosyal ve ekonomik nitelikteki haklarla tamam
lanmayan ve de bütünleşmeyen siyasal haklar, soyut 
formüller ve boş kalıplar halinde kalmaya mahkûm
dur. Çeşitli kesimlerin görüşlerini savunan siyasal ku
ruluşlardan sadece bir kesimin temsilcisi, dolaylı da 
olsa, güçlü kılınmak istenirse, yurttaşların siyasal ik
tidara ve devlet yönetimine gerçekten katılabilmesi 
kesinkes olanaksızdır. 
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Geçmiş parlamentolarda; vurgulayarak ifade et
mek istiyorum, çeşitli kesimlerin temsilcilerinin bu
lunmaması, parlamentolarımızda yapıcı ve akılcı bir 
dengenin sağlanamamış olması, Ülkemiz bunalımla
rının oluşum ve gelişiminde en önemli faktörlerden 
birini teşkil etmiştir. 

Siyasal haklar ve özgürlükler, devletin duyarlılı
ğı ve yansızlığı çerçevesinde ekonomik haklarla ta
mamlanmadığı takdirde, gerçek demokrasiyi oluştu
rabilmek olanaksızdır. Siyasal haklar, devletin özü
nü oluşturan siyasal iktidarın ve kamusal yönetimin 
kuruluşu ve işleyişiyle, geniş anlamda vatandaşların 
siyasal iktidara katılmasıyla ilgili haklardır ve de
mokrasinin de özü budur. 

Oysa, Tasarının getirmekte olduğu ön madde, 
âdeta bir siyasal tercih özgürlüğüne, dolaylı da olsa, 
engel olmak eğilimindedir. Bizler burada, geçirilmiş 
bunca acı deneyimlerden sonra kurulacak sağlıklı bir 
demokrasiyi oluşturmak göreviyle yükümlü olmalı
yız, siyasal tercihlere dolaylı yollardan engel olmak 
ve belirli çıkarlara hizmet anlayışından çok çok uzak
larda durmalıyız. 

Siyasal tercih haklarının bulunmadığı ülkeler, ge
nellikle tek doktrin, tek parti sisteminin uygulandığı 
ülkelerdir. Oysa, demokratik toplumlarda değişik al
ternatifler, çeşitli görüşler, çok partiler, çok adaylar 
temel ilkedir. Eğer alternatifler, düşünceler, partiler, 
adaylar ve seçmenler üzerinde sosyal ve özellikle 
ekonomik baskı unsurları oluşturulursa, çoğulcu de
mokratik sistem uygulamasından söz edebilmek müm
kün müdür?.. Bu açık ve vazgeçilmez gerçeğe rağ
men, Tasarının öngördüğü olumsuz öneri yasalaştı
ğı takdirde, Ülkemiz için talihsiz bir deneme daha 
olacaktır. Bir yanda ekonomik olanaklardan yoksun 
kesimlerin bir seçim mücadelesinde çok kısıtlı bir po
tansiyele dayanarak destekleyeceği partiler, diğer yan
da ise, çok büyük parasal güçlerin katkısıyla kısa 
süreçte örgütlenebilecek, seçim olanaklarında her tür
lü güçlerini kullanabilecek ve siyasal tercih özgürlü
ğü üzerinde, bir bakıma korkunç bir malî baskı ku
rabilecek olan sermaye kesimlerine dayalı partiler... 
Böyle bir-oluşumun sonunda... 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, süreniz dolmuştur, 
lütfen, 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — Efendim, 1,5 say
fam var, müsaade ederseniz bitireyim. 

BAŞKAN — Yarım dakika daha uzatalım, bu
yurun. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Yarım dakikada 
«Selamünaleyıküm» derim efendim. 

— 161 

BAŞKAN — Güzel; ama süreniz doldu. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Konuşmayayım 

efendim. O zaman lütfedin Genel Kurul uygun gö
rürse; 1,5 sayfam var; konuşayım veya konuşmaya
yım. («Konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Rica edeyim, tamamlamaya gayret 
edin. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — Peki, teşekkür 
ederim. 

Seçmenlerin, sandık başına gelip oylarını kulla
nabildiği her rejime demokrasi denemez. Demokrasi
lerde, belirli bir görüşe ağırlık veren bir baskı anla
yışı yoktur. Bu durumun önüne geçmek ve siyasal 
hakların adilane dağılımını sağlamak devletin görevi
dir. Bunun içindir ki, Devlet, siyasal partilere yar
dım elini kesinkes uzatmalıdır. Böylelikle de, siyasal 
partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları oluşu, 
platonik olarak kalmamalı ve gerçekleşmelidir. 

Ülkemizde partileşme olgusunu, siyasal haklar so
rununu soyut bir biçimde değil, somut ve gerçek 
kapsamıyla ele almak şarttır. Ülke gerçeklerinin, 
toplumumuzdaki sosyo - ekonomik sıkıntıların so
mut olarak ortaya konulması ve gerçekçi bir demok
rasinin kurulabilmesi için gerekli olanakların ne ol
duğuna ilişkin sorunların dürüstlükle cevaplandırıl
ması gerekir. 

Bilinmelidir ki, Devletin siyasal kadrolara devlet 
Desteğinden fiilen yararlanmasını sağlaması ve siya
sal hakların eşit bir biçimde tüm siyasal kadrolarca 
kullanılabilecek bir ortamı ve koşullarının hazırlan
ması, tüm ulusun beklentisidir. 

Siyasal hakların eşit bir biçimde kullanılabilme
si için aktif rol oynayacak bir devlet, gerçekten öz
gürlükçü bir devlet olacaktır. 

Sadece ekonomik yönden güçlü olanların siyasal 
haklardan yararlanabileceği bir toplum ve devlet dü
zeni, özgürlükçü değil, tekelci ve ayrıcalıkçı bir dü
zendir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Ata
türk, bundan 59 yıl önce 1923'lerde şu gerçeği vur
gulamaktadır : «Partiden amaç, ulusun bir kesimi
ne diğer kesimin zararı pahasına yarar sağlamak de
ğildir.» demişlerdir. Evet, Büyük Atatürk 59 yıl ön
ce bunları söylüyor ve Serbest Fırkanın kurulmasına 
öncülük ediyordu, dolayısıyla da demokrasiye olan 
özlemini dile getiriyordu. Bugün Atatürk'ün adını 
dillerinden düşürmeyenler O'nun 1930'lardaki de
mokrasi girişiminden 52 yıl sonra kendi görüş ve 
düşüncelerini uygulayabilecek bir parti dışında her
hangi bir siyasal örgütün güç kazanmasını istemiyor
larsa ve de bunu birtakım yapay açmazlarla önle-
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meye çalışıyorlarsa, Atatürk'ün yürekten bağlandığı 
«Demokratik ve çağdaş Türkiye» ülküsünden uzak-
laşmıyorlar mıdır?.. 

Kaldı ki, siyasal partilere Devlet yardımı yapıl
maması birtakım istenmeyen tehlikeleri de berabe
rinde getirecektir. Partiler olağanüstü ekonomik güce 
sahip çevrelerin ipoteğine de geçebilecektir. Bunun 
acı sonuçlarını bugünlerden kestiremeyecek tek bir 
üye arkadaşımızın aramızda bulunduğuna inanmıyo
rum. Bu nedenledir ki, gerek Anayasa Komisyonu
muz ve gerekse Yüksek Genel Kurulumuz partilere 
Devlet yardımını öngören bir madde düzenlemesini 
kesinlikle getirmelidir, bu sağlanmalıdır. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım; 

Çok iyi bildiğiniz gibi, mülga 13.7.1965 tarih ve 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 74 üncü ve ek 
geçici 4 üncü maddedeki esaslara göre, partilere Dev
let yardımı öngörülmekteydi. Bu defa Anayasa Ko
misyonunca hazırlanan ve müzakere edilmekte olan 
Tasarıda partilere Devlet yardımı yer almamıştır. 
Bu konuda kesin karara varmadan önce, konu üze
rinde dikkatle durulmasının yerinde olacağını sanı
yorum. 

Bilindiği üzere, Tasarıyla getirilen esaslara göre 
partilerin gelirleri 62 nci maddede sıralanmıştır. Bun
ların dört türü üzerinde durulabilir; diğerleri tali 
mahiyette ve uzun vadede tahakkuk edebilecek ve 
hiç bir zaman yeterli seviyeye ulaşamayacak gelir
lerdir. Bu dört cins geliri şöyle özetleyebiliriz; 

1. Parti üyelerinden alınacak giriş ve üyelik ai
datları. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partili üye
lerden alınacak milletvekilliği aidatı. 

3. Milletvekilliği adaylığı için başvuranlardan 
alınacak özel aidat. 

4. Bağışlar. 
Yine çok iyi bilindiği üzere, bizde aidat ödeme 

alışkanlığı yerleşmemiştir. Bu ihmal ve imkânsızlık 
bütün dernekler ve odalar için bahis konusudur. 
Dernek ve odaların, baroların üyeleriyle yazışmala
rının başlıca konusunu, çok ağır müeyyidelere bağ
lanmış olduğu halde, aidat borcu hesapları ve bun
ların bir an önce ödenmesi yolundaki istekler teşkil 
eder. Meslek odalarında dahi ihmal edilen bir mü
kellefiyetin, siyasî partilere kayıtlı üyelerce zama

nında yerine getirilmesini beklemek, kanımca iyim
serliğin de ötesinde, hayalperestlik olur. 

Nitekim, Komisyon da aslında bu gerçeği bildiği 
için, aidat borcunu ödememiş partililerin kongrelere 
delege seçilebileceğini, bu nedenle partiden çıkarıla
mayacağını hükme bağlamış, sadece parti adayı ola
mayacaklarını ve bazı parti görevlerine seçilemeye
ceklerini belirtmekle yetinmiştir. Partiye kayıtlı üye
lerin % 90'ının seçilme gibi bir arzuları olamayaca
ğını gerçekçi bir nispet olarak var sayarsak, ayrıca 
bunların büyük bir bölümünün de gelir seviyesi ba
kımından gösterilen üst sınıra göre çok düşük seviye
de aidat ödeyeceklerini düşünürsek, üye aidat ge
lirlerinin hiçbir zaman önemli bir miktara ulaşama
yacağını kabul etmemiz gerçekçi bir yaklaşım olur. 

Ayrıca, partilerin de üye kaydını cazip hale ge
tirmek için aidat miktarlarını tüzüklerinde asgarî 
seviyede tespit edebileceklerini de tabiî saymak ge
rekir. Bu nedenlerle, üye aidatları partiler için temel 
gelir kaynaklarından sayılamaz. 

Partili milletvekillerinden alınacak aidat sağlam 
bir kaynaktır. Bunun miktarı, yılda milletvekilliği 
ödeneğinin net bir aylık tutarı ile sınırlandırılmıştır. 
Milletvekili sayısı ile ilgili olmakla beraber, bu kay
naktan temin olunacak gelir de, bugünkü fiyatlar ve 
ücretler muvacehesinde bir partinin yıllık masrafları
nın ancak çok cüzi bir bölümünü karşılayabilir. 

Milletvekilliği adaylığı için başvuranlardan alına
cak aidat, seçimlerde yapılacak muazzam masraflar 
yanında, parti için büyük bir gelir kaynağı teşkil et
mez. Tasarıda bu aidatın üst limitinin 50 000 lira 
olacağına işaret edilmiştir. Büyük partilerde seçimde 
parlamentodaki milletvekili sayısının iki misli; yani 
800 kişinin bile başvurduğunu ve hatta bundan da 
fazlasını düşünebiliriz, her adaydan azamî miktar 
olan 50 000 liranın alındığını dahi kabul etsek, bu 
yoldan temin olunacak gelir 40 - 50 milyon seviye
sinde bir meblağ olarak kalır ki, bunun da muazzam 
seçim masraflarıyla karşılaştırıldığı takdirde, rakam 
olarak ne kadar küçük bir rakam olduğunu tespit 
etmemiz kabildir. 

Ayrıca, küçük partilerde ise şüphesiz bu miktar 
çok daha düşük seviyede olacaktır, gazetelere kadar 
akseden, bir partinin asgarî ölçüler içindeki kuruluş 
ve çalışma masrafları muvacehesinde, bu kaynak da 
şüphesiz yeterli sayılamaz. 

Parti gelirleri içinde yukarıda belirtilenler arasın
da belki de en kayda değer ve sadre şifa olanını 
bağışlar teşkil edecektir. Filhakika bağışların bazı fi-
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nans çevrelerince bir kalemde ve münferit olarak bü
tün diğer kaynaklardan temin edilebilecek gelirlerin 
üzerinde yapılması mümkündür. Geçmişte bunun ör
nekleri de görülmüştür. Bağışta bulunan firma ya da 
şahısların sayısı arttıkça, toplam yardım miktarının 
tatminkâr düzeye çıkması, hatta aşması beklenebi
lir. 

Her ne kadar Tasarı ile bu konuda bir tedbir ge
tirilmişse de, bilindiği üzere, «500 bin liradan fazla 
bir yıl içinde bir firmanın veya şahsın bağışta bulun
ması mümkün değil» denmektedir. Yalnız çeşitli yol
larla bu miktarın aşılabileceğini de, gerçekçi hareket 
etmek istiyorsak, kabul etmemiz gerekir. 

Ancak, yardım yapabilecek çevrelerin özel hesap
larla bazı partilere yapılacak bağış miktarları arasın
da bir denge kurulmasına özen gösterilirse de, yine 
de eşitlik ilkesi zedelenmiş olacaktır. Bunun da öte
sinde, bazı partiler bu çevrelerin ilgi ve sempatisini 
kazanamadıkları için, hiçbir yardım görememeleri de 
bahis konusudur. Yüksek gelir gruplarının partilere 
yapabilecekleri bu yardımların onlar üzerinde ekono
mik bir baskı unsuru olarak kullanılabileceği, bazı 
menfaat ilişkileri için bir vasıta teşkil edebileceği ih
timallerini de şüphesiz gözden uzak tutmamak gere
kir. 

îleride de, maddî yönden zayıf partilerin bu gibi 
çevrelere karşı tavizci politika izlemeleri, kendileri
ni ekonomik bakımdan bağımlı hissetmeleri, bekle
nebilir sonuçlardır. 

Partilerin sadece seçimden seçime faaliyet göste
ren kuruluşlar değil, Anayasamızca da demokratik 
siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul 
olunduklarını, bu sıfat ve nitelikleriyle sürekli ola
rak faaliyet gösterip, toplumu siyasî yönden bilinç
lendirme ve eğitme yolunda çalışmaları lüzumunu ha
tırlayarak, onlara Devlet yardımı yapılmasının, yu
karıda arz ettiğim mülahazaların da ışığı altında, çok 
tabiî ve zorunlu olduğunu kabul etmemiz gerektiği 
inancındayım. 

Kaldı ki, önümüzdeki seçime kadar asgarî 34 ilde 
ve illerin en az yarıdan bir fazlası kadar ilçesinde 
teşkilat kurması istenen yeni partilerin hiçbir mal 
varlıklarının mevcut olmadığını, henüz milletvekil
leri bulunmadığından, milletvekili aidatından kısa sü
rede kayda değer ölçüde üye kaydedemeyeceklerin-
den, üye giriş ve üyelik aidatından gelir temin edeme
yeceklerini göz önünde tutmak gerekir. 

özellikle partilerin kuruluş safhasında büyük fi
nansman ihtiyaçları, demokrasinin teessüsü için yeter-
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li düzeyde yaygın faaliyette bulunmalarını engelle
yebileceği gibi, birçok parti arasında malî imkânlar 
açısından büyük dengesizlikler de yaratabilir. 

Bu dediğim hususlara rakamsal örnek açısından, 
zannediyorum Tasarının tümü üzerinde Sayın Tuğ'un 
yaptığı konuşmada vermiş olduğu rakamları bir defa 
daha sizlere hatırlatmak istiyorum. 

12 EylüTden önce Türkiye'nin en büyük partile
rinden birinin aidattan temin etmiş olduğu gelir o 
yılki tüm toplam gelirinin sadece % 2,4'ünü teşkil 
ettiğini Sayın Aydın Tuğ burada ifade etmişti. Yine 
aynı partinin normal diğer gelirlerinden; rozet satışı, 
broşür satışı veya kira vesaire gibi gelirlerinden te
min ettiği gelir, yine o yılki gelirinin % 7,7 düze
yinde kalmıştır. Bağışlardan temin ettiği gelir % 9,9' 
unu teşkil ettiğini söylüyordu ve o partinin (ki, her 
türlü bağış alma imkânına sahip, her türlü gücü kul
lanabilecek nitelikte olan o partinin) Devletten aldı
ğı yardımın miktarı tüm gelirlerinin % 80'ini oluş
turuyordu. Demek ki, o nitelikteki bir partinin dahi 
gelirleri içinde Devlet yardımı fevkalâde yüksek bir 
seviye göstermektedir. 

Bu faktörler nazara alınarak, partilere hiç değilse, 
onların çok önemli ve vazgeçilmez masraflarını kar
şılayacak ölçüde Devlet yardımı mutlaka yapılmalı
dır. Bunun için, adil ve makul ölçüler içinde kalın
mak şartı ile bir formül bulunabilir inancındayım. 
Yüce Meclisçe Komisyona bu görev verilirse, mut
laka tasvibinize mazhar olacak demokratik icap ve 
zaruretlere uygun bir sistem kısa zamanda geliştirile
cektir kanaatindeyim. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın öztürk, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Tasarının tümü üzerinde Yüksek Heyetinize sun

duğum konuşmamda, siyasî partilere devletçe yapıla
cak yardımın konusuna da değinmiştim. Şimdi, sü
renin elverdiği ölçüde arzıma devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlarımın, Tasarının öngördüğü mik
tarların nasıl yetersiz olduğunu, benden önce konu
şan Sayın Haznedar arkadaşım detayı ile sundular. 
Toplumda bir müessese, gereğince tartışılmış, denen
miş, söz götürmez yararı kanıtlanmış ise, ondan vaz
geçmeyi gerektiren, umulmadık, beklenmedik olay
ların ortaya çıkması ve bunun inandırıcı olması la
zımdır. 1971 değişikliği ile Anayasamıza giren bu il
kenin kaldırılmasını öngören Komisyonumuz, inan-
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dinci gerekçe getirmemiştir. Hatta, diyebiliriz ki ge
rekçe bulmak için kendini bir miktar zorlamıştır. 

Kötüyü bertaraf etme, yok etme çabasının, iyi
yi çalıştırmama sonucunu vermemelidir; inancım 
odur ki, böyle bir sonuç çıkarılmamalıdır. Tasarının 
77 nci, Anayasamızın 68 inci maddesinin görüşülme
si sırasında Sayın Fırat tarafından verilip, reddolunan 
husus, partilere hazine yardımı değil, bunun kanunla 
düzenlenme mecburiyetidir. Kanunla veya içtüzükler
le düzenleme de meclisleri serbest bırakma anlamı
na gelir; yoksa, siyasî partilere hazine yardımı Ana
yasa ile yasaklanmıştır manasını çıkarmak, zannım-
ca mümkün değildir. 

Size, aktüel bir örnek vermek istiyorum. Sayın 
Eroğlu arkadaşımızın, hanım üyelerin adaylıktaki 
kontenjanını öneren önergesi, Genel Kurulumuzda 
reddedilmiştir; partiler bundan böyle adayları arası
na hanım üyeler alamayacak mıdır? 

Sayın arkadaşlar; 
Bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu 

Meclis, aynı zamanda Anayasa koyucusu olması ne
deniyle, tefsirlerinin bağlayıcı olacağı, dikkatten uzak 
tutulmamalıdır. İleride kilitlenmelere yol açacak yo
rumlardan mutlaka kaçınılmalıdır. 

Bu nedenledir ki, Komisyonun gerekçesine katı
lamıyorum. İhtiyaca göre çok cüce kalan, sınırlı aidat 
ve bağışlarla bir parti nasıl kurulur; faaliyetine na
sıl devam eder; ülke ve milleti teslim almaya, yöne
timi devralmaya hazırlanan siyasî partilerimize, kötü 
kullanımlara neden olur kaygusu ile piyango tertip 
ettirmeyen düşünceye, samimiyetle katılmıyorum. Bu 
arada, başka birşey yapıyoruz arkadaşlar; ihtiyacın 
çok, yasal gelirlerin az partilerin kurulmasını istiyoruz; 
zımmen partilere diyoruz ki, sen bu gelirlerle gider
lerini karşılayamazsın, kanunları zorla, ahlak kural
larını çiğne, gelir sağlamaya çalış diyoruz. 

Bir örnek vermek gerekirse, yarım milyara ihti
yacı olan bir partinin, bir tane de zengin kurucusu 
olsun. Bu kişi, bin tane adam, bin tane kişi bulacak 
ki, bu yarım milyarını partiye devredebilsin. Bu kişi
ler zengin değilse, bizdeki vergi mevzuatı içinde ne 
türlü bir hesap vereceklerdir, ne türlü bir eziklik içi
ne düşeceklerini peşinen hesaba katmaya mecburuz. 
Dünyada yalnız bizim Anayasamızda bulunan ve 
toplumumuza yerleşmiş bir kavramı gözden uzak tut
mamalıyız. Siyasî partiler, ister iktidarda, ister mu
halefette olsun, siyasî hayatın vazgeçilmez unsurla
rıdır. 

Millet iradesinin seçim düzeyinde ve parlamen
toda oluşmasını sağlayan siyasî partileri, kamusal 

kuruluş değildir diye devlet yardımından yoksun kıl
manın isabeti yoktur. Siyasî partiler, özel hukuk ala
nında bulunmakla birlikte, kamu hayatımızdaki et
kinlikleri dikkate alınarak, iki hususu birlikte değer
lendirmeye mecburuz. 

Bunlardan birincisi, varlıklarını engelleyici dene
tim yollarına sapmamaktadır. İkincisi, görevlerini yeri
ne getirmek için, yeterli imkânı vermektir. Eski bir 
gerekçeden alınan bu iki ilke, devamlı bilimsel geçer
liliği devam etmektedir, günümüzde de devam etmek
tedir. Oturmuş, uygulamada kriterleri belli bir mü
esseseyi kaldırırken, kaçınılmaz sakıncalarını belirle
yen inandırıcı gerekçeye muhtacız. Komisyon, bu ge
rekçeden yoksundur, mahrumdur. Raporundan anla
şıldığı kadarıyla, Komisyon bu kararını ekseriyetle 
ve güçlükle almıştır. 

Komisyonun Yüksek Heyetinizde belirlenen eğili
me uyarak, ısrarlı olmaması ve Genel Kurulun tema
yülüne uyması, halisane dileğimizdir. Bu Tasarı ile 
siyasî partilere diyoruz ki, «Sana beş ilâ altı ay süre, 
34 ilde ve ilçede teşkilat kur, bunun için, sana üye
lerinden alacağın biner liralık aidat ile 500 bin lirayı 
aşmayan bağışlar; piyango tertip edemezsin, balo dü
zenleyerek veya çay kahve satarak gelirini artırabi
lirsin, borç ve kredi alamazsın.» 

Sayın arkadaşlar; 
Hukukumuzda kamusal kuruluş olma yanında bir 

de kamu yararı vardır. Devletin bir kısım dernekler
den alacağı vergiden vazgeçmesi bu nedenledir. Her 
fırsatta değindiğim gibi, gerçekçiliğe burada da yer 
vererek, belli kriterler içerisinde siyasî partilerimize 
hazine yardımı sağlanmalıdır. Aksi halde bağış ve 
aidatı sınırlayıp, devlet yardımını öngörmeyen bu Ya
sa, yaygın kuruluşu gerçekleştirip, faaliyetine devam 
için, siyasî partilerimizi kanunları zorlamaya, ahlak 
kurallarını çiğnemeye sevk edecektir. 

Ayrıca, geneli üzerinde arz ettiğim gibi, maddî 
imkândan yoksun olması nedeniyle, koruyucu mer
ciler ve vasiler arama zorunda bırakılacaktır. 

Bu nedenle, takdim ettiğim önergemde bir ifade 
düzeltmesi ile «Kanuna göre Devletçe sağlanan yar
dımlar» bölümünün de kabulüne iltifat göstermenizi 

! hassaten istirham eder, derin saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk^ 
Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tasarının 62 nci maddesini savunmak üzere hu

zurunuza geldim. Komisyondan gelen biçimiyle şah
sen ihtiyaca cevap vereceği kanısını taşıyorum. Ku-
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rulacak partiler, burada sayılan 10 kalem gelir kay
nağından mutlak surette, tandansı, biçimi, şekli ne 
olursa olsun, nasiplerini alacaklardır. 

Sonra, particilik bir millî heyecan işidir değerli 
arkadaşlarım. Millî heyecanı taşıyan, müşterek siyasî 
heyecanı taşıyan herkesin elinin cebinde olması ka
dar normal bir şey. düşünülemez. Bu üye aidatları 
için de böyledir, yapılacak yardımlar, bağışlar için 
de böyledir, yapılacak diğer katkılar için de böyle
dir. Yani bunu hiç bir zaman; iki partiyi, üç partiyi 
eşit startta devlet yardımıyla ihya edelim, noktasında 
ben birleşemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bu anlayışı da savunmak 
mümkün değildir. Bütçeden müşterek eşit ölçülerde 
eğer kurulacak partiler hissesini alırsa, sanki Devlet 
yaptığı yardımlarla her partinin eşit milletvekili çı
karması gibi bir arayış içinde olmayacak mıdır?.. 
Kendi içinde tutarlı bir teklif değildir, kendi içinde 
tutarlı bir düşünce değildir ve Sayın Hocamın ifade
siyle, bir fikrin öteki fikre galip gelebilmesi için, 
ekseriyeti temin edebilmesi için, mutlak surette bazı 
farklılıklar söz konusudur. Bu, nakdî sahada da böy
ledir, fikrî sahada da böyledir. O nedenle, bu görüşe 
paralel olarak da Tasarıdaki hükmü son derece tu
tarlı görüyorum. 

Efendim, birçok hatibimiz değindiler; eşitlik bo
zulursa sanki kıyamet kopar... Kopmaz değerli arka
daşlarım; misaller vereceğim huzurunuzda. 

1950-1965 arasında partilere Devlet yardımı yok
tu. Ne gibi bir mazarrat doğdu; hatırlayalım, iki 
tane güçlü parti piyasada idi, kamuoyunda idi; fakat 
bunlara Devlet yardımı yapılmadan da bu iki parti 
yaşadı. 1965'e kadar da yaşadı değerli arkadaşlarım, 
1961'den 1965'e kadar da yaşadı. Millî bakiye siste
minin getirdiği imkânlarla birtakım sunî teneffüsle 
partiler yaşattık; ama memleketin hayrına mı oldu?.. 
Hiç bir zaman hayrına olmadı. 1965'ten sonraki uy
gulamaya bakalım; 1965'ten sonraki uygulamada 
Devletten yardım verdik, bütçeden yardım verdik 
partilere. Bunda da uzunboylu bir fayda olmadı. 
Nihayeti, partiler öyle bir noktaya geldi ki, kapattık 
ve 12 Eylül'e geldik. Yani, yardım yapmakla, yap
mamak açısında Türkiye'deki uygulama birbirinden 
farksızdır. İşte 1950-65 dönemi, işte 1965-80 dönemi; 
hiç bir fark yok. O zaman neyi tartışıyoruz..? Yani 
mutlaka Devlet yardımı yapılması gerekçesi, bence 
hiç bir zaman güçlü değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sonra, 1965*te getirmişiz Siyasî Partiler Kanunuy

la Devlet yardımını; ama belli birtakım kıstaslarla ge

tirmişiz. Devlet yardımı yapabilmek için bazı ölçü
lerimiz var. Alınan oy miktan; şimdi belli değil. Ye
ni kurulacak partilerimize bütçede farz edelim ki 
ödenek koyduk, Anayasanın 163 üncü maddesini 
ayaklar altına alma pahasına; peki, bunu nasıl da
ğıtacağız?.. Hiç bir kriter, hiç bir ölçü yok. Ne grup 
kurup kuramayacakları belli, ne çıkardıkları millet
vekili sayısı belli, ne aldıkları oy miktan belli... Bu
nu nasıl tevzi edeceğiz?.. Esas büyük güçlüklerden 
bir tanesi de budur. Kaldı ki, 1982 Bütçesi 100 mil
yardan fazla bir açıkla kapanmıştır değerli arkadaş
larım ve bu açığın 125 milyarı bulması muhtemeldir. 
1983 Bütçesi yakın zamanda huzurunuzdan geçti; 
açık bir bütçedir. 1983 Bütçesinden partilere yardım 
yapmak imkân dahilinde değildir ve 163 üncü mad
de karşısında da imkân dahilinde değildir. Biz bu 
Tasarıda, «partilere şu miktar yardım yapılır» dedi
ğimiz takdirde, mutlak surette bunun kaynağını da 
göstermek zorundayız. 163 üncü madde açık. Da
ha tertemiz, pırıl pırıl duruyor, yeni çıktı. 

Sonra başka bir görüş de şu oldu: Sermaye çev
releri partilere yardım yaparsa, bu partileri tesir sa
hası içine alır... 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyanın hiçbir yerinde tesir sahasına girmemiş 

parti yoktur ki... İşçi partileri vardır; işçilerin tesir 
sahasındadır, sermaye partileri vardır; sermayedarla
rın tesir sahasındadır, orta partiler vardır; her ikisi
nin birlikte; hem işçinin, hem sermayenin tesiri al
tındadır. Kurulacak partilerin daha yapısını bilme
den böyle bir ayırıma girmek, bence son derece mah
zurludur. Sonra, Türkiye'mizdcki tatbikat da deği
şiktir; bizim iş çevrelerimiz, bizim sermaye çevrele
rimiz devamlı surette bir partiye yardım yapmazlar, 
her partiye yardım yaparlar. Bunu geçenlerde bir 
eski Sayın Bakan dile getirmiştir; iş çevreleri her par
tiye yardım yaparlar. O zaman, her partiye yardım 
yapılınca, kendiliğinden zaten bu mahzur ortadan 
kalkacaktır. Sermaye çevrelerinden bir iktidar olu
şursa; artık sosyal demokrasiye inandık değerli ar
kadaşlarım, sermayenin katı görüşünü acaba uygu
lama şansı var mıdır bugünkü Türkiye'de?.. Biraz 
gerçekçi olmak zorundayız. 

Bu nedenle, yapılacak yardımlar dolayısıyla par
tileri etkilemek, bence üçüncü, dördüncü planda ka
lacak bir iştir. Onun için, gerçekçi davranarak, siya
sî partilere yardım yapılmamasında sonsuz faydalar 
görmekteyim. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, hürmetler su
nuyorum efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Siyasî partilere Devlet yardımı yapılması konu

sunu; buraya kadar söz alan arkadaşlarım bunun 
gerekliliğini açıkladılar ve özellikle sermaye çevre
leri partisi veya çalışanlar kesiminden doğacak par
tiler konusunu açık bir biçimde dile getirdiler. Ben, 
meselenin bu tarafına dokunmayıp, bir başka yö
nüyle ilgilenmek istiyorum. 

Vurgulamak istediğim hususlardan birincisi; her-
şeyden önce bir konuda bir karar alırken, bu kararın 
gerekçesini doğru ve inandırıcı biçimde saptamak la
zımdır. Hele ki, uzun bir süreden beri kurmuş oldu
ğunuz ve alışılmış olan bir sistemi değiştiren bir ma-
nipülasyon içindeyseniz, o zaman bu husus daha da 
'büyük önem taşır; iki şeyi birden bu anda yapmak 
zorundasınızdır. Vaktiyle uygulamış olduğunuz sis
temin gerçekten zararlarını, ortaya çıkmış olan sa
kıncalarını açık bir biçimde dile getirmek zorunda
sınızdır, ki ondan vazgeçtiğinizin bir anlamı olsun. 
İkincisi; yeni kurmak istediğiniz sistemin de fayda
larını veya gerekliliğini iyice ortaya koyabilmek zo
rundasınızdır. 

Şimdi, Anayasa Komisyonumuzun getirdiği 62 
nci madde düzenlemesinde, partilere Devlet yardımı 
yapılmaması hususu işlenirken, ben bu her iki nok
tadaki gerekçeleri de, değil doyurucu bulmak, hiç 
bulamadım diyebilirim. Yani, eskiden uyguladığımız 
sistemin zararı neydi ki, 'bundan vazgeçiyoruz yahut 
yeni getirmek istediğimiz bu Devlet yardımı yapıl
mamasına ilişkin sistemin yararı veya gerekliliği ne
dir; bu konudaki gerekçeleri de hiç bir şekilde bula
madım. 

Şimdi, gerekçe olarak sayılan unsurlara gelelim. 
Diyor ki, Anayasa (Komisyonumuz gerekçesinde; 
«Vatandaştan toplanan vergiler ancak Ikamu giderleri 
için kullanılabilir.» 

Şimdi anlaşılan, kamu giderinin ne olduğu konu
sunda tartışma var ortada. Kamu giderinin, mutla
ka kamusal bir kuruluşa yapılan bir harcama veya 
kamusal kuruluş eliyle yapılan bir harcama olduğu
nu ifade letmelk istüyoırlar. 

Ben, kamu geliri tarifinin bu olduğu kanışımda 
değilim asla ve değildir de; ne teoride, ne pratikte 
de değildir. Kamu gideri, devletin kendisinin kur
muş olduğu düzenli yürütmek için; ki, şimdi bir par
tiler düzeni ikuruyorsalk, o halde partiler düzenini 

kurmak ve 'yürütmek için veya halkın, belirli bazı ih
tiyaçlarını mutlaka sağlamak yahut meydana çık
mış olan herhangi bir ihtiyaç veya olağanüstü bir 
sorunu çözmek için devletin yapmak zorunda ol
duğu giderdir. Kamu gideri budur. O halde, «Par
tilere Devlet yardımı yapılamaz; çünkü kamu gideri 
anlamı taşımaz bu, partiler Ikamusal kuruluş değil
dir.» şeklindeki bir gerekçe, kabule şayan olamaz. 

ikinci bir gerekçe; «IDevlet, partilere yardım et
mek zorunda değildir.» şeklinde bir gerekçedir. Kim
se burada Devletlin, partilere yardım yapmak zo
runda ve mecburiyetinde olduğunu iddia etmemiştir. 
Böyle bir mecburiyetten bahsetmiyoruz; ama Dev
let partilere yardım etmek gereğini hissetmeli midir, 
hissetmemeli midir; bundan 'bahsediyoruz ve bu ge
reği hissettiği takdirde de, bunu yapması konusun
da da hiçbir kanunî engel bulunmadığını ifade et
mek Üstiyoruz. Partilere Devlet yardımı yapılmasının 
gereği noktasına iki açıdan yaklaşmak lazımdır. 

Birincisi; kurulmuş, var olan ve siyasî faaliyetini 
sürdüren mevcut partiler açısından. Bir de; hiç par
tilerin olmadığı bir düzende ve isiz de partiler reji
mi getirmek istiyorsanız, buna karar almışsanız, bu 
partileri hakikaten doğurabilmek ve kurdurabilmek 
açısından, iki mesele ayrıdır. 

Şimdi, Anayasa Komisyonumuzun yetkilileri bu
rada yaptıkları konuşmalarda dediler ki ve bazı ar
kadaşlarımız da aynı şeyi getirdiler; «Particilik bir 
millî heyecan meselesidir veya vatandaşın rağbetini 
görebilme meselesidir. Vatandaş rağbet ediyorsa, bu 
heyecan varsa o zaman elini cebine götürür ve par
tisi için malî kaynakları da var eder.» 

Şimdi sayın arkadaşlarım; bu, kurulmuş, var olan, 
siyasî faaliyetini bizatihi vatandaşa göstermiş veya en 
azından hissettirmiş olan, gücünü ortaya koyabilmiş 
olan, başarısını ortaya koyabilmiş olan partiler açı
sından, muhtemelen doğru olabilir; ama ortada hiç
bir parti yokken, kimin nasıl bir güçle ortaya çıka
cağı, kimin ne kadar 'başarı sağlayacağı belli değil
ken, vatandaşın sadece, «Bu herhalde (iyi olabilir» 
cinsinden bir düşünceyle elini cebine atıp, o parti
nin, bugünkü fiyat ve enflasyon düzeyinde kurul
ması için ihtiyaç duyacağı malî imkânı birdenbire sağ
layacağını düşünmek, bence abesle iştigaldir. Bunu 
kabul etmek lazım. 

Onun içlin, meseleyi, var olan partiler açısından; 
yani ilerisi için farklı, Ibizatihi şu anda kurulması 
gereken partiler açısından farklı ele almak lazımdır 
ve bu noktada önerim; siyasî partilere Devlet yar
dımı yapılması hususunu 62 nci maddeye ıbir biçim-
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de prensip olarak koymak ve bunu; ilerisi için han
gi (kriterlere göre yapılacağını ayrı bir madde ha
linde saptamak ve fakat ıbugün belirgin kriter sap-
tayamayacalk olduğumuz bir dönemde, geçici mad
de olarak, ayrı bir şey formüle ederek yeni kuru
lacak olan partilere, mesela; «kurdurmayı düşündü
ğümüz illerdeki teşkilatını, il sayısı kadar teşkilatı 
kurduğu zaman eşüt ölçüde bir malî yardım yapmak; 
seçimlere girebilmesine olanak vermek için bu ma
lî yardımı yapmak.» şeklinde bir düzenlemeyi getir
mek, kesinlikle zorunludur kanısındayım. 

Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. 
Yine, Komisyonumuzun getirdiği gerekçede «Efen

dim, partilere devlet yardımı yapılsa da, bu durum, 
partilerin başka yollardan çıkar sağlamalarını engelle
miyor.» deniyor. Buna tamamen katılıyorum ve ka
bul ediyorum, doğrudur; fakat burada aslolan, za
ten çıkar sağlayabilecek partilerin durumu değildir; 
yeteri kadar çıkarı sağlayamayacaik olan partilerin 
kurulabilmesine, özellikle kurulabilmesine ve bir öl
çüde yaşatılabilmesine fankân vermektir ve parti
leri başlka yollardan çıkar sağlamaya elini mahkûm 
etmemek veya mecbur etmemektedir. Devletin, dev
let olmaktan doğan görevlerinden biri de budur. 

Saygılarımızla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Komisyonumuzun görüşünü açıklamak üzere, 

buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri, aziz arkadaşlar; 

Aşağı yukarı beş ay ara ile aynı konu yüksek 
huzurunuzda tartışmaya getiriliyor; ancak beş ay 
öncesine gelmeden önce, yüksek müsaadelerinizle si
yasî partilere Devlet yardımının memleketimizdeki 
gelişmesine bir göz atmak istiyorum. 

1961 Anayasası, bilindiği gibi, siyasî partileri, is
ter muhalefette olsunlar, ister iktidarda olsunlar, 
demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak ilan 
etmişti; hükme bağlamıştı ve 1961 Anayasasının 
kaynaklandığı Alman Anayasası da, bu konuda aşa
ğı yukarı aynı görüşü açıklıyordu ve dünyada «siya
sî parti» kavramı 19 uncu Yüzyıldan itibaren mo
dern anlamda gelişmeye başlamış ve demokrasi için
de faal ve etkili bir rol oynamıştı. Buna rağmen, 
19 uncu Yüzyılın başından itibaren 1965 yıllarına 
kadar dünyada siyasî partilere devlet yardımı diye 
bir konu ortaya atılmamış, tartışılmamıştı. Evvela 
Almanlar, sonra biz bu soruya el attık. Sorun bizde; 
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kendisini daima ilgiyle dinlediğim Sayın Tülay öney 
arkadaşımızın dediği gibi, öyle boş gerçeklere daya
narak hükme bağlanmıştı. Biz, Yüce Heyete bu 
gerçekleri, 62 nci maddeyle ilgili gerekçemizde be
lirtmiştik; ancak, mademki bu gerçeklerin boşluğu 
yahutta geçersizliği ileri sürüldü, yüksek müsaade
lerinizle onları da tekrarlamak istiyorum. 

Evvela, siyasî partilere devlet yardımı fikri or
taya atılınca, bir kanun yapıldı; ancak bu kanun, 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 9 Tem
muz 1971 Günlü Resmî Gazetede yayınlanan Ana
yasa Mahkemesinin gerekçesi şu idi: «Bir siyasî 
partinin toplum ve devlet düzenini belirli görüşler 
doğrultusunda etkilemesi veya yönetmesi, kamu hiz
meti niteliğini taşır; ancak bu hizmetin yerine ge
tirilmesi, o siyasî parti mensuplarının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve yerel yönetimlerin ve seçimle iş
başına gelen kuruluşlarına girmeleriyle başlar ve bu 
mensupların aracılığıyla gerçekleşir. Hizmetlere gi
renlere para olarak bu hizmetlerin karşılığı ödenir. 
Siyasî partilerin kamu hizmeti niteliğindeki çalışma
ları, ancak bu dar çerçeve içinde söz konusu edile
bilir. Bu çerçeve dışında siyasî partiler bakımın
dan kamu hizmeti sayılabilecek bir çalışma düşünü
lemeyeceği gibi, siyasî partilerin kamu kurumu ola
rak kabul edilmelerine veya kamu yararına hizmet 
eden kuruluşlar olarak nitelendirilmelerine olanak 
yoktur. 

Anayasanın, siyasî partileri, demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurları sayması, muhalefet
te olanların iktidara karşı güvence altına alınması 
lüzumuna işarettir. Sosyal devletin vazgeçilmez un
surlardan olan sendikalara devlet nasıl yardım et
mek zorunda değilse, demokratik rejimin vazge
çilmez unsurlarından olan siyasî partilere de aynı 
şekilde yardım etmek zorunda değildir. 

Çalışmalarını üyelerinin olağan yardımlarıyla 
sürdüremeyen siyasî partilerin, paraca güçlü birta
kım kişi veya kuruluşların etkisi ve baskısı altına 
düşmesi varsayımı ise, devletin paraca yardımı olsa 
dahi söz konusu olabilir. Devlet yardımı, siyasî par
tilerin başka yollardan çıkar sağlamalarım engelle
yemez.» 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu gerekçelerle siyasî partilere yardımı öngören 

kanun iptal edildikten sonra, Millî Güvenlik Kuru
lunun ikazlarına rağmen bir türlü gerekli kanun
ları çıkaramayan, daha sonra Cumhurbaşkanı seci-
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imini anlaşmayarak aylarca sürdüren ve meclislerin 
'başkanlıkları için yapılan seçimlerde onlarca tur ya
pan siyasî partiler birdenbire anlaşmışlardır ve sa
dece kanunu çıkartmak şöyle dursun, Anayasayı de
ğiştirerek, Devletin siyasî partilere yardımı yapma
sını sağlamışlardır. Anayasa değişikliği olunca el-
ıbette kli Anayasa Mahkemesinin de denetim olanağı 
ortadan 'kalkmıştır. 

Demek »oluyor İki, bizim hukuk düzenimizde si
yasî partilere yardım, 'kaynağını Anayasada bulan 
bir kanun gerektirmektedir. Çünkü, evvelce bu şe
kilde yapılan bir kanun iptal edilmiştir. 

Biz Danışma Meclisi olarak yeni Anayasayı dü
zenlerken, Sayın Ayhan Fırat arkadaşımız, verdiği 
'bir önergeyle Anayasaya siyasî partilere yardım 
maddesinin konulmasını istedi. Burada Sayın Kâzım 
Öztürk arkadaşıma şükran borçluyum; «Kurucu Mec
lis tarafından yapılan Anayasa yorumları geleceği 
bağlar.» dedi. Gerçekten de Sayın Ayhan Fırat ar
kadaşımızın önergesini Meclisimiz reddetmiştir. Biz 
bu ret fikrimi savunurken, hiçbir zaman, bu hüküm 
Anayasaya girecek nitelikte değildir, bu ilerde Si
yasî Partiler Kanunu görüşülürken tartışılması gere-
(kir demedik. Biz Anayasa Mahkememizin verdiği 
karara uygun olarak, gerekçelere dayanarak ve ay
rıca kendi âcizane görüşlerimizli de ilave ederek, si
yasî partilere Devletin yardım yapması gerelktiği te
mel kuralını ileri sürerek Sayın Ayhan Fırat arka
daşımızın önergesine karşı çıkmaya çalıştık ve Yük
sek Meclisiniz bize iltifat etti, Sayın Ayhan Fırat ar
kadaşımızın bu önergesini reddetti. 

Şimdi Yüksek Meclis kendi yaptığı bu değerlen
dirmeyle bağlı olduğuna göre, acaba bugün yeniden 
soruyu eline alıp eleştirebilir mi, inceleyebilir mi? 
Bu konuda sanıyorum ki genel görüşmeler sırasın
da Sayın Ayhaın Fırat arkadaşımız bu noktaya iliş
kin bir sual sormuştu ve «Acaba Meclis dört ay ev
vel verdiği bir (kararın aksinti bugün savunamaz mı?» 
demişti. Anayasa düzenlenirken o kararı verdiği için, 
bu teklifi reddettiği için, Sayın Öztürk'ün de belirt
tiği ıgiıbti kendi kendisini bağlamıştır ve kanaatimize 
göre Yüce Meclisimiz bu konuda Kanuna bir mad
de koyamaz. 

Şimdi durum böyle liken ileri sürülen görüşler 
nelerdir?... İleri sürülen görüşleri tartıştık değerli ar
kadaşlarım, beş ay önce de tartıştık, genel görüş
meler sırasında da sizlere arz ettik. Yalnız, bu ko
nuda bugün söz alan arkadaşlarımız sorunu daha 
da sivrilttiler, daha ileri götürdüler; sermaye sahip
lerine dayanacak siyasî partilerin kasalarına milyar-
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ların gireceğinden bahsettiler ve bunlar (karşısında 
işçi kesimine dayanan partinin malî imkânlardan 
yoksun kalacağını ileri sürdüler ve eşitliğin sağlana
bilmesi için, sıfırdan yola çikan siyasî partilere Dev
letin yardım yapması gereğini savundular. 

Sayın Öğünç'ün ve Sayın Öney arkadaşımızın 
fikirlerini takip edecek olursak, yeni kurulacak par
tilerin 'başarıya ulaşabilmesi için veyahut kendilerini 
kabul ettirebilmesi için, kuruluş anlarından itibaren 
kendilerine yardım etmek lazımdır, Devletin bu yar
dımı yapması gerekir. Böyle bir karar alınsa bile, 
bunun ne gibi bir gelişmeye yol açacağını takdirle
rinize sunuyorum. Birdenbire 'belki onlarca siyasî 
parti 'kurulacaktır, Devlet yardımını talep edecek
tir. 

Bir arkadaşımız avanstan bahsetti. Bunun ne 
kadar şaşırtıcı olduğunu daha önce açıklamıştım, 
üzerinde durmuyorum., 

Şimdi soruyu böyle milyarların gireceği, eşitliğin 
olmayacağı ve hele bu eşitliğin demokrasi kuralla
rıyla bağdaşmayacağı haline dönüştürürsek, Sayın 
Öğünç arkadaşımızın bu görüşünden hareket eder
sek, o zaman siyasî partilerin gelir (kaynaklarını ta
mamen kurutmamız ve sadece Devletin bütün siyasî 
partilere eşit surette yardım etmesini gerçekleştirme
miz, hükme bağlamamız gerekir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Demokrasinin böyle garip bir (kuralı yoktur, böy

le anlaşılması demeyeyim, insanı şaşırtıcı tekliflere 
elverişli ilkesıi yoktur. 

Genel görüşmeler sırasında da sizlere arz etmiş
tim ve konuşmaya 'başlarken de tekrarlamaya çalış
tım; 1960 yıllarından sonrasına kadar dünyada si
yasî partilere devlet yardımı yapılmıyordu. Bu im
kânsızlığa rağmen, hani ya kasalara milyonların, mil
yarların girmesine rağmen siyasî partiler kuruluyor
du, işçi partileri kuruluyordu ve dşçfi partileri ikti
dara geliyordu. Ben sermayeye dayanan siyasî par
tileri bir tarafa itiyorum, işçi partilerine dönüyorum. 
işçi partilerinin tarihî gelişmesini incelemek, bir sen
dikacı olan arkadaşımızın ne 'kadar yanlış değerlen
dirmeler yaptığını göstermeye yeter. Onun içindir ki, 
bu gibi görüşler sadece demagoji olmadan öteye git
mez, görünüşte çarpıcı olaralk insana belki doğru 
gibi görünür; fakat aslında incelendiğıi zaman ger
çekleşmez. Çünkü, sebep şudur: 

Bir siyasî parti, eğer millî ihtiyaçlara cevap ve
rirse, halkın eğilimlerini 'karşılar ve inandırıcı ola
bilirse ona yardım sağlanır. İnandırıcı olan hiçbir 
siyasî partinin açıkta kaldığı görülmemiştir. Bunun 
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için öyle uzaklara gitmeye gerek yok. Genel görüş
me sırasında da sizlere arz etmeye çalıştığım gibi 
memleketimizin siyasî tarihine bakmak bu hususta 
bize inandırıcı ve ikna edici deliller, örnekler verir: 

1946 yılında tdk parti devrinin zengin Cumhu
riyet Halk Partisinin karşısında Demokrat Parti ku
rulmuştur, halk tarafından desteklenmiştir ve sıfır
dan yola çıkan Demokrat Parti 1950 yılında ikti
dara gelmiştir. 

1961 Anayasasının konduğu sıralarda Demokrat 
Parti feshedilmiş, malları elinden alınmış; fakat De
mokrat Parti seçmenlerine dayanarak kurulan Ada
let Partisi ve Yenli Türkiye Partisi gelişebilmişler ve 
Adalet Partisi 1965 yılında tek başına iktidara gele
bilmiştir. Adalet Partisi de 1961'lerde sıfırdan yola 
çıkmıştır. 

FÎKRt DEVRİMSEL — Hangi sınıfa dayanıyor
du? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı; buyurun devam 
edin efendimi. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Adalet Partisi de Türik Milletine 
dayanıyordu, Adalet Partisi de Türk Milletlinin oy
larının % 58'i ile iktidara gelmişti.! 

Bir milletin içinde bu tür bölücülüğe yol açan 
cümleleri sarfetmek, bu Meclisin üyeliği ile pek bağ
daşmaz gibli geliyor bana. Bu Meclis, Türik Mil
letini yeni bir istikamete, yeni temeller üstünde oturt-
malk, Atatürk ilkeleri etrafında birleştirerek, batı uy
garlık düzeyine giren yolda gelişmesini sağlamak 
için kurulmuştur. Böyle bir konuşma sırasında, mem
leket iktidarında 1965 yılından 1980 yılına kadar uzun 
süre iktidarda kalmış bir siyasî parti hakkında bu 
sözleri söylemek ve ayrıca konuşana sataşmak her
halde Meclisin İçtüzük kuralları ile de bağdaşmaz. 

Sayın arkadaşlarım; 
özetlemek istiyorum. Siyasî partilere yardım ko

nusunun Anayasa Hukukumuzda bir Anayasa konu
su olduğu, şimdiye kadar olan gelişme ile belirmiş
tir ve görülmüştür. Yeni Anayasamız yapılırken bu 
hususla ilgili bir teklif reddolunmuştur. 

Binaenaleyh, bugün, Anayasa düzenlenirken red-
dolunan bir hususun, bir siyasî kanuna madde ha
linde konulması esas teşkilat hukuku kavramı ile 
bağdaşmaz; Anayasaya aykırı bir durum meydana 
gelir. 

Diğer taraftan, bugünkü içinde bulunduğumuz 
ortamda bildiğinliz gibi, Anayasaya uygunluk dene

timi yapılmamaktadır. Eğer bu hususta bir tered
düt varsa, eğer Devletin Hazinesini sıfırdan yola 
çıkacak siyasî partiler arasında şöyle dağıtmak fik
ri sizlerce benimsenmiyorsa, bırakalım, seçilmelerden 
sonra siyasî partiler geldikleri zaman, Anayasa ile 
olan sorunlarını çözsünler ve gerekli hükümleri koy
sunlar; fakat bizi yaptığımız Anayasa dle bağlayınız 
ve Anayasaya uygun hareket etmeliyiz. 

Bir arkadaşımız, (Son noktaya değinmek istiyo
rum) Sayın Haznedar siyasî partinin gelirlerinden, 
yüzdelerinden bahsetti. Acaba, siyasî partilere Dev
let yardımı nıe ölçüde gerçekleşmiştir ve siyasî par
tilere Devlet yardımı yapıldıktan soıira da Anayasa 
Mahkemesinin kararında belirtildiği gibi, siyasî par
tiler özel kişilerden yardım almamışlar mıdır?... El
bette ki, alacaklardır ve ileri sürülen ölçüler ara
sında. Genel görüşmeler sırasında belirtildiği gibi, 
eğer siyasî partilere aldıkları oy oranında yardım 
yapmak ilkesi benimsenecek olursa (Ki, bu görüş 
hâkim görünüyor.) O zaman şu garip durumla karşı
laşacağız. Yardımın yapılmasını isteyen kişiler ancak 
paralı partilerin büyüyeceğini, iktidara sahip olabi
leceğini ileri sürmüşlerdi. Biz bu zengin partiye Dev
let Hazinesinden yine yardım yapmış olacağız. 

Bu çelişki dahi görüşün ne kadar sakat, Anayasa 
Hukukuna ne kadar aykırı olduğunu göstermeye ye
ter. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sizlere en derin saygılarımı sunarken, bu öner

geyi kabul etmemenizi ve kendi kendimizle tutarlı 
olarak Anayasanın koyduğu ilkelere sadık kalmamı
zı rica ederim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, soru sormak üzere söz isteyen 

sayın üyelerin isimlerini okuyorum efendim; Sayın 
öztürk, Sayın Hamitoğulları, Sayın Alpdündar. Sa
yın Öğünç ve hiç konuşmayan Sayın Tokgöz. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Usul hakkında bir hu
susu açıklamak istiyorum. 

TÜLAY ÖNEY — Usul hakkında Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın Dev
rimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, Sayın Ko
misyon Başkanı açıklamalarda bulunurken, Sayın 
öğünç arkadaşımızın kürsüden yaptığı bazı benzet
meleri, hiçbir arkadaşımızın kullanmamaya özen gös
terdiği bir ağır dille «'Demagoji» olarak nitelendirdi
ler.., 
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BAŞKAN — Bu usul halkkında olmadı Sayın 
Devrimsel. 

FÎKRt DEVRİMSEL — Açıklamak maksadı 
ile... 

BAŞKAN — Hayır, usûl hakkında olmadı. Siz 
Sayın Aldıkaçtı'mn konuşma tarzını tenkit maksa
dı ile yahut suçlama maJksadı üle söz istediniz. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Hayır efendim, suçla
ma maksadı ile söylemedim ben. 

BAŞKAN — Usul hakkında olmadı ama. 
FIKRt DEVRİMSEL — Bu şekilde... 

BAŞKAN — Usulle alakalı değil Sayın Devrim
sel, çok rica edeyiiım. Bakın yaptığınız konuşma ke
sinlikle usulle ilgili değil.; 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Peki erendim, baştan 
beri soru için söz istedlim; zâtrâliniz niye vermedi
niz?... Sayın Bayık gördüler, size bildirdiler ondan 
sonra bana söz vermediniz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Efendim, sizinle beraber 8 - 1 0 ar
kadaş daha el kaldırdı, bir tek arkadaşa söz verebi
lecektim. Hiç konuşmayan Sayın Tokgöz'e verdim. 

Sayın Öztürk, lütfen buyurun sorunuzu sorun 
efendim. 

KÂZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Anayasa
nın görüşülmesi sırasında bir arkadaşımız tarafından 
verilen önergenin müzakeresinde; Anayasa müzake
resinde bir kanunî mecburiyet haline getirilmesi ve 
siyasî partilerimize Hazinece yardımın kanunla dü
zenlenme zorunluluğunu getirilmesi tarafımdan dile 
getirilmiş; böyle bir reddin, siyasî partilere yardımı 
ret anlamına gelmediğini, daha aktüel 'bir önerge ile 
Sayın Eroğlu'nun verilmiş 'bir önergesinin reddi ile 
mefhumu muhalefinin tatbik edilemeyeceği yolunda 
da örneklemiştim. 

Halbuki, halen Anayasa Komisyonumuzun Sayın 
Başkanı, bir eski sıfatı ile Anayasa Hocasının tef
siri ile; böyle bir reddin Anayasaca siyasî partilere 
yardımı da ret anlamına geldiğini ifade buyurdu
lar. , 

Ben ilâve etmiştim ve demiştim ki, buradaki ya
pılan tefsir Anayasa vazu olan bu Meclisin aldığı 
bir tefsirdir, bağlayıcı nitelik taşıyabilir. 

Bu nedenle, böyle bir önergenin redd'i, böyle bir 
yardımın; siyasî partilere yardımın reddi anlamına 
gelmemektedir. Muradım bu idi, acaba beni yanlış mı 
anladılar?... 

Bunu arz etmek istemiştim, teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, sorulara veya bu 
konuşmalara tek tek cevap verelim, Çünkü, sorular 
toplanınca zor oluyor efendim. 

O nedenle, buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — Usul hakkında 

söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın öğünç söz vereceğim, rica 

ediyorum efendim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim. 
Sayın arkadaşımız, Öztürk, müzakereler sırasın

da kendisinin ifadesi ile, o zaman yapılan reddin, 
siyasî partilere yardımın Anayasaca yahut Yüce 
Meclisçe Anayasal gerekçelerle reddedildiği anlamı
na gelmeyeceğini açıkladığını söyledi. 

Verilen önergeye karşılık, Anayasa Komisyonu 
ise, o zaman, Ibunun ıbir Anayasal sorun olduğunu 
ve siyasî partilere Devletin yardım etmesinin Ana
yasal kural haline getirilemeyeceğini, çünkü esastan 
buna karşı olduğunu söyledi. 

Binaenaleyh, beni bağışlasınlar, kendilerinin yap
tıklarını ileri sürdükleri görüş ile, Anayasa Komis
yonunun yaptığı ve Yüce Meclisin katıldığı görüş 
arasında elbetteki tercih edilmesi gereken, Anayasa 
Komisyonunun gerekçesine dayanarak Yüce Mecli
sin aldığı karardır. Kendisi tdk bir üye olarak (bir 
görüş açıklamıştır; bu görüş ancak kendisini bağ
lar. 

Anayasal çalışmaları yürüten, Meclise sunan, arz 
eden ve Meclisin onayını tfsteyen Anayasa Komis
yonudur. Onun içindir ki, değerli arkadaşımızın bu 
görüşüne katılamıyoruz efendim. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz her ne ka
dar «Usul hakkında konuşuyorum» diyerek söz alan 
ve usul dışına çıkarak, bu kürsüden sarfettiğim bir 
kelimeyi tenkit etmek isteyen arkadaşımızın görüşü
ne cevap vermek istiyorum. Demagoji kelimesi.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Ben görüşümü tam ola
rak açıklayamadan ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, ben, Sayın Dev-
rimsel'in konuşmasının usul ile ilgili olmadığını be
lirtmek suretiyle sözünü kesmiştim. O itibarla ko
nuya girmeyelim lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Emredersiniz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Hamitoğulları sorunuz Kfltfen efendim. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Saym Başkanım, 

son derece önemli olan bir konuyu, sadece madde 
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değil, Anayasamızın temellerinin, siyasî rejimimizin 
temelleri söz konusu olduğu hususlarla alakalı ola
rak sorular sormak mecburiyetini hissediyorum. 

Sayın Balkanım, bir millet hizmeti görüldüğü bir 
sırada, tarihî temellerin oluşmakta olduğu bir sı
rada soru sormaik gereğini duyuyorum. 

Sayın Başkanım, aracılığınız sayesinde cevaplan
dırılmasını istediğim sorular şunlar efendim: 

Bir kere şu hususu açıklığa kavuşturmak lazım 
Sayın Başkanım : yararlı gerçeklere varmak için : 
Türkiye'de yeni partiler kurulacaktır efendim. Dev
let yardımı ve yalnızca siyasal partilere yardım söz 
konusu, bu yeni kurulacak partilerin, kuruluşlarını 
tamamlamak için ayrı bir önem kazanmaktadır. Yok
sa, falanca ülkede var olan partiler var, devlet on
lara yardım yapmasın konusu değil. Onun için Sa
yın Anayasa Komisyonu Başkanının cevaplandırma
sı gereken soru ve görüşlerini odaklaştırması ge
reken soru : 

Kurulması gereken partilerin güçlü bir siyasal 
Türkiye'ye varmayı kolaylaştırması için, bu partilere 
bağımsızlık kazandırmak için, bütün kirli etkilerden 
bunlar arınmış olarak doğurtmak için bir yardıma 
ihtiyaç var mıdır yok mudur?... Bu çok önemlidir 
efendim. («Bu soru olmadı Sayın Başkan» sesleri.) 

BAŞKAN — Oldu efendim oldu; soru oldu. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

demokrasinin temellerini atacağımız bir sırada birbi
rimize lütfen tahammül edelim. Tansiyon zaten son 
sınırına gelmiştir. 

BAŞKAN — Siz sorunuzu sorun. Tahammülü 
ben rica ederim. Lütfen siz sorunuzu sorun Sayın 
Hamitoğulları. 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Komisyon 
Başkanını biz saygı ile dinledik. Sorularımız da lüt
fen aynı saygı içinde dinlensin. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

çok değerli Anayasa Komisyonu Başkanımızın za
bıtlara geçen sözleri ile 1982 Anayasasına göre yar
dımın yapılamayacağı beyan "edildi. Şimdi, Anayasa 
görüşülürken verilmiş bir önergenin değerlendirilme
si ve bunun sonuçlarını Anayasaya geçmiş bir hüküm 
gibi değerlendirmek mümkün müdür Sayın Başka
nım?... 

Anayasamız, kurulacak partilere yardım yapılma
sını bir hükümle engellemekte midir, engelliyorsa 
hangi maddedir, bunun zikredilmesi lazımdır?... 

Üçüncü sorum : «Eğer siyasal partilere yardım 
yapılacak olursa» ki, bütün savunmalarını bu delile 

dayandırıyorlar, «Partisel enflasyonla karşılaşacağız» 
buyurdular. 

Sayın Başkanım, Anayasa Komisyonunun değerli 
Başkanı çok iyi bilirler ki, yardım dağıtmada, ge
rek var mıdır, yok mudur, buna inanıyorlar mı, ina
nıyorlarsa yardım dağıtıldığı takdirde, sırf bu yardı
mı almak üzere doğacak partilerin engellenmesini 
sağlayacak teminat müessesesi biliyorlar mı?. Biliyor
larsa açıklasınlar, bilmiyorlarsa bize izin versinler, 
biz parti enflasyonunun bilimsel olarak ortaya çıkma
yacağını arz edelim. Buna imkân verirler mi efen
dim?. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim sorunuz?... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hayır efendim 
bitmedi, dördüncü sorumu soracağım Sayın 'Başka
nım. 

HİLMİ SABUNCU — Usul hakkında söz istiyo
rum Savın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin dördüncü sorunu ta
mamlasınlar efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Soru sorma ko
nusunda bir tahdit var mıdır acaba efendim?... 

BAŞKAN — Efendim, ben devam etmenizi rica 
ettim. 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
dördüncü soruma geçiyorum : 

Batı dünyasında hangi ülkeler, kurulmuş ve iş
lemekte olan partilere hangi bazlara göre yardım yap
maktadırlar ve «tşçi partileri yardım almadıkları hal
de yaşıvor» dediler. O partiler nasıl yaşıyor bunu 
açıklayabilirler mi?., tşçi sendikaları ile bunların fi
ziksel bağlantıları var mıdır, yok mudur?... İşçiler, o 
ülkelerde, yardım vapılmaması yönünde delil olarak 
getirdikleri o ülkelerde, o partilerin fiinans kaynak
larını nasıl sağlıvorlar bunu açıklayabilirler mi?... 

Son sorum sayın Başkanım... 

HAMZA EROĞLU — Yeter efendim, yeter... 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

müdahaleleri engellemenizi lütfen rica ediyorum efen
dim. İstirham ediyorum efendim. 

HAMZA EROĞLU — Rica ederim efendim. Bu 
kadar uzun soru olmazki. Soruların kısa olması la
zım. Bu kadar uzun soru İçtüzüğü ihlaldir efendim. 
Hiç müdahale etmiyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, lütfen efen
dim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, müdahale 
etmiyorsunuz... 
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BAŞKAN— Sayın Eroğlu, rica ederim. Bu, de-
faatle Başkanlığa yaptığınız İkazların sonu olsun. 
Defaatle bunu yapıyorsunuz... 

Soru soruluyor; 1 soru da sorabilir, 8 soru da 
10 soru da... Bunu Genel Kurulumuz tahdit etmemiş
tir. Yalnız, Genel Kurulun Kararı şudur : sorular, 
açık olacak, kısa olacak. Ben onu rica ediyorum. 

Son sorunuzu kısaca yapınız lütfen Sayın Hamit-
oğulları. 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Size duyduğum 
saygı dolayısıyla öyle soracağım efendim. 

Sayın Komisyon Başkanının bir ifadeleri var efen
dim; konuşmaları sırasında, bir siyasî partinin sade
ce, ülkemizde Türk halkının oylarıyla iktidar olduğu
nu, büyük bir parti haline geldiğini söylediler. Böy
lesi bir ifade, sadece bir partiye mi inhisar edilebi
lir?... Büyük Atatürk'ümüzün kurduğu ve uzun yıl
lar devam eden bir başka partimiz de halkımızın, 
ulusumuzun millî iradesine dayanmamış mıdır?... Za
bıtlara geçsin diye soruyorum bu soruyu. Teşekkür 
eder, saygılar sunarım efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Hamitoğulları. 
Sayın Aldıkaçtı, bir dakikanızı rica edeyim. Sa

yın Sabuncu'nun usul ile ilgili bir hatırlatmaları ola
cak efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Rica ederim efendim, takdir zatıâli-
nizin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
HÎLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, Malî İşler 

Komisyonu Başkanı olarak, tarafsız olarak, objektif 
olarak fikirlerimi açıklayabilmek bakımından zatıâli-
nize bir pusula göndererek konuşma, yapmama mü
saadelerinizi istemiştim. 

BAŞKAN — Evet, 6 kişi söz aldığı için size söz 
veremedim. 

HİLMİ SABUNCU — Soru sorma bakımından, 
saygı gösterdim, 5 kişiye, lütfettiniz soru sorma im
kânı verdiniz, bu imkâna kavuştular. Fakat, bütün 
üyelerin tahammül sınırını aşma noktasından sonraya 
kadar giderek Meclisten tahammül beklememeleri 
esastır. Bu bakımdan, müsaade edilirse, çok uzun ko
nuşmalara, 5 dakika ile sınırlandırılmış konuşma 
müddetini 9 dakikalık sorulan sorulara sığdırmamak 
gerekir. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Soru adedini eğer Genel Kurul tespit ederse, Baş

kan da gayet tabiî buna uymak zorundadır. 
AHMET SENVAR DOĞU — Objektif hüsnü

niyet kaidesi geçerli burada. 

BAŞKAN — Rica ederim. Konu anlaşılmıştır 
efendim. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Üyemizin sorularını dinlediniz. Hepsine teker te
ker cevap vermeye çalışacağım. Yalnız, onun dediği 
sıra ile değil, ben kendi anladığım şekilde cevaplan
dıracağım. 

Evvela son sorusunu cevaplandırmak istiyorum : 

Atatürk'ün kurduğu partiden bahsetmediğimi 
söylediler. Eğer lütfedip beni iyi dinleselerdi, benim 
verdiğim örneğin, sıfırdan yola çıkan partiler oldu
ğunu anlarlardı, hatırlarlardı ve bu garip suali sor
mazlardı ve tekrar ediyorum, bu demagojik suali sor
mazlardı. 

BEŞİR HAMıTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
lütfen titrlerine uygun seviyede hitap etmelerini sağ
layın. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı rica edeyim. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — O zaman, söz 

hakkımı kullanmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, lütfen oturur 

musunuz?.. 
Sayın Aldıkaçtı, çok rica edeyim; bu Mecliste 

hiçbir üye demagojik sual sormaz. O itibarla, bu 
kelimeyi ben tutanaktan... 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Geri alsınlar. 
BAŞKAN — Tutanaktan çıkarılmak üzere tuta

nağa gerekli notu veriyorum; devam edin lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; müsaade buyurur
sanız demagojik kelimesi bilimsel bir kelimedir. O 
tekrar edildikten sonra tekrarladım. Bu demagojik ke
limesi, çok özür dileyerek arz ediyorum, sizin anla
dığınız manada değildir. Demagoji kelimesinin anla
mı şudur : Demagoji, ilk söylendiği zaman insana 
doğru gelen, ondan sonra, incelendiği zaman, incelen
meye mukavemet edemeyen fikir demektir. Bunun 
içindir ki, demagoji kelimesini zabıttan çıkartmaya 
kalkarsanız ben de yerime otururum. 

BAŞKAN — Evet; siz eğer bu maksatla değil de, 
Sayın üyenin sözlerini, onu küçültecek mahiyette söy-
lememişseniz mesele yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Açıkladım efendim ne anlamda söy
lediğimi ve kelimenin bilimsel anlama geldiğini de, 
bilimsel bir kelime olduğunu da arz ettim. 
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BAŞKAN — Devam edin efendim, peki. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, soru sahibinin birinci so
rusu, Türkiye'de yeni partiler kurulacaktır ve bu par
tiler kurulursa, kurulması gerekirse bunları bağımsız
lığı, liderlerinin ellerinin temizliği, arındırılmış kişiler 
olmaları için yardım yapılıp yapılmaması gerektiği 
soruldu. 

Soru bu ise cevaplandıracağım. Onun için Sayın 
Başkanım, delaletinizle soru sahibine soruyorum; so
rusunu anlamış mıyım?.. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Maalesef soru 
anlaşılmamıştır, zabıtlar ortadadır; sorum demagojiye 
maruz kalmıştır efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; ben soruyu tekrar 
ettim anladığım şekilde, demedim ki, soru sahibi bu
nu mu anlamak istedi, ben anlayamadığımı söyledim 
ve arz ettim; dedim ki, soru sahibinden rica ediyo
rum, sorusunu bu şekilde imi sormuştur? 

Şimdi Sayın Başkanım, takdirlerinize arz ediyo
rum; demagoji kelimesini de kullanabilir, «Demago
ji yapıyorsunuz.» diyor. Anlayamadım, kabiliyetsiz-
liğime verin, hiç önemi yok. 

BAŞKAN — Estağfurullah. Sayın Aldıkaçtı, soru 
soran arkadaşlarla, «Sorunuz bu muydu? şeklinde tek
rar sual açmadan siz anladığınız şekilde lütfen cevap
larını verin. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim; tabiîdir ki arkadaşımızı 
tatmin etmek benim görevim, Yüce Heyeti tatmin et
mek benim görevim ve Yüce Heyetin kanaatini oluş
turacak delilleri getirmek de benim görevim; onun 
içindir ki, soru sahibinin sorusunu anlayıp anlamadı
ğımı sordum efendim. 

Beş soru sordu. Belki hızlı not alamıyorum bun
dan dolayıdır ki yanlışlık yapmış olabilirim. Soruyu 
anlamadığımı söylediler, onun için cevap veremiyorum 
efendim. 

Şimdi, siyasal partilere yardım yapılıp yapılma
masında partiler enflasyonuna yol açacağını söyle
miştim. Dediler ki, «Sayın Anayasa Komisyonu Baş
kanı izin verirse anlatırım.» Benim izin vermek yet
kim yok, haddim de değil. Burada Yüce Meclis var; 
isterse sizi dinler ve açıklarsınız. 

Batı dünyalarında hangi ülkelerde kurulmuş ve 
işlemekte olan partilerde veyahut işçi partilerine dev
letin yahut da gelir kaynakları nedir? diye sual sorul
du. İngiliz İşçi Partinin temel kaynağı sendikalardır. 
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Bunun dışında siyasî partiler, memleketlerinin ka
nunlarına göre gelir temin ederler. Bu gelirin kanunî 
olması başlıca sorundur. Fransız Sosyalist Partisinin 
hiçbir sendikadan hemen hemen geliri yoktur. Bir 
Sosyalist Sendika vardır, o da Fransa'da çok zayıftır. 
Fransa'daki en büyük kuvvetli sendika, bildiğiniz 
gibi, Komünist Partisine bağlı olan SDT'dir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Almanya'da?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Almanya'da da sendikalar siyasî 
partilere yardım edebilirler, bu hususta önleyici hüküm 
yoktur. Bu gerçeği tekrarlıyorum burada, fakat bizim 
Anayasamızda bu yasaklanmıştır ve bunu da Ana
yasanın arkasına sığınarak söylemiyorum, Anayasa 
tartışmasını burada yaptık, fikirlerimizi o zaman sa
vunduk, eğer Sayın Başkan müsaade ederler ise, bu 
tartışmayı yeniden yapabilirim. 

Bir de sanıyorum ki, «Bu maddî yardım mümkün 
müdür?» şeklindedir soru. Bu maddî yardım formü
lünün de getirilmesi bir yana, biz, esastan, yardıma 
karşı olduğumuzu belirttik ve Anayasa Mahkemesinin 
kararını da Yüce Heyette okudum, söze başlarken. 
O kararın arkasına sığınıyorum ve o karara daya
narak görüşlerimi açıklıyorum. 

Siyasî partiler her şeyden önce bir dernektir ve 
derneklerin devlete bu şekilde yardım yapmaları müm
kün değildir, Anayasa Mahkemesinin kararında da 
açıklandığı gibi, istenirse tekrar edeyim, fakat tekrar 
ederek kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum, 
Anayasa Mahkemesinin kararını okudum, Yüce He
yette dağıtıldı; 32 nci sayfada, Birinci Bölüm, 62 nci 
maddenin gerekçesinin sayfa sonundaki kısmında bü
tün bunlar vardır, onları tekrarlamak lüzumunu duy
muyorum. 

Sayın Başkan; 
Sanıyorum ki, soru sahibinin sorularını cevaplan

dırdım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı, ye

terlidir. 
Sayın Alpdündar, buyurun, sorunuzu sorun lütfen. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan; kıy
metli zamanınızı almadan bir, iki soru ile yetinece
ğim. Birinci sorum şudur: 

Bu işin en üst düzeyinde karine sahibi hocam, sen
dikaları partilere benzettiler. Herkes de bilir ki, Yüce 
Meclis de bilir, sendikalar belli gruplara hitap eder. 
Elbette devlet yardımı göremez, dünyanın hiçbir 
yerinde sendikaların devletten maddî yardım görmesi 
söz konusu değildir; ancak siyasî partiler... 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — İzahata ihti
yacımız yok, sorunuzu sorun, zaman öldürmeyin. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lütfen. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Ben soru soru
yorum. 

Ancak siyasî partiler bütün millete hitap ederler. 
Bu tarif şekliyle, demokrasiyi gerçekleştirecek parti
leri sendikalar gibi mi görmektedirler? Bunu lütfen 
açıkça söylemelerini istiyorum. 

Hazineden yardım talep ederken, bu Kanunun 
geneli üzerinde görüşlerimizi vurguladık, yepyeni bir 
durumla karşı karşıyayız. Örneğin, çok başarılı bir 
talebeyi okula göndereceğiz, mutlaka başarılı ola
cak, ama ayağına ayakkabı vermeyeceğiz, harçlık 
vermeyeceğiz. Nasıl, nereden kaynak bulacak yepyeni 
demokrasiyi gerçekleştirecek partiler bu kaynaklarla 
esastan bir himayeye dayanmadıkça nasıl gelişip halka 
hizmet götürecekler? Onu biraz daha aydınlık bir şe
kilde ortaya koymalarını rica ©diyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Ben, hiçbir zaman sendikalarla siyasî partilerin 
eş olduklarını, aynı anlama geldiklerini söylemedim. 
Konuya değindiğim, Anayasa Mahkemesinin kararıdır; 
onu okudum ve o da zaten böyle bir iddiada bulun
muyor. Çünkü, siyasî partinin demokrasinin vazge
çilmez unsurlarından biri olduğu ileri sürülerek yar
dım isteniyordu, bir fonksiyon yaptığı ileri sürülüyor
du, Anayasa Mahkemesi, kararında diyor ki, «Sosyal 
devletin vazgeçilmez unsurlarından olan sendikalara 
devlet nasıl yardım etmek zorunda değilse...» 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Mukayese ediyor... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Mukayese etmiyor, zorunluluk keli
mesi üzerinde duruyor, «Nasıl, o da zorunluysa, sen
dikalar da zorunludur demokrasi hayatının gelişmesi 
için, ama devlet ona yardım etmek zorunda değilse, 
mecbur değilse, siyasî partilere de aynı şekilde yardım 
etmek zorunda değildir» diyor. 

Sayın Alpdündar arkadaşımız beni bağışlasınlar, 
başarılı öğrenciyle siyasî parti karşılaştırmasını yerinde 
görmüyorum. Siyasî parti belirli bir dünya görüşü et
rafında yahut da belirli bir doktrin etrafında toplanan 
insanların iktidar için mücadele etmek amacıyla kur

dukları bir örgüttür, bir dernektir. Bu dernek, açıkla
mamın bir yerinde de belirtmeye çalıştığım gibi, eğer 
millî ihtiyaçlara cevap veriyorsa, eğer halk tarafın
dan benimsen-iyorsa halk tarafından destek görür ve 
iktidara gelir. Bunun da örneklerini verdim, tekrar
lamıyorum kıymetli vakitlerinizi almamak için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurun Sayın Öğünç. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 
ben hızlı bir demagog olarak soru sormak istemiyorum. 
Ben usul hakkında söz istemiştim, nazarı dikkate alın
madı. Onu rica edecektim, usul hakkında konuşmak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öğünç. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Bana bir sataşma 

olmuştur, size bir kart gönderdim, müacaatta bulun
dum, «Sataşma olmadığını» söyleyerek bana soru hak
kı tanıdınız. Bana sataşma olduğu iddiası içindeyim, 
dolayısıyla çok saygılı olarak cevap vermek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Meclisin açıldığı günden bugüne kadar tüm üye
lere saygılı olan bir arkadaşınızım ve sık sık da kür
süyü işgal etmedim, bunu biliyorsunuz. Ben konuş
mamda klasik bir işçi partisinden bahsetmedim. Han
gi partilerin kurulacağını, hangi partilerin kurulama
yacağını da gayet iyi biliyorum. Ben, Anayasa Ko
misyonu üyesiyim. Anayasamıza göre Türkiye'de; 
komünist partisi, fasit parti, teokratik parti, rasyonel 
sosyalist parti kurulamayacaktır. Hal böyle olunca 
elbette ki ılımlı bir sol parti kurulacaktır, örneğin 
bir sosyal demokrat parti kurulabilir. Sosyal demokrat 
parti bir sınıf partisi olamaz, ancak kitle partisi olabi
lir. Konuşmamda da onu ima ettim. Ben Hocamı
zın, işçi partisine atıflar yaparak neden böyle konuş
tuğunu, nereden çıkardığını anlayamadım. Ayrıca ko
nuşmamda çok dikkatli bir tonaj kullandım ve ser
maye düşmanlığı da yapmadım. Sayın Hocam, «Feri
dun Şakir bir sendikacı olarak bunu değerlendireme
miştir» dedi, müsaade etsin de 30 yıl sosyal siyasetin 
içinde bulunan, 30 yıl liderlik yapan ve 2 Kurucu Mec
liste bulunan bir insan asgarî bir doçent olurdu bu
güne kadar. Hocama huzurunuzda teessüf ediyorum; 
demagoji konusunda kimin demagog olduğunu Türk 
basını ve Türk kamuoyu daha iyi tanıyor. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Öğünç, verdiğiniz söze uyma
dınız, teessüfe gerek yoktu. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — O kadarım da 
bağışlayın. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, teessüfe gerek yoktu, 
rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bana soru sorulmadığı için cevap vermiyorum, 

tabiîdir ki, teessüf kelimesini kabul etmiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurun Sayın Tokgöz. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Siyasî 
Partiler Kanun Tasarısı üzerinde hiç konuşmayan ar
kadaşlar adına da sorumu soruyorum efendim. 

Sayın Başkan, 62 nci maddedeki gelir kaynaklan 
üzerindeki 9 uncu fıkrada, «Parti mal varlığından el
de edilen gelirler» denmektedir. Parti mal varlığı ne
dir?.. Buralardan ne gibi gelir elde edilecektir?.. Bu
nu öğrenmek istiyorum. Çünkü, 70 inci maddede, 
«Siyasî partiler amaçları dışında taşınmaz mal elde 
edemezler» deniyor. Gerekçesinde de; siyasî partiler 
zarurî ihtiyaçları ve bizzat kendilerinin kullanacakları 
dışında taşınmaz mal elde edemez diyorlar. Bu durum
da 9 uncu fıkrada nasıl bir gelir elde edeceklerdir?.. 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

Diğer bir sualim de; Sayın Komisyon Başkanı ko
nuşmasında, «Partilerin Bütçeden yardım görmeleri 
için Anayasadan kaynağını, gücünü alırlar» dediler. 
Kamu harcamaları için kaynağım Anayasadan alan 
ülkemizde derneklerin dahi Anayasada yeri olma
masına karşı Devlet Bütçesinden yardım alan bir ül
kede herhalde partilerin de yardım alabilecekleri hu
susunda benim müsbet görüşüm vardır. Bu konudaki 
görüşleri nelerdir?.. Rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz teşekkür ederim efen
dim. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın arkadaşımıza te-
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şekkür ederim. Arkadaşımızın 1 inci sorusuna Sayın 
Erginay cevap vereceklerdir, 2 nci sorusuna cevap 
olarak şunu kısaca söyleyeyim: Görüşünüz Türk ka
mu hukukunda benimsenmemiştir, benimsenmediğinin 
en büyük delili de siyasî partilerin evvela bir ka
nunla, kanun Anayasa yoluyla iptal edilince, Anaya
saya getirilen bir hükümle yardım sağlamak yoluna 
girişmeleri ve yardımı temin etmeleridir. Çünkü, siyasî 
partiler fonksiyonu, yeri, tamamen ayrı bir kuruluş 
olarak görülürler. Müsaade ederseniz 1 inci soru
nuza da Sayın Erginay cevap versinler efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER
GİNAY — Sayın Başkan, 1 inci soruda partilerin san
ki gayrimenkulleri olmadığına göre başka nereden 
gelir elde edecekleri belirtiliyor, partiler pekâlâ mat-
baat işletebilirler, pekâlâ kitap bastırabilirler, pekâlâ 
buna mümasil işler yapabilirler ve bunlar menkul mal
lara taalluk eden hususlardır, bir gayrimenkulu ki
raya vermek şeklinde elde edilecek gelir manasına 
alınmamaktadır. Aksi takdirde bahsettikleri gibi, diğer 
hükümle tezat olur. «Bunu mal varlığı içerisinde 
gayrimenkulu zaten kendi hizmetine hasredilen bi-
naden başka bina elde edemez» diye hüküm vardır ve 
hatta Dernekler Kanununun bu hususta diğer der
nekler için verebileceği yetkiyi burada bile almış bu
lunuyoruz. Binaenaleyh, kendi hizmetlerinde kullan
dıkları gayrimenkullerden başka bir gayrimenkul elde 
edemezler, hibe edilse satış mecburiyeti vardır. Bu 
itibarla bunun dışındaki menkul mallardan elde ede
bilecek delilleri kastediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Değerli üyeler; gerilen sinirlerin biraz gevşemesi 

ve sükûnet bulma maksadıyla Birleşime 15 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 
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BAŞKAN 
KÂTİP ÜYELER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.35 
Başkanvekili Vefik K1TAPÇIGİL 

M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAY1K 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 63 üncü Birleşimizin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanvekili Vefik Kitapçıgil'in, Danışma 
Meclisi Üyesi A. Nedim Eray'ın vefatı dolayısıyla 
Danışma Meclisi Üyelerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileği. \ 

BAŞKAN — Saygıdeğer üyeler, sizleri üzecek bir 

haber vereceğim. Danışma Meclisimizin çok değerli 

üyesi Sayın Nedim Eray'ı kaybetmiş bulunuyoruz. 

Aziz hatırası önünde hepiniz adına ben saygıyla 

eğilirken, sizlere başsağlığı ve uzun ömürler diliyo

rum. 

IV. — GÖRÜŞÜL! 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerindeki 

önergelere geçiyoruz. Önergeler fazla olduğu için iki 
bölümde okutup değerlendirilmesini ona göre yapa
cağız. 

Birinci bölüm önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 62 nci mad

desi görüşülürken, siyasî partilere devlet yardımını 
öngören bir hükmün tasarıya eklenmesi konusunda 
Genel Kurulumuzdan karar alınıp Anayasa Komis
yonumuzun bu amaçla yeni bir düzenleme getirmesi
nin sağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Namık Kemal YOLGA 

Turgut KUNTER 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Özer GÜRBÜZ 
A. Ali GİRMEN 

Salih İNAL 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Necip BİLGE 

GENEL KURULA SUNUŞLİARI 

Değerli üyeler... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

bu konuda bir hususu müsaade buyurur musunuz 
efendim?.. Acaba Sayın Eray'ın huzurlarında, şu an
da bir dakikalık bir sükût, tazim duruşunda bulun
mamızı uygun görür müsünüz?.. 

BAŞKAN — Efendim, onu teklif edecektim. Esa
sen yarın yapılacak bir tören olacak. Ayrıca ikinci 
bir defa saygı duruşu elbette yapacağız. Sizler adına 
ben rahmetlinin aziz hatırası önünde saygıyla eğildi
ğimi ifade ettim ve sizlere başsağlığı diliyorum efen
dim. 

Turgut TAN 
Ragıp TARTAN 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Fahri ÖZTÜRK 

Necdet ÖZDOĞAN 
Cahit TUTUM 

Muhsin Zekâi BAYER 
Nihat KUBİLAY 
Hayati GÜRTAN 

Aydın TUĞ 
Muzaffer ENDER 
Paşa SARIOĞLU 

Ayhan FIRAT 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Şükrü BAŞBUĞ 
Remzi BANAZ 

Şerafettin YARKIN 
Cavidan TERCAN 

Hayri SEÇKİN 
S. Feridun GÜRAY 

SN İŞLER (Devam) 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

İsmail ŞENGÜN 
Nurettin ÂYANOĞLU 

Tülay ÖNEY 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Dündar SOYER 
İsa VARDAL 

Nermin ÖZTUŞ 
İbrahim BARANGİL 
Tandoğan TOKGÖZ 

İbrahim ŞENOCAK 
Hamdi ÖZER 

Türe TUNÇBAY 
Necmettin NARLIOĞLU 

Vahap GÜVENÇ 
Ahmet SARP 

Zeki ÇAKMAKÇI 
İsmail Hakkı DEMÎREL 

Fikri DEVRİMSEL 
Mehmet AKDEMİR 

Cemil ÇAKMAKLI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 333 S. Sayılı «Siyasî Par

tiler Kanunu Tasarısı» nın «Gelir kaynakları» kenar 
başlıklı 62 nci maddesine 11 nci fıkra olarak aşağı
daki ifadenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

«11. Devletçe sağlanan gelirler.» 
Evliya PARLAK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısı» nın madde 62'deki gelir kaynaklarına «Hazine» 
devlet yardımının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Halil AKAYDIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 62 nci madde

sinin sonuna 11 inci fıkra olarak «Devletçe sağlanan 
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yardımlar» şeklinde bir ilavenin yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nihat KUBİLAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 33 S. Sayılı Siyasî Partiler 

Kanun Tasarısının 62 nci maddesine 11 inci bent ola
rak «Devlet yardımı» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sının 62 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilavesini 
saygılarımla arz ederim. 

Türe TUNÇBAY 
«11. Kuruluşlarını tamamlayan siyasî partilere 

yapılacak Hazine yardımı» 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 62 nci madde

sine 11 inci bent olarak «Kanuna göre Devletçe sağ
lanan yardımlar» ifadesinin eklenmesini ve düzenle
menin eski 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 74 
üncü maddesine göre yapılmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Tevfik Fikret ALPASLAN Bekir Sami DAÇE 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 62 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 

üncü bendinin, «3. Milletvekili adaylığı için başvu
ranlardan alınacak başvuru aidatı» biçiminde değiş
tirilmesini, 

Aynı fıkraya aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

«11. Kanununa göre Devletçe sağlanan yardımlar.» 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 62 nci maddesine 11 inci bent olarak 
aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM Şerafettin YARKIN 
«11. Devletçe sağlanacak yardımlar.» 
BAŞKAN — Değerli üyeler... 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, be

nim de iki imzalı bir önergem vardı, okunmadı efen
dim. 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkanım, be
nim de vardı, okummadii 

BAŞKAN — O halde geriye kalan bütün öner
geleri de okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 62 nci maddesinin 10 uncu bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hayri SEÇKİN Lütfullah TOSYALI 

A. Asım İĞNECİLER Fenni İSLİMYELİ 
Mehmet KANAT Mustafa ALPDÜNDAR 
Özer GÜRBÜZ Kâzım ÖZTÜRK 

1. Hakkı DEMİREL 
Bent 10. Siyasî Partiler Destek Fonundan tahsis 

edilecek paralar. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
333 S. Sayılı Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 

62 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra yeni bir 
fıkranın eklenmesini ve bu fıkra gereğince yeni bir 
düzenlemenin yapılmasını arz ve teklif eder, gereği
nin yapılmasını üstün saygılarla rica ederim. 

Gerekçesi, parasal kaynak ve tahsis yöntemi ek
lidir. 
Beşir HAMİTOĞULLARI Hidayet UĞUR 

Hamdi ÖZER Hayati GÜRTAN 
Özer GÜRBÜZ Kâzım ÖZTÜRK 

Vahap GÜVENÇ Ahmet SARP 
Recai BATURALP Mustafa ALPDÜNDAR 

M. Zekâi ÖKTE! 
Madde 62. — Siyasî Partiler, aşağıda çeşitleri be

lirtilen gelirleri elde edebilirler : 
1. Devletin gözetim ve denetiminde oluşturula

cak bir fondan, belirlenmiş şartları yerine getirecek 
siyasal partiler, bir meblağı bir defaya mahsus olmak 
üzere kuruluş aidatı olarak alabilirler. 

GEREKÇE 
Dünden günümüze ulaşan ve yarınları da tehdit 

eden sorunlar ve bunalımları çözebilecek yaklaşım
lar ve modeller oluşturulmazsa, ulusun ihtiyaçları 
karşılanamazsa, Türkiye ne siyasal istikrara, ne sos
yal barış ne de ekonomik gelişmeye kavuşamaz. Bu 
gerçek, Türkiye'nin güçlü Siyasal Partilere muhtaç 
olduğunu gün ışığına çıkarmaktadır. 12 Eylül'ün ön
cesi dönemin bir daha hortlamaması da buna bağlı
dır. Çünkü derme, çatma partilerle, cılız ve bağım
sız olmayan partilerle, ne sorunlar çözülebilir, ne de 
demokrasiye geçilebilir. 

Sağlıklı bir doğuş yapamamış, ulusun sağlıklı di
namiklerine dayanmayan derme çatma partilerle önü
müzdeki siyasal rejimi başlatmak, korkarım ki Tür-
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kiye'yi yeniden içinden çıkılmaz bunalımlara sürük
ler. 

Bu gerçeklere rağmen görüşmekte olduğumuz ka
nun tasarısı, içinde bulunan özel koşulların ağırlığı 
ve güçlüğünü yüklenecek yeni Siyasal Partilere hem 
kendi olanakları ile yeterli Para-Kredi bulma imkan
ları vermemekte, hem de Devletin gözetim ve dene
timinde oluşturulması olanaklı bir fondan, hakça da
ğıtılacak bir malî yardım öngörmemektedir. 

Yeniden kurulacak Siyasî Partilerin en büyük 
güçlüklerinden biri, başka dendikte bütün güçlükle
rinin birleştiği kök, sağlıklı mali kaynak bulma ko
nusunda ortaya çıkacaktır. 

Yurt düzeyinde, üstelik önümüzdeki EkimMe ya
pılacağı sanılan Genel Seçimlere katılabilmek için 
en az 34 il ve yarıya yakın ilçelerinde örgütlenme 
zorunluluğu, partilerin kurulmasında Finansman ko
nusunu bütün güçlüklerin en önüne getirmektedir. 

Çünkü açıktır ki, gelir kaynakları bulabilmek için 
partilerin kurulmuş olmaları ve işlemeye başlamaları 
gerekmektedir. Oysa Siyasal Partilerin sağlıklı bir 
tarzda kurulmaları için, sağlıklı bir parasal kaynağa 
ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Devlet tarafından sağlıklı bir kaynak belirlenip, 
suiistimalleri de önleyen, adil ve fonksiyonel bir tah
sis yöntemi izlenmez ise, her türlü rüzgara açık, cılız, 
yetersiz partiler ortaya çıka'bilir. Böylesi bir durum
da iktisadî gücü ellerinde tutan çevre ve kimseler, bu 
partileri kendilerine 'kukla haline getirebilirler. 

Siyasi Partilerin ekonomi politiğini 'bu noktada 
hatırlatmakla yetiniyorum. Partilerin yeterince sağ
lıklı doğamadikları ve bağımsız olamadıkları durum
larda ve yerlerde ulusal egemenliğin bazı çevrelerin 
ipoteği altına girebileceği tehlikesini de göz önünde 
bulundurmak gerekir. 

Kuruluş aşamasında bazı partiler parasal bakım
dan büyük güçlük çekmeyebilir. Ama sağlanan bazı 
parasal desteklere karşın vermek mecburiyetinde ka
lacakları Diyet, onların yalnız bağımsızlıklarını değil, 
inandırıcılık ve etkinliklerini de aşındırabilir. Ayrıca 
halk yığınlarının oylarını ve dinamizmini kanalize 
edemeyen güçlü bir muhalefetten de yoksun kalma
ları diri kalmalarını engelleyerek kısırlaşmalarına yol 
açacaktır. 

Bunun yanında sermaye kesimine dayanmayan 
partilerin kuruluş aşaması, örgütlenmesi ve işleyişine 
varan tüm evrelerde ise, çeşitli güçlükler bulunmak
tadır. Güçlü bir düşünce ve yeterli bir kadro olsE, 

bile parti kurulmadan ve somut olarak oluşmadan 
önce halkın parasal desteğini sağlamak düşünülemez. 
Açıktır ki, halkın çok mütevazı aidatını alabilmek 
için, önce parti olmak ortaya çıkmak, güven ve inanç 
vermek gereklidir. Bu neden ile kurulmadan önce pa
rasal kaynak bulmak olanaksız görülmektedir. 

Bu itibarla, bütün partilere kuruluş aşamasında, 
aynı noktadan eşit koşullar altında yarışa girmelerini 
sağlamak gerekir. 

Ayrıca gözardı edilmemesi gereken bir diğer du-
sus, Siyasal Partilerin kamusal ve ulusal yarar hiz
meti görmeleridir. 

Siyasal partiler, ulusal egemenliği somutlaşması
na imkân veren kuruluşlardır. Bu neden ile ister ik
tidar, ister muhalefette olsunlar, tüzük ve program
ları, ideolojileri ve politikaları ile kamusal yararı, 
ulusal yararı kollayan en güçlü halk örgütleridir. Bu 
rada resmî olmayan bir kamusal hizmet söz konu
sudur. 

özetlenen yukarıda ki nedenlerle bir defaya mah
sus olmak üzere aşağıda arzettiğim kaynakların bi
rinden veya tümünden, tespit edilecek adil ölçütlere 
göre siyasal partilere kuruluş yardımı yapılmalıdır. 

Şimdi böylesi bir fonu oluşturacak seçeneklere 
geçiyorum. 

I. — Yardım fonunu oluşturabilecek kaynaklar : 
1. Bütçeden yardım yapmak Türkiye'nin kade

rine yön verecek, güçte, bağımsız ve etkin partilerin 
kuruluşuna imkân vermek için bir defaya mahsus 
olmak üzere Devlet yardımı yapılabilir. 

Şayet böylesi bir yardımın yapılmasına Anayasal 
bir engel var ise, bu takdirde aşağıdaki seçenek kul
lanılarak bu yardım yapılabilir. 

2. Kapatılmış bulunan eski siyasî partilerin, top
lam mal varlıklarını paraya dönüştürerek, yeni siya
sal partilere yardım olarak verilebilir. 

Yaptığım bir incelemeye göre kapatılmış bulunan 
tüm siyasî partilerin, taşınır ve taşınmaz toplam mal 
varlıkları toplamı ya'klaşık on milyona varmaktadır. 
Bu mal varlığınca parasal karşılığı, bulacak yeni si
yasal partilere yapılacak yardım fonunu besleyebi
lir. 

3. özel kesimde yer alan bazı sanayici ve mü
teşebbisler, kurulacak partilere yardım etmeye hazır 
olduklarını ilan etmektedirler. Bu kesimden yardım 
yapma'k isteyenlerin sunacakları katkılar, Devletin 
gözetim ve denetiminde oluşacak yardım fonuna, 
aktarılması ve buradan siyasî partilere yardımı ve 
tahsisin yapılması sağlanabilir. 



Danışma Meclisi B : 63 24 . 2 . 1983 Û : 3 

Şimdi en önemli konuya geliyorum. 
II. Siyasî partilere Yardım Yapma Yöntemi : 
Yapılacak yardımın ölçütleri nelerdir? Kimlere, 

nasıl ve ne miktar yardım neye göre verilecektir? 
Sırf bu yardımı almak için, parti kurulması nasıl ön-
lecektir? 

Yardım almak için, kurulacak partilerin başvur
maları gereklidir. Yani kurulacak partilere otomatik 
olarak bir tahsis yapmak sözkonusu değildir. 

Tahsis yapmanın iki aşaması olmalıdır : 
1. — Siyasî partilerin kuruluş aşamasında belli 

koşulları yerine getirenlere belli bir avans verilmeli
dir. 

2. — Seçimden sonra belli miktarda oy alan par
tilere ek bir ödeme yapılmalıdır. 

Ayrıca yardım talep edecek partilerden de, her 
türlü suiistimali engellemek için, bir teminat almak 
gerekir. 

Şimdi somut örneklerle durumu biraz daha açık-
lıyayım. 

— Kuruluş aşamasında, ancak 34 il ve bunlara 
bağlı ilçelerin çoğunda örgütlenen partilere sadece 
yardım yapılır ilkesine göre, tahsis yapılacaktır. Bu 
ölçüte göre söz gelimi, kurulacak her paftiye, 400-500 
milyar TL. sı yardım yapılacağı tespit edilsin, tik on 
ilde örgütlenen partiye bu meblağın ilk dilimi olan 
söz gelimi 100 milyon verilir. İkinci on il için ikinci 
yüz milyon ve 34'de tamamlandığı zaman da son 
dilim, 

— Genel seçimlerden sonra, söz gelimi en az 500 
bin oy alma koşuluna bağlı olarak, belli bir meblağ 
daha verilebilir ve her milyon ve fazlası için ek bir 
meblağ daha verilmesi ölçütü getirilebilir. 

Bu yardımı almak için kurulacak partilerin Mer
kez karar organları (veya kurucularından) bir temi
nat alınır. Müracaat ciddiyetle incelenir. Kurucu ve
ya en üst örgüt yöneticileri güven verici niteliklere 
sahip değillerse, talepleri reddedilebilir. 

Anılan teminat, alınan yardımın faizi ile birlikte 
geri ödenmesine ek olarak hapis gibi bir cezaî mü
eyyide ile de takviye edilebilir. Burada amaç, sırf 
bu yardımı almak için, suiistimallerde bulunacak 
olanları «caydırmaktır» kendilerine güvenen dürüst 
partileri ise korumaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Beşir HAMİTOÖULLARI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Siyasî Partiler Kanun Ta

sarısının gelir kaynakları» kenar başlığını taşıyan 
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62 nci maddesinin birinci fıkrasının 9 uncu bendine 
aşağıdaki ekin yapılarak düzenlenmesini saygılarım
la arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
9. Parti malvarlığından elde edilen gelirler «parti 

matbaaları dahil» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 62 nci madde

sinin son fıkrasında geçen «8 inci bentte» tabirinin 
«9 uncu bentte» olarak değiştirilmesini arz ve talep 
ederim. 

Remzi BANAZ 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 62 nci maddesinde aşağıdaki değişik

liklerin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Fikri DEVRİMSEL 

1. Maddenin 7 numaralı bendinin metinden çı
karılması ve yerine «Devletçe yapılacak yardımlar» 
şeklinde bir bendin eklenmesi; 

2. Son fıkradaki «7'nci bentte yazılı parti lo
kallerinin ticarî nitelikte işletilmesi hali ile» kelime
lerinin keza çıkarılmasını saygı ile arz ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 62 nci madde ile başlayan Birinci Bölümü 
«Gelirler» başlığını taşımaktadır. 

İkinci Bölüme «Partilerin giderleri» başlığı konul
duğundan, Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm başlığının 
da «Partilerin Gelirleri» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 62 nci mad

desine son fıkra olarak: «Gelir kaynaklarının özel
likleri, aidatların ne miktar olacağı ve nasıl alınacağı 
parti içtüzüklerinde gösterilir.» ibaresinin eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 

BAŞKAN — Değerli üyeler, partilere Devlet yar
dımı, Hazine yardımı ile ilgili önergeler üzerinde esa
sen, bu maddenin üzerinde yapılan görüşmeler sıra
sında, bütün konuşmalar lehte, aleyhte ve üzerinde 
olarak bu konu ele alınarak işlendi. O itibarla artık 
tekrar bu önergelerin hem önerge sahipleri tarafın-
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dan açıklanmasına, hem lehinde, aleyhinde konu
şulmasına lüzum olmadığı kanaatindeyim. Yalnız, 
fon tesisiyle ilgili olanlar değil, sırf Hazine yardımı 
ile ilgili olanlar hakkında... O itibarla bu önergeleri 
tek önerge olarak kabul ediyoruz (8 önerge); Ko
misyonun görüşünü aldıktan sonra sizlerin açık oy
lama isteğiniz var, o kararınızı yerine getireceğim. 

Yalnız bu arada Sayın Tan'ın bir işareti var; bu
yurun Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, 62 nci madde 
üzerinde söz istemedim. 

BAŞKAN — Israr ediyorsanız, tabiî, siz tümü 
üzerinde konuşmadınız, önerge üzerinde konuşabilir
siniz. Yalnız çok konuşuldu. O bakımdan lütfeder, 
benim bu teklifimi kabul ederseniz Başkanlık da 
memnun olur, Genel Kurul da memnun olur. 

TURGUT TAN — Efendim, çok kısa eğer müm
künse. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

ALÂEDDİN AKSOY — Usul hakkında Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında evvela Sayın Ender 
söz istediler; Buyurun Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, öner
gelerden sonra tekrar lehte ve aleyhte konuşmalar 
yapılacak diye birçok arkadaşlarımız bu madde üze
rinde görüş beyan etmediler; sorular da sormadılar. 

BAŞKAN — önerge üzerinde soru olmuyor; 
zaten; sorular madde üzerinde soruldu, cevapları 
alındı. 

MUZAFFER ENDER — Evet; ama bazı şeyler 
soru şeklinde de intikal ettirildi, fikir olarak söylen
di, bunlar da olabilirdi. Biz bunları beyan etmedik 
ki, önergeler esnasında fikirlerimizi beyan edeceğiz 
diye. Önemli noktalar var açıklanması gereken. Ar
kadaşların bu konuyu iyice açık olarak bilmelerinde 
büyük faydalar vardır kanaatime göre. O sebeple, 
önergelerden sonra lehte ve aleyhte konuşmak iste
yen arkadaşlara söz verilmesi gerektiği kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim; 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım; 

Konu enine boyuna görüşüldü. Bizim vaktimiz yok. 
Hakkın suiistimali dahilinde telakki ediyorum bu 
tarzda konuşmaları. Eğer arkadaşımız konuşmakta 
ısrar ederse, Genel Kurulun oyuna sunulmasını talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır; oya konma-
ya gerek yok. Sayın Tan Başkanlığın bu ricasını 
esasen hepimizce müsellem centilmenliği dolayısıyla 
zannederim kabul ettiler. Doğrudan doğruya Komis
yondan görüş aldıktan sonra oylarınıza sunacağım. 

Kabul, değil mi Sayın Tan? 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, bu söyle

diğinizi belki centilmenlik açısından kabul edebili
rim; ama bir hakkın suiistimali olarak hiçbir zaman 
kabul etmem. 

BAŞKAN — Hayır, tabiî; o sözü esasen hiç uy
gun görmediğimizi ben de ifade etmek isterim. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, görüşlerinize ka
tılıyoruz. Açıklayacak yeni bir şeyimiz yoktur efen
dim. Önergelere katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergelerin açık 
oya sunulmasını isteyen bir önerge var, okutuyorum;: 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî partilere devlet yardımı yapılmasını öngö

ren önergelerin oylamasının ad okunarak yapılmasını 
saygılarımızla dileriz. 

Azmi ER YILMAZ Şener AKYOL 
Bekir Sami DAÇE Tevfik Fikret ALPASLAN 

A. Mümin KAVALALI Orhan ALDIKAÇTI 
Abbas GÖKÇE Ahmet Senvar DOĞU 
Aydemir AŞKIN Akif ERGİNAY 

Remzi BANAZ Muzaffer ENDER 
A. Avni ŞAHİN Nurettin ÂYANOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler... 
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

çok özür dilerim; çok önemli bir hata yapılmak üze
redir. Usulle ilgili söz istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Nasıl bir usul hatası yaptık Sayın 
Hamitoğulları? Hangi hususta bir hata yapıldı? 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Hayır, yapılmak 
üzeredir. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun rica ederim. 
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

Devlet yardımının yapılıp, yapılmaması hususunda 
bir kanaate sahip olabilmemiz için, önergelerde be
lirtilen; fakat henüz açıklama imkânını bulamadı
ğımız, Devlet bütçesinden başka kaynaklar öneriyoruz. 

BAŞKAN — Onlar ayrı Sayın Hamitoğulları... 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Bir saniye, ta

mamlayayım efendim... 
BAŞKAN — Başka kaynaklarla ilgili önergeler 

ayrı... 
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BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Ama bunlar açık
lanmadılar... 

BAŞKAN — Bu ayrı Sayın Hamitoğulları, bir ha
ta yapılmıyor. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Müsaade buyurun 
efendim, sözümü tamamlayayım. Bunlar açıklanma
dan, yardımın yapılıp, yapılmayacağı konusunda sağ
lıklı bir düşünceye varmak herhalde mümkün değil
dir zannediyorum efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, açık oylama talebinde bulunan öner

ge sahiplerinin isimlerini okuyorum: 
Sayın Er yılmaz?.. Burada. 
Sayın Akyol?.. Burada. 
Sayın Daçe?.. Burada. 
Sayın Alpaslan?.. Burada. 
Sayın Kavalalı?.. Burada. 
Sayın Aldıkaçtı?.. Burada. 
Sayın Gökçe?.. Burada. 
Sayın Doğu?.. Burada, 
Sayın Aşkın?.. Burada. 
Sayın Banaz?.. Burada. 
Sayın Ender?.. Burada. 
Sayın Şahin?.. Burada. 
Sayın Âyanoğlu?.. Burada. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Dal, müsaade buyurun, baş

ladık artık. 
KEMAL DAL — Efendim, bir talebimiz oldu. 
BAŞKAN — O talebe... 
KEMAL DAL — Ama psikolojik etkisi vardır. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

KEMAL DAL — Açıklayın, rica ediyorum. So
ruyorum, açıkça soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtikten sonra 
olmaz, rica ediyorum. 

KEMAL DAL — Efendim, önce talep ettim ben 
sizden. 

BAŞKAN — Efendim, önce talep ettiniz, talebi 
uygun görmediğimiz için... 

KEMAL DAL — 52 imza ile ayrıca önerge ve
renler var. 

BAŞKAN — Sayın Dal, oylamaya geçtikten son
ra, sizin daha evvelki talebinizi dikkate alamam, oy
lamaya geçmiş bulunuyorum. 

Buyurun efendim. 
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(Açık oylama talebinde bulunan önerge sahiple
rinden başlamak suretiyle ad okunarak oylar top
landı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; açık oylama sonucu
nu arz ediyorum. 

Açık oylamaya 107 sayın üye katılmış; 3 çekim
ser, 45 ret, 59 kabul oyu ile bu önergelerin dikkate 
alınması Genel Kurulumuzca kabul edilmiştir. 

Diğer önergelere geçiyoruz. Sayın Seçkin ve ar
kadaşlarının önergesine sıra geldi. 

Sayın Seçkin, buyurun. 

HAYRÎ SEÇKİN — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Biraz evvel kabul edilmiş olan bir önerge ile Yü
ce Kurulunuz, genel anlamda bir eğilim belirleyerek, 
Devlet yardımının partilere yapılması şeklindeki bir 
hususu Sayın Komisyonumuza yeni bir madde dü
zenlemesi için ilke olarak işaret etmiş bulunmakta
dır. Bendenizin önergesi, bu maddenin onuncu fıkra
sındaki bağışlarla alakalı olan kısmın kaldırılmak su
retiyle yerine Devlet yardımını ve bağışları içeren 
siyasî partilere bir destek fonu kurulmasıyla alakalı 
olan bir hüküm vazetmek anlamındadır. Siyasî parti
lerin gelirlerinin sayılması sırasında, bağışların kal
dırılmak suretiyle müteakip maddelere geçildiği za
man, vermiş bulunduğum bir önerge doğrultusunda, 
siyasî partilere destek fonu kurulmasını belirleyen 
o önergenin ışığı içinde, fonda toplanmış olan her 
türlü Devlet yardımının ve özel yardımların siyasî 
partilerin genel gelirlerin içinde belirlenmesine mü
tedairdir. Diğer bir anlamla Sayın Komisyon Başka
nımın müteaddit konuşmalarından bazılarında tespit 
ettiğim ve bana da ışık tuttuğunu şükranla belirtmek 
mecburiyetinde kaldığım hatırlatmalarına dayanarak, 
«Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını rehber 
edinmek» şeklindeki cümlelerinden esinlenerek, Dev
letin yeniden kurulduğunu ve demokrasinin, bizim 
üstümüze biçilmiş, bugüne kadarki şekliyle biraz bol 
elbise olduğunun tespiti anlayışına dayanarak, bu
güne kadar partilere iş çevrelerinin, işadamlarının 
sempatizanların yaptıkları yardımların, bağışların maa
lesef uygulamada hükümet etmenin, hükmetmenin güç
lü bir hükümet oluşturmanın engelini teşkil ettiğini 
söylemek şeklinde bir hususu ortaya çıkartmak mecbu
riyetindeyim. 

Sayın Komisyon Başkanımın yine şahsî dostlu
ğumuza güvenerek bir tarihte buraya gelirken bende
nize çok samimî bir ifadeyle «Ankara'yı hiç tanı
mam» demiş olmalarını anımsayarak, 20 senesini An-
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kara'da geçiren bir görevli devlet memuru sıfatıyla 
bu Ankara'nın politik bazı kirli havalarını iyi ki ta
nımadıkları şeklindeki bir konuşmamızı anımsatmayı 
da faydalı mütalaa ediyorum. 

Bugün aramızda eski parlamentolarda çalışmış 
kıymetli arkadaşlarımız, hatta eski hükümetlerde gö
rev almış arkadaşlarımız bulunmaktadır. Eskilere kısaca 
değinmeden evvel şimdi yapmakta olduğumuz siyasî 
partilerle alakalı kanun çalışmalarımız sırasında şu son 
1,5 aydır kamuoyunda ve basında, iş çevrelerimizden 
demokrasiye ne kadar yakın olduklarını belirleyen ve 
partilileri desteklemek için ne kadar hâhişkâr olduk
larını gösteren gazete kupürleri yanımda bulunmak
tadır. 

Bunların birinde bilfarz, «Biz, geçmiş senelerde 
iktidar partilerine yardım yaparken, öbür elimizle de 
kuvvetli muhalefet partisine yardım yapardık» diyecek 
kadar, partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru 
olduğunu herhalde cesaretle söyleyen ve o anlamda 
almak istediğim işadamı olduğu gibi, bir başka iş
adamının «Politikaya soyunurken para işi zor de
ğildir; o bulunur» şeklindeki ifadesinin bazı anlam
lar taşıdığına işaret etmek mecburiyetinde kalmak
tayım; fakat beni asıl üzen bir başka beyan olmuş
tur ki, bu beyan benim anlayışımın çerçevesi içinde 
kalmasını canı yürekten temenni etmekteyim. O beyan, 
bir iş çevresinden gelmiş, çok saygın bir hükümet 
başkanının kuracağı bir partiye hudutsuz bir yardım 
yapmaya amade olunması gibi bir angajman, şimdi
den ifade edilmiştir. 

İnsanları herhangi bir suretle iyi niyetle de olsa 
taltif, takdir; hatta eski kelimeyle mecluliyetinizi bil
dirirken, karşılaşacakları hâlet-i rûhiyyeyi hesap et
mek mecburiyetindeyiz. 

Ben şahsımdan biçtim ki, öyle bir hitap karşısın
da kalmış olsaydım ve hiç şüphe etmiyorum ki, ka
lan büyüğüm de öyle olmuştur, o geceyi ve müteakip 
geceleri uykusuz geçirirdim. Kuracağım parti belli 
değil, programı yok; hatta parti kurup kurmayacağım 
belli değil, sağda, solda söylenen ifadelerden ibaret
tir, siz ne kadar demokrasiye inandığınızı söylerse
niz söyleyiniz, ne kadar dayanağınız bu kadar ulvî 
bir dayanak olursa olsun, isim zikretmek suretiyle bir 

' devlet adamının rahatsız olmasına, söyleyen kimse
nin mutlaka iyi niyetli söylediğini altını çizerek ifade 
ediyorum; ama bu toplumda, Türk toplumunda, çok 
büyük tecrübeler geçirmiş olan bu toplumda böyle bir 
ifadenin değerini başka türlü ele almak mecburiye
tinde kaldım ve o sebeple genelinde paranın çok şey 

ifade edebildiğini; fakat paranın her şey demek ol
madığını hatırlatmak mecburiyetini bu kürsüden duy
dum. 

Bu memlekette Allah rızası için para toplayan par
tiler gördüm. Bırakalım bağışları, millet rızası için 
aynı iş çevrelerinin yaşantılarını devam ettirebilme
leri bakımından demokrasinin vazgeçilmez unsurları 
olan siyasî partilere hayatiyet verebilmek bakımın
dan, ileriki maddeler için vermiş bulunduğunuz öner
ge doğrultusunda bir fona yardım etsinler. Muayyen 
kimselere, muayyen liderlere, muayyen partilere yar
dımın acısını bu memleket çok çekmiştir. 

Hatırlatmak istemiyorum, bazı arkadaşlarım bel
ki politika ve politikacıların içinde olmadıkları için 
ve onlara yakın olmadıkları için ve Sayın Komisyon 
Başkanının da «Ankara'yı iyi tanımıyorum» şeklindeki 
samimî ifadesinin altını çizerek, ona sığınarak söy
lemek isterim ki, Ankara bir tarihte partiye ve parti 
başkanına otomobil hediye eden bir Çukurova'n iş
adamının listeleriyle buraya milletvekili getirmiştir. 

Bir diğer güney vilayetimizin 40 sene müddetle 
sadıkane üyeliğini yapan bir büyük işadamının, devir 
gelmiştir, ahlak ve akidesi müsait olmadığı halde, 
Allah Rızası Partisine geçmiş, itirafı ne olmuştur 
biliyor musunuz?.. «Tam köşeyi dönecektim, 12 Ey
lül oldu, her yer meydan oldu» dedi. 

Bu sebeple ben işadamlarımızın bu töhmetlerin 
altında bırakılmasına gönlüm razı olmamakta ve on
ları her türlü münakaşalardan tenzih ederek ifade 
ediyorum ki, «Siyasî partilere bir destek fonu ku
rulmuştur» dediğiniz zaman, Türk toplumunun ka
rakteri itibariyle bir partinin yaşamasının bu fon sa
yesinde olacağını idrak edecek kadar hem menfaat
lerine düşkündürler, hem müdriktirler hem de bu 
demokrasiye bağlıdırlar ve bağlı olmak mecburiyetin
dedirler. Başka türlü da mütalaa edilemez. 

Arkadaşlarım; 
«Bu takdirde yardım gelmez» denilecektir. Net 

cevabım: Terazinin kefesine gelmemeyi koyuyorum, 
gelme ile alakalı olan kefeye göre, gelmeme Anka
ra'dan devleti idare etme bakımından ağır basıyor. 
Benim vicdanım bunu ağır bastırıyor. Kaldı ki «Yar
dım gelir» şeklindeki iddiamı da devam ettiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, süre doldu, rica edi
yorum. 

HAYRÎ SEÇKİN — Sayın Başkanımın bana sü
remden de ziyade bir iki dakikalık müsamahasını is
tismar ettiğimi biliyorum. Huzurunuzda o istismardan 
dolayı özür dilerim; ancak partilere şahıslardan, iş 
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çevrelerinden yapılacak yardımların, devletin yardı
mıyla birlikte bir fonda toplanması suretiyle birleşti
rilmek suretiyle ve yine müteakip maddelerdeki öner
gemiz çerçevesinde ve Komisyonumuzun da değerli 
katkılarıyla bulunacak formüller içinde dağıtımı yo
lunun, Türk parti hayatında yeni bir terbiye, yeni 
bir siyasî ahlak açacağını; hatta bir ahlak bozuntu
sunu tashih edeceğini belirtmeme izninizi rica ede
ceğim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
KAMER GENÇ — Önergenin lehinde söz isti

yorum. 
AVNÎ ŞAHİN — Önergenin aleyhinde söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Lehte Sayın Genç, aleyhte Sayın 

Şahin. Buyurun efendim, buyurun Sayın Şahin. 
AVNÎ ŞAHlN — Sayın Başkanım, sayın arka

daşlarım; 
Kıymetli arkadaşımız Sayın Seçkin, huzurlarınızda 

geçmiş dönemin politik hayatından bazı çarpıcı misal
ler vererek, fon anlayışını izah ettiler. 

Yardım yapmak için bir sebep olmak gerekir. 
Yardımın bir felsefesi vardır. Siyasî partiler herhangi 
bir hayır kurumu olmadıklarına göre, yardımı ya* 
pacak insanlar belli bir dünya görüşünün savunması 
şeklinde veya o dünya görüşünün desteklenmesi şek
linde bir yardım yapacaklardır. Bu dünya görüşünün 
tersini savunan siyasî partilere de birlikte yardım ya
pıldığı anlamı çıkıyor Sayın Seçkin'in ifadelerinden. 
Bir fon tesis edeceksiniz, bütün yardımlar, (sadece 
iş çevrelerinden değil muhakkak; nereden gelirse gel
sin) burada toplanacak. Bilfarz liberal anlayışla 
bir siyasî partiyi desteklemek isteyen zihniyet yardı
mıyla bunun karşısında dikilen bir sosyalist veya bir 
sosyal demokrat partiyi destekleyecek veya bunun ter
si varit olacaktır. 

Bu itibarla geçmişteki hoş olmayan olaylara dayan
dırılarak ve basında intişar eden yakışıklı veya yakışık
sız birtakım beyanları esas alarak yardım müessese
sinin veya bağış müessesesinin tehlikeye girmesine mün
cer olacak bir karar vermeme iktiza eder değerli ar
kadaşlarım. 

Fona gidecek bir yardımı yaparken düşünmek ge
rekir: «Ben bu yardımı yapıyorum, ama kime gide
ceğini bilmiyorum...» Evet, her iki anlayışa da yardım 
edecek insanlar çıkar; hem oraya yardım eder, hem 
buraya yardım eder; ama yardımın felsefesi, özellikle 
küçük çapta yapılacak yardımların felsefesi belli bir 

dünya görüşüne hizmet eden siyasî partilere yapılan 
yardımlar şeklinde tecelli edecektir. 

Sayın Seçkin arkadaşımızın önergesi iltifat göre
cek olursa, bu maddenin onuncu bendini teşkil eden 
bağış faslını da büyük ölçüde gözden çıkarmak ge
rekecektir. Çünkü bağış müessesesi bu anlayış içeri
sinde işlemeyecektir. Yüksek takdirlerinize arz ederim; 
bağış müessesesinin mühim bir müessese olarak, par
tilerin hayatiyeti içerisinde mühim bir müessese 
olarak kalmaları gerektiğinden bu önergenin kabul 
edilmemesi gerektiği inancındayım. 

Arz eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Genç, önergenin lehinde buyurunuz efen

dim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Partiler Yasasının hazırlanması sırasında gazetele

re, eğer yanlış aklımda kalmamışsa, Sayın Komisyon 
Başkanımızın şöyle bir beyanatta bulunduklarını ha
tırlıyorum: «Parası olan parti kursun» şeklinde bir 
beyanatı çıkmıştı. Zannedersem yanılmıyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Demokrasiyi yaşatacak olanlar partiler olduklarına gö
re, parti kuruluşlarına bu anlayış içinde yaklaşmak 
mümkün değildir. Eğer parası olan parti kurmaya 
kalkarsa, (Türkiye'de para en fazla kaçakçılarda var
dır; kaçakçılar gelsin, partileri kursun, gibi birtakım 
sonuca varmak pekâlâ mümkündür. Bu itibarla de
mokrasiyi yaşatacak olan partilerin, memleket yöne
timinde tarafsız davranabilmelerini kabul edebiliyor-
sak, memleket yönetimine katılan partilerin şunun ve
ya bunun emrine girmemesini kabul ediyorsak o za
man bu baz üzerinde yola çıkmamız lazım. 

Şimdi, bir parti ister iktidarda olsun, ister muha
lefette olsun, muhakkak ki bir partinin Türkiye ça
pında teşkilatlanması, bir faaliyette bulunması, ga
zetelere intikal eden olaylardan öğreniyoruz ki, ku
ruluş aşamasındaki masrafı iki - üç milyar şeklin
de bir hesaba dayanıyor. Bu kurulmakla da bitmi
yor, partinin her gün devamlı masrafları vardır. Bi
raz önce partilere Devlet yardımı hususunu dikkate 
alınmak üzere kabul ettik; vergide zaten belirli mü
kelleflerden alınıyor; ama anonim olarak birleşiyor 
ve «Parti fonu» adı altında tüm partilere belirli il
keler nazara alınmak suretiyle dağıtılıyor. Şimdi Sa
yın Seçkin'in verdiği önerge bence, Devletçe partilere 
yapılacak fon gibi müsbet bir netice doğurmaktadır; 
yani Ahmet herhangi bir partiye yardım yaptığı za-
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man, hükümette veya muhalefette bulunan herhangi 
bir partiye bu yardım direkt gitmediği için, hükü
mette bulunan kişiler de buna mahkûm olmamak su
retiyle; yani bu yardım kendileri için bir mahkûmiyet 
unsuru veya onun emrine göre veya onun özel rica
ları veyahutta arzuları çerçevesinde birtakım özel iş
lerini takip etmekten kesinlikle sakınacaklardır ve 
ne olacaktır; o zaman hem partiler çeşitli kişilerin 
etkilerinden kurtulacak ve ne olacaktır? «Partiler de
mokrasinin vazgeçilmez unsurudur» ibaresinde ifade 
edilen gerçek bir anlam içinde görevlerini yapmaya 
devam edeceklerdir. Devlet yardımının da esasen na
sıl olacağını herhalde Komisyon, eğer benimserse, onu 
da getirecektir, o da eski kanunlarımızda bütçenin 
(B) cetvelindeki gelirlerin beşbinde biri nispetindeydi. 
îşte burada da aynı sonucu doğuracağı için, eğer par
tilere hakikaten belirli işadamlarının doğrultusuna sü
rüklemek istemiyorsak, eğer partileri bu memlekete 
gerçek felsefelerinden, gerçek hizmet duygularından 
ödün vermelerini engellemek istemiyorsak veya bu 
arzu içindeysek, bence Sayın Hayri Seçkin arkadaşı
mızın verdiği önergeyi kabul edip, onlardan partilere 
Devlet yardımının partilere taksiminde öngörülen sis
tem esas alınmak suretiyle böyle bir yardımın ya
pılmasının daha âdil olacağı inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önerge üzerinde Sayın Komisyonun görüşü lüt

fen. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKÎF ER-
GÎNAY — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Devlet yardımının prensibine şahsen katılmıştım; 
fakat bu yardımın şekli bakımından ortaya sürülen 
son çareyi, son usulü uygun bulmuyoruz. 

Şunu belirtmek isterim, Sayın Şahin de temas etti. 
Bir bağış, bağışı yapanın belirli bir maksadına daya
nır ve bu anonim değildir. Bağış, mutlaka belirli bir 
hizmet için, bir iş için yapılır. Bizim Muhasebe-i Umu
miye Kanunumuzun 50 inci maddesinde bile buna 
mütenazır bir hüküm vardır; Devlet tarafından yapıl
masını istediği bir iş için bağış yapan kimse hangi hiz
metin yapılmasını belirtir ve o hizmette o para ancak 
sarfedilebilir. 

Şimdi deniyor ki : Anonim olarak bir nevi ka
saya para biriksin, ondan sonra da bunu koyacağımız 
usule göre bütün partilere dağıtalım... Bir kimse eğer 
(A) partisine gitmesini istediği bir bağışının (B) parti
sine gidebileceğini düşünürse onu yapar mı? Efendim; 
memleket, demokrasi... Kabul; ama ben demokraside 

şu partinin egemen olmasını istiyorum. Ben o parti
nin bu memlekete daha faydalı olacağını düşünüyo
rum. Ben onun tüzüğünü, özellikle programını be
nimsiyorum, onun için ona yardım ediyorum. Eğer be
nim bağışım başka partiye de gidecekse niye yardım 
edeyim? Benim maksadıma aykırı hareket etmeye be
ni kim icbar edebilir?.. Bu itibarla prensibinde bir 
defa bence pek tutarlılık yok. 

Sayın arkadaşlarım; 
Partiler vakıf değildir. Dernek, gayeleri bakımın

dan da değildir. Bu itibarla güçlendirme veya başka 
vakıflarda olduğu gibi, bunun anlamında Kızılay Der
neğimiz veya Çocuk Esirgeme Kurumumuz olduğu 
gibi, bunlara yapılan yardım, doğrudan doğruya on
ların yaptıkları hizmetler içindir. Biz demokrasiyi ge
tirmek isteyen, Anayasamız bakımından yardım yapa
lım, dolayısıyla bütün demokrasi kurtulsun... Ben de
mokrasinin kurtulmamasını düşünmüyorum; ama ora
da benim arzuma uygun bir parti varsa yardım yapa
rım, yoksa hiçbirine zaten yapmam baştan da. 

Kaldı ki, demin bahsettiğimiz nokta bakımından, 
bir kimse pekâlâ belirli bir partiye parasının veril
mesi için de bağışta bulunabilir; ama mutlaka bunu 
aynı bir torbaya sokup ondan sonra dağıtmak şekli 
zannediyorum ki, işin mahiyeti ile de bağdaşmaz, uy
gun düşmez. 

ıSayın Seçkin'in iyimser, patetik ifadelerini bende
niz tabiatıyla tabanda iyimser olduğum için karşılı
yorum. Eski tecrübelerin ışığı altında zannediyorum 
ki, onun söylediği sonuçlar çıkmaz, bunun belki tersi 
çıkar. Bir 12 Eylül ruhu yaşatacağız, bu bir ışıktı me
şale oldu, bu bir sevinçti bayram olsun, gönlümüz bu
nu istiyor; fakat bu yolla bütün vatan evladının par
tilere yardım bakımından tek bir kasaya para yardımı
nı düşünemeyiz. Eğer o anlamda bu ruhu yaşatacak bir 
parti kurulursa, o zaman zaten vatandaşlarımız, bu ru
hu içlerinde duyan vatandaşlarımız pekâlâ bu arzuya, 
hitaba koşacaklardır ve ben ona da kaniim. Bu mem
lekette artık taban-tavan meseleleri kalmamış olsa ge
rek, ortada yeni bir ruh vardır ve bu Millet daima 
İstiklal Savaşında olduğu gibi, birlik halinde böyle bir 
ruhun peşinde gidecektir. 

Bu itibarla yapılacak olan yardım bakımından de
mokrasiyi kurtarma anlamında ve şu bahsedilen ruhun 
kurtarılması yahut yaşatılması bakımından bu usul zan
nediyorum ki ters yönde yürür. 

Öte yandan, işaret ettiğim gibi, bunun taksima
tında iradelerin âdeta ortadan kaldırılmasını da ifade 
eder. Ben Devlete... Devletin bu anlamda yardıma 
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ihtiyacı yoktur, devlet kendisi partileri kurtaracaksa 
istediği kadar yardımı da yapar. Bunun dışında her
hangi bir bağışı da düşünmeyebilir, o hususi sahadır, 
o kamu sahası değildir. 

Kamu sahası, demin de bahsedilen, vergiler bakı
mından bütün kamu gideri mahiyetinde sayılan yar
dımı pekâlâ devlet kendisi üzerine alabilir ve dağıta
bilir, yardımını yapabilir, koruyabilir partileri. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu belirtmek isterim, yapılan yardım bir kamu 

yardımı mahiyetinde, bir kamu gideri şeklindedir. 
Çünkü ya bir özel kanun veya bütçe kanunu ile be
lirli bir hizmet için ayrılan para kamu gideridir, tanı
mı budur. Biz eğer özel kanunda şunu şu hizmet için 
şu kadar para kullanacaksın demişsek, o artık kamu 
gideri olmuştur. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar
da bu anlamda isabette yoktur. Nitekim kendi Ana
yasamız iki defa bir birine zıt karar vermiştir. Ana
yasaya girdikten sonra gayet tabiî bu hususu tekrar 
görüşememiştir; fakat ondan evvel resen konulan bir 
parada Anayasaya aykırıdır denmiştir, kanunla kon
ması kabul edilmiştir, o da bu defa ters anlamda tefsir 
edilerek reddedilmiştir yardım; ama Anayasaya gir
dikten sonra da gayet ıtabiî buna karşı zaten dava 
açılmamıştır. 

Anlatmak istediğim şudur : Bir kamu hizmetinin 
tespiti siyasî organa aittir. Herhangi bir- hizmet an
cak siyasî organın kararıyla kamu hizmeti olur. Eski
den beri birtakım hizmetler özel hizmetler şeklindey
di, millî eğitim bile eskiden özel sahadaydı, demir
yolları özel sahadaydı, ormanların idaresi özel saha
daydı; fakat bunların kamu bakımından önemi düşü
nülerek, bunlar tedricen kamu hizmeti haline geti
rilmiştir birçok memleketlerde, bu şekilde kabul edil
miştir, yarın başka hizmetler de kamu hizmeti haline 
getirilir, işte önümüze gelen misal de budur. Ben par
tilere yapacağım yardımı bir kamu hizmeti şeklinde 
görüyorum, binaenaleyh, devlet buna pekâlâ aldığı 
vergilerle tahsis yapabilir. 

Netice itibariyle şunu da belirtmek isterim, biraz 
evvel kabul ettiğiniz yardımın devlet tarafından ya
pılması hususundaki kararınıza istinaden biz müsaa
de buyurunuz bu önergelerin de ışığı altında tetkik 
edelim, size maddeleriyle, hal şekillerinin neler olabi
leceğini getirelim. Buna katılmıyorum ve getireceği
miz hususta Sayın Seçkin'in teklifinin reddini rica 
ediyorum. Bundan sonraki hususlarda teklifler var
dır; fakat prensibi bakımından kabul edilen bu yar

dımın müsaade buyurun önce bizden gelen madde
ler üzerinde tartışmaya geçelim. Şimdiden bir öner
ge verilmemesi gerekir ortada madde yok. 

Bu itibarla, zannediyorum ki, usul bakımından 
da evvela Komisyonun bu hususta bir maddeleri ted
vin edip size getirmesi, ondan sonra bunun üzerinde 
Sayın Seçkin veya diğer arkadaşlarımızın vereceği 
önergeler bakımından değişiklik yapılması imkânı 
olabilir. 

Bu itibarla, bu önergenin reddini ve bizim Komis
yon olarak bu son karar muvacehesinde yardımın 
ne gibi usullere göre yapılması hususundaki kanunî 
teklifimizi getirelim diyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
A. AVNI ŞAHİN — Usul hakkında efendim. 
BAŞKAN — Usul. Evet Sayın Şahin. 
A. AVNt ŞAHİN — Efendim, kabul edilen hu

sus yeni bir bent ilavesidir, Sayın Seçkin'in önergesi 
ise 10 uncu bendin değiştirilmesine matuftur. Dolayı-
siyle bir metin vardır ve önerge verilebilir. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Ben de aynı şeyi Sa
yın Komisyona belirtecektim. Yalnız şu var Sayın 
Erginay; bu ifadenize ve açıklamanıza göre, Komis
yon isterse bu maddeyi önergelerle birlikte alabilir; 
ama istemediğinize göre, gayet tabiî önergeleri sizin 
görüşünüzü aldıktan sonra oylamak zorundayım. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER
GİNAY — Biz Komisyon olarak katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Seçkin ve ar
kadaşlarının önergesine Sayın Komisyon katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Hamitoğulları, sizin de bir önergeniz var, 
yine fon tesisi ile ilgili... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hem yeni fon 
tesisi, hem de tevzi yöntemi tarzı olarak. 

BAŞKAN — Hayır şimdi bakın, bir defa okuya
cağım : 

«Siyasî partiler aşağıda çeşitleri belirlenen gelir
leri elde edebilirler; 

1. Devletin gözetim ve denetiminde oluşturula
cak bir fondan belirlenmiş şartları yerine getirecek 
siyasal partiler bir meblağı bir defaya mahsus olmak 
üzere kuruluş aidatı olarak alabilirler.» 
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Burada yalnız farkı, bir defaya mahsus bir kuru
luş aidatı maksadıyla tesisini istiyorsunuz. Demin 
Genel Kurulun dikkate alınmasını kabul etmediği 
önerge devamlı bir fondu, sizinki zannederim bir de
faya mahsus olmak üzer bir kuruluş aidatı maksadıy
la bir fon istiyorsunuz. Böyle midir? Böyle ise söz 
vereceğim açıklayacaksınız. Böyle değil mi efendim? 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlarım; saygılar sunarım. 

Sayın Başkanım; konuşmamı ihata edebilmem 
için izninizle bir noktanın tarafınızdan açıklanması
nı rica edceğim. Önergeme bir gerekçe eklidir, tahsis
le ilgili kaynaklar eklidir ve tahsis yöntemi eklidir. 
Onlar zabıtlara geçecek midir efendim; okunmadı? 

BAŞKAN — Onlar zabıtlara geçer. Süre onları 
okumaya yeterli değil; çünkü beş dakikalık süreniz 
var. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım; ona göre konuşmamı düzenle
me imkânını lütfettiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kurulacak yeni siyasal partilere yardım yapılma

sı millî iradeyi, kamuoyunun düşüncelerini yansıtma 
düzeyinde, basınımıza yansıdığı ölçülerde ulusun is
teği haline gelmiştir ve Yüce Meclisin ulusun bu se
sini aldığınız isabetli kararla somutlaştırmış bulunu
yorsunuz. Bu karar, ulusumuzu sevindirecektir kanı
sındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyasî partilerin, sağlıklı bir şekilde doğmasını 

ve ülke ihtiyaçlarına karşılık verebilecek nitelikte oluş
masına imkân verecek bir karar aldınız. Siyasî parti
leri, bir dernek düzeyinden gerçek siyasal partiler 
halinde oluşacak imkânı yaratan bir karar aldınız. 
Gerçekten, siyasal partilerimiz artık bir derneğin üze
rine çıkmak medburiyetindediirler. Çünkü, eğer siyasî 
partileri bir dernek düzeyinde düşünecek olursak, 
derneklerin durumu Türkiye'de bellidir değerli ar
kadaşlarım; onun için, ben bu deyimi, zabıtlara geç
miş bu deyimi, Anayasa Komisyonu Başkanı tara
fından ifade edilmiş bu deyimi, pek isabetli telak
ki edemiyorum. 

Şimdi, asıl konuya geliyorum değerli arkadaşla
rım. Aldığınız karardan sonra, böylesi bir fonun te
sisi için kaynak bulma önem kazanmaktadır. Ben-
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deniz, takdim ettiğim önergede, Devletin yönetimi 
ve denetiminde oluşturulması mümkün olan bir kay
nak, şu üç ana daldan beslenebilir kanısındayım. 

Sayın Anayasa Komisyonu sözcüsü, değerli ar
kadaşımın belirttikleri gibi, Devlet Bütçesi bu kay
nağı besleyebilir; ama şu veya bu nedenle bu kayna
ğın tümü bütçesel daldan beslenmek istenmediği tak
dirde, bir ikinci kaynak vardır. 

Bugün, Devlet kesiminde yer alan ve kapatılmış 
eski partilere ait menkul ve gayrimenkul mallar var
dır. Bendeniz, bu konuyu ayrıntılarıyla incelemeye 
çalıştım ve en az bu kaynak 10 milyar Türk lirası 
karşılığına çıkmaktadır. Bu kaynağın, bu taşınır - ta
şınmaz malların parasal karşılığı, bu kaynağa akta
rılabilir. 

Üçüncü bir kaynak değerli arkadaşlarım; iradî 
olarak, benden önce konuşan Seçkin arkadaşımızın 
tam önerisi gibi değil; çünkü gerçekten bu kaynağı 
ancak yardım yapmak isteyeceklerin yardımı aktarı
labilir, başka amaçlarla bağış yapmak isteyenler bu 
kaynağa gelmezler; ama bunun dışında sadece ve 
yalnız, Türkiye'de demokrasinin sağlıklı temeller 
üzerinde doğmasını, gelişmesini isteyen vatandaşları
mız olabilir. Bunlar parti farkı gözetmeksizin, siya
sal partileri arındırmak, siyasal partilerde fazilete 
ve vatanseverliğe daha büyük yer verilsin umudu ile 
yardım yapabilirler. Kısaca, bu üç kaynaktan bir fon 
oluşabilir. 

Şimdi, asıl çetin soruna geliyorum : 
Değerli arkadaşlarım; 
Böyle bir fon oluşturmak mümkündür. Başka 

imkânlar da düşünülebilir; ama asıl bütün güçlükle
rin birleştiği bir kök var, oraya geliyorum. Deniliyor 
ki, haklı olarak deniliyor ki, bu yardımı dağıtmada 
adil ölçütler getirilebilir mi, kimlere, nasıl ve ne mik
tar yardım, neye göre verilecektir?. Sırf yardım da
ğıtıyorsunuz diye kurulacak çok sayıdaki partilerin 
kurulmasını nasıl engelleyebilirsiniz?... Şimdi, bunlar 
çok ciddî sorulardır ve bu soruları karşılayacak bir 
tevzi yöntemi getirmek gereklidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böylesi bir fonun dağıtılması için, bilimsel öl

çütler getirmek mümkündür efendim. Birinci ola
rak, yardım dağıtımı iki aşamaya tabi tutulabilir. 
Bendeniz, sadece ve yalnız bir defaya mahsus olmak 
üzere yardım yapılmasından yanayım. Çünkü, partiler 
kurulduktan sonra, kendi imkânlarını bulabilirler, 
önemli olan sağlıklı bir kuruluş yapmaları imkânı 
vermektir. Onun için, kuruluş aşamasında yardım 
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yapılabilir ve bu bazı şartlara, teminatlara bağlana
bilir. Bir ikisini arz edeyim : 

Söz gelimi, kurulan her partiye otomatik olarak 
yardım yapılmaz efendim. Bu fona, kurulacak parti
nin başvurması gerekir; kurucuları kimlerdir, özel
liği nedir, bunun ciddî bir incelemeden geçmesi sağ
lanır. Ondan sonra, 34 ilde teşkilatlanma şartına bağ
lı olarak yardım yapılabileceği hususu belirtilir ve ilk 
10 ilde ve bu illerin yarıdan çok ilçelerinde teşkilat
lanma şartı ile, bunu ispatlayan partiye verilecek yar
dımın, ki ben bunu asgarî ve azamî ölçü olarak 500 
milyon olarak yeterli görüyorum; bir hesabım var, 
bu fon partilerin kurulmasına yeterlidir efendim; 
2 milyar değil. 

tik dilimi verilir; 10 ilde kuruldumu söz gelimi, 
100 milyon, ikinci 10 ilde 200 milyon; böylece sağ
lıklı temellere bağlanabilir. 34 ilde örgütlenmesini 
bitirdi mi, 500 milyonu alır. Genel seçimlere katıl
ma aşamasından sonra, aldığı oya göre bir başka 
miktar verilebilir; 500 bin asgarî oy alana verilir, 
onun üzerindeki her milyona ek verilir. 

Şimdi, caydırıcı olmak üzere bu yardımı almak 
isteyen partilerden teminat alınır; bu şartları yerine 
getirmediği takdirde, faizi ile beraber geri ödetme is
tenebilir, hapis cezası da getirilebilir ve bu teminat
lar kötü niyetli partileri başvurmaktan alıkoyar de
ğerli arkadaşlarım. 

Kısaca arz ediyorum, önergemde daha ayrıntıla
rı vardır. Zannediyorum ki, bu sağlam, sağlıklı, ge
çerli esaslara bağlanabilir. Yüce takdirlerinize arz 
ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye var mı?.. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Aleyhte efen

dim. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Gürel. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; 

Sababten beri yapılan müzakereleri çok dikkatle 
dinledim, ilk defa huzurunuza çıkıyorum. Yardım fas
lına geldiğimizden beri çektiğim sıkıntıyı, duyduğum 
üzüntüyü ifade etmeden geçmek mümkün değildir. 

Bir taraftan bu vatanımızın içerisinde yaşayan bü
tün insanlarımızın fikir beraberliği içerisinde mey
dana getirdikleri siyasî partilere güvenmek, bir ta
raftan da bunlara son derece güvensizlik göstermek... 
Bir taraftan memleketimizin sanayi kalkınmasında bü
yük hamleleri olan ve çeşitli yollarla teşvik edilen 

işadamlarımızı teşvik etmek, bir taraftan da bunla
rı değişik yollarla, el altından kirli işler karıştırıyor, 
diye düşünceler içerisine sokmak son derece beni üz
müştür ve bu memleketin hangi kesimine güvenece
ğimizi, hangi kesimine güvenemeyeceğimizi, doğrusu 
şaşırarak şu anda düşünme noktasındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Siyasî partilere yardım faslına gelince, arkadaşımı-

• zın önergesine katılmak mümkün değildir. Şu yönü 
ile mümkün değildir ki, iki kademeli bir yardım ön
görmektedir. Bu iki kademeli yardımda birinci şart, 
10 ilde teşkilat kurma şartıdır. 10 ilde kurulacak teş
kilat (34 il içerisinde) belirlenmemiştir. Bu teşkilat, 
ildeki teşkilat son derece ucuz bir şekilde kurulabi
lir. Her ilde kanunun öngördüğü yönetim kurulu üye
leri teşekkül ettiği takdirde, teşkilat kurulmuş olacak
tır, buyurun size 500 milyon lira... Son derece basit 
ve daha önce izhar 'buyrulan tereddütleri hiç gider-
meyecek olan bir tedbir şartıdır. 

İkincisi; seçimlerden sonra meydana getirilen se
çim sonuçlarına göre yapılacak olan; yani ikinci aşa
mada yapılacak olan yardımlardır ki, bunun da pek 
geçerli olamayacağını, esasında birinci seçimden sonra 
ikinci seçimlerin de dikkate alınması lazım geleceğini, 
Milliyet Gazetesinin geçen hafta içerisinde yapmış ol
duğu, 1950 seçimlerinden son seçimlere kadar çeşitli 
seçim sistemleri içerisinde almış oldukları oylar bu
nu bize rahatlıkla göstermiştir. İlk seçim devresinde 
fevkalade müdahalelerden sonra meydana gelen si
yasî partilerin, ikinci seçim devresinde, diğer partilerle 
kaynaştıkları ve kayboldukları görülmüştür ki, bu 
yardımın (Okumuyorum zaman almamak bakımın
dan; arkadaşlarım tetkik buyurabilirler) eğer bu bah
sedilen Milliyet Gazetesinin geçen hafta içerisinde 
meydana getirdiği bu anketi tetkik buyurursanız ora
da göreceksiniz ki, birinci seçim hiç bir zaman kati 
sonucu vermemiştir; partiler ve seçmenler ikinci se
çimin sonunda ancak yerlerini bulabilmişlerdir. 

Arkadaşımızın belirttiği gibi, kurucularına bak
mak gerekir; kimler kuracaktır?.. Bir taraftan siyasî 
partilerin kuruluşunu serbest bırakacaksınız, bir ta
raftan da yardım yapmak yönünden bunların kimler 
tarafından kurulduğuna dikkat edeceksiniz ki, bu da, 
sübjektif kanaatler söz konusu olabilir, çeşitli polemik
lere vesile olabilir, mümkün değildir. 

Özelliklerini arayacaksınız. Hangi özelliklerini ara
yacaksınız? O da belli değildir. Eğer bunları zengin 
insanlar kuruyor şeklinde düşünürseniz, paralı insan
lardır, bizim verdiğimiz parayı geri vereceklerdir, di-
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ye düşünecekseniz, o zaman da zaten korktuğumuz 
endişe yine karşımıza çıkacaktır. Tekrar geri alınma 
noktasına gelince; ben huzurunuza siyasî parti kuru
cusu olarak çıksam yapacağım şey son derece belli
dir; teminat gösteremem, bir vatandaş olarak siyasî 
parti kurma hakkımı yanımdaki arkadaşlarla beraber 
kullanmışım, siyasî parti kurulmuş, teşkilatlanmışım, 
benim, şirket değil; ne kolektif şirket, ne anonim şir
ket, ne de komandit şirket. Mal varlığıma zaten bunu 
teminat olarak gösteremem. Eğer bu parayı geri ver
mek istemiyorsam alacağım masa, sandalye de son 
derece hezaran sandalye, minder ve koltuk cinsinden 
şeyler olmayacaktır, basit aletler olacaktır, sizin ver
diğiniz parayı karşılaması da mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, süreniz dolmuştur. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bitiriyorum 
efendim. 

O halde bu ceza faslı da işlemeyecektir. Binaena
leyh, önergeye bu yönüyle katılmak mümkün değildir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Komisyonun görüşü?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GINAY — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bu önergeye verilecek cevaplarda bana fazla im
kân bırakmadı Sayın Halil Erdoğan Gürel, çok güzel 
iza'h buyurdular. Hadise şudur : 

Bu bir defaya mahsus olmak üzere yeni kurula
cak partiler için bir fon ayrılmasını istiyor. Fonun 
tarzı teşekkülü pek açık değil; ama devletin payı ola
cağı belirli. 

Biraz evvel fon bakımından olan reyler buna bir 
defa karşı çıktı, bir. 

ikincisi yapılacak olan yardımın bir avans mahi
yetinde olmasını istiyor. Avans ancak bir ticarî şirket 
bakımından söz konusu olabilir. Avansı alan kimsenin 
yapacağı işler dolayısıyla sonunda bunu iade edeme
yecek duruma gelirse ne olacak?. «Teminat alalım» di
yor. Eğer bir parti teminat verebilecek kadar kuvvetli 
ise (Tabiî bu adi teminat olur, ticarî teminat olmaz, 
banka kredisi şeklinde zaten olmaz) o zaten zengin 
bir partidir, kursun; yardıma ihtiyacı bile kalmaya
bilir. Binaenaleyh, teminatının nazarı dikkate alına
rak kendisine fon ayrılması, bir para ayrılması, bir 
avans ayrılması uygun değil. 

Kendi öğrendiğim bilgiye göre, Sayın Harnitoğul-
ları'nın verdiği bir rakamı düzeltmek isterim. Eski 
partilerden intikal eden mal ve eşyanın değerinin 10 
milyar lira olduğunu belirttiler. Millî Emlâkte yapı

lan hesaplara göre bu 1,5 milyardır. Yani aradaki 
fark o kadar küçük de değil. Binaenaleyh, dağıtılsa 
bile zannediyorum ki, hiçbir partiye de fazla para 
düşmeyecektir; onun kendisinin düşündüğü manada. 

Geriye parayı iade etmediği takdirde hapis cezası 
da koyalım. Biz ulvî maksatlar peşinde, demokrasi 
peşinde koşarken üstelik tecziye manasında hapis ce
zasını da koyalım... Hangi kişi ileride hapse girmek 
ihtimali karşısında parti kurmaya yeltenebilir?... 

Yani bunları ben zannediyorum ki, Sayın Ha-
mitoğulları yeni bir partinin kurulması bakımından 
hüsnüniyetle demokrasiyi geliştirmek anlamında dü
şünüyor; fakat bunlar çare değil. Çare, bugün kabul 
ettiğimıiz usule göre devlet bütçesine bir miktar pa
ra koymak; fakat çare, kendi demokratik kanaatları 
bakımından halkı ikna etmek suretiyle onun yardımı
nı sağlamak ve ondan sonra da başarmaktır. Devam
lı şekilde de devlet yardımı yapılırsa partiler de ya
şar. 

Katılamıyoruz efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler... 
BEŞİR HAMITOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

izin verirseniz rakamla ilgili bir noktayı belirtmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica edeyim; bakın, zaten beş 
dakikalık konuşmayı sekiz dakika... 

BEŞıR HAMITOĞULLARI — Efendim, bir cüm
leyle arz edeyim, zabıtlara geçsin... 

BAŞKAN — Efendim şöyle; siz 10 milyar dedi
niz, Sayın Erginay 1,5 milyar dediler... 

BEŞIR HAMITOĞULLARI — Eksiktir o efen
dim; bütün partilerin taşınır ve taşınmaz mallarının 
hesabına dayanır benim arz ettiğim rakam,* eksiktir o. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER
GİNAY — Bizimki de öyle efendim, hepsi, hepsi... 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

Değerli üyeler; 
önergeye Sayın Komisyon katılmıyor. Dikkate 

alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Cebeci'nin önergesine sıra geldi. 
Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz 62 nci maddenin birinci 

fıkrasının dokuzuncu bendinde «Parti mal varlığın-
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dan elde edilen gelirler» denilmektedir. Ben buraya 
«Parti matbaaları dahil» biçiminde bir ek konulma
sını teklif ediyorum. 

Parti faaliyetleri bakımından matbaanın önemi 
bilinmektedir. Partinin çeşitli yayım ihtiyaçlarını kar
şılamak, hem de bir gelir kaynağı sağlamak bakı
mından konuya açıklık getirdim. Yarın «Partiler mat
baa kuramaz» denilmesin. Parti lokallerimin işletilme
sinden elde edilecek gelirler bile yedinci bentte belir
tilmiştir. Partilere lokalden evvel matbaanın gerekli 
olduğunu takdir buyurursunuz. 

Bir de izninizle bu maddede redaksiyonla ilgili 
bir hususu arz edeceğim. Maddenin birinci fıkrası
nın bir ila dokuzuncu bentlerinin sonunda hep nok
talı virgül konulmuştur. Noktalı virgüle hiç gerek 
yoktur. Bu bentlerin herbirinden sonra virgül konul
ması yeterlidir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
önerge üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Sayın Komisyon?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GİNAY — Sayın Başkan; bir parti kendi hizmetin
de kullanabileceği gayrimenkullere sahip olabilir. Bi
zim getirdiğimiz maddeler arasında bu var. Binaena
leyh, bir matbaayı kendisi gayrimenkul olarak alır 
ve bunu işletirse buna hiçbir mani yok. Mal varlığı 
içerisinde sayılır; ama o binayı, matbaa şeklinde kur
duğu binayı başkasına kiraya veremez. Kendisinin 
hizmetinde olması bakımından pekâlâ matbaayı kul
lanabilir. Mal varlığı içindedir ve bu şartlarla olur. 
Dolayısıyla böyle bir ek konmasının yerinde olaca
ğını düşünmüyoruz, kabul edemiyoruz, katılamıyo
ruz. 

Noktalı virgüllere de gelince : Bu paragrafların 
her birisi ayrı ayrı bir esası belirtmektedir. Onun 
için, zannediyorum noktalı virgül bir nevi cümle şek
linde bittiği için öyle koyduk. Zannediyorum onlar
da da bir değişiklik yapmakta büyük bir yarar yok
tur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
önergeye Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Banaz'ın bir önergesi var... 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan; önergeme 

uyulmuştur, düzeltme yapılmıştır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. İş
leme koymaya gerek kalmıyor. 

Sayın Devrimsel'in önergesi var. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlar; 
önergemin bir kısmı devlet yardımıyla ilgili, diğer 

kısmı da bu yedinci bentle ilgiliydi. Sadece bu bentle 
ilgili konulardaki düşüncelerimi kısaca açıklamak is
tiyorum. 

«Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilecek ge
lirler» diyorlar. Ayrıca 67 ııci maddede «Tokal işlet
me gelirleri» diye bir müstakil madde daha var; fa
kat ben burada tokal konusuna dokunurken belki, 
«Hem partilere yardım istiyorsunuz devletten, hem 
de partiye gelir getirecek lokale karşısınız bu çeliş
miyor mu?..» denebilir; fakat ben konuya partiye ge
lir getirme açısından bakmıyorum. Ben şu noktalar
dan konuyu ele alıyorum : 

Parti lokalleri mülkî amirin vereceği bir ruhsatla 
mı açılacaktır? Bu lokal neleri kapsayacaktır? Acaba 
oyun salonunu kapsayacak mıdır? Lokantayı kapsa
yacak mıdır? Yoksa, partiye kayıtlı üyeler ve va
tandaşlarla part yetkililerinin çay, kahve içip sohbet 
ettiği, bilgi ve fikir alışverişi yaptığı bir özel yer mi 
olacaktır? Konuya bu yaklaşımımla, yönelteceğim 
eleştiriler bakımından konu değişebilir tabiî. Eğer 
lokal hem oyun salonunu, hem yemek salonunu, hem 
de partili vatandaşlarla sohbetini kapsıyor ise o za
man burası bir ticarî müessese haline geliyor. Bir 
yerde bir lokanta işletmeciliği haline geliyor. Biliriz ar
kadaşlarım, Anadolu'da partilere mensup veya bazı 
açıkgöz şahıslar bu yerlerin işletmesini mutlaka eline 
alırlar; eğer oyun salonu da açılacksa bu yerlerde, bu
ralar tam bir kumarhane olarak işletilirler ve bura
larda bu nitelikte oynanan oyunlar hakkında cezaî ta
kibat yapmakta mümkün değildir. Çünkü, partiye 
kayıtlı üyelerin devam ettiği yerde oynanan oyunların 
adı kumar olmaz; suç unsuru teşkil etmez. Nasıl ki, 
Anadolu Kulübünde üyelerin oynadığı oyunlar hak
kında takibat yapılamıyorsa. 

Bu nedenle, bu yerlerin emniyetin denetiminden de 
uzak kalacaktır tabiî. Bunu gerçek olarak söylüyo
rum. Anadolu'da bir iktidar partisinin veya iktidara 
namzet bir muhalefet partisinin açtığı lokalin (Emni
yet ve mülkî amirde, adliye de dahil bu sözüme.) hiç
biri tarafından denetlenmesi fiilen mümkün olmaz ve 
bu yerler amaç dışı, kanunsuz amaçlara uygun ola
rak kullanılan ve bazı suç unsurlarının da belki de sak-
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lanabileceği bir yer haline dönüşebilir. Bundan gele
cek gelir ülkeye asayiş yönünden vereceği zararlar
dan daha fazla değildir. 

Bu nedenle, ticarî amaçlı lokalin bu metinden çı
karılmasını ben Yüksek Heyetinizin bilgilerine arz 
ediyorum. Eğer gelir düşünülüyorsa, gıda maddeleri 
satan bir tüketim şarküterisi, bir manifatura dükkanı 
açtırsak daha iyi olur zannediyorum. 

Meseleye bu açıdan yaklaşırsak çok faydalı bir 
, iş yapmış olacağız; bilhassa Anadolu'da küçük yer
lerin huzuru bakımından, parti lokali il'de bir tane 
mi açılır; her mahallede mi açılır; bir mahallede bir
den ziyade mi açılır, bütün bunlar da belirsizdir. 

Yüksek Heyetinizin bilgisine arz ederim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
Lehinde buyurun Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler ; 

Partilerin lokal işletmeleri daha önceki uygula
malarda çok kötü sonuçlar vermiştir. Buralar zaman 
zaman suç üreten yerler olmuş ve zaman zaman da 
bazı şeylerin saklandığı ve bazı kişilerin sığındığı 
yerler olmuştur. 

Partilerin lokal işletmeleri, parti olmanın gereği 
olarak düşünülebilirse de, bu konunun sıkı bir di
siplin altına alınması gerekmektedir. Çünkü, parti
lerin yönetim kurulu odalarında ve parti merkezle
rinde bulunan bazı hususların ve genellikle 6136 sa
yılı Kanun şümulüne giren silahların ruhsatlı dahi 
olsalar buralara sokulmayacağı yüksek malumlarıdır. 
fakat uygulamada partililer ruhsatlı silahlarıyla bura
lara girmekte ve yönetim kurulu odasına girdiği za
man, aynı anda lokale de girmiş olmaktadır. Bu sefer, 
Ceza Kanunu uygulaması bakımından çeşitli güçlük
lerle karşılaşılmakta; lokaldi, değildi, yönetim kuru
lu odasıydı, parti merkeziydi, aleni idi, aleni değildi, 
üyelerin girebileceği yerdi vs. gibi bir sürü tartışma
lar çıkmaktadır. 

Lokal denilince iş daha çok genelleştiriliyor ve 
Sayın Devrimsel'in de belirttiği gibi, önce kumarhane 
durumuna dönüşüyor, sonra da içkili lokanta duru
muna dönüşüyor. Kumarın oynandığı her yerde iç
kinin de alındığı biraz alışılmış olan hususlardandır. 
Bu ise, lokallerde ulvî amaçlara hizmet yerine kuma
rın ve içkinin üretilmesi gibi sakıncalı bir sonuçta 
arz ediyor. 

Bunun yanında, partilere üye olamayacak kişiler -
veyahutta yaşı nedeniyle particilikle iştigal edemeye
cek kişiler de ıburalara rahatlıkla girebiliyor, üye ol
mamasına rağmen o beldede o partinin mensubuyımuş 
gibi imaj yaratıyorlar ve böylece yaşı küçüklere de 
partili olma hevesi verilmiş bulunuyor. 

Ayrıca, yine daha önceki dönemlerde görüldüğü 
gibi, bizatihi suç teşkil eden birçok eşyaların bura
larda saklandığı veya bazı işlerin de buradan yöne
tildiği görülüyor. O bakımdan, Sayın Komisyonun 
mücerret «Parti lokali işletirler ve bundan gelir elde 
ederler» şeklindeki pek muhtasar beyanlarını ben şah
sen kabul edemiyorum. Ya bu metinden çıkartılma
lıdır; lokaller ayrı yerlerde ayrı şekilde düzenlenmeli
dir veyahutta buna bir çare bulunmalıdır. Takdir 
Yüce Kurulunuzundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GİNAY — Sayın Başkan; her iki arkadaşımızın be
lirttiği noktalarda sanki bütün parti teşkilatları ha
zır bekliyor, geniş lokaller açacaklar, nerede ise dan
sing mahiyetinde işler yapacaklar, kâr peşinde koşa
caklar... Bu eski kanunda da aynen vardır; 648 sayılı 
Kanunda ve gayesi kazalarda veya eski teşkilatın bu
lunduğu yerlerde partililerin bir araya gelip icabın- , 
da birtakım bir şeyler yiyebilmeleri, konuşmaları, çay 
içmeleri; bunları sağlamaktır. Bu bir kulüptür. Bunun 
mahiyeti, ticarî mahiyeti almış olması halinde ancak 
vergiye tabi tutulacaktır ve genellikle ticarî mahiyeti 
almayacaktır. Yani, kendi üyeleri dışında kimselerde de 
bu lokalleri onların emrine verecek değildir; ama ara
da bir, iki misafir gelebilir. 

Binaenaleyh, bunu mahallin bir nevi dedikodu 
yeri, kumarhanesi vs. şeklinde düşünmemeyi ben yeğ
lerim. Var mıydı şimdiye kadar bunun zararı ki, eski 
kanunda uygulamalar devam etti? «Kahvehaneler» 
dedik; «Karşılıklı kahvehaneler açarlar filan..» Köy
ler içindi bu. Eğer köyleri kaldıracaksak zaten me
sele kendiliğinden kapanmış oluyor; fakat bir parti
nin kendi üyeleri bakımından, kendi arasındaki ga
yeleri bakımından görüşmelerini sağlamak için belirli 
bir yerin bulunmasının ne mahzuru var? 

Ticarî mahiyette olduğu takdirdekinden maksat; 
eğer bu lokalde partinin kendi üyelerinin dışında, bah
settikleri gibi dışardan gelenlere de açıksa o zaman bir 
ticarî mahiyette olur ve Kurumlar Vergisine de tabi 
tutulur. 
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Bu itibarla, böyle bir durumu geniş anlamda na
zarı dikkate almamak gerekir; fakat partililerin de 
bir yerde toplanmasını sağlamak ve onları kendi ara
larında görüşmeleri için bir muhit yaratmakta ne "mah
zur vardır, ben onu kabul edemedim, düşünemiyo
rum?..! 

«Emniyet dışında kalacak mı?» Ne münasebet. 
{Affedersin) Emniyetin her sahada yeri vardır; ora
da da birtakım hadiseler olursa gayet tabiî emniyet 
buna da el koyacak yahutta emniyetin gözetimi al
tında kurulacaktır. Yalnız, burada kumar oynatırlarsa 
polis giremez mi?.. Kumar hakkındaki hükümler ba
kımından Emniyet, gayet tabiî şikâyet vaki olduğu 
takdirde kumar nerede oynatılırsa oynatılsın pekâlâ 
tedbirini alabilir. 

Sayın Devrimsel, «Kooperatif kurulamaz mı?» 
dedi. Kooperatifle ilgisi yok bu şeklin; ama bir par
ti kendi üyeleri bakımından Ticaret Kanunu muva
cehesinde, daha doğrusu şimdiki Kooperatifler Ka
nunu muvacehesinde ayrı bir kooperatif kurabilir, 
onunla bunun ilgisi yok; yani bu işletmecilik bakı
mından değil, Kooperatif, üyelerinin kendi ihtiyaç
larını karşılamak üzere toplu olarak alım satımlara 
taalluk eden bir müessesedir. 

Bu itibarla böyle bir lokalin işletilmesi, kiraya 
verilmesi bakımından çok, partinin emrinde ve kendi 
binasında olmalıdır. Onu betahsis belirtmelk iste
rim; partinin hizmetinde üç katlı bir binası vardır, 
alt kattan bir yeri lokal haline getirmiştir, oraya ge
len üyelerle toplantı yeri yapmıştır bir nevi, bu ma
nadadır; yoksa dışarda büyük bir gazino manasın-
de değil. Bu itibarla önergeye katılamıyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon 
önergeye katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınıp, alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Tosyalı; sizin önergenizle teklif ettiğiniz 
başlık Komisyonca düzeltilmiştir. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Komisyonca düzel
tilmiştir, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tünay; sıra sizin önergenize geldi, buyu

run efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
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Bu maddenin arkasından gelen diğer birçok mad
deler, hemen hemen bir partinin tüzüğünde yer ala
cak mahiyette olan maddelerdir. Bunların bir kısmı
nı kaldırabilmek imkânını sağlamak için bu 62 nci 
maddeye son fıkra olarak bir teklifte bulundum. Yap
tığım teklif şu : 

«Gelir kaynaklarının özellikleri, aidatların ne mik
tar olacağı ve nasıl alınacağı parti içtüzüklerinde gös
terilir.» 

Bunu bir fıkra halinde 62 nci maddenin son fıkra
sı olarak aldığımız zaman, müteakip maddelere ge
rek kalmayacaktır. Bu bakımdan teklifime itibar gös
terilirse memnun kahrım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Bu önerge üzerinde leyhte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun önerge üzerindeki görüşü lüt

fen. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GİNAY — Sayın Başkan; üye aidatı, başvuru aidatı, 
özel aidat ve diğer birçok hususlar var bu maddede. 
Bunların tamamını partinin arzusuna bırakmak zan
nediyorum ki, doğru değildir. Bu itibarla önergeye ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Komisyon bu 
önergeye katılmıyor. 

önergenin dikkate alınıp, alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

62 nci maddeyi dikkate alınan önergeyle birlikte 
Komisyona veriyorum, 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Giriş ve üyelik aidatı 
MADDE 63. — Parti üyelerinden alınacak giriş 

aidatının miktarı parti tüzüğünde gösterilir. Bu mik
tar bin lirayı aşamaz. 

Her üye aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı öde
meyi partiye girişinde kabul etmek zorundadır. Bu 
aidatın yıllık tutarı ikibindörtyüz lirayı geçemez. 
Üyelik aidatının alt ve üst sınırı parti tüzüğünde gös
terilir. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarı
nı, bu Kanun ve parti tüzüğüne uygun olmak şar
tıyla, kayıtlı bulunduğu teşkilât kademesi başkanlığı
na yazıyla bildirerek artırabilir. 

Aidatı alacak olan teşkilat kademesi yönetim or
ganı veya kurulu, parti üyesinin, vermeyi kabul ettiği 
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miktarda aidat ödeyecek durumda olmadığını tespit 
ederse, aidat yükümünü asgarî hadde kadar azaltabilir. 

Bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın bir 
kısmını veya tamamını ödememiş olması ,bu kimse
nin, partinin her kademesindeki kongrelerine delege 
seçilmesini hiçbir suretle engellemez; bu kimse hak
kında, partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair di
siplin cezaları uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye 
borçlu olduğu aidatın tamamını ödememiş olan parti 
üyelerinin yukarıda sayılanlar dışında bazı parti görev
lerine seçilemeyeceğini veya atanamayacağını belirte
bileceği gibi, bunların seçimlerde parti adayı olma
sını yasaklayan hükümler de koyabilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Cebeci, 
Sayın Uğur ve Sayın Genç söz istemişlerdir. 

Sayın Cebeci; buyurun efendim. 

ABDÜLBAKl CEBECİ — Sayın Başkanım; 
Maddenin 2 nci fıkrasında, «Her üye aylık veya 

yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde 
kabul etmek zorundadır.» hükmünden hemen sonra, 
«Bu aidatın yıllık tutarı ikibindörtyüz lirayı geçe
mez.» hükmü getirilmekte ve daha sonraki cümlede 
de, «Üyelik aidatının alt ve üst sınırı parti tüzüğün
de gösterilir.» denilmektedir. 

Burada evvela üyelik aidatının alt ve üst sınırının 
parti tüzüğünde gösterileceği hükmü getirildikten son
da, bir «ancak» sözcüğünün eklenmesiyle, «ancak bu 
aidatın yıllık tutarı ikibindörtyüz lirayı geçemez.» 
hükmünün getirilmesinin kanun tekniğine daha uy
gun olduğu kanısındayım, bir. 

Arz edeceğim ikinci husus, maddenin sondan dör
düncü satırındaki «dair» sözcüğünün, Tasarının bir
çok maddelerinde kullanılan ve en yakın olarak 67 nci 
maddede de kullanılan «ilişkin» sözcüğüyle değiştiril
mesidir. \ 

Arz edeceğim üçüncü husus, maddenin sondan ikin
ci satırında, «... bunların seçimlerde parti adayı olma
sını yasaklayan hükümler de koyabilir.» denilmekte
dir. Bu cümledeki «bunların» sözcüğü yerine, «bu kim
selerin» sözcüklerinin kullanılmasını arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uğur; buyurun efendim. 

HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu madde ve bu maddeden sonraki maddelerde 
1 000 lira, 2 400 lira, 50 bin lira gibi rakamlar var. 
Ben zaman kaybını önlemek bakımından kısa bir 
tdklif arz etmelk istiyorum. Eğer Sayın Komisyon 

Katılır ve Genel Kurulda da tensip buyurulursa, çe
şitli önergeler vermekten <(Bu maksatla meşgul et
meyeyim diye önerge vermedim) daha doğru olur 
kanaatıyla arz edeceğim. 

Para değeri devamlı oynamaktadır. Bugün 1 000 
lira dediğinizin yarın hiçbir değeri yok. Buna mu
kabil kazara paranın sonundan bir sıfır silinse o za
man buradaki para çok muazzam miktarlar tutar. 
Bunun için eğer bir esas »kabul edersek, mesela bu 
Siyasî Partiler Kanunu olduğuna göre milletvekili 
maaşının 1/100'ü, yarısı, şu kadar misli gibi bir tek 
esas Ikabui edersek, 'bu rakamların ilerideki değişme
lere de uygun olarak kolayca tashihi de mümkün 
olacaktır, 

Bu maksatla söz aldım, bunu tensiplerinize arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Ben, Sayın Uğur'un değindiği konuya da aslında 

değinmek istiyordum. Şu yönü ile; «Giriş ve üyelik 
aidatı» başlıklı 63 üncü maddenin hemen birinci fık
rasında partilerin gelir kaynakları sayılmış ve parti
ler için önemli bir gelir Ikaynağı olduğu belirtilmiş. 

Şimdi, paranın değerinde meydana gelen değişik
likler karşısında bin lira veya 2 400 lira belki bir 
sene veya iki sene sonra çolk cüzî bir seviyeye ine
cektir. Ben bu Ikonuda şuhu öneririm; (Yalnız bir 
önerge vermedim.) mesela, bugün bin lira asgarî 
ücretin 1/15'idir. Sayın Komisyonumuz eğer uygun 
görürlerse, böyle sabit rakamlar kısa zamanda çok 
değersiz hale döneceklerinden; «Asgarî ücretin 
1/15'inden fazla olamaz.» şeklinde bir ibareyi kullan
mayı kabul ederler mi?... 

Aynı şekilde, 2 400 lirayı da asgarî ücretle mu
kayese etmek suretiyle, belirli kıstaslara bağlayarak, 
fiyat artışlarından veya paranın değerinde meydana 
gelecek düşüşleri kısmen de olsa telafi etmeyi düşü
nürler ımti?.,.|.| 

ikincisi; bu maddenin son fıkrasında çok dü
şük bir ifade Ikullanılmış. Diyor ki, «... borçlu oldu
ğu aidatın bir Ikısmını veya tamamını ödememiş ol
ması, bu kimsenin, partinin her kademesindeki kong
relerine delege seçilmesini hiçbir suretle engellemez; 
(Bundan sonra çok bozuk bir anlam var.) bu kimse 
hakkında, partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair 
disiplin cezaları uygulanmaz.» 
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Yani, «ISanki partiye aidat ödememiş durumun- ı 
da olan kimse, ne suçu olursa olsun, partiden çıka
rılamaz, hiçbir ceza verilemez» demek istenmiş. Ben
ce burada «... bu kimse hakkında, bu nedenle...» gibi 
bir ibare kullanmaik lazım; benim anladığım bu şe
kilde, «... bu nedenle, partiden çıikarma ve geçici çı
karmaya dair disiplin cezaları uygulanmaz...» şeklin
de bir ibarenin ilave edilmesiyle maksadı daha iyi 
ifade edeceğimiz inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Genç. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Efendim, Sayın Cebeci'nin ileri sürdüğü gö
rüşler, daha ziyade redaksiyonla ilgili görüşlerdir; 
fakat bu konuda bir önergesi de mevcut değil zanne
diyorum. 

Biz bu tarzda bir cümlenin maksadı daha iyi ifa
de ettiği görüşündeyiz. O itibarla, Sayın Cebeci'nin 
görüşlerine katılamıyoruz efendim. 

Sayın Uğur, para değerinin mütemadiyen değiş
mekte olduğunu ifade ettiler; o itibarla, «Kanunda 
değişken bir falktör belirtebilirler mi?...» dediler. As
lında biz fiks ve kesin bir rakam koymuş değiliz, bir 
tavan çizmiş durumdayız. Siyasî partiler kendi tü
züklerinde bu tavanın altında kalmak kaydıyla şüphe
siz, belli bir rakam koyacaklar ve paranın değeri 
düştükçe de o rakamı değiştireceklerdir. Eski Siyasî 

ı Partiler Kanununda da durum böyle idi. O itibarla 
bu kurala uyduk. Sadece milletvekilliği aidatını, 
milletvekillerinin maaşına bağlamak suretiyle değiş
ken bir faktörü burada öngördük. Diğer gelirler ba
kımından bir sistem düşünmedik efendim. 

Yine asgarî ücret bakımından bir görüş ileri sü
rüldü. Biraz evvel arz etmiş olduğum maruzat, bu
rası için de geçerli durumdadır. 

Bir de son olarak konuşan arkadaşımız, cümle
nin düşük olduğunu yahut maksadı dfade edemedi
ğini ileri sürdüler. Aslında maddenin matlabı «Giriş 
ve üyelik aidatı»; madde bu hususu düzenliyor. El-
betteki bu aidatı, yani giriş ve üyelik aidatını za
manında ödememiş olan kişilerden bahsediyor. 

O itibarla, ayrıca burada «bu nedenle» diye bir 
ifade kullanmaya gerek yok bendenize göre. Belirt
tiğim nedenlerle bu görüşlere katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyondan soru sormak 

isteyen üyelerin isimlerini okuyorum efendim; Sayın 

— 193 

Öney, Sayın Hamitoğulları, Sayın Başbuğ ve Sayın 
Bilge'dir efendim. 

Sayın öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
62 nci maddeye «bir kere daha baktığımızda, par

tilerin gelir kaynakları içinde en değerli unsurun, 
parti üyelerinden alınacak giriş aidatı olduğunu far-
îketmemek mümkün değil. 

63 üncü maddeye baktığımız zaman, son fıkra
da; bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatı 
ödememiş olmasının, onun delege seçilmesine veya 
partiden çıkarılmasına veya disiplin cezası uygulan
masına sebep olmayacağı ileri sürülüyor. 

Burada ciddî toir esneklik var. Şimdi, ben Sayın 
Komisyondan sormak istiyorum: 

Partilerin gelir kaynakları içinde çok önemli bir 
yer tutan bu üyelik aidatının, bu kadar gevşek bir 
biçimde uygulanmasına yol açmak (Ki, ülkemizde 
aidat ödenmesine karşı hiçibir eğilim yoktur, hatta 
kaçınma vardır.) doğru mudur?... 

Muhtemeldir ki, eski Siyasî Partiler Kanununda 
da bu ıböyle düzenlenmiş olabilir. Bakıp, karşılaştır
ma yapmadım; ama bunun ben ciddiyetle uygulan
ması gerektiği kanısında olduğum (için, acaba Ko
misyonumuz bu kadar büyük bir esnekliği niçin ta
nımıştır diye düşünüyorum. Çünkü, «Üye, üye kay
doldu ise aidatını ödemekle de birinci derecede yü
kümlü olduğunu 'bilmelidir, ödemiyorsa da, ona ger
çekten bir ceza tatbik edilebilmelidir.» diye düşünü
yorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Efendim, evvelâ bu üye aidatının, en de
ğerli, en geçerli, en iyi bir aidat olduğu yolundaki 
bir görüşe bendeniz katılamıyorum. 

Buradaki aidatların hangisinin ileride - çok daha 
fazla partiye gelir getireceği şu anda söylenemez. 
Meselâ, bir özel aidat vardır, milletvekili adayların
dan alınan. Bir siyasî partiye bin aday adayı baş
vurursa, 50 bin liradan 50 milyon lira para yapar; 
yani ıMr anda siyasî parti 50 milyon liralık bir para 
elde edebilir; ama bu giriş aidatların bu kadar meb
lağa ulaşması dahi şüpheli görülebilir. 

Biz burada, 'bu giriş aidatlarını 'birtakım kesin 
cezaî müeyyidelere bağlamadık; doğrudur, eski Si
yasi Partiler Kanununda da bu vardı. Çünkü, gerçekten 



Danışma Meclisi B : 63 24 . 2 . 1983 O : 3 

esas olan, siyasî partilere üye kaydını teşvik etmek; 
yani siyasî alanı genişletmek. Siyasî partilerden üye
lerin azlini, çıkarılmasını değil; o üyelerin orada ba
rınmasını, orada kalmasını, politika yapmasını teşvik 
etmek idi. \ 

Cezaî müeyyidenin, bunun yanında bir başka 
mahzuru daha vardır. Bu üyelerin aidatlarını birta
kım kimseler üstüne almak suretiyle, bunlardan bir-
talkım menfaatler elde edebilirler diye endişe ettik 
İki, eski Siyasî Partiler Kanununda da bu endişe ile 
bu madde sevk edilmiş idi. Sadece bunların; mese
lâ, seçimlerde aday olmasını önlemeyi uygun gördük 
veya milletvekili olma taleplerinin uygun olmama
sına karar verdik. Bunun dışında tüzük, burada ya
zılmış olan istisnalar dışında, başka yasaklar getire
bilir. Meselâ, bu üyeler mutlaka kongrelere katıla
bileceklerdir, kongrelere katılmalarını önlemek hiç
bir şekilde mümkün değildir; ama ibir ilçe yönetim 
kurulu başkanlığına veya ilçe yönetim Ikurulu üye
liğine bu kişiler gelemeyeceklerdir. 

Teşeklklür ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları, 'buyurun efendim. 

BEŞİR HAİMİTÖĞULLARI — Sayın Başkan, 
62 nci maddeden sonra devam eden 63, 64, 65, 66, 
67, 68 inci maddeler, açıklıkla siyasal partilerin tü
züklerinde yer alması gereken maddeler gibi gözük
mektedir. Bunların buradan çıkarılarak, parti tüzük
lerine bırakılması değişik bakımlardan daha çok ya
rarlı olmaz mı?.|.H 

ikinci soru; Sayın Başkanım, 64 üncü maddede 
açıklıkla belirtildiği gibi, milletvekillerinin ödentileri 
geçerli bir ölçüt olan aylıklarla orantılı olarak gel
miştir,! 

Şimdi, milletvekili de başjka bir düzeyde üyedir. 
Burada yanyana bulunan iki madde arasında bile tu
tarlılığı sağlamak bakımından, 63 ve 64 üncü mad
delerin temelini ortak bir hale getirmek zorunlu de
ğil midir?... 

Oluşturulmak istenen Yasanın sistematiği bakı
mından bu, daha doğru olmaz mı?... 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Buyurun Sayın Azgur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım, zannediyorum değerli ar
kadaşlarımızın bir önergesi yoktur; metinden çıkarıl
ma konusunda?^., 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hayır, yok tak
dirinize 'bırakıyorum,. 

BAŞKAN — Hayır bulunmuyor efendim. 

ANAYASA KOMİİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — O itibarla, bunu oylamak da mümkün ol
mayacak zannediyorum. 

'BAŞKAN — Soru şeklinde, «Mümkün müdür?...» 
diye soruyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUıR — Bu metinleri yerinde ve isabetli gördüğü
müz için Tasarıya almış bulunuyoruz. Milletvekilliği 
aidatının özel bir mahiyeti vardır Sayın Başkanım. 
Zaten, bütün aidatların ayrı ayrı isimleri ve her bi
rinin ayrı, kendine özgü nitelikleri vardır. Bu iti
barla, milletvekilliği aidatı, bir siyasî parti üyesinin 
milletvekilliği devam ettiği sürece alınacak olan bir 
aidattır. Bunu belli bir nispete bağlamakta yarar 
gördük biz. Ta'biî, takdir Yüksek Kurulundur «fen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Başbuğ. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkanım, ikinci fık
ra üzerinde Sayın Cebeci'nin bir düzenlemesi vardı; 
evvelâ aidatın ne olması gerektiğini, sonra da ne ol
maması gerektiğini belirten bir düzenleme. Acaba 
Komisyon buna niçin katılmadı onu anlayamadım?... 
Yani şöyle; «Üye aidatın ak ve üst sınırını parti tü
züğü gösterir. (Aidat böyle yapılır.) Ancak, aidatın 
yıllık tutarı 2 400 lirayı geçemez.» «Ancak» sözünü 
kullanmadan da bu iki cümle birbirine bağlanabilir, 
Evvelâ, olması gerekeni, sonra da sınırlamayı getiri
yordu Sayın Cebeci'nin teklifi. Acaba niçin Komis
yon katılmadı; onu anlayamadım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkan, evvela Sayın Cebeci'nin ibir 
önergesi olmadığı için, üzerinde etraflı ibir şekilde dü
şünüp, bir sonuca varmak mümkün olamadı. Fakat, 
bendeniz Sayın Başbuğ'a şunu arz edeyim, biz de 
öyle düzenlemişiz, ikinci fıkra şöyle: «Her üye aylık 
veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye gi
rişinde kalbul etmek zorundadır.» Yani, evvelâ olum
lu bir düzenleme yapmışız, ondan sonra bunun yıllık 
tutarını düzenlemişiz. Bence fazla bir fark yok gibi. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Ondan sonraki iki cümle 
ters oluyor. «Şunu yapamaz; ama parti tüzüğü dü
zenler.» deyince, bir terslik oluyor. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Ben bir terslik göremedim. Özür dilerim 
efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim, 63 üncü maddenin 
dördüncü fıkrasında «kurul» tabiri geçmektedir; 
«Aidatı alacak olan teşkilat kademesi yönetim or
ganı veya kurulu...» denmektedir. Buradalki «kurul» 
kelimesinden maksat nedir?.., «Yönetim organı» 
deyince, «kurul» tabirini de içeriyor. Ayrıca bir ke
lime koymanın ne yararı vardır?... 

İkinci sorum: Son fıkranın, son cümlesinde «Par
ti tüzüğü, partiye borçlu olduğu aidatın tamamını 
ödememiş olan parti üyelerinin...» diyerek; şunlar, 
şunlar, şunlar yapılır veya yapılamaz diye hüküm 
var. Burada «aidatın tamamını ödememiş olan» deni
yor. Bundan maksat nedir, neye göre tamamı ola
cak?.. Yıllık aidatı mı, yoksa 5 yıllık aidatın tamamı 
mı?... Bu anlaşılmıyor. Aidat, genellikle yıllık ola-
raJk hesap edilir. Burada ise «tamamı» deniyor; neye 
göre tamamı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Azgur„ 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım, evvela Muhterem Hocamın 
belirtmiş olduğu (birinci husus, doğru efendim. «Yö
netim organı veya kurulu» deyimini kullanmışız. Bu
rada bir tekrar var. «veya kurulu» deyimini çıkar
mak mümkündür, «yönetim organı» deyimi maksadı 
ifade etmektedir efendim. Bu itibarla, kendilerine te
şekkür ediyoruz. 

Bundan sonraki ifadede; eğer ödenmemiş olan 
husus yıllık aidat ise, yani partiye girişte, ilgili, belli 
bir yılda muayyen bir miktar aidat ödemeyi taah
hüt etmiş ise, ancak o yılın bitiminde ne miktar öde
miş olduğunu araştırmak icabeder. Yılın bitiminde 
araştırılır. O itibarla, «tamamından» kastımız odur 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli üyeler, önergelere geçiyoruz, önergeleri 

okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi Başkanlığına 

Yasa Tasarısındaki giriş ve üyelik aidatını dü
zenleyen 63 ündü maddeye muhalefetim uyarınca, 
madde metninden aşağıdaki cümlenin çıkarılmasını 
önerir, madde üzerinde konuşmama izin verilmesini 
dilerim. 

Feridun Şakir ÖÖÜNÇ 

«... Bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu aida
tın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması bu 
kimsenin, partinin her kademesindeki kongrelerine 
seçilmesini hiçbir suretle engellemez; bu kimse hak
kında partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair di
siplin cezaları uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye 
borçlu olduğu aidatın tamamını ödememiş olan par
ti üyelerinin yukarıda sayılanlar dışında parti gö
revlerine seçilemeyeceğini veya atanamayacağını be
lirtebileceği gibi, bunların seçimlerde parti adayı ol
masını yasaklayan hükümler de koyabilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
63 üncü maddenin son paragrafının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İbrahim GÖKTEPE Ali GİRMEN 

«Bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın 
bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, bu kim
senin, partinin her kademesindeki kongrelerine dele
ge seçilmesini ve partiden ön seçimlere veya merkez 
adaylığı yoklamalarına katılmasını hiçbir surette en
gellemez; bu kimse hakkında, partiden çıkarma ve 
geçici çıkarmaya dair disiplin cezaları uygulanmaz. 
Parti tüzüğü, partiye borçlu olduğu aidatın tamamı
nı ödememiş olan parti üyelerinin yukarıda sayılan
lar dışında bazı parti görevlerine seçilemeyeceğini 
veya atanamayacağını belirtebilir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler, daha evvelki uygu
lamamızda, önerge sahibi sayın üye bulunmadığı tak
dirde işleme koymuyorduk. Fakat bilahara, bulun
mayan sayın üyenin önergesini herhangi bir üye te
kabül ettiği takdirde, üzerinde görüşme açmaya baş
ladık. Tekabül edilmediği takdirde de, üzerinde gö
rüşme açılmadan, yalnız Komisyonun katılıp katıl
madığını sormak suretiyle önergeyi değerlendiriyor
duk. 

İSMAİL ŞENGÜN — önerge sahibi geldi Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önerge sahibi geldiğine göre, bu 
bahsettiğim uygulama tarzını bir yana bırakıyor, 
sayın önerge sahibine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
Şu önergeyi huzurunuza getirdim : «Bir parti üye

sinin, partiye borçlu olduğu aidatın bir kısmını ve
ya tamamını ödememiş olması, bu kimsenin, parti
nin her kademesindeki kongrelerine seçilmesini hiç
bir surette engellemez; bu kimse hakkında partiden 
çıkarma ve geçici çıkarmaya dair disiplin cezaları 
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uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye borçlu olduğu 
aidatın tamamını ödememiş olan parti üyelerinin 
yukarıda sayılanlar dışında parti görevlerine seçile
meyeceğini veya atanamayacağını belirtebileceği gibi, 
bunların seçimlerde parti adayı olmasını yasaklayan 
hükümler de koyabilir.» 

Şunu ifade etmek istiyorum : Gene bir zorlayı
cı madde gibi geliyor bu bana; Partiye kayıtlı üye 
aidat ödemeyecek, bunun dışında delege de olabile
cek, seçime katılabilecek, aday olabilecek. O zaman 
bu aidat müessesesinin bir anlamı kalmıyor. 

Size bir misal vereyim : Sendikalarda aidat ver
meyen üye, 3 ay vermediği takdirde üyelikten düşer. 
Hatta toplusözleşmelerden yararlanamaz; ancak da
yanışma aidatından yararlanabilir. Tabiî, bu benze
tişi belki yadırgayabilirsiniz; fakat partilere yardım 
yapılamayacaktı, partilere birtakım sınırlamalar ge
tirildi gelir bakımından; bir parti aidatını da topla-
yamazsa, yaşamını nasıl sürdürecektir?.. 

Bu bakımdan, ben bu maddeyi çok sakıncalı bul
dum. Bu, nedenle çıkmasını teklif ediyorum. Takdir 
Yüce Kurulundur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğünç. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım, bu madde hakkındaki iki 
önerge var. Bu önergeler tamamen birbirinin zaddı. 
Sayın öğünç'ün önergesi, bütün o fıkranın metin
den çıkarılmasına dair, Sayın Göktepe'nin ve arka
daşı Girmen'in önergeleri ise; «Bu yetersizdir, ayrı
ca bir hususu daha ekleyelim, önseçimlere de gitme
si önlenmesin, aidatı ödemeyen parti üyesi önseçim
lere girebilsin» diyor. Birbirinin tamamen zıddı olan 
iki ayrı önerge. 

Sayın Öğünç, «Partiye girerken belli bir aidat 
ödemeyi yükümlenen kişinin bu görevini yerine ge
tirmesi gerekir. Eğer getirmezse, icap ederse buna 
mutlaka ceza vermek gerekir, ihraç etmek gerekir.» 
diyor. 

Biz, daha evvel Sayın Öney'e vermiş olduğum 
cevapta da belirtmiş olduğum gibi, bu derece sert 
bir hükmü gerekli görmedik. Filhakika, ülkemizde 
aidat ödeme bakımından vatandaşlarımızın ne dere
ce istekli olduğu daha evvel burada dile getirildi; ta
sarının geneli üzerinde konuşulurken arkadaşlarımız 
bunu etraflı bir şekilde belirttiler, hatta öyle zanne
diyorum ki, bazı arkadaşlarımızın Hazineden yar

dım yapılması yolundaki görüşlerinin de en önemli 
mesnedi buydu; parti üyeleri gerektiği şekilde aidatı 
ödememektedirler, o itibarla, partiler maddî bakım
dan güçsüz kalmaktadır. 

Biz bu maddeyi düzenlerken, siyasî parti üyele
rinin bu konudaki isteksizliğini nazara aldık ve he
men bunların partiden kesin veya geçici olarak ihra
cına yönelinmesin diye düşündük. Bir de, siyasî par
ti üyelerinin en önemli görevi, kongrelere katılmak 
gibi bir görevdir; bu kişilerin kongrelere delege ola
rak seçilmesi önlenmesin, diye düşünmüş idik. Eski 
Siyasî Partiler Kanunundaki bu hükümleri yerinde 
gördük. Sadece, bunun dışında, birtakım önemli ma
kamlara bunların seçilmesi önlenebilir, tüzük bunu 
öngörebilir, dedik. Ayrıca bir de, bunların adaylığı 
bu sebeple önlenebilir, diye düşündük. Maddenin 
gerekçesi budur; dolayısıyla katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önergeye katılmıyor 
Sayın Komisyon. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Göktepe ve Sayın Girmen yoklar. Bu öner
geyi tekabbül eden sayın üye?.. Yok. O halde, öner
geye Sayın Komisyonun katılıp katılmadığını sorup 
değerlendireceğim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon ka
tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

63 üncü maddeyi, Komisyondan geldiği şekilde, 
yalnız şu değişiklikle, dördüncü fıkranın, «organı» 
kelimesinden sonra, «veya kurulu» bu iki kelime çı
karılmak suretiyle, bu değişiklikle... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, re
daksiyonla ilgili bir husus var efendim. 

Son fıkrada, ikinci satırda ifade düşüklüğü var : 
«Bu kimse hakkında, partiden çıkarma ve geçici çı
karmaya dair disiplin cezaları uygulanamaz.» diye 
yazılı, bunun başka türlü ifade edilmesi lazım sanı
yorum. Mesela, «bu sebeple» demek lazım; çünkü o 
zaman borçlu olan kimseler partiden çıkarılamaz an
lamını taşıyor bu. Halbuki, «aidat borcu sebebiyle 
partiden çıkarılamaz» olması lazımdır. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım, cümlenin gelişi öyle; bor
cunu verememiş kişilerden bahsediyor fıkra. Sadece 
bunlardan bahsettiğine göre, elbette ki bu sebeple 
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bunların çıkarılmaması söz konusu olacaktır. Bunun 
dışında bir sebebe dayamak zaten mümkün değil 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Sayın Lütful-

lah Tosyalı'nın açıklamasına eklenecek şey şudur, 
belki daha doğru olması bakımından; «Partiden ge
çici çıkarma ve kesin çıkarma cezası uygulanmaz.» 
demek, daha önceki fıkralar açısından da uygun 
olur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım, burada «geçici çıkarma» 
deyimi kullanılmış olduğu için, öteki çıkarmanın ar
tık kesin çıkarmaya müteallik olduğu anlaşılıyor. O 
itibarla yazılmamış, yoksa madde metninde açıklık 
var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Demin arz ettiğim iki kelimenin çıkarılması su

retiyle, maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
63 üncü madde kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum. 
Milletvekilliği aidatı 
MADDE 64. — Bir siyasî partiye mensup Tür

kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ayrıca ne mik
tar aidat ödeyeceği ve bu suretle toplanan paraların 
ne miktarının grup faaliyetlerine ve ne miktarının 
parti merkezine ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grubu kararıyla belli edilir. Ancak, bu mik
tarın yıllık tutarı milletvekilinin ödeneğinin net bir 
aylık tutarını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Madde üzerinde Sayın Tünay'ın öner
gesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 64 ila 67 nci 

maddelerinin madde başlıklarıyla birlikte tasarı met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. 
BEKÎR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bu, 64'ten sonraki maddelere baktığımız zaman; 

Sayın Komisyon beni bağışlasınlar, bir kanunun met
nine dahil edilecek maddeler gibi gözükmüyor bana. 

Elbette göz nuru dökmüşlerdir, emek harcamış
lardır, düşünmüşlerdir; ama bir defa daha lütfetsin-
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ler, kerem etsinler, bu 67'nciye kadar olan madde
lere gayet kısa, dikkatle bir baksınlar. Bunlar, Siyasî 
Partiler Kanunu gibi bir kanunun maddeleri olabi
lecek şeyler değildir. Şunun için değildir : 

Bir (A) partisi ne miktar alacak, nereye harcaya
cak? (B) partisi ne alacak, nereye verecek? Bunları 
ayrı ayrı düşünür, görüşleri ayrı ayrıdır; ayrı ayrı 
para ister, ayrı ayrı bölümlere ayırır. Binaenaleyh, 
buada hepsini bir kalıba sokmanın anlamını ben an
layamıyorum. 

Bu bakımdan, Kanuna daha ağırlık vermek ve 
kanunu hakikaten gerçek maddelerle donatmak için, 
bu maddelerin bir defa daha Sayın Komisyon tara
fından görülmesini arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşü lütfen. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım; biz bu maddeleri tanzim 
ederken, demin de arz etmiş olduğum gibi, bütün 
siyasî partilerin mutlaka belli bir miktarda kesin bir 
rakam üzerinden bu aidatları almalarını düşünme
dik, bir tavan çizdik ve siyasî partileri serbest bırak
tık. Maksat, her türlü siyasî partilerin bu konudaki 
tazyiklerini, üyeler veya milletvekilleri üzerindeki 
aşırı isteklerini önleyebilmek idi. 

Biz bu maddeleri ilk defa da getirmiş değiliz, es
ki Siyasî Partiler Kanununda aynen mevcut olan ve 
yıllarca uygulanmış olan maddelerdir. Mesela üye 
aidatı, 66 ncı maddede eski Siyasî Partiler Kanu
nunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aida
tı 67 nci maddede düzenlenmiştir. Ondan sonraki 
maddelerde yine satış bedelleri, lokal işletme gelir
leri gibi maddeler vardır. Bu itibarla, kanun tekni
ğine uymadığı yolundaki görüşe de katılamıyoruz, 
çünkü öteden beri kanunlarımızda mevzu olan me
tinlerdir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Komisyon önergeye katıl

mıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

64 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
64 üncü madde kabul edilmiştir. 
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65 inci maddeyi okutuyorum. 
Adaylıkla ilgili gelirler 
MADDE 65. — 62 nci maddenin 3 üncü bendin

de yazılı özel aidat, 50 bin lirayı aşmamak kaydı ile 
parti içyönetmeliklerinde gösterilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

M. TALÂT SARAÇOĞLU — Sayın Başkan, 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Saraçoğlu. 

M. TALÂT SARAÇOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Milletvekilliği adaylığı için başvuru aidatı olarak 
Sayın Komisyon tarafından tespit edilmiş bulunan, 
hiç değişmeyen 50 bin lira tavanı az bulduğum için 
söz almış bulunuyorum. 

Tasarının 68 inci maddesinde partilere Hazine 
yardımı yapılması önleniyor, bağış sınırlandırılıyor, 
69 uncu maddede partilere kredi ve borç alma ya
sağı getiriliyor. Bu partiler nasıl yaşayacaklar, anla
yamıyorum. Bütün derneklerde olduğu gibi, partiler 
de rahatça üye aidatlarını tahsil edemezler. 62 nci 
maddedeki diğer gelirlerin de büyük bir meblağa va
racağı kanaatinde değilim. Partiler için en güzel gelir 
sağlanacak zaman, milletvekili seçimleridir. Hiçbir 
seçilme şansı olmadığını bile bile, bazı partililer ile
riye dönük hesaplar yaparak, parti listelerinde isim
lerinin bulunmasını isteyeceklerdir. Bu kimselerden 
de partiye yardım almak için en güzel zaman, yine 
bu seçim dönemidir. 

Tasarıda ilk seçimde tavan olarak gösterilen 50 
bin lira, paranın değer kaybı düşünülürsa, bir son-. 
raki seçimde hiçbir şey ifade etmeyecektir, özel aida
tın her seçimde artırılmasının zorunlu olduğu görü
şündeyim. Maddeyle, sadece tavan tespit edilmiş ol
duğundan, tavanın yüksek tutulmasında bir sakınca 
olmadığı da bir gerçektir. Tabiî ki, partiler kendi iç 
yönetmeliklerinde tavanın altında bir rakam tespit 
edebileceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Maddeyle ilgili önergemi kısaca açıklamak isti

yorum. ilk seçimde tavanı 100 bin lira olarak teklif 
ediyorum. Müteakip seçimlerde de, bir evvelki se
çimdeki miktarın 2 katını aşmamasını öneriyorum. 
önergem 2 şıklı olduğu için, ayrı ayrı oylanmasında 
yarar vardır zannediyorum. 

Bir partili milletvekili adayı olmak istiyorsa, hele 
bu kuruluş döneminde, partisine 100 bin lirayı ver
melidir. 

Affınıza sığınarak, sözlerimin sonunda herkesçe 
bilinen bir deyimi kullanmak istiyorum; «Hamama 
giren terler.» 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saraçoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Sayın arkadaşımın önerisi, tasarıda getirilen mil
letvekilliği adaylığı için 50 bin liranın, ilk sene için, 
bundan sonraki ilk seçim yılı için 100 bina çıkarılma
sına ilişkindir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Partiler kitle partileridir; evet, hamama giren ter

ler, ama bu hamama, kitle partisi olduğu için büyük 
oranda, zenginlerin yanında, fakirlerin de geleceğini 
düşünmek lazımdır. Bu arkadaşların bazıları istedik
leri partiye bağış olarak, zaten istediği veya tasarıda 
öngörülen miktarı verirler. Onu kısıtlayan bir du
rum yoktur; ama behemahal her aday için verilmesi 
gereken miktarı yükseltmek, bu partilere aday adayı 
olma nispetini o oranda azaltacaktır. Daha doğrusu, 
muhtelif kesimlerin buraya müracaatını önleyecek 
nitelikte olduğu için, ben buna karşıyım. Tasarıyla 
getirilen miktar bence uygundur, dolayısıyla artırıl
masının karşısında olduğumu belirtmek isterim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; madde üzerinde Sa
yın Komisyondan sorusu olan üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Değerli üyeler; Komisyon önergeye katılmıyor. 
Dikkate... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım, biz bunu 50 bin lira ola
rak düşünmüştük, fakat arkadaşımızın görüşlerini de 
isabetli buluyoruz. Dikkate alınmak üzere bu öner
geye katılıyoruz efendim. Sayın Başkanım, şunun 
için kesin diyemedim; çünkü, özür dilerim madde
deki teklif pek iyi düzenlenememiş, bunun üzerinde 
yeniden düzenleme yapmak gerekecek; yani ayrıca 
2 bentten ibaret. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ben, lehinde aleyhinde söz isteyen var mı; bir de 

onu anlayayım efendim, önergenin lehinde, aleyhin
de söz almak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
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M. TALÂT SARAÇOĞLU — Sayın Başkan, 
önergem okunmadı, orada daha açıktır efendim. 

BAŞKAN — Siz önergenizi okur gibi açıkladığı
nız için, ben zaman almamak bakımından okutma
dım; ama mamafih okuyorum. 

«62 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı özel 
aidat ilk seçimde 100 bin lirayı, müteakip seçimlerde 
bir evvelki seçimde tespit edilen miktarın 2 katını aş
mamak kaydıyla parti içyönetmeliklerinde gösterilir.» 

Şimdi, önergeyi dikkate alınmak üzere oyluyorum 
efendim. 

M. TALÂT SARAÇOĞLU — Ayrı ayrı oylayın 
efendim. 

BAŞKAN — Kesin oylamıyoruz ki, ayrı ayrı oy
layalım. 

M. TALÂT SARAÇOĞLU — Ben, iki şey öne
riyorum efendim. 100 bin lira belki kabul edilmeye
bilir; ama 5 seneki sonrası durum kabul edilebilir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, bakın kesin ola
rak oylatsam, ayrı ayrı oylatırım. Kesin oylatmadı-
ğım için, dikkate alınmak üzere oylatacağım. Komis
yona gidecek, Komisyondan bilahara maddeyle bir
likte gelecek. O itibarla ayrı ayrı oylatmam hiçbir 
mana ifade etmez; çünkü her ikisi için de dikkate 
alınmak üzere oylatacağım. 

Buyurun Sayın Tünay. 

BEKÎR TÜNAY — Sayın Başkan, Sayın Komis
yon biraz evvel önerge konuşulurken, bunların mad
de olarak kalmasını istiyordu. Şimdi (Yanlışlık olma
sın, aydınlanmak için) arkadaşımız diyor ki, «Yönet
melikte gösterilsin» Bu da dikkate alınması şeklinde 
oylansın. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, siz 
dikkate alınmak üzere kabul edersiniz, Komisyon 
belki katılmaz, belki maddede bir değişiklik yapmaz, 
tekrar Genel Kurula gelir. 

Değerli üyeler; dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; diğer önerge Sayın Göktepe ile Sa
yın Girmen'e ait, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
65 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. 
«62 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı özel 

aidat, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarım 

aşmamak kaydıyla parti içyönetmeliklerinde göste
rilir.» 

İbrahim GÖKTEPE Ali GİRMEN 
BAŞKAN — Bu önergeyi tekabbül eden sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, redaksiyonla 
ilgili. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — «50» rakamla yazılmıştır, onun 

yazıyla yazılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Evet bu küçük değişiklikle, madde

yi Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 65 inci madde 
kabul edilmiştir. 

66 nci maddeyi okutuyorum. 
Satış bedelleri 
MADDE 66. — 62 nci maddenin 4, 5 ve 6 nci 

bentlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin merkez 
karar veya yönetim organının kararı ile belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Madde üzerinde soru sormak isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Başbuğ. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Evvelki maddelerde yöne
tim organını varsaymadık. «Varsa yönetim organı» 
demiştik. Zannediyorum burada da «Merkez karar 
veya varsa yönetim organının kararı ile belirtilir» 
denmesi lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Azgur, buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — «Varsa» deyiminin yazılmasına katılıyoruz 
efendim; yani ikinci satırdaki «veya» kelimesinden 
sonra bir «varsa» kelimesi ekliyoruz ve «varsa yöne
tim organının» şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
66 nci maddeyi, ikinci satırdaki «veya» kelime

sinden sonra «varsa» kelimesi konmak suretiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
66 nci madde kabul edilmiştir. 
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67 nci maddeyi okutuyorum. 
Lokal işletme gelirleri 
MADDE 67. — Parti lokallerinin işletilmesine 

ilişkin bedeller partilerin ilgili organlarının yapacak
ları tarifelerde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, eğer Sayın 
Komisyon kabul ederse, «Parti lokallerinin işletilme
sine veya işlettirilmesine» şeklinde olması daha uy
gun olacaktır. Yani doğrudan doğruya partinin bir 
lokal işletmesi zordur; kiraya da verebilir. Bunu aca
ba kabul ederler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurunuz Sayın Azgur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım, bunu daha evvel Erginay 
Hocamız da belirttiler; bu münhasıran partinin işle
teceği bir lokaldir; yani kiraya vermesi, bunun tica
retini yapması mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Dinçer, Sayın Gürel soru sormak istemiş

lerdir. 
Buyurunuz Sayın Dinçer. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Erginay Hocamız 
açıklamıştı; şu maddeyle daha çok kesinlik kazanma
sı bakımından Komisyona sormak istiyorum. Acaba, 
«Lokal işletme gelirleri» başlığını «Lokal ve işletme 
gelirleri» diye başlatıp da, bir ilde, bir ilçede bütün 
kahvehanelerin bir parti lokali haline gelmesini ön
lemek bakımından, sadece ildeki ve ilçedeki parti ku
ruluşlarının binalarındaki lokalin işletilmesi konusu
nu benimserler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Buyurunuz Sayın Azgur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım, zabıtlara geçsin diye daha 
evvel Sayın Erginay Hoca da bunu belirtmişti; bu, 
münhasıran siyasî parti yönetim organının bulundu
ğu binada, o siyasî partiyi ziyarete gelen parti üyele
rinin oturabileceği, dinlenebileceği, konuşabileceği bir 
yer olarak düşünülmüştür. Bu, tatbikatta da böyle 
olmuştur. Yoksa, bir kasabada, bir kazada veya bir 
ilde, çeşitli mahallelerde siyasî parti aklına estiği gibi 
bir lokal veya kıraathane açamayacaktır. Bu, müm

kün değil efendim. Zabıtlara da bu şekilde geçmesin
de yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurunuz Sayın Gürel. 

HALlL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 
«Partilerin münhasıran işletecekleri lokaller» diyor
lar. Partilerin, ister genel merkezde olsun, isterse taş
ra teşkilatında olsun, kendi binaları içerisinde bir lo
kalleri bulunacaktır. Bu lokallerin işletilmesinde ise; 
«Münhasıran işletecekler» sözünden şunu anlıyorum. 

Bir : Kendisinin çalıştırdığı, doğrudan doğruya 
bütçesinden maaşını ödediği elemanlar tarafından 
çay ocağının işletilmesi. 

İki : Orada yemek yeniliyor ise, bu mutfağının 
gene kendi personeli tarafından, ücretlerini kendi büt
çesinden ödediği personel tarafından işletilmesi. 
«Münhasıran işletecekler» sözünden bunu anlıyorum. 

Eğer böyle olmasa, Sayın Fırat'ın belirttiği gibi, 
buradaki çay ocakları belirli birisine ihale edilir ve
ya elden verilir ve o da gelirin artırılması bakımın
dan, kâğıt oynanmasına, tavla oynanmasına müsaade 
eder. işletme, bu manada mıdır, yoksa kendi perso
neliyle işletmek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Azgur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkan, bunu arz ettim. Kendi per
soneli tarafından işletilen lokallerdir, kendi müstah
demlerine işlettirilen lokallerdir. Bunun dışında, baş
kasına kiraya verilen bir yer düşünülmemiştir efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi Komisyondan geldiği 

şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 67 nci madde kabul edilmiştir. 

68 inoi maddeyi okutuyorum : 
Bağışlar 
MADDE 68. — Genel ve katma bütçeli dairelerle 

mahallî idareler ve muhtarlıklar - Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası dahil - kamu iktisadî teşebbüsleri, 
özel kanunuyla veya özel kanunla verilen yetkiye da
yanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, ka
mu iktisadî teşebbüsü sayılmamakla beraber öden
miş sermayesinin yarısı Devlete veya bu fıkrada adı-
geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara 
ait müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, işçi ve işveren sendika, birlik, federas-
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yon ve konfederasyonları ile dernekler, vakıflar ve 
kooperatifler, siyasî partilere, hiçbir suretle taşınır 
veya taşınmaz mallar veya nakit veya haklar bağışla
yamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını 
bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun 
hükümleri dışında, siyasî partilere aynî hakların dev
rine dair tasarruflarda bulunamazlar. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tü
zelkişilerin her birinin bir siyasî partiye aynı yıl içe
risinde beşyüz bin liradan fazla kıymette aynî veya 
nakdî bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışla
rın bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya 
vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda 
açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye daya-
nılmaksızın siyasî partilerce bağış kabul edilemez. 

Siyasî partiler yabancı devletlerden, uluslararası 
kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerle, yabancı ül
kelerdeki dernek, grup ve kurumlardan herhangi bir 
surette aynî veya nakdî yardım ve bağış alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

Sayın Sabuncu, Sayın Fahri öztürk, Sayın Şengün 
söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Sabuncu. 
HİLMÎ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Geç saatte huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim, 

kısaca fikrîmi açıklamak istiyorum. 

«Beşyüz bin liradan fazla kıymette aynî veya nak
dî bağışta bulunması yasaktır.» deniyor. Burada iki 
problem var: Aynî bağışların 500' bin lira olduğunun 
veya rayiç bedellerinin tespitini nasıl yapacağız?... 
Gerçekten bu, açıklanmaya muhtaç, ya da son derece 
problem yaratabilecek bir durumdur. 

İkincisi de; kanun yapma tekniğinde, özellikle 
Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında birçok ar
kadaşımızla birlikte bizim üzerinde durduğumuz bir 
husus var; Türk Parasının kıymetinde meydana ge
len gelişmelere bakılacak olursa, kanunlara kesin ra
kam olarak bir şey koymak, zamanla o kanunun ye
niden ele alınmasına sebep olabiliyor. Yani, kanun
lar, Türk Ceza Kanunu gibi, hakikaten ceza koyan 
ve kesin olması gerekli olan kanunlar dışında ra
kama dayandı rılmasa daha iyi oluyor. Bugün 500' 
bin lira belki bir meblağ olabilir; ama gelecekte bu
nun bir değer ifade edebileceğini, hiç olmazsa aynı 
değeri koruyacağını söylemek mümkün olmayabi
lir; bu bir. 

İkincisi de; «500 bin lira» diye sınırlandırıyoruz. 
Ben daha fazla yardım etme imkânına sahipsem, par
tiye bunu, ya başka isimlerle vereceğim veya partiye 
bu şekilde yardım edeceğim; ama makbuzu almaya
cağım; yani açıkçası, samimi olarak durum bu. Bu 
şekilde kayıt dışı kalan paraların, korkarım kayıt 
dışı harcamalara sebep olabilme ihtimali vardır, 500 
bin liranın üstünde bir para bağışlanacak olursa, bu
na neden fırsat vermeyeceğiz veya neden bu tahdidi 
durumu getiriyoruz?... Mutlaka karşıya şöyle bir şey 
çıkacaktır : «Efendim, partileri belli kişilerin nüfu
zundan kurtaralım...» 

Ben politik yönden meseleye yaklaşmıyorum; 
teknik yönden yaklaşıyorum, muhasebe açısından yak
laşıyorum ve diyorum ki, 500 bin liranın fazlasında 
bir bağış yapacak kişi, ya bölebildiği kadarıyla bö
lecektir; 5-10 milyon lira yapacak olursa o zaman ne
reden, nasıl bir isim bulacağız; o ayrı bir mesele. 
ikincisi, «Hayır, ben bölmüyorum, kimse de duysun 
istemiyorum, başka isimle de vermiyorum, bu kadar 
veriyorum.» denildiğinde, bu, alanın da, verenin de 
kayıt dışı kalması bakımından işine gelen bir hu
sus olabilir ve benim en fazla üzerinde durduğum hu
sus budur; kayıt dışı gelen paranın kontrolü, deneti
mi, ne parti içinde, ne parti dışında mümkün değil
dir. Bu bakımdan, burada bir tahditin getirilmemesi, 
getirilecek olursa, hiç olmazsa günün para değeri kar
şısında anlamlı bir rakamın getirilmesinde fayda mü
talaa ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bağış yapamayacak kuruluşlar sayılırken, genel ve 
katma bütçeli dairelerle, mahallî idarelerden de bah
sedilmektedir. «Mahallî idareler» dedikten sonra, ay
rıca «muhtarlıklar» ibaresi yer almaktadır. Oysa, 
1961 Anayasamızın 116 ve 1982 Anayasamızın 127 
nci maddelerine göre mahallî idareler, belediyeler, 
özel idareler ve köylerden oluşmaktadır. Şayet ma
halle muhtarlığı kastediliyorsa, zaten mahalle muh
tarlıklarının hükmî şahsiyeti yoktur. «Mahallî ida
reler» dediğimize göre, «muhtarlıklar» kelimesinin 
buradan çıkarılmasında yarar vardır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
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ÎSMAÎL ŞE'NGÜN — Sayın Bagtan, değerli arka
daşlarım; 

Maddenin birinci fıkrasında «Genel ve katma 
bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar» 
dendikten sonra, «-Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası dahil- kamu iktisadî teşebbüsleri» ibaresi kul
lanılmış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 
ondan sonra da özel kanunuyla veya özel kanunla 
verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve di
ğer kuruluşların da aynî veya nakdî yardımda bulu
namayacakları belirtilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zaten özel 
kanunla kurulmuş bir bankadır. O nedenle burada
ki tirenin, eğer mutlaka Komisyon tarafından Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da ismi zik
redilmek isteniyorsa, «özel kanunuyla veya özel ka
nunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş banka
lardan sonraya gelmesi gerekir. Kaldı ki, Merkez 
Bankası, biraz önce söylediğim gibi, özel kanunla ku
rulmuş bir kuruluş olduğu için, isminin burada zik
redilmesine de gerek yoktur. 

Saygılarımla arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Azgur, 2 sayın üyemiz soru soracaklar; 

soruları da sordurayım da, hepsine birden cevap lüt
fedin. 

Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, maddenin bi

rinci fıkrasında «... taşınır veya taşınmaz mallar ve
ya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal 
veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bıraka
mazlar»; deniyor. Acaba bir muvazaa sonucu sembo
lik bedelle bırakma söz konusu olduğu takdirde, bu
nun, yine Tasarının 74 üncü maddesinin birinci fıkra
sına göre Anayasa Mahkemesince tespiti imkânı ne
dir?. Bunu öğrenmek istiyorum. 

. . . .> . . . 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Aydar, buyurun, sorunuzu sorun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; Sayın 
Tan'ın sorduğu soruyu ben de soracaktım, kendisine 
teşekkür ederim. 

Yalnız, ikinci fıkrada «heşyüz bin liradan fazla 
kıymette» derken, «Yukarıdaki fıkranın dışında ka
lan gerçek ve tüzelkişilerin her birinin siyasî partiye 
aynı yıl içerisinde» demek, yukarıdaki birinci fıkrada 
yer alan diğer kuruluş ve kurumları âdeta beşyüz bin 
liranın üstünde bağış yapabilecek bir duruma istmek-
tedir, anlama itibariyle. Sayın Komisyon bunu böy
le mi anlamaktadır?. Şahsen ben böyle anlıyorum. 

İkinci sorum yurt dışından yapılacak olan yar
dımlarla ilgilidir. «Yabancı ülkelerdeki dernek, grup 
ve kurumlardan» deniliyor, buraya kişiler konulmu
yor. Gruptan kasıt nedir?. Yabancı ülkelerdeki der
nek, Türk dernekleri midir, yabancılar mıdır?. Bu hu
susta Sayın Komisyona soru soruyorum, bir açıkla
ma istirham ediyorum. Bunlar mıdır, yabancılar, 
Türkler midir, başkaları mıdır?... Grup nedir?. Açık
larlarsa memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyonun, hem madde 

üzerinde konuşan, hem de soru soran sayın üyelere 
cevap vermeleri için yeterli süre yok, 19.30 çalışma
sına göre. Bu itibarla, evvela bu gece çalışmaya de
vam etmek istiyoruz. Saat 21.00'den sonra gece çalış
ması yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Gece çalışması kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, saat 21.00'de toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.25 

»0<( 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 63 üncü Birleşimi
mizin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

68 inci madde üzerinde görüşüyorduk; Sayın Az-
gur, madde üzerinde konuşan ve soru soran sayın 
üyelere cevap verecektiniz. Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım, tuttuğum notlara göre, 
değerli arkadaşlarımın görüşlerine cevap vermeye ça
lışayım. 

Sayın Sabuncu, «500 bin Türk lirasının dışında 
bir bağış mümkün değil» diye belirttiler; «Bu hem 
nakdî, hem de aynî olabilir; nakdî miktarı anlıyoruz 
da, aynî bağışın 500 bin lirayı geçtiği nasıl anlaşıla
cak?» dediler. 

Efendim malumuâliniz Siyasî Paftiler Kanunu
muza göre, Anayasa Mahkemesinin bir malî dene
timi vardır. Bir siyasî partiye yapılan bağış, eğer aynî 
mahiyette ise, mesela bir gayri menkul ise, elbetteki 
onun rayiç bedel üzerinden değerlemesi cihetine gidile
cektir. Bu değerleme sonunda eğer 500 bin lirayı aşı
yor ise, aşan kısım Hazineye irat kaydedilecektir. 

Sayın Öztürk, «Muhtarlıklar çıkarılsın» diye bir 
açıklamada bulundular. «Burada mahallî idareler 
diye bir mevzu olduğuna göre, muhtarlıklar deyimi 
de buraya dahildir, o itibarla ayrıca muhtarlıklar 
deyimini kullanmaya maddede gerek yoktur» dedi
ler. 

Şimdi efendim, Eski Siyasî Partiler Kanununda 
bu «Muhtarlıklar» deyimi aynen var. Bizim endişe
miz şudur: Bizim Tasarımızdan «Muhtarlıklar» de
yimi çıkarılacak olursa, acaba muhtarlar bağışta bu
lunabilir mi gibi bir yoruma gidilebilir; yani tek 
endişemiz budur, yoksa Sayın Öztürk haklıdır, çıka
rılabilir de; fakat Eski Kanunda mevcut olan bir de
yimi yeni Kanunda bulamayanlar, böyle yorumla
yabilirler; «Demek ki yeni Kanunda muhtarlıklar 
çıkarılmış, şu halde muhtarlıklar bağışta bulunmak
ta serbestiyet kazanmışlar» gibi bir yorumla ters an
laşılabilir diye düşünüyoruz. 

Sayın Şengün, «Merkez Bankası» deyimi üzerin
de durdular. 

Gerçekten 1965 tarihli Siyasî Partiler Kanunu 
tanzim edilirken, Merkez Bankasının bugünkü gibi 
özel kanunu yoktu. Onun için her türlü endişeyi ber
taraf etmek maksadıyla tire içerisinde Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası deyimi kullanılmış. Ondan 
sonra, özel bankalar deyimine de yer verilmiş. Şimdi 
Merkez Bankası da özel bir kanuna kavuştuğuna gö
re, burada bendenizin kaatine göre «Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası dab.il» deyimine artık gerek 
kalmamıştır. O itibarla, (Arkadaşlarımla konuşama
dım yalnız, onu arz edeyim hemen) bu deyimin çı
karılmasında mahzur olmadığı kanaatindeyim ben 
şahsen. 

Bundan başka Sayın Aydar, şöyle bir görüş ileri 
sürdü: 68 inci maddenin ikinci fıkrasında, «Yukarı
daki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzelkişile
rin...» diye başlıyor cümle; sanki yukarıdakilerin 500 
bin liranın üzerinde bir bağışta bulunabilecekleri 
gibi bir anlam çıkıyor dediler. 

Bendenize göre bu anlamı çıkarmamak lazım; 
çünkü birinci fıkranın sonunda, «Siyasi partilere ay
nî hakların devrine dair tasarruflarda bulunamaz
lar» diye kesin hüküm var; yani birinci fıkrada sayı
lanlar, herhangi bir şekilde siyasî partilere nakdî 
veya aynî hiç bir bağışta bulunamazlar. O itibarla 
ikinci fı'kra onu tamamlıyor. İkinci fıkrada yazılan
lar ancak bağışta bulunabilirler anlamı çıkar bun
dan bendenize göre. 

Sayın Aydar'ın ikinci sorusu: «Yabancı uyruklu 
kişilerden kasıt nedir?» dediler. 

Bu «yabancı uyruklu kişiler» deyimi tüzel ve özel 
kişileri kapsamı içine alır; yani yabancı uyruklu ol
mak şartıyla özel kişiler de, tüzelkişiler de siyasî 
partilere hiç bir şekilde maddî bir yardımda buluna
mazlar. Bunun dışında yurt dışında çalışan Türk uy
ruklu kişiler elbetteki bu hükümden istisna tutulmuş
lardır. 

Sayın Tan'ın sorusuna gelince: Bu gibi muvazaa
lar her zaman görülebilir; ancak siyasî partilerin yal
nız gelirleri değil, giderleri de denetlenmektedir. Gi
derlerin denetimi sırasında eğer gelirleri aşan bir gider 
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elde edilirse, ki burada bu kapsamın içerisine giriyor; 
bedel almadan 'bir gayrimenkulunu doğrudan doğ
ruya siyasî partiye vermiş olmak veyahut mesela se
çimlerde herhangi bir kişinin vasıtalarını siyasî par
tinin emrine bedelsiz olarak tahsis etmesi. (Yüzler
ce otoyu mesela). 

Bütün bunların ta'biî 'bir ihbar veya inceleme so
nunda ortaya çıkması mümkündür ve Sayın Tan'm 
belirtmiş olduğu gibi, 74 üncü maddenin şümulü içi
ne girer, bu takdirde bunlar değerlendirilir ve bu 
fazla giderler Anayasa Mahkemesi tarafından Hazi
neye irat kaydedilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Niçin efendim? 

HİLMt SABUNCU — Burada son konuşmamla 
ilgili olarak sadece aynî ve nakit alındı. Esasında 
ben Sayın Komisyondan görüş olarak değil de soru 
olarak sormak istiyorum; 500 bin liralık... 

BAŞKAN — Soru bitti efendim. 

HÎLMİ SABUNCU — Hayır efendim; konuş
mamla ilgili olarak esas üzerinde durduğum husus, 
benim konuşmamda... 

BAŞKAN — Cevap verdiler. 
Şimdi bakın; bu nihayet Komisyonun cevabı ver

diği sırada hatırlatmanız gereken bir konu. Şimdi, 
ikinci defa bir açıklama yapma, ikinci defa bir soru 
sorma yoluna gidiyorsunuz. 

HİLMİ SABUNCU — Cevap verilmesini istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, siz Sayın Sabuncu'ya 
bir cevap verdiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım; elimdeki notlara göre bu 
cevapları verdim. Eğer unuttuğum bir nokta varsa 
onu da arz etmeye hazırım tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu özür dilerim. 

ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkanım; 
benim sorum redaksiyonla ilgili. 

BAŞKAN — Redaksiyon safhasına geleceğiz. 
Müsaade ederseniz önergeleri değerlendirelim, on
dan sonra sira gelecek. 

Madde üzerindeki önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 68 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarının 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hayri SEÇKİN Lütfullah TOSYALI 

A. Asım İĞNECİLER Fenni ISLIMYELt 
Mehmet KANAT Mustafa ALPDÜNDAR 
Özer GÜRBÜZ Kâzım ÖZTÜRK 

İsmail Hakkı DEMtREL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 68 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hayri SEÇKİN Lütfullah TOSYALI 

A. Asım İĞNECİLER Fenni 1SLIMYEL1 
Mehmet KANAT Kâzım ÖZTÜRK 

Mustafa ALPDÜNDAR Özer GÜRBÜZ 
İsmail Hakkı DEMÎREL 

«Siyasî partiler, gerçek ve tüzelkişilerle yabancı 
devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı uy
ruklu kişilerle yabancı dernek, grup ve kurumlardan 
herhangi bir surette aynî veya nakdî yardım ve bağış 
alamazlar. 

Ancak, gerçek ve tüzelkişiler siyasî partiler des
tek fonuna yardım yapabilirler.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 68 inci mad

desinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını Yüce 
Meclisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
Son fıkra, ilk satırında; «Yabancı uyruklu» kelime

lerinden sonra «özel ve tüzel» kelimelerinin ilavesi; 
Aynı fıkranın ikinci satırında, «ve kurumlardan» 

kelimelerinin çıkartılması; 
Daha önceki üç kelimenin «dernek ve gruplar

dan» şeklinde yazılması; 
Keza son fıkranın ikinci satırında; «herhangi bir 

surette» ibaresinden sonra iki virgül arasında; «doğ
rudan veya dolaylı olarak» kelimelerinin eklenmesi. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, açıklamada buluna
cak mısınız? 

HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkanım; benim her 
iki önerim de siyasî partilere bağış yapılmamasıyla 
ilgili olduğu için önerilerimin değerlendirilmesine lü-
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zum kalmamıştır; çünkü Genel Kurul bağışı iradesiy- I 
le tekabbül etmiştir. O sebeple fıkralann yerinde kal- > 
ması ve üçüncü fıkranın değiştirilmesi şeklindeki 
önergemi işleme koymamanızı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Seçkin'e ait önergeleri, isteği üzerine işle

me koymuyoruz. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Sunduğum önergedeki teferruatın izahına geçme
den önce, bazı prensip noktaları üzerinde kısaca dur
mak işitiyorum. 

Belirtmek istediğim birinci nokta, yabancı yardı
mının, partilere memleket içinde yapılan diğer yardım 
ve bağışlardan tamamıyla ayrı nitelikte olduğudur. 
Yabancı yardımı önemli ölçüde ve doğrudan doğ
ruya Devletin güvenliğini ilgilendirir. Yabancı bir 
devletin Türkiye'deki bir partiyi veya hareketi bes
lemesi partilerin alabilecekleri diğer yardım ve ba
ğışlarla aynı nitelikte sayılamaz. Bunu izah için ay
rıntılara girmeye ve istikbal için tahminlerde bulun
maya gerek olmadan 12 Eylül öncesini hatırlatmak 
kâfi gelir. 

Yabancı yardımının bu niteliği dolayısıyladır ki, 
Anayasamız, 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasın
da yabancıdan yardım alan siyasî partilerin temelli 
kapatılacağını beyan etmiştir. 

İkindi belirtmek istediğim nokta şudur : 
Arz ettiğim nitelikteki yabancı yardımının aleni

yet içinde cereyan etmesi söz konusu olamaz. Yar
dımı yapan da, kabul edende azamî gizlilik içinde 
hareket eder. Dolayısıyla üçüncü kişileri ve kuru
luşları aracı olarak kullanırlar. Herkesin malumu 
olan bu nokta bakımından da uzun izahata gerek 
bırakmayacak bir misal olarak Papa'ya suikast ola
yını zikredeceğim. Şüphesiz bu misalde partiler söz 
konusu değil; fakat ya'bancı yardımının kullandığı 
yollar, yöntemler, aracılar aynı niteliktedir. 

Üçüncü olarak belirtmek istediğim nokta şu olu
yor: Yabancı memleketlerden gelen yardımlar bakı
mından bir ayırım yapmak lazım. İki türlü yardım 
olabiliyor: Ya tamamıyla yabancı devlet, kuruluş 
ve kişiler yahut yabancı memleketlerdeki vatandaş
larımızın kurdukları derneklerin oluşturdukları grup
ların yardımları. 

Şimdi 'bendeniz, gerek Anayasanın 69 uncu mad
desinde, gerekse burada ifade tarzından bu ayırımın 

I metinlere de yansıdığı izleriimindeyim. Öyle değer-
' leridiriyorum, öyle yorumluyorum. Belki yanılıyo-

rum; fakat bu yaptığım yorum sunduğum öneriye de 
esas teşkil etmiştir. Sanıyorum ki; Anayasanın 69 
uncu madde sekizinci fıkrasında, «Yabancı ülkeler
deki dernek ve gruplardan» derken, bu kelimelerle 
Anayasa, oralardaki Türk derneklerini, Türk grup
larını kastediyor. Şimdi bu üç esas mülahazadan 
hareketle önergemin teferruatı hakkında şu maru
zatta bulunacağım; 

Anayasanın 69 uncu maddesi incelendiğinde bu 
arz ettiğim ayırım görülüyor. Yalnız, Tasarıda, «Ya
'bancı memlekötlerde'ki dernek ve grup» sözlerinden 
sonra bir de, «kurumlar» ilave edilmiş. Şimdi «ku
rumlar» deyince, yani benim Türklere taalluk etti
ğini sandığım cümle parçasına «kurumlar» kelimesi 
ilave edilince, o zaman konuya bir kamusallık kav
ramı giriyor, ki bu tabiatıyla Türkleri ilgilendiremez 
ve dolayısıyla benim varlığını düşündüğüm ayırım, 
o 69 uncu maddenin sekizinci fıkrasında mevcut ol
duğunu sandığım ayırım, yabancı ve Türk ayırımı 
bozulmuş oluyor. Dolayısıyla Sayın Komisyonun ila
ve ettiği «ve kurumlar» kelimesinin çıkarılmasını 
teklif etmiş 'bulunuyorum. 

Buna mukabil Tasarıda, Anayasanın 69 uncu 
maddesindeki «Yabancı devletler ve milletlerarası 
kuruluşlar» kelimelerinden sonra, «Yabancı kişiler» 
kelimeleri yoktu. Tasarıda ilave edilmiştir ve bunun 
çok isabetli olduğuna kaniim; çünkü daha evvel o 
üç esas noktadan bahsederken arz ettim, yabancı 
bir devlet, kendisi doğrudan doğruya, veya bir ban
ka havalesiyle yahut ona benzer resmî kanallarla 
değil, aracılar vasıtasıyla ve bilhassa kişiler, insanlar 
muayyen, münferit bir iki kişi vasıtasıyla bu yar
dımları yapıyor. Dolayısıyla Komisyonun «ve ki
şiler» demesi hakikaten yerinde oluyor. Yalnız 
bendeniz yine bir telkin olarak, o «kişiler»i biraz 
tavsif etmek gerektiğine inanıyorum. Onun için, «ki
şiler» kelimesinin önüne «özel ve tüzel» kelimeleri
nin konmasını telkin ediyorum. Bunun da sebebi 
şudur. Çünkü yalnız «Kişiler» dendiği zaman, daha 
ziyade özel kişi hatıra gelir ve elbette ki özel kişi söz 
konusudur; fakat bir de yabancı siyasî partiler var. 
Onları da kapsamış olmak için «tüzel» kelimesinin 
eklenmesini telkin ettim. Yalnız sırf «tüzel» kelime
siyle kalsaydı tüzelkişiler, o zaman özel kişiler hariç
te kalacaktı; binaenaleyh «özel ve tüzel» kelimeleri
nin, «kişiler» kelimesinden önce eklenmesini telkin 
ediyorum. 
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Bu noktada bir cümleyle bir eski hatırayı nakle
deyim. Muayyen bir memleket komünist partisinin 
Türkiye'deki aşırı solu yönettiği vaktiyle bilinen bir 
keyfiyet idi; binaenaleyh yabancı siyasî partileri ifa
de edecek... 

BAŞKAN — Sayın Yolga, süreniz doldu ve aştı, 
lütfen. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Hemen bitiyor 
Sayın Başkanım. 

Sonra dolayısıyla yabancı siyasî partileri de ifa
de edecek olan «tüzel» kelimesinin eklenmesinde fay
da var. 

Nihayet, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak» 
deyiminin ilavesini telkin ettim; çünkü daha evvel 
de arz etmiş bulunuyorum, bu yardımlar pek na
diren doğrudan doğruya oluyor, daha ziyade dolay
lı olarak yapılıyor. Dolayısıyla o terimin de ilave 
edilmesini telkin etmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkanım, daha sonra yine bu yabancı 
yardımıyla ilgili maddelerin sırası geldiğinde yeniden 
maruzatta bulunmak hakkımı mahfuz tutarak hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Hay hay. Teşekkür ederim Sayın 
Yolga. 

Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Komisyonun görüşü efendim, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım; 

Sayın Yolga'ya teşekkür ediyoruz maddenin ted
vin tarzı hakkındaki iyi dileklerinden ötürü. 

Sayın Yolga'nm önergesi üç ayrı istekle ilgili ve 
her üçü de son fıkrayı kapsıyor. Evvela «Son fık
radaki yabancı uyruklu kişilerle deyiminde bir açık
lık olsun diye daha evvel özel ve tüzelkişiler deyi
mi kullanılsın daha evvel» buyurdular. 

Şimdi, malumuâliniz hukukta kiş'i deyimi tek 
başına, müstakil kullanılmışsa hem özel hem tüzel
kişi anlamına gelir, aksi halde tasrih etmek icap eder 
özel kişi veya tüzelkişi diye. Biz, burada zabıtlara 
geçsin diye arz ediyorum, buradaki «yabancı uyruk
lu kişi» deyimiyle hem özel hem de tüzelkişileri kas
tetmiş bulunuyoruz. O ifi'barla ayrıca bir açıklık ge
tirilsin diye cümleyi uzatmakta bir yarar görmüyo
ruz. Zaten zabıtlara geçtiğine göre bu maruzatım da 
herhalde yorumu öyle olacaktır. 

İkinci husus, «ve kurumlardan» kelimelerinin çı
karılmasını istediler, yine son fıkrada son satırda. 
Sadece «dernek ve grup deyimi kafi» diye buyurdu

lar. Efendim, biz yabancı ülkelerdeki hangi kuruluş 
olursa olsun, ister dernek, ister grup ister kurum, 
bunlardan siyasî partilerin herhangi bîr şekilde aynî 
veya nakdî bir yardım almasını yerinde ve uygun 
görmedik. O itibarla cümle daha güçlü ve kuvvetli 
olsun diye «kurumlar» deyimini yazmayı uygun gör
dük, bu bütün kuruluşları kapsam içine alıyor. Öy
le mütalaa ettik biz. 

Bir ayrı istek olarak da yine son satıra dolaylı 
olarak yapılacak yardımları önlesin diye, bu deyi
min de ilave edilmesini istediler, «Doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak da nakdî ve aynî bir yardım 
ve bağış alamazlar» tarzında olsun cümle dediler, 
Biz burada «herhangi bir surette» deyimini kullan
mışız. Öyle sanıyorum ki, «herhangi bir surette» de
yiminin içerisinde hem doğrudan doğruya, hem de 
dolaylı bir şekilde yapılacak olan bütün yardımlar 
bu deyimin içinde mevcuttur diye düşünüyoruz. O 
itibarla Sayın Yolga'nm bu önergesine katılamıyo
ruz. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon katıl

mıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, re
daksiyonla ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili olarak buyurun 
efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, mad
denin birinci satırındaki «mahallî idareler ve muh
tarlıklar» diye ifade var. Sayın Sözcü açıkladılar, bir 
önceki oturumda Fahri Öztürk, mahallî idareler de
nilince, belediye, özel idare ve köy muhtarlıklarının 
kastedildiğini, bu itibarla muhtarlıkların çıkarılması
nı önermişti. Kendileri «Haklı» dediler. «Ancak 648 
sayılı eski Yasada da muhtarlıklar deyimi olduğu 
için, şimdi kaldırırsak sanki köy muhtarlıkları yar
dım da 'bulunahilecekm'iş g'i'bi bir anlam çıkar. 
bu endişe ile çıkarmadık, aynen muhafaza ettik» de
diler; ancak bu endişeyi giderici bir çözüm önerece
ğim; çünkü «mahallî idareler ve muhtarlıklar» diye 
bir ifade Kanunda yer almaz. Anayasada da belli 
ki, mahallî idareler; il özel idaresi, belediyeler ve 
köylerdir. Bu itibarla birinci satırda «mahallî idare
ler ve muhtarlıklar» deyiminin tümüyle çıkarılarak, 
«il özel idareleri, belediyeler ve köyler» ibaresi yer 
alırsa her halde Yasa daha uygun olur. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Azgur. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ

GUR — Sayın Başkanım, bir de mahalle muhtarlık
ları var efendim bu köylerin dışında.. 

ŞERAFETTIN Y ARKIN — Onların tüzelkişiliği 
yok, kastedilen o değildir. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR Sayın Başkanım, burada Komisyondaki arka
daşlarımın görüşünü almadan benim tek başına ka
tılma imkânım yok, zaten bir önerge de yok zanne
diyorum bu konuda. 

BAŞKAN — Yok, hayır. Bunu bir redaksiyon 
olarak teklif ediyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Onun için şu anda kesin bir şey söylemek 
imkânından yoksunum. Endişe ederim ki, öteden 
beri devam edegelen bir uygulamaya bir yenilik ge
tirip, bir yanlış düzenleme yapmış olmayalım. 

BAŞKAN — Durmuyorsunuz üzerinde. 
Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkanım, «Tür

kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının» çıkıp çıkma
dığı belli olmadı. Eğer çıkmadı ise burada «Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil» diyor, «Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankası» olacak. Arz ede
rim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım, onu arz ettim efendim. 
Ondan sonra devam eden cümlede, «özel kanunuy
la veya özel kanunla vefilen yetkiye dayanılarak ku
rulmuş bankalar» deyimi var. O itibarla «Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası dahil» deyiminin çık
masında bir mahzur görmedik, hatta yarar gördük, 
onu arz ettim efendim. «Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası» deyimi çıkabilir efendim. 

BAŞKAN — «Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası dalhil» tamamen çıkıyor değil mi efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Evet Evetdim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sayın Komis-

.yona bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Ben madde
de bir eksiklik gördüm, o da şu : 

Gerek kamu iktisadî teşebbüsleri gerekse genel 
ve katma bütçeli idarelerin ve % 50 hissesine sahip 
olduğu müesseselerin de partilere herhangi bir şekil
de aynî ve nakdî yardım yapmaması öngörülmüştür. 
Ancak, bazı idarelerin, genel müdürlüklerin müesse-

— 207 

2 4 . 2 . 1 9 8 3 0 : 4 

seleri vardır. Mesela Garp Linyitleri İşletmesi (MTA' 
ya bağlı) Birçok genel müdürlüğün de yüzlerce or
tak olduğu, % 50 den fazla hissesi olan şirketler 
vardır. Dolayısıyla buraya «müesseseler ve şirketler» 
denirse, onlar da kapsamın içerisine alınmış olur. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ

GUR — Sayın Başkanım, Sayın Fırat haklı. Şimdi 
cümle şöyle oldu, izin verirseniz arz edeyim baştan 
efendim. «Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî 
idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadî teşebbüsleri, 
özel kanunuyla veya özel kanunla verilen yetkiye 
dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar 
kamu iktisadî teşebbüsü sayılmamakla beraber öden
miş sermayesinin yarısı devlete veya bu fıkrada adı 
geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluş
lara ait müesseseler...» Bundan sonra «şirketler» de
yiminin ilavesini istiyor. 

HAMZA EROĞLU — Hayır efendim, olmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Şimdi efendim, benim naçiz değerlendirme
me göre, müesseselerin içerisinde her türlü kuruluş
lar vardır. Bunda iştirakler de vardır bu deyimin içe
risinde şirketler de vadır. Bunu böyle anlamak lazım 
diyorum ben; çünkü son derece şümullü bir şekilde 
düzenlenmiş, yani bütün bu adı geçen kurum, idare, 
teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait, bunlara ait ol
ması kâfi. O itibarla, bunun bu deyim içerisinde yer 
almasına gerek yok, yalnız zabıtlara geçmesinde ya
rar vardır diyorum efendim. 

BAŞKAN — Ayrıca «şirketler» diye koymaya 
gerek yok. Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 68 inci maddede «muhtarlıklar
dan» sonra bir virgül, ondan sonra «Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası» dahil kelimeleri çıkarıl
mak suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 68 inci madde kabul edilmiş
tir. 

69 uncu maddeyi okutmadan evvel 68 inci mad
de ile 69 uncu madde arasına üç madde teklifiyle 
ilgili önergeler var. önergelerden bir tanesi Sayın Seç-
k'in'e, bir tanesi Sayın Başbuğ'a, bir tanesi de Sayın 
Parlak'a ait bulunmaktadır ve bu önergelerden ikisi 
devlet yardımıyla, biri de destek fonuyla ilgili. 

HAYRI SEÇKİN — O da devlet yardımıyla bir
likte. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; biliyorsunuz devlet 
yardımıyla ilgili 62 nci madde görüşülürken mevcut 
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bir önerge tarafınızdan dikkate alınmış, Komisyona 
madde ile birlikte gönderilmişti. Bu iti'barla, Komis
yondan o maddeyle ilgili düzenleme gelmeden bu 
üç yeni maddeyi görüşmek doğru olmayacaktır. An
cak mademki Komisyon bu devlet yardımı konusu
nu tetkik edecektir, o halde bu üç önergeyi de Ko
misyona gönderip 62 inci madde düzenlenirken bun
ların da incelenmek ve bunlardan da faydalanmak 
üzere Komisyona verilmesinde fayda var. Komisyo
nun görüşü nedir? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım müsaade eder misiniz, efen
dim çok teşekkür ederim bu açıklamanızdan ötürü. 

Şimdi, siyasî partilere Hazineden yardım konu
sunda verilen Önerge dikkat nazara alınacak elbette 
Komisyonumuz tarafından. Buradaki müzakerelerin 
ışığı altında Komisyonumuzda değerlendirilecek ve 
elbette yeni bir madde getrilecek veya eski maddede 
Komisyonumuz İçtüzüğün verdiği hakkı kullanarak 
direnecek. 

Şimdi eğer yeni bir madde, yani Hazineden yar
dım konusu Komisyonumuzca kabul edilirse o za
man bu yardımın kullanılış tarzı ayrı bir madde ile 
mutlaka tedvin edilecek. Nitekim, eski Siyasî Par
tiler Kanununda bu böyledir, 62 nci maddede 11 
inci bent olarak siyasî partilere yardım konusu dü
zenlenmiş, sonra 74 üncü maddede bu yardımın ne 
şekilde kullanılacağı daha ayrıntılı bir şekilde 5 fıkra 
halinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yalnız şu hususu hemen arz edeyim; bir fon ku
rulması konusundaki önerge kabul edilmemiştir, bu 
önerge reddedilmiştir. O iti'barla, bizim Komisyo
numuzun yapacağı husus eğer Hazineden yardım bir, 
madde halinde girerse, bir bent halinde 62 nci mad
deye, ondan sonra özel bir madde ile bunun kulla
nılmasını düzenlemekten ibaret kalacaktır. 

Teşekkür ederim öf endim. 
BAŞKAN — Evet, o maddenin düzenlenmesinde 

bu üç önergeden faydalanmak mümkün olacaktır. 
O itibarla, önergeleri Komisyona gönderiyorum, şu 
anda işleme koymam mümkün değil de. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Efendim, bunlar fonla ilgili olduğu için, 
o itibarla bizim onlardan istifademiz pek mümkün 
olmayacak, onlar fon ihdasıyla ilgili önergeler zan
nediyorum yanılmıyorsam. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, evet. 
HAYRI SEÇKİN — Saym Başkan, izin verir

seniz önergeler üzerinde açıklama yapalım? 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, önergeler üzerinde 
yapacağınız açıklama, daha evvel bu konuda yapı
lan görüşmelerden, müzakerelerden farklı olmaya
caktır. 

HAYRI SEÇKİN — Farklı gayet tabiî. 
BAŞKAN — Sayın Komisyondan tekrar şu husu

su sorayım ondan sonra Sayın Seçkin. 
Sayın Azgur, bu üç önerge ile devlet yardımı ko

nusunda ileride tekrar bir madde düzenlemek gere
kirse o dönemde bu üç önergeyi değerlendirmek ye
rinde olur görüşündeyim, sizin görüşünüz Komisyon 
olarak? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım, bu önergeler eğer Hazine
den yardımla ilgiliyse buyurduğunuz doğrudur. 

BAŞKAN — Evet, Hazineden yardımla ilgili iki 
tanesi, bir tanesi hariç. 

HAYRI SEÇKİN — Hariç dediğiniz bendenizin-
ki mi efendim? B12 Hazineden yardımı esas alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Esas alıyorsunuz. O halde bilahara 
görüleceğiz. Teşekkür ederim. 

69 uncu maddeyi okutuyorum. 
Kredi ve borç alma yasağı 
MADDE 69. — Siyasî partiler hiçbir yerden ve 

hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız olarak kredi 
veya borç alamazlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Öney, Sayın Şengün, Sayın Genç 
üç sayın üyemiz. 

Sayın Öney buyurun. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Tasarının 69 uncu maddesi, daha önceden beri 
getirdiğimiz mantığa uygun olarak siyasî partilere ve 
böyle çok da kuvvetle belirtilerek hiç bir kimseden, 
hiç bir şekilde, hiç bir biçimde kredi veya borç veril
memesi ilkesini getirmektedir. 

'Bir defa maddenin kaleme alınış biçimi fevkala
de serttir, ama bu Komisyonun izleyeceği bir üs
lûp meselesidir, onda çok fazla bir şey söylemek is
temiyorum. Yalnız efendim, kredi ve borç hiç bir 
şekilde, hiçbir kimseden dolaylı ve dolaysız olarak di
ye bu derece kapsamlı ve sıkı bir şekilde, ciddi bir 
şekilde yazılınca, bu ekonomik anlamda da baktığı
mız zaman meseleye taksitli alış satışları da kapsar 
bir halde yorumlanabilir, bu hale gelebilir. 

Şunu söylemek istiyorum: Bir parti kurulduğu za
man bunca yerde de teşkilatlanacağı zaman her hal-
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de en azından bazı eşyalara ihtiyaç duyacaktır; büro 
makinaları, koltuk, kanepe veya bir buzdolabı, bir 
televizyon veya belki bir araba. Bunların taksitle 
alınması son derece normaldir ve her halde de böy
le bir yola gidilecektir. Oysa ekonomik açıdan bir 
tanım yaptığınız zaman kredi ve borç her halükâr
da yasaklanmıştır dediğinizde, taksitle alım yapmış 
olan bir parti teşkilatı da bir borçlu durumundadır, 
o halde bu yasağın içine girecektir ve muhtemelen 
cezalandırılması söz konusu olacaktır. 

Onun için aslında ben bu sabahın erken bir saa
tinde Sayın Komisyona bu madde böyle muhafaza 
edilmekle birlikte, parti tüzelkişiliği adına yapılan 
taksitli alımlar bu hükmün dışındadır diye bir ufak 
ilave yapılmasını ve maddeye bu biçimde açıklık ge
tirilmesini arzu eden bir önerge vermiştim, ama bu
gün 70 inci maddeden itibaren önerge kabul edile
bileceğini ileri sürerek önergemi geri çevirdi Sayın 
Komisyon, ama bence bu haliyle kalması fevkalade 
büyük muvazaya yol açacaktır ve sakıncalı olacak
tır, eğer katılabiliyorlarsa buna, istirham ediyorum 
teka'bbül ederlerse böyle bir açıklamayı yapmakta 
yarar olur kanısındayım. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Burada, bu maddede kredi ve borç alma yasağı 
söz konusu edilmektedir. Kredi almakla, borç almak 
arasında benim bildiğim kadarıyla hiç bir mahiyet 
farkı yoktur. Kredi açmak başka şeydir, kredi almak 
ve borç almak aynı anlama gelen başka şeydir. Eğer 
Sayın Komisyonumuz burada sadece borç alamazlar 
diye bir ibare getirseydi ve kredi lafını kullanma-
saydı sanıyorum biraz önce, benden önce konuşan 
değerli arkadaşımın yaptığı teklife de pek mahal kal
mayacaktı ve böylece de burada sadece «Siyasal par
tiler borç alamazlar.» şekli, gayet kuvvetli olarak be
lirtilmiş olacaktı. 

Şimdi, bu izahatımın sonunda Komisyonumuzdan 
ayrıca şunu da sormak isterim; eğer görüşlerime 
katılmayacaklar ise, kredi almak ile borç almak ara
sındaki anlam farkı nedir? 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, benim bu 

madde ile ilgili bir önergem var. Madde üzerinde ko

nuşma süresi 10 dakika; önerge üzerinde konuşma 
süresi ise beş dakika. Bana 10 dakikalık bir fırsat ta
nırsanız önergem üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Hayır, madde üzerindeki konuşma
nızı, o kadar süre ile yapabilirsiniz; önerge üzerinde, 
hayır. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
«Kredi ve borç alma yasağı» başlığını taşıyan bu 

madde, sayın arkadaşımızın belirttiği gibi, gerçekten 
çok sert. «Siyasî partiler, hiçbir şekilde hiçbir yerden 
ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız olarak kredi 
veya borç alamazlar.» deniliyor. Şimdi, bu maddeyi 
«hiçbir» parantezine alırsak, herhalde daha uygun 
düşer. 

Şimdi düşünün sayın üyeler, bir partinin genel 
başkanı bir Cuma günü saat 17'0ö'de bir yazı yazdı
racak, daktilonun şeridi bitmiş; avansı bulunduran 
muhasip de yok... 

AVN1 ŞAHİN — Cebinden alsın. 
KAMER GENÇ — Cebinden almaya kalkarsa, 

bu maddeye göre suçlu. Maddeyi okursanız, bu mad
denin altından çıkan anlattı bu. «Rüşvette 5 lira da 
aynıdır 5 milyon lirada aynıdır.» denilir; bu felsefe 
içinde, kredide de 5 lira da aynıdır 5 milyon lira da 
aynıdır. Siz daktilo yazacaksınız, daktilo şeridiniz 
bitmiş, avans alan muhasibiniz de yok, gidip bir yer
den şerit almanız lazım; orada bir arkadaşınız «Ben 
sana parasını vereyim git şunu dışarıdan al gel.» dese 
suçlu olacak. Bu Kanun maddesinin ifade ettiği man
tık, bana göre bu. Kusura bakmayın, yani biraz siv-
rilmiş bir misal verdim de o bakımdan; yani üç tane 
«hiçbir» var, o kadar vurgulanmış ki, artık bu, peşin 
paran varsa alış veriş yapacaksın, peşin paran yoksa 
oturacaksın anlamına geliyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Şimdi, ben burada bir önerge verdim. Bu öner

gem, 62 nci madde ile de biraz ilgili. Siyasî partilere 
Devlet yardımı, eski Kanun uygulamalarında Bütçe 
Kanununun (B) cetvelinde yazılı gelirlerin beşbinde 
biri nispetinde yapılırdı. Ben, bu şekilde yapılan ba
ğışın partilere verilmesini önerdiğim gibi, aynı za
manda bizim cemiyetimiz kalkınmakta olan bir ce
miyet; sosyal bakımdan çok değişikliğe uğrayan bir 
cemiyet; birtakım fikirlerin ve toplum olaylarının 
süratle geliştiği bir cemiyet; bu itibarla, ben, birta
kım siyasî fikirlerin temsilcisi olan partilerin de ku
rulmasına kesinlikle taraftarım. Yani, bunun önlen
mesini istemiyorum. 

— 209 



Danışma Meclisi B : 63 24 . 2 . 1983 O : 4 

Şimdi, bu maddede Şöyle bir öneride bulunuyo
rum. Diyorum ki, bir parti Türkiye çapında 34 ilde 
(Yani, seçime girebilecek nitelikte) bir teşkilat kuru
yorsa; ona, Devletin siyasî partilere yapması gereken 
yardımın, o partiye isabet eden miktarın % 10'unu 
kendisine avans verelim. Bir partinin kurulması baş
ka, kurulduktan sonra siyasî faaliyetini idame ettir
mesi başka mesele; buna avans verelim. Siyasî parti 
kurmak, benim anladığım anlamda parası olanların 
kurduğu bir topluluk değildir; fikir itibariyle Tür
kiye'de taraftar bulabilecek nitelikte bir siyasî parti
nin kurulması, gerçek anlamda bir siyasî partidir ve 
eğer bu Türkiye çapında seçime girebilecek nitelik
te bir teşkilat kurmuş ise ve gerçekten grup kurabile
cek nitelikte ve milletvekili çıkarabilecek derecede 
etkinse, buna... 

AVNt ŞAHİN — Etkin değil... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, lütfen, mü

dahale ediyorlar. 
BAŞKAN — Kimse müdahale etmiyor Sayın 

Genç. 

KAMER GENÇ — Ben görüyorum müdahale 
edenleri de, neyse; birgün bu kürsüde onlara gerekli 
dersi vereceğim. 

Bu itibarla, eğer bunlar Türkiye'de grup kurabi
lecek kadar milletvekili çıkarabilecek derecede teşki-
laflanmışsa, bu aldıkları avansı iade etmesinler; ama 
grup kurabilecek derecede Türkiye'de teşkilat kur
makla beraber, milletvekili çıkaramıyorlarsa, o za
man da aldıkları avansı Devlete iade etsinler. 

Benim, burada verdiğim önergemin mahiyeti bu. 
Bilhassa, maddenin yazılışı siyasî partilerin işleyişi 
bakımından, gerçekten büyük bir riziko; yani, de
diğim gibi, misal aslında çok küçük bir misaldir; 
bir çay şekerini almak gerekirse («Kredi» diyor 
çünkü; «Siyasî partiler, hiçbir şekilde hiçbir yerden 
ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız olarak kre
di veya borç alamazlar.» deniliyor.) partinin avansını 
üzerinde bulunduran kişi orada yoksa, 100 lira da
hi olsa, gidip bir bakkala borçlansalar, bu maddeye 
göre cezalandırılacaklar. Bizim, bu Kanunun yoru
mundan anladığımız amaç, budur. 

Değerli arkadaşlar; 
ikincisi, benim üzerinde durduğum önemli mese

lelerden birisi de parti kurulmasından korkulmaması 
gereğidir. Her partinin bir felsefesi vardır; bir mem
lekette millete duyurmak istediği bir fikir felsefesi 
vardır ve bir taraftar toplama iddiası vardır. Aslın

da, çok fikirler memlekette serbest olsa, birtakım 
fikirler yeraltına kaymaz ve ne boyutunun büyük
lüğü, ne de tehlikesi hakkında kimse bir şüphe duy
maz; ama bizim mevcut bir Anayasamız var. O Ana
yasamızın çizdiği sınırlar içinde hareket etmek zo
rundayız. 

Bu itibarla, kanaatımızca bu maddenin düzenleni
şi, partileri ve parti yöneticilerini çok büyük dere
cede ceza tehdidi altında bırakabilecek bir nitelik
tedir. Bizim Komisyonumuz ya hukuku bir tarafa 
itmektedir, gerçi bazı kelimeler hizliim Komisyona 
bazı üyeler tarafından söylendiği zaman sevimli geli
yor, bazı üyeler tarafından söylendiği zaman sevim
siz geliyor, biz bunun farkındayız, yani bu Meclisin 
kurulduğundan beri... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkanım, izahat vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bilahara. 
Siz devam edin Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Kendileri buradan konuş
tuğu zaman, biz kendilerine saygılı davranıyoruz. İn
san düşüncesine saygılı olan bir 'Başkanımızın, herke
sin düşüncesine saygılı olmasını diliyoruz. 

Bu itibarla, biz bu Mecliste gerçekten birtakım 
gerçekleri dile getiriyoruz. Biz halkın içinden gelen 
insanlarız, yani halkın sıkıntısı nereden kaynaklanı
yor; onu dile getirmek zorundayız. Bu maddeyi, so
kaktaki bir vatandaşa (Hukukçu olması şart değil) 
götürseniz ve şunu bir yorumla deseniz; bunun dı
şında bir yorum getiremez. 

«Hiçbir şekilde hiçbir yerde hiçbir kimseden do
laylı ve dolaysız olarak kredi veya borç alamaz.» 
dediğiniz anda, odacıyı gönderip de bir gazete aldır
maya kalktığınız zaman, eğer verdiğiniz para yet
meyip de ona 20 lira borçlu kaldığınız zaman, bu 
maddeye göre suçlu oluyor. Bu madde üzerinde daha 
önce sorduğum bir soruda; Siyasî Partiler Kanununu 
getiriyoruz, bunda siyasilere güvensizlik duyuyoruz; 
işte burada bu güvensizliğin bir diğer noktası... 

Bu itibarla, bu maddenin bu yazılışında gerçekten 
büyük tehlike var. İkincisi, bu tehlikenin dışında, 
Türkiye'nin gelişimine paralel olarak yeni yeni do
ğacak partilerin Türkiye'de teşkilatlanmasını temin 
edebilecek şekilde, bunlara Devlet yardımı da yapıl
dığı takdirde ve gerçekten Türkiye'de eğer kendisine 
güveniyorsa, bir parti grubu kurabilecek sayıda mil
letvekili çıkarabilecek nitelikte taraftar bulacağına 
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inanıyorsa bunlara devletin her sene partilere verme
si gerekli olan yardımın % 10'unu avans olarak ve
relim, banka garantisi, millî bankaların alacakları 
teminat karşılığında bunların bir teminat da aramak 
suretiyle. Eğer kendisi tabiî bu teminatı vermekle be
raber Türkiye'de teşkilat kurmuş ve 20 tane millet
vekili çıkarabilecek gücü yoksa o zaman parasını da 
alsın, masrafını... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, rica edi
yorum, lütfen... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bağlıyorum. 
Bu itibarla bu yaptığı masraflar da kendi kese

sinden gidecek ve bunu tanımaktan, bana göre hiçbir 
sakınca yok. önergemin de bu yönde olduğunu be
lirterek saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTC — Sayın Başkan, arkadaşımızın bir 
noktayı aydınlatmasını rica ediyorum. Dedi ki, bir 
kelimeyi bir arkadaş söylerse kabul ediyorlar, baş
kası söylerse kabul etmiyorlar dedi. Ağır bir itham 
geliyor bu Komisyonumuz için. Cidden rica ediyorum. 
Gayet ciddiyim Sayın Başkan, lütfen açıklasın efen
dim. «Komisyon hukuku bir tarafa itiyor» dedi; onu 
bırakıyorum bir tarafa, arkadaşlarım itiraz ediyorlar, 
onu bırakıyorum bir tarafa; ama aynı kelimenin bir 
arkadaş tarafından söylendiği zaman kabul etme
miz, diğerinde reddetmemiz, yani arkadaşlar arasın
da bir ayrım yapmamız Komisyonumuzun şimdiye 
kadar izlemediği bir tutumdur. Lütfen... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben bir şey 
söyleyebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Genç, lütfen oturun, 
konuyu ben... 

KAMER GENÇ — Yalnız «Gayri ciddî» keli
mesini kullandılar... 

BAŞKAN — Siz oturun, ben cevap vereceğim. Ri
ca edeyim Sayın Genç, rica ediyorum. 

Sayın Aldıkaçtı, bu Mecliste hiç kimse Komis
yonumuzun Başkanı, Sözcüsü veya Başkanvekilinin, 
bir kısım üyelerin görüşlerine iltifat ettiği, bir kıs
mına etmediği şeklinde bir düşünceye sahip değil
dir. Aslında Sayın Genç de bu şekilde ifade etmek 
istemedi; yalnız cümleleri tertip ederken belki bu şe
kilde bir yanlış mana çıktı. Onun için konunun üze
rinde sizin de durmamanızı, Sayın Genç'ten de rica 
ediyorum, artık konuyu üstelememesini bilhassa ri
ca ediyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Tamam Sayın Genç, rica ediyo

rum. Rica ediyorum, gecenin bu saatinde... 
KAMER GENÇ — Sayın Komisyon Başkanı 

«Gayrî ciddî» dediler. Ben gayrî ciddî fikirler söyle
mem burada, ciddî fikirler söylerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, her iki tarafa da 
teşekkür ederim. ' 

Sayın Komisyonun, söz alan üyelere cevaplarını 
rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Gerçekten bu madde gayet keskin bir şekilde 
herhangi bir siyasî partinin herhangi bir yerden her
hangi bir şekilde kredi veya borç almasını önlemek 
maksadıyla düzenlenmiş bir maddedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım Hazine yardımını sa
vunurken özellikle ve güçlü bir şekilde bir noktaya te
mas ettiler; siyasî partileri bazı kişilerin ipoteğinden 
kurtarma. Siyasî partiler birtakım kapital sahipleri
nin tahakkümü altında olmamalıdır dediler. îşte bi
raz bu madde onu sağlamaya çalışıyor bendenize 
göre. 

Siyasî parti acaba kimden borç alabilir?... Herhal
de rastgele bir vatandaştan, bir işçiden, bir esnaftan, 
bir fakirden siyasî partinin borç alma imkân ve ihti
mali yoktur. O halde siyasî partinin borç alacağı ki
şi zengin, kapitan sahibi ve arkadaşlarımın çok evvel 
bahsetmiş oldukları tahakküme mütemayil ve mü
sait kimselerdir, işte bu madde biraz herhalde onu 
önlemeye çalışıyor. Arkadaşlarımın kendi görüşleri
ne paralel bir madde olduğu inancındayım bendeniz. 

Diğer taraftan siyasî partilerin bir ticarî kuruluş 
gibi krediyle, borçla iş görmeleri, çalışmaları aslın
da düşünülecek 'bir keyfiyet de değil. Yani siyasî par
tiler bütün ticaret erbabıyla ilgili olan bu gibi mües
seselerden uzak olmak zorundadırlar bendenize göre. 
Diğer taraftan, eğer siyasî partilerin borç veya kredi 
alma imkânları onlara tanınırsa, yukarıda 68 inci 
maddedeki bağışlara hudut koymanın anlamı da kal
maz. Peki siyasî partiler bu kredi ve borcu hangi 
hududa kadar alacaktır; kaç milyon, kaç milyar li
raya kadar?... O itibarla, eğer siyasî parti bir kibriti 
alacak paraya sahip değilse bir ülkeyi nasıl idare et
meye kalkışabilir?... Yani bu son derece izahı gayrî 
kabil bir görüş gibi geldi bendenize. 
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Tabiî takdir Yüksek Komisyonumuzundur. Eski 
Siyasî Partiler Kanununda siyasî partilerin borç ve 
kredi alacaklarına dair hüküm vardı. Bundan pek çok 
dedikodular çıkmıştır, basına intikal etmiştir, hatta 
bu yüzden Yüce Divanda davalar görülmüştür. Yük
sek Kurul isterse eski hüküm aynen geri gelebilir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Efendim, soru soracak arkadaşlarımızın isimle

rini tespit ediyorum : Sayın Akkılıç, Sayın Öney, Sa
yın Cebeci, Sayın Tutum ve Sayın Güray. 

Sayın Akkılıç, 'buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımız haklı olarak bu madde
nin gerçekten ve bilinçli olarak keskin bir şekilde ya
pıldığını, düzenlendiğini açıkladılar. Haklıdırlar efen
dim bu noktada. Gerçekten bankalar olsun, şurası 
burası olsun, belki ileride partiler bunları istismar 
eder; doğrudur. Ancak büsbütün de elini kolunu bağ
lamak öyle umuyorum ki, çeşitli komplikasyonlara yol 
açabilir. Sonra dediler ki, «IBiz çeşitli şahısların siya
sî partileri tahakküm altına almamalarını önlemek 
için bunu yaptık.» Ama biraz evvel yukarıda 68'inci 
maddede 500 bin liraya kadar bağışta bulunmayı ka
bul ettik. Öbür taraftan borç alma veya kredi alma
yı önlüyoruz. Acaba bu ikisi arasında bir tenakuz yok 
mudur derim. Bu, partilere bu şekilde tahakküm ku
rulamaz mı?... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Azgur. 
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Bu madde bu şekliyle yazıldığında siyasî parti ve 
teşkilatlarının gerçekten herhangi bir malı; mesela 
bir seçim otobüsünü, mesela bir teşkilatına koyacağı 
bir televizyonu taksitle alması mümkün değildir. Bu
nu mu anlıyoruz acaba?... Bu da bu yasağın içinde 
mi?... 

BAŞKAN — Evet Sayın Azgur?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ

GUR — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — «Evet» diyorlar efendim. 
Sayın Cebeci, buyurunuz. 
ABDÜLBAKt CEBECİ — Sayın Başkanım, 68'in

ci maddenin son fıkrası «Herhangi bir surette aynî ve
ya nakdî yardım ve bağış alamazlar» biçimindedir. 
Sayın Yolga burada bir de «Dolaylı ve dolaysız» söz
cüklerinin ilavesini istediklerinde Komisyon «Herhan
gi bir surette» sözcüklerinin bunu ifade ettiğini söy
leyerek katılmadılar. Şimdi 69'uncu maddede de «Si
yasî partiler hiçbir şekilde hiçbir yerden ve hiçbir 
kimseden dolaylı veya dolaysız olarak kredi ve borç 
alamazlar» denilmektedir. Komisyonun 68'inci mad
dede ileri sürdüğü mantıkla düşünürsek, bu maddede 
de «Hiçbir şekilde» sözcüklerinin «Dolaylı ve dolay
sız» sözcüklerini de kapsadığı anlaşılacağına göre 
buradaki inceliği anlayamadım; Komisyonun izahını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Buyurun Sayın Azgur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Efendim, çok teşekkür ederim Sayın Cebe
ci'ye. 

Ben «Herhangi bir surette» deyiminin «Dolaylı 
veya dolaysız» deyimini karşıladığı görüşünde idim, 
«Hiç kimseden» deyimiyle bir mukayese yapmadım. 
Yani buradaki kelime çok başka... 

ABDÜLBAKt CEBECİ — «Hiç kimse» değil, 
«Hiçbir şekilde» «Hiçbir şekilde» ile «Hiçbir suret-
te»nin bir farkı yok. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — «Herhangi bir surette» nin yerine «Dolaylı 
veya Dolaysız» kullanılabilir. Ama «Herhangi bir su
rette» den sonra; bendenize göre bu benim naçiz gö
rüşümdür, böyle mütalaa ettim ben, «Herhangi bir 
surette» den sonra ayrıca «Dolaylı veya dolaysız» de
mek 'bir tekrardan ibaret olur diye düşündüm. Onun 
için orada öyle cevap verdim. Burada da bu görüş
teyim yine. Bu «Dolaylı veya dolaysız» müstakil 
kullanılmıştır diyorum bendeniz. 

Teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım, siyasî partilerin bağış ve
renden ayrıca borç alacakları ihtimali de vardır tabiî. 
Bizim endişemiz, bu bağış miktarını aşar nispette bir 
muvazaaya imkân tanımamak. Yani bütün endişe
miz budur. Siyasî partiler daha ziyade bağışta bulu
nacak kişilerden borç isteyebilirler, yani durumu mü
sait olanlardan, hali vakti yerinde olanlardan. O za
man da bağış miktarını belli bir oranda dondurma
nın hiçbir anlamı kalmıyor. 

Sadece bu kadar cevap vereceğim; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Komisyon Söz

cüsünün son yaptığı açıklamadan şunu mu anlıyoruz; 
zabıtlara geçmesinde çok büyük bir önem olduğu ka
nısındayım efendim. 



Danışma Meclisi B : 63 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, buyurunuz. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, 648 sayılı 

Yasada kredi yasağıyla ilgili bir hüküm var. Şimdi bu 
hüküm yeterli bulunmamış herhalde uygulamada de
ğerli Komisyona bazı bilgiler intikâl etmiş durumda 
ki, kredi yasağıyla yetinmemişler, şimdi tartışdığımız 
69 uncu maddeyi sevketmişler. 

Benim sorum şu : 648 sayılı Kanunda kredi ya
sağı var; hangi somut bilgilerin ışığı altında, bütün 
borç olmada dahil, taksit de dahil her şeyi yasak
layacak bir düzenlemeye gerek görmüşler. Lütfen bu 
verileri bu Meclise açıklasınlar?. Hangi partiler tat
bikatta hangi tür borç ve kredi almak suretiyle görev
lerini kötüye kullanarak son derece ciddî, vahim olay
lara neden olmuşlar?. Bunu lütfen, hangi bilgiler var
sa, Komisyondan bunların açıklamalarını istiyorum. 
Birincisi bu. Tabiî Tasarının gerekçesinde, hemen 
hemen küçük bir atıf dışında bir bilgi yok. Tasarının 
gerekçeslini okuduğumuz zaman madde gerekçesinde 
buna rastlamıyorsunuz. 

İkinci sorum Sayın Başkanım. 
Bu, borç ve kredi hangi halde dolaylı sayılır?. 

Dolaylı borç ve kredi hangi kanunda tanımlanmış
tır?. Lütfen bunu da açık seçik madde numarası zik
rederek bana lütfen bu konuda bilgileri varsa sun
sunlar. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Azgur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım; Sayın Tutum, evvela «Han
gi bilgilere istinat edilmek suretiyle bu madde düzen
lendi» dedi. Efendim, bunu hemen arz edeyim. Yas-
sıada'dan devreden davalar vardır; Yüce Divan sı
fatıyla Anayasa Mahkemesi tarafından görülmüştür. 
Bunları eğer isterlerse, alırım Anayasa Mahkemesin
den kendilerine takdim ederim ayrıca. Tazyikle kredi 
alındığı için Yüce Divanda yargılanan bakan var
dır; bir parti adına... 

CAHİT TUTUM — 1961 Anayasasından sonra. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Evet. 

İkincisi; «Dolaylı ve dolaysız kredi nasıl olur?.» 
diye sordular. Efendim, bu bir muvazaa yoluyla el
de edilen kredidir tabiî. Doğrudan doğruya bir ban
ka, bir siyasî partiye kredi vermez de bir şahsa ve
rir; o partiye mensup bir şahsa verir ve oradan ba
ğış yoluyla alabilir bunu. Bu, muvazaa yoluyla elde 

— 213 

24 . 2 . 1983 O : 4 

edilen pir kredidir. Bunun gibi, daha pek çok örnek 
vermek mümkün olabilir efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayan Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, se
çim sathı mailinde partinin genel başkanı olan baş
bakan, yanında bazı milletvekilleri de olduğu halde 
bir küçük il'e gidiyor, o gün bir sürü masraf yapıla
cak, 5 milyon, 10 milyon gibi. Şimdi, bu parayı bula
mıyorlar. Bazı yerlerde banka veriyor veya vermiyor; 
krediye ihtiyaçlan var, bunu alamıyorlar. Ne ola
cak, bunlar ne yapabilirler; nasıl idamei hayat ede
cekler?.. Aynı şekilde kredi almak daha az bağımlı 
kılan ve daha onurlu bir durum değil mi acaba?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Azgur. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkan, zannediyorum daha evvel ki 
cevaplarımda buna kısmen temas etmiştim. Aslın
da, siyasî partilerin küçük ihtiyaçlarını elbette ki 
giderebilme imkânları, ihtimalleri vardır mahallî teş
kilat olarak. Yani, arkadaşlarım, Siyasî Partiler Ka
nunundaki malî imkânların son derece kısıtlı, son de
rece sınırlı ve âdeta buradan bir santim dahi dışa
rıya çıkmanın mümkün olmadığı bir olay gibi, mü
talaa ediyorlar. Ben, gerçek hayatın ve tatbikatın 
böyle olduğunu pek tahmin etmiyorum. Yani, bir si
yasî partinin bir bakkaldan kibrit alması, elbette ki 
o siyasî partinin kapatılmasına yol açmaz veya o 
siyasî parti kredi aldı diye, o siyasî partinin kibrit 
parası kadar Hazineye irat kaydına Anayasa Mahke
mesi karar vermez elbette. Yani, bu gerçek hayatı 
biraz daha large, daha geniş kabul etmek gerektiği 
görüşündeyim bendeniz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler... 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, bir tavzih
te bulunmak mümkün mü? acaba ve zabıtlara geç
mesi bakımından?. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Değerli üyeler, önergelere geçiyorum; yalnız Sa

yın Genc'in önergesini burada işleme koymak müm
kün değil; çünkü önerge devlet yardımıyla ilgili. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, kredi de 
var. tkinci kısmı kredi ile ilgili; birinci kısmı 62 nci 
madde; ama bu... 
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BAŞKAN — Devlet yardımıyla ilgili olan kısmı 
işleme koyamıyorum; çünkü aynı mahiyette üç öner
ge vardı bu üç önerge 62 nci madde Komisyondan 
geldikten sonra üzerinde durulacaktı. Krediyle ilgi
li olduğunu söylediğiniz ikinci maddeyi okutuyorum. 

KAMER GENÇ — Efendim, baştan beri okun
sun müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız efendim,, ri
ca edeyim; devlet yardımını tekrar etmekte bir ma
na yok. Genel Kurula zaman kaybettirmeyelim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 69 uncu maddesinin, 

başlığıyla metni aşağıda yazılı olduğu biçimde de
ğiştirilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Kamer GENÇ 

«2. Yetti kurulan siyasî partilerden en az 34 il
de, 40 inci maddede yazılı esaslara uygun 'biçimde 
teşkilatını kurmuş olanlara, yukarıdaki bendin birin
ci fıkrasında belirlenen ödeneğin % 10'u kadar pa
ra, bir defaya mahsus olmak üzere, avans olarak 
ödenir. 

ödemenin yapılması için, ilgili siyasî partinin, 
başvuru yazısına 8 inci maddede söz konusu kuru
luş bildirisinin İçişleri Bakanlığınca onaylı bir ör
neği ve teşkilat kurulan illerin müteşebbis il yöne
tim kurulu üyelerinin ilgili valiliklerce onaylı isim 
listesi örnekleri ile istenen avans miktarına eşit mik
tarda olmak üzere, millî bankalardan birinden alın
mış banka teminat mektubunun eklenmesi zorunlu
dur. 

Birinci fıkrada gösterilen avansın ödenmesi, ilgili 
siyasî partinin başvurmasını takip eden 10 gün için
de yapılır. 

Bu Ibent gereğince siyasî partilere ödenen avans, 
ilk milletvekili genel seçimlin sonuçlarına göre, ilgili 
siyasî partiye, birinci bent hükümleri dairesinde ta
hakkuk edecek ilik 'beş yıllık istihkaklardan beş eşit 
taksit halinde kesilerek kapatılır. Bu yoldan kapatı
lan avanslara faiz uygulanmaz. 

Bu bent uyarınca avans alan siyasî partilerden, 
her ne sebeple olursa olsun ilk genel seçime katılma
yan veya bu seçimde % 5 'ten az oy alan veyahut 
kapanan veya kapatılmasına ikarar verilen ile ıbu 
bendin ikinci fıkrasında söz konusu parti kurucu
ları ve müteşebbis il yönetim kurulu üyeleri, avans 
paranın tamamından müştereken ve müteselsilden so
rumlu tutulurlar.» 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, o birinci fık
ra 62 nci maddeye atıfta olabilir. 

BAŞKAN — Krediyle alakası olmayan bir tek
liftir.,.. 

KAMER GENÇ — Efendim, avans ve krediy
le ilgili. Nasıl ilgisi yok; avans ve krediyle ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge üzerinde söz 
hakkınız yok; çünkü madde üzerinde görüştünüz. 
Okunmuştur mademki Komisyonun görüşünü rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-
GUR — Sayın Başkanını, evvela bu zatın, çok say
gılı olması gerekir. Komisyona, anlamıyor gibi, bir
takım sözler söylemeye başladı; deminden beri za-
tıâliniz ikaz ediyorsunuz; fakat bir türlü; esefle üzün
tüyle görüyorum ki, devam ediyor tecavüze. 

(Sayın Başkanım, 'bu Hazineden yardımla ilgili bir 
madde. Avans adı altında evvela Hazineden peşin 
bir ödeme isteniyor. 'Bunun yeri elbette ki 62 nöi 
madde olmak lazım gelir. Eğer Hazineden yardım 
kabul edilirse, ondan sonra bu peşin mi olacak, avans 
mı olacaik, nasıl olacak? Bu, sonradan düzenlemesi 
gereken bir maddedir. O itibarla bunun yeni bu mad
de değil tabiî. 

Teşekkür ederim efendim. 
(BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeyi işleme ko

yamıyorum. 
69 uncu maddeyi Komisyondan geliş şekliyle oy

larınıza sunuyorum. IKabul edenler... Kabul etme
yenler... 69 uncu madde kabul edilmiştir. 
70 inci maddeyi okutuyorum. 
Amaç dışı taşınmaz mal elde etme yasağı 

'MADDE 70. — Siyasî partiler amaçları dışında 
taşınmaz mal elde edemezler. 

22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanu
nunun 52 nci maddesinin son fıkrası hükmü, siyasî 
partiler için uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Sayın Çakmakçı, Sayın Uzunoğlu ve Sa
yın Yolga'dır efendim. 

Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Saym Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Geç saatte kısa konuşmaya çalışacağım. 
Kabul buyurduğunuz 39 uncu madde dolayısıyla 

bir önergemizde Sayın Yolıga ile aynı şeyi düşün
müşüz. Bu Tasarının 120 nci maddesinde, Cemiyet
ler Kanununun hangi maddelerinin uygulanmayaca
ğına dair özel bir bent var. «Uygulanmayacak ka-
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nun hükümleri» diye. 39 uncu maddede «Cemiyetler 
Kanununun 48 inci maddesi uygulanmaz» denmişti. 
Oraya atalım, 39 uncu madde metinden çıksın demiş
tik ve nazara alınmıştı. 

Burada da aynı şey var, 70 inci maddenin ikinci 
fıkrasında; «20.11.1972 tarihli 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 52 nci maddesinin son fıkrası hük
mü, siyasî partiler için uygulanmaz.» ı orada 120 nci 
maddede esasen varolan düzenlemede 40 inci, 48 in
ci, 52 sonuncu maddeleri uygulanmaz derseik, ayrı 
madde düzenlemesine hacet kalmaz. 

Bir de, önergemde olmayan bir küçük redaksi
yona işaret etmek isterim, iktisabın karşılığı olmak 
üzere «... mal elde edemezler.» denmiş. Acaba, bu 
daha hukukî olmalk üzere «Mal edinemezler.» şekli 
daha iyi bir ibare olamaz mı?... 

Bu noktaları arz edeceğim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar; 

Benim temas etmek istediğim ve bu yönde öner
ge vermiş bulunduğum hususa Sayın Çakmakçı te
mas buyurdular. O da, maddenin kenar başlığı: 
«Amaç dışı taşınmaz mal elde etme yasağı.» Bu 
para para hükmündeki menkul değerler, ürünler, ka
zançlar, gelirler için kullanılan bir deyimdir. Nite
kim, özellikle 62 nci maddede «Siyasî partiler aşa
ğıda çeşitleri belirtilen giderleri elde edebilirler» de
niyor. Bunun yerine yine Sayın Çakmakçı'nın ifade 
ettiği gibi, «Amaç dışı taşınmaz mal edinme yasağı» 
şeklinde düzenlenirse maddenin başlığı daha uygun 
olacaktır. Buna uygun olarak birinci fıkra da «Siya
sî partiler amaçları dışında taşınmaz mal edinemez
ler.» denilebilecektir.( 

Sayın Başkanım; 
İkinci husus, önergemin dışında olmak üzere, 

ikinci fılkra ile ilgili olarak; 22.11.1972 tarih ve 1630 
sayılı Dernekler Kanununun 52 nci maddesinin son 
fıkrası...» «Burada sadece 52 nci maddenin son fık
rası» demekle yetinmemeli zannımca. Buna bir açık
lık getirmek üzere, «52 nci maddesinin Bakanlar 
Kurulunun bazı derneklere ihtiyaçlarından fazla ta
şınmaz mala sahip olma yetkisi verebilmesine iliş
kin son fıkrası hükmü siyasî partiler için uygulan
maz.» şeklinde ibir düzenleme yapabilirsek maddeye 
açıklık getirmiş oluruz sanırım. 

Teşekkür ederim; saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Yollga, buyurun efendim. 
NAMİK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; 
«Mal edinilmesi» yerine «Edinme» önerilerine 

'bendeniz de katılıyorum. Bu maddenin esas hüküm
leri bakımından sanıyorum ikinci fıkrayı^ tamamiyle 
çıkarmak hiçbir mahzur taşımayacaktır. Çünkü bi
rinci fıkrada «Siyasî partiler amaçları dışında taşın
maz mal elde edemezler.» deniyor. Zaten, 1972 tarihli 
Kanunun 52 nci maddesinde söz konusu olan Ba
kanlar Kurulunun izin verebilmesi durumu; daha 
fazla mal alabilmesine, teminine izin verebilmesi 
durumu vardır. 'Burada zaten «Bu amaçların dışın
da mal temin edemezler.» diye bir de hüküm vardır. 
Bunlara ayrıca başka bir bakımdan kısıtlama geti
rilmesine gerek yok sanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga, 
Değerli üyeler, Komisyondan sorusu olan başka 

sayın üye?... Yok. 
Sayın Azgur, sayın üyelere lütfen cevap vere

lim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkan; 

Değerli arkadaşlarımın «mal edinme» yönünde
ki tekliflerini biz de uygun görüyoruz. O itibarla 
hem maddenin matlabı, başlığı, hem de içerisindeki 
deyim «mal edinme» olarak düzeltilirse uygun olur. 
Matlap «Amaç dışı taşınmaz mal edinme yasağı» 
Madde 70 «Siyasî partiler amaçları dışında taşınmaz 
mal edinemezler.» Bu şekilde düzeltilirse, belirtilmiş 
olduğu gibi, «İktisap» karşılığını daha iyi ifade et
miş olur. 

Diğer taraftan, Sayın Çakmakçı'nın ikinci fıkra
nın buradan çıkarılarak 122 nci maddeye dahil edil
mesi yolunda bir görüşü vardı. Efendim, biz yaban
cı kanunların illgili hükümlerini bir sistematik için
de belirtmeye çalıştık. Yani, konusuna göre, hangi 
konuda, nerede hangi kanunun uygulanmaması veya 
uygulanması gerekiyor ise, o yerde onu belirtmekte 
daha büyük yarar gördük. Çünkü Siyasî Partiler 
(Kanununu eline alan, o ilgili konuyu okurken o 
maddeye göz gezdirecek ve böylece daha kolay bir 
şekilde anlamış olacak diye düşündük meseleyi. Es
ki Siyasî Partiler Kanunu da aynen bu sistemi gözet
miş idi. O itibarla biz de, bu mülahaza ile o siste
me sadık kaldik. 

Bunun dışında, Sayın Yolga, bu hükmün tamamen 
çıkmasında yarar olduğu görüşünü ileri sürdüler. 
Dernekler (Kanununun 52 nci maddesinin son fık-
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rası «Bakanlar Kurulu bazı derneklere ihtiyaçların
dan fazla taşınmaz anala sahip olma yetkisi verebi
lir.» diyor. (Bunun uygulanmasını doğru bulmadığı
mız için buraya biz «bu madde uygulanmaz» de
dik, Şimdi yukarıdaki husus, 70 inci maddenin bi
rinci fıkrası «Siyasî partiler amaçlan dışında taşın
maz mal elde edinemezler.» Amaçla ihtiyacı ayır
mak gerekir şüphesiz, Birinci fıkra, amaç dışı mal 
edinememeyi düzenliyor; ûkinci fıkra, ihtiyaçtan 
fazla Bakanlar Kurulunun mal edinmesine izin ver
meyeceği yolunda bir düzenleme getiriyor. O itibar
la Ibiz, her iki fıkranın da ayrı ayrı anlamı olduğu 
görüşündeyiz ve burada kalmasında yarar olduğu 
kanaatindeyiz. 

Sayın Uzunoğlu, 'biraz daha fıkraya sarahat ve
rilmesinin isabetli olacağını söylediler. 'Biz bu ıkısa 
cümle ile maksadın anlaşıldığını zannediyoruz. Esas 
olan, ibelli bir kanunun maddesine ve fıkrasına atıf
ta bulunmaktır. Mutlaka bunu tetkik eden, o mad
deye bakmak lüzumunu zaten hissedecek. Başka 
maddelerde de buna ıbenzer atıflar vardı. Bir açık
lamayı gerekli görmüyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Değerli üyeler, önergelere geçiyorum. Sayın Uzun

oğlu, sizin önergenize katılmışlar, işleme koymaya 
gerek ka'knıyor. 

Sayın Yolga'nın önergesi var. Sayın Yolga, ve
rilen açıklama yeterli midir? Önergenizi değerlen
dirmek üzere Komisyondan görüş alarak oylayım 
mı efendim? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Biraz önce arz 
ettiğim kanaati muhafaza ediyorum: Birinci fıkra 
kesindir ve ayrıca Tasarı ıbaşka bir maddesinde Der
nekler Kanununun bu Kanuna aykırı olan hüküm
lerinin siyasî partilere uygulanmayacağını kabul et
miştir. ikinci fıkrasının silinmesi bir sakınca doğur
maz. 

BAŞKAN — Sayın Yolga'nın önergesinin lehinde, 
aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
Sayın üyeler; 

Sayın Yolga ilk görünüşte haklı gibi gelecek bir 
önerge vermiş bulunuyorlar. Diyorlar ki, «Siyasî par
tiler amaçları dışında taşınmaz mal elde edinemez
ler» dendiği halde, (Kabul ettiğimiz şekle göre) ar

tık bunun dışında Dernekler Kanunundaki istisnaî 
hükmü burada zikretmeye gerek yok. Çünkü bizim 
elimizdeki Taslak diyor ki, «Bu Kanuna aykırı olma
yan Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olma
yan hükümleri uygulanır» dendiğine göre, bunu bu
rada zikretmeye gerek yoktur» diyorlar. «Artık, istis
naî hüküm uygulanmaz» deyip bu son fıkrayı kal
dırmak istiyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — Sayın Başkanım, Sayın Yolga'nın önergesine 
karşı, Sayın Kırcalı'nın belirtmiş olduğu görüşü ay
nen benimsiyoruz. Gerçekten tamamen mana farkı 
vardır, ifade farkı vardır. Birinci ve ikinci fıkrala
rın yerlerinde kalması icabeder. 

Halbuki dikkat edilirse, Dernekler Kanununun il
gili 52 nci madesinde de şöyle deniyor : «Taşınmaz 
mal elde edilme (Yahut mal edinme) : Dernekler, ika-
metgâhlarıyla amaç ve faliyetleri için gerekli olan
lardan başka taşınmaz mallara sahip olamazlar.» Bu, 
görülüyor ki, bizim konuşmakta bulunduğumuz mad
denin birinci fıkrasının tam paralelidir; ama ikinci 
fıkra geliyor bunun arkasından; (işte bizim burada 
uygulanmasını arzu etmediğimiz husus) dernekler için 
istisnaî olarak uygulanması Dernekler Kanununa göre 
mümkün olan hükmün, bizim Kanunumuzda uygu
lanmasını arzu etmediğimiz, Bakanlar Kuruluna yet
ki tanımadığımız hüküm : «Bakanlar Kurulu, bazı 
derneklere ihtiyaçlarından fazla taşınmaz mala sahip 
olma yetkisi verebilir.» diyor. Dernekler Kanunu
nun 52 nci maddesi istisnaî olarak. îşte bizim Komis
yonumuz, eski 648 sayılı Kanun ve eski Cemiyetler 
Kanununun buna ait istisnaî hükmünün siyasî parti
ler için uygulanmamasını arzu etmiş. Bu sebeple Sa
yın Komisyonumuzun kabul etmiş olduğu hüküm ye
rindedir; ama bu hükmün bir zayıf noktası var, zayıf 
değil de bilakis şunu ortaya koymak istiyorum : Der
nekler Kanununun burada zikredilmesinde zafiyetler 
var. Yarın Dernekler Kanunu değişebilir. 163!0 sayılı 
Kanun değil, şu veya bu sayılı kanun olabilir. Bu
rada, Sayın Uzunoğlu'nun istediği şekilde açıklamada 
bulunup, hükmü o şekilde tesis etmek, «Dernekler 
Kanununda buna ait tanınacak istisnaî hükümler bu
rada geçerli değildir.» demek, isabetli olur kanısın
dayım. Bu sebeple iki, üç önergeyi birleştirip bir ne
ticeye varmak isabetli olur. 

Saygılar sunarım efendim. 
' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Sayın Çak-
makçı'nın ve Sayın Yolga'nın önergeleri birleşiyor... 
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Yalnız, Sayın Kırcalı, «Dernekler Kanununun de
ğiştirilmesi ihtimali vardır. Bu itibarla, hem tarihi, 
hem de kanun numarası, yani 1630 sayılı Dernekler 
Kanunu değiştirilecektir. O itibarla, bu numaradan ve 
tarihten bahsetmekte bir mana yoktur.» dediler. 

Aslında önemli olan, bu Kanunun hangi madde
sinin, hangi anlamda buraya konmuş olduğudur. Bu 
anlam son derece önemlidir. Nitekim, bundan evvel 
de Dernekler Kanununun telefi bir kanun vardı; Ce
miyetler Kanunu. 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunun
da hep o Cemiyetler Kanununa atıf vardı; fakat Ce
miyetler Kanunu değişti, onun yerine gelen Dernekler 
Kanununun ilgili maddeleri uygulanmaya devam edil
di.: Yani, Siyasî Partiler Kanununda, bu Dernekler 
Kanununun adı geçmediği halde Cemiyetler Kanunu
nun ilgili maddesine mütenazır olan madde uygulan
dı, devam edildi, gitti. Usul budur bendenize göre. 
Çünkü, ileride hangi kanunun ne zaman değişeceği 
bilinmez. Bu itibarla, yürürlükte bulunan kanunun 
adından, tarihinden bahsedilmek suretiyle ilgili mad
desi zikredilir, ileride değiştirilirse, ona mütenazır ola
rak yürürlüğe giren kanunun maddesi aynen uygu
lanır. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Yolga'nın önergesine Sayın Komisyon ka

tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

Sayın Çakmakçı'nın önergesine Sayın Komisyon, < 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ
GUR — iSayın Başkan, «Edinemezler» deyimine ka
tıldık efendim. 

BAŞKAN — O husus, zaten Sayın Uzunoğlu'nun 
önergesinde gayet sarih olarak belirtilmişti, o var. Yal
nız, önergede Sayın Çakmakçı'nın temas ettiği konu 
«Edinmeme» isteği önergede yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılmıyorlar. Dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Değerli üyeler, 70 nci maddede, başlık, «Amaç dışı 
taşınmaz mal edinme yasağı» haline getirilerek, mad
dede de «Siyasî partiler amaçları dışında taşınmaz 
mal (Elde edemezler kelimesi siliniyor) edinemezler» 
şeklindeki değişiklik ve ikinci fıkra ile birlikte mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Gelir makbuzları 
MADDE 71. — Bir siyasî partinin bütün ge

lirleri, o siyasî partinin tüzelkişiliği adına elde edi
lir. 

Siyasî partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat 
kademelerinin gelirleri parti merkez karar organın
ca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Parti 
teşkilat kademeleri aldıkları ve kullandıkları mak
buzlar dolayısıyla parti merkez karar organına karşı 
malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında 
aynı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanları
nın saklama süresi beş yıldır. 

Sağlanan gelirin miktarıyla, gelirin sağlandığı 
kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleye
nin kimliği ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında 
yer alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok.; 
Madeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 71 inci madde kabul edilmiştir. 

ÎKlNCt BÖLÜM 
Partilerin Giderleri 

Giderlerde usul 
MADDE 72. — Bir siyasî partinin bütün gider

leri o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır. 
Giderlere ait müsbit evrak, özel kanunlardaki 

hükümler saklı kalmak üzere kademelerce beş yıl 
süreyle saklanır. 

Bin liraya kadar (bin lira dahil) giderlerin müs
bit evrak ile belgelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak, 
miktarı ne olursa olsun, bütün giderlerin yetkili yö
netim organının veya merciin kararma dayanması 
şarttır., 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, 
gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir hesap ver
mekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Burada siyasî partilerin tevsiki zorunlu görülen 
1 000 liralık gideri, bana göre çok düşük bir miktar. 
1979 yılında dolar 26 lira iken bugün 200 lira. Yani aşa
ğı yukarı 10 misli değeri artmış, öyle zaman gelecek
tir ki, lokantaya gittiğinizde garsona 1 000 lira bahşiş 
verdiğiniz zaman, bunu garson bile kabul etmeyecek -
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tir, dolmuşun fiyatı 1 €00 lira olacaktır. Böyle olun
ca, partileri normal fonksiyonları dışına çıkarıp da 
belge toplama yoluna gitme gibi, anormal bir duru
ma sevkedecektir. Bu itibarla, 1 000 liralık değer çok 
küçük bir değerdir. Partileri bu kadar sıkı birtakım 
disiplin altına sokmak bence doğru değildir. Bilmi
yorum. Komisyonumuz hangi düşünce ile bunları bu 
yola sevketmiştir. 

Bir partide önemli olan, dürüst ve haysiyetli in
sanların yer alması ve bunlara da bu felsefe içinde 
toplanmış insanlara da itimat etmek lazımdır. 1 000 
liralık böyle sabit rakamlara sığdırmak bence müm
kün değildir. 

Bunu bir örnekle izah edeyim : 1970'lerden evvel 
gelir vergisinde götürü usul sistemi kabul edildiği za
man en fazla 8 000 liralık matrah tespit edilmişti gö
türü mükelleflere. Bu da en ifazla 300 lira vergi tutu
yordu. Birdenbire 1981 yılında 81 bin, 90 bin, 100 
bin lira gibi vergi kabul edildi. Yani, Türkiye'de eko
nomik sistem o kadar değişiyor ki, yani biz de bu 
şartlar içinde yaşayan insanlarız. Bu şartları bir tara
fa itip de böyle rakamla sabit birtakım şeyler kabul 
ettiğimiz zaman ileride telafisi imkânsız güçlüklerle 
karşılaşıyoruz. 

•Bu itibarla, yani bir siyasî parti, bugün Türkiye'de 
teşkilatlanmış, bir anda belki 500 bin kişilik insanları 
bir meydana toplayabilecek nitelikteki bir partiye 1 000 
laraya kadar bir masrafı tevsik dışı bırakıp, ondan 
sonra, bin lira üzerindeki masrafları tevsike zorla
mak biraz da hakkaniyet ve adalet kurallarına, mem
leket gerçeklerine aykırı düşer, 

iBu itibarla bu maddenin memleket gerçeklerine 
uymadığı inancındayım; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ-

GUR — Sayın Başkanım; 
(Bir siyasî partinin gerçek gelirlerinin denetlenme

si, ancak giderlerinin denetlenmesiyle mümkün olur. 
Yani, giderleri eğer denetlenme imkânına sahipse, o 
siyasî partinin kanunlarda öngörülenlerin dışında bir 
gelir elde etmiş olup olmadığı o zaman anlaşılabilir. 

O itibarla biz, giderlerin de gayet dikkatli bir şe
kilde denetlenebilmesini öngördük. 

Eski Siyasî Partiler Kanununda 100 liralık bir gi
der müsbit evrak ile belgelendirilmesi gereken bir 

giderdi. Biz, bunu 1 000 liraya çıkardık. Bu 1 000 
lira için de Sayın Erginay Hoca, Vergi Usul Kanu
nundaki bir hükümden istifade etti. Usul Kanuna 
göre, 1 000 lirayı aşan alış verişlerin faturaya bağ
lanması lazım gelir. Yani, ticarî hayattaki alışılage
len usul budur. 1 000 lirayı astımıydı bir alış veriş, 
o, faturaya bağlanmak icabediyor. 

Burada da eğer siyasî parti 1 000 lirayı aşan bir 
gider yapmış ise, bunu mutlaka ya faturayla veya 
başka türlü bir müsbit evrak ile tevsik etmek zorun
da bırakılmıştır. 

Denebilir ki, efendim, 1 000 lira bugünkü değer
ler ölçüsünde biraz azdır; ama 100' defa 1 000 lira 
sarf ederse, bu 100 bin lira eder. Yani eğer hiçbir bel
ge aranmayacak olursa yüzlerce, hatta binlerce bin 
liranın içine sıkıştırmış olduğu sarfiyatı belgesiz ola
rak yapar ve böylece denetimden kurtulmuş olur. 

O itibarla biz, bu 1 000 liranın yerinde olduğu 
görüşündeyiz, 1 000> liradan daha az olursa eğer, bu
nun için hiçbir belge aranmıyor, tevsike lüzum görül
müyor; ama 1 000 lira veya daha fazla bir gider oldu 
muydu bunun için bir tespit etmek icap ediyor. 

Bizim görüşümüz budur; tabiî, Yüksek Kurul bu 
1 000 lirayı değiştirebilir veya takdir ettiği bir rakam 
getirebilir. Yalnız, şunu arz edeyim; Vergi Usul Ka
nunundaki miktar da 1 000 liradır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Değerli üyeler; bu madde üzerinde önerge yok

tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 72 nci madde kabul edilmiştir. 

73 üncü maddeyi okutuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FAUT AZ

GUR — Sayın Başkanım; müsaade eder misiniz efen
dim?.. 

Bu 73 üncü maddede daha evvel Komisyonumu
za iade edilmiş köy ve mahalle teşkilatına dahil bir 
hüküm de var. O itibarla bunlar irtibatlı oluyor köy 
ve mahalle teşkilatıyla. Bunu bilahara görüşelim. 

BAŞKAN — Bilahara görüşelim. 
Değerli üyeler; yeni bir bölüme giriyoruz. Yeni 

bölüme, yüksek tensiplerinizle, geçmeyelim. Esasen 
bugün gece çalışmasını oylarınıza sunduğum zaman 
son saati arz etmemiştim, yalnız, «21.00*den itibaren 
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çalışılacaktır» elemiştim, öyle karar vermiştiniz, bura
da bırakıyoruz. 

Yalnız, Komisyonumuz yarın 09.30 ilâ 11.00 ara
sında bizden çalışmak için süre istemektedir. Ayrıca, 
saat ll.OO'de de rahmetli arkadaşımız Nedim Eray 
için Meclis önünde bir saygı duruşu yapılacaktır ve 
o saygı duruşunu müteakip Sayın Rahmetli Eray, 
İstanbul'a buradan götürülecektir. 

11,00'den 11,30'a kadar o görevi yapmış olacağı
mıza göre, yarın saat 11,30'da toplanılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

25 Şubat 1983 Cuma günü saat 11,30'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22,35 
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Partilere Devlet yardımı yapılması hakkındaki önergelerin açık oylamasına verilen oylann sonucu. 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Nurettin Ayanoğhı 

B 
Remzi Banaz 
tıbrahim Barangül 
Şükrü Başbuğ 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Afodülbaikü Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Fikri Devrimsel 

A 
Haindi Açan 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol 
Orhan Aldı'kaçtı 
Ali Nejat Allipat 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

Üye sayısı : 1 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdkjiımserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

60 
107 
59 
45 

3 
47 

6 

(Kabul Edenler) 

E 
Muzaffer Ender 
Akif Erginay 
Halil Ertem 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Kamer Genç 
vS. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

a 
Beşir Hamitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
A. Asım İğnecileı 
Fenni îslimyeli 

K 
Halil İbrahim Karal 

(Redd 

B 
Reoai BaJturalp 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 
t. Hakkı Demirel 
Ahmet Senvar Doğu 

M. Utıkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 

N 
Necmettin Narhoğlu 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Xj.Oili.Illl W X J C / I 

Nuri özgöker 
Fahri öztürk 
Kâ7nm ttztürk 
Abdurrahman Pütürgeli 

II 
Evliya Parlak 
Abdurratıman Pütürgeli 

S 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 

edenler) 

E 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Azmi Eryümaz 
Halil Evliya 

O 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktcpe 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 

5 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütfuilah Tosyalı 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Ufcur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Muammeı Yazar 
Namık Kemal Yolga 

H 
Möhımet Hazer 

K Ak 

Mehmet Kanat 
Selçuk Rantarcıoğlu 
Cevdet İCarsl/ 
A. Mürcin Kavalalı 
Süleymsn Sırrı Kırcah 

M. 
Enis Mvrutoğlu 
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O 
R. Adli Onmuş 
Adnan Orel •. 

Ö 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz Özman 

Hilmi Sabuncu 
M, Talât Saraçoğlu 

9 
A. Avni Şahin 

T 
Bekir Tünarçı 

M. Fevzi Uyguner 

Osman Yavuz 
Zdloi Yıldırım 

AL 
Yavuz Altop 

(Çekimserler) 

D 
Recai Dinçer 

(Oya Katılmayanlar) 

O 
Necdet Geboloğlu 

A 
Ertuğrul Alath (Rap.) 
Hikmet Altuğ (İz) 
îsmail Arar 
Ethem Ayan 

B 
Muhsin Zekâi Bayer 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Ender Ciner (İz.) 
Orhan Civelek 

€ 
Cemil Çakmaklı (İz.) 

D 
Ali Dikmen 

£ 
Abdülkadir Erener 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
İhsan Göksel1 

Feyyaz Gölcüklü (İz.) 
A. Pulat Gözübüyük 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Raf et İbrahimoğlu 
Salih İnal 

Rahmi Karahasanoğlu (Rap) 
M. Vef ik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velüd Koran 
Serda Kurtoğlu (Rap.) 
A. Fehmi Kuzuoğlu (İz.) 

M 
Recep Meriç 
Avni Müftü oğlu 

O 
Turgut Oral 

Ertuğrul Zekâi ökte 
Nazmi Önder (t. A.) (Rap.) 
Teoman Özalp (İz.) 
Salih Necdet özdoğan 
Necmi özgür 
Ncrrnin Öztuş 

Mehmet Pamak 
Atalay Pcköz 

Muzaffer Sağışman (Rap.) 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

M. Ali Öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu (İz.) 

V 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbım 

»m<{ 
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GÜNDEMİ 

63 üncü BİRLEŞİM 

24 Şubat 1983 Perşembe 

Saat : 09.30 
1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

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) (Da
ğıtma tarihi: 6.2.1983) 
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DANIŞMA MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN 96 NCI MADDESİNE GÖRE GENEL KURUL VE 

KOMİSYONLARINA AİT DEVAMSIZLIK LİSTESİ 

(1.10.1982 - 31.1.1983) 

Birleşim : 1-49 

IV 

Adı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

Soyadı 

Yavuz ALTOP 
İsmail ARAR 
Aydemir AŞKIN 
Ethem AYAN 
İmren AYKUT 
Necip BİLGE 
M. Nedim BİLGİÇ 
Ender CİNER 

Ali DİKMEN 
Abdülkadıir ERENER 

Devamsızlık Günleri 
Genel Kurul ve Komisyon 

11. Siyami ERSEK 
12. Necdet GEBOLOĞLU 
13. Halil Erdoğan GÜREL 

14. Vahap GÜVENÇ 

15. Beşir HAMİTOĞULLARI 

16. Mehmet HAZER 
17. Abdullah Asım İĞNECİLER 
18. M. Rahmi KARAHASANOĞLU 

19. Cevdet KARSLI 
20. Serda KURTOĞLU 
21. R. Adü ONMUŞ 
22. Turgut ORAL 

23. Teoman ÖZALP 

13.1.1983 
6.1.1983 

13.1.1983 
24.11.1982 

27.12.1982 
16.11.1982 

5.1.1983 
31.1.1983 

30.12.1982 
13.12.1982 
20.12.1982 
30.12.1982 
24.1.1983 
8.11.1982 

11.11.1982 
13.1.1983 

24.11.1982 
27.12.1982 
16.12.1982 
13.1.1983 

6.1.1983 

15.11.1982 
16.11.1982 
20.1.1983 

13.1.1983 

14.10.1982 
13.1.1983 

26.10.1982 

26.10.1982 
9.11.1982 

12.10.1982 
9.11.1982 
11.1.1983 

26.10.1982 
21.12.1982 

12.10.1982 

27.10.1982 
26.10.1982 
2.11.1982 

27.10.1982 
6.1.1983 

9.11.1982 
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Adı Soyadı 

24. Hayri SEÇKİN 
25. Dündar SOYER 

26. Cavidan TERCAN 
27. Türe TUNÇBAY 
28. Şadan TUZCU 

29. Bekir (TÜNAY 
30. Namık Kemal YOLGA 

Devamsızlık Günleri 
Genel Kurul ve Komisyon 

24.1.1983 
8.11.1982 14.10.1982 

15.12.1982 27.10.1982 
16.12.1982 
15.11.1982 
31.1.1983 
9.12.1982 
31.1.1983 

14.10.1982 
26.10.1982 
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