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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

1. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının madde
leri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ve 114 ün
cü maddeler kabul edildi. 

28 Şubat 1983 Pazartesi günü saat 11.00'de toplan
mak üzere Birleşime saat 13.05'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat 

Kanunu Tasarısı. (1/632) (Millî Savunma içişleri ve 
Dışişleri (Esas) ve Bütçe - Plan komisyonlarına : 
25.2.1983) 

2. 8.6.1942 Tarihli ve 4250 Sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı. (1/633) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2.1983) (Malî İşler (Esas) ve Adalet komisyon
larına : 28.2.1983) 

Teklifler 
3. Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret ALP

ASLAN ve 40 arkadaşının, Türkiye Muhtarlar Fe

derasyonu Kuruluş, Görev ve Yetkiler, Hakkında Ka
nun Teklifi. (2/96) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1983) 
(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 
28.2.1983) 

4. Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/97) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25,2.1983) (Bütçe - Plan 
Komisyonuna : 28.2.1983) 

Rapor 
5. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüz

lerin önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1983) 
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BİRtNCl OTURUM 
Açılma Saati : 11.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGÎL 
KÂTÎP ÜYELER : Aü Nejat ALPAT, A. GöngÖr ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 66 ncı Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

III. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

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

BAŞKAN — Siyasî Partiler Kanununun görüşül
mesine devam ediyoruz. 

115 inci maddede kalmıştık. Ancak, 115 inci mad
deden evvel Sayın Komisyonun yeni bir madde ila
vesi var; «114 - A.» 

114 — A maddesini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının «Yedinci Kı

sım, Ceza Hükümleri» ne 114 üncü maddeden son
ra, görüşülmesini müteakip, yeni madde numarası al
mak kaydıyla 114 - A sayılı yeni bir madde eklen
mesi uygun görülmüştür. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

«Mükerrer kayıt 
Madde 114 - A. Bu Kanunun 6 ncı maddesinin 

ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenler 
beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para ceza
sıyla cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler, madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
FENNİ İSLIMYELI — Sayın Başkan, soru. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — İki sayın üye, Buyurun Sayın Is-

limyeli. 
FENNİ İSLİM YELİ — Sayın Başkan; «Bu Ka

nunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına 
aykırı hareket edenler» diye ifade ediliyor. Bir yan
lışlık olmasın diye Komisyonun dikkatine sunmak is-

(1) 333 S. Sayılı Basmayan 14.2.1983 
55 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

tarihli 

tiyorum. 6 ncı maddede üçüncü fıkrayı ben göre
medim. 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası yok. Birinci 
ve ikinci fıkralar var. Bu itibarla, tetkiklerinde fay
da mülahaza ettiğim için arz ediyorum. 

İkinci bir hususu müsaade ederseniz nakletmekte 
fayda mülahaza ediyorum : 75 inci maddede kati he
sapların ilanı hususunda tarafımdan verilen bir öner
ge oylandı ve katî şekilde kabul edilmişti. Bu 75 inci 
maddenin, yani daha doğrusu kesinhesapların ila
nına mütedair olan fıkranın bir müeyyidesi yok. 114 
veya 115'de bunu zikretmek suretiyle bir müeyyide
ye bağlamaları düşünülür mü? 

Bunu sormak istiyorum; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın tslimyeli'ye teşekkürlerimizi arz ederiz 

efendim. 6 ncı madde yeniden görüşülüp kabul edil
dikten sonra üçüncü fıkra kabul edildi. Bu yönden 
müeyyide getiren 114 - A maddesinde üçüncü fıkrayı 
da zikrettik. 

75 inci maddeye ilişkin müeyyideye gelince : Za
ten teker teker belli edilmeyen ahvalde de Türk Ce
za Kanunu ve Dernekler Kanununda, genel kanun
larda ilgili müeyyideler vardır. Bu yönden başka 
bir diyeceğimiz yok ve ikinci talebine katılmıyoruz. 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

ben biraz da kanun tekniği yönünden ifade etmek 
istiyorum. 

«Mükerrer kayıt madde 114/A» biçiminde bir 
düzenleme sanırım kanun yapma tekniğine aykırı. 
Eğer Sayın Komisyonumuz uygun bulurlarsa, bunu 
«Mükerrer madde 114» deyip, «A» yi önünden kal
dırmakta fayda görüyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Bu sonradan düzenlenmiş bir madde olduğu için 

alacaktır; söz gelişi 115 olacaktır. 
olacaktır; söz gelişi 115 olacaktır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

115 inci maddeyi okutuyorum : 
Organlarda görev alanların resmî makamlara bil

dirilmemesi 
MADDE 115. — 38 inci maddede yazılı bildi

rimi yerine getirmeyen parti sorumluları beşbin lira
dan onbin liiraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki her çeşit parti gö
revlileri ile yedeklerinin seçimi için yapılacak toplan
tıların gün ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi 
gün önce mahallin en büyük mülkî amirliğine bildir
meyen parti sorumluları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Ender ve Sayın Devrimsel söz is
temiştir. 

Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Partilerin iç bünyelerinde en çok suiistimale yer 

veren maddelerden bir tanesi budur. Bilhassa toplan
tı günlerinin saatlerinin, yerlerinin belirtilmesi, bun
ların üyelere duyurulması meselesi partilerde birçok 
suiistimallere yer vermektedir. Şöyle ki : 

Kendilerini aday adayı olarak gösterecek olan
lar, çok defa bu madde üzerinde oyunlara girişirler. 
Toplantı saatlerini, toplantı yerlerini belli etmeden, 
mülkî amirliğe bildirmeden kendi kendilerine karar
laştırdıkları yerlerde yaparlar ve buraya sadece ken
dilerine oy verecek olan parti üyelerini davet eder
ler. Parti üyeleri kendilerine oy verecek kimselerden 
müteşekkil olduğu için de, istedikleri gibi bir netice
ye gidebilirler, istedikleri yere gelebilirler ve parti
nin idaresini istedikleri gibi ellerine geçirebilirler. 

Bu sebeple, bu maddede bu hükümler çok hafif 
kalmaktadır. Ben isterim ki, Sayın Komisyon anla
yış gösterirlerse, bu şekilde hileli yollarla yapılan bu 
toplantılar sonunda iptal edilebilsin, en azından ip
tal edilebilsin. 

Gerçekten biraz dikkat buyurulursa bu noktada, 
göreceksiniz ki, partilerin ilk kademelerinde yapılan 

bu usulsüzlükler, sonra yavaş yavaş genel seçimlere 
doğru gitmekte ve genel seçimleri tam ters bir isti
kamete götürmekte, kötü neticeler doğurmakta ve 
en son olarak da, parlamentonun çok vasıfsız ola
rak teşekkülüne yardım etmektedir. Çok suiistimal 
edilen bir maddedir. Burada cezaların daha ağırlaş
tırılması yerinde olur kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim; 114 üncü 

maddede de aynı konu geçti. Sayın Güray soru sor
dular o zaman Komisyonun Sözcüsüne. Sözcü; «Par
ti tüzüğünde mesele halledilir» dediler. (Kasten defter 
tutmayanlar konusu görüşülürken) «Ya tüzükte yok
sa?» diye soruldu, «O zaman mahkeme halletsin» 
denildi. 

Şimdi burada da, 38 inci maddede yazılan; par
ti organlarında görev alanların adı, soyadı, ikamet
gâhı vesairenin resmî ma'kamlara bildirilmesinden, 
«Bildirmeyen parti sorumluları» tabiri geçiyor. «So
rumlular» deyince, fiile bir çoğul sanık gösteriliyor. 
«Bildirmeme» fiili tek, bunun sorumlusu, sanığı çok; 
«Sorumluları» deniyor. 

Uygulamada, bugünkü Dernekler Kanununda da; 
«Bazı defterleri tutmayanlar» diye, yine orada da 
madde var; derneğin tüm yönetim kurulu yargılanı
yor. Oysaki, Ceza Kanununda meşhur kural var : 
«Herkesin suçlu olduğu yerde, kimse suçlu değildir.» 
derler. 

Şimdi, çok kimse suçlu görülürse, suçlu buluna
mıyor. Acaba, «Seçilen organın başkanı sorumlu
dur» şeklinde olabilir mi? Yani, sorumluyu teke in
dirmek acaba mümkün mü, değil mi? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrim
sel. 

Bu madde üzerinde, Komisyondan soru sormak 
isteyen, sayın üye?.. Yok. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
115 inci madde 38 inci madde ile ilgilidir. 38 inci 

maddemiz aynen şöyledir : 
«Organlarda görev alanların bildirilmesi 
Madde 38. — Her kademedeki parti organları 

ile parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenle
rin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek 
veya sanatları ile ikametgâhları, o mahallin en büyük 
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mülkiye amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak 
15 gün içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili ya
zı İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına 
verilir.» 

Biz, 115 inci madde ile, 38 inci maddede yazılı 
bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları için 
müeyyide getirdik. Bu sorumluların kim olacağı key
fiyetine yine dokunuldu; Sayın Devrimsel, bunun bir 
açıklığa kavuşturulması gerektiği üzerinde durdu. 
Biz, evvelce de beyanda bulunmuş idik. Bu sorum
lular parti tüzüğünde değişiklik olarak gösterilebilir. 
Bir parti genel başkanının da bir ilçedeki ya da da
ha küçük bir teşkilattaki bir sorumluluktan ötürü, 
bu maddenin müeyyidesi ile başbaşa bırakılması dü
şünülemez. O yönden parti tüzüğünde sorumlunun 
kim olduğu açık seçik belirtilecektir. 

Belirfilmezse ne olur?.. Belirtilmezse, (Sayın Dev
rimsel değindi) bir kere açıklık var; bu açıklığın, bu 
noksanlığın tamamlanması savcı tarafından istenebi
leceği ve parti için daha vahim bir sonuca gidebi
leceği mümkündür, gidebileceğini hazırlayan madde
ler Kanunumuzda vardır. Aksi halde mahkeme, bu 
sorumlunun kim olduğunu mahkemede tespit edebi
lir. 

Sayın Ender, yapılan tebligatın usulü dairesinde 
çoğu kez yapılmadığını, partilerin kendi adamlarını 
çağırıp toplantılar yaptığını, yerinin belirtilmediğini, 
bu yönden getirilen müeyyidenin hafif olduğunu sa
vundular ve «Hükümler hafif kalmaktadır, yapılan 
toplantı da iptal edilsin» şeklinde bir öneride bulun
dular. 

Efendim, bu maddenin müeyyidesi konusunda Ko
misyonumuzda pek çok tartışmalar oldu. Gerçekten, 
en ağır bir şekilde getirilen müeyyideden tutun da, 
tespit ettiğimiz müeyyideye gelinceye kadar çeşitli al
ternatifler ileri sürüldü; fakat Komisyon olarak bu 
müeyyideyi yeterli gördük ve böyle getirdik; ama bu 
konuda verilmiş bir önerge yok. Tabiî takdir Yüce 
Kurulunuzundur. Yüce Kurulunuz, başka bir tercih, 
başka bir doğrultuda karar izhar ederse buna da 
saygılı oluruz. 

Efendim, Sayın Devrimsel, «Çok suçlu olursa, 
suçlunun çok bulunduğu yerde suç yoktur» dediler. 
Bu bir deyimdir, Ceza Kanunumuzda böyle bir hü
küm yok. Suçlu az da olsa suç vardır, çok da olsa 
suç vardır. Suçluların kim olduğu; bildirmeme key
fiyeti, defter tutma keyfiyeti... Her fiili yapan suçlu 
için ayrı müeyyide bulmak mümkündür. Bu yönden 

arkadaşlarımıza teşekkürle görüşlerine katılmadığımı
zı arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Sayın Başkanım, kü

çük bir şeyi arz edeceğim. 
BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili olarak buyuru

nuz. 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Sayın Başkanım; ikin

ci fıkrada; «Aynı hüküm, her kademedeki her çeşit 
parti görevlileri» biçiminde devam ediyor. Burada, 
«her kademedeki» sözcüğünden sonra bir «ve» ke
limesinin gerekli olduğunu sanıyorum; «her kademe
deki ve her çeşit...» olarak devam etmeli. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyondan so
racağım. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, bir hususu 
arz edeceğim. 
' BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; Sayın Gök-
çe'nin Sayın Islimyeli'nin sorusuna verdiği cevap do
layısıyla ikinci bir soru sormak gereği ortaya çıktı. 

BAŞKAN — Hayır, sorduramayacağım. Yalnız 
redaksiyonla ilgili olabilir. Soru faslı kapanmıştır. 
Biraz katı hareket ediyoruz, kusura bakmayın Sa
yın Bilge. Teşekkür ederim. 

Sayın Gökçe, redaksiyon bakımından bir husus 
vardı. İkinci fıkrada; «Aynı hüküm, her kademede
ki ve her çeşit parti görevlileri..» şeklinde metnin ya
zılmasını istiyorlar. Burada bir «ve» ilave ediyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım; metin açıktır. «Her ka
demedeki her çeşit parti görevlileri...» şeklindeki me
tinde virgüle dahi lüzum görmüyoruz efendim, ge
rek yoktur. 

BAŞKAN — «Gerek yoktur» diyorsunuz. 
Değerli üyeler; bu madde üzerinde... 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz redaksiyonla ilgili bir hususu söyleyece
ğim. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili olarak buyuru
nuz. 

NECİP BİLGE — Sayın Sözcü, 75 inci maddede 
kesinhesapların Resmî Gazetede ilan edilmemesinin 
müeyyidesi olmaması karşısındaki bir soru üzerine, 
«Dernekler Kanununda buna dair hükümler vardır» 
diye beyan ettiler. Dernekler Kanununun 74 üncü mad
desine bakıyoruz. «Başkaca bir hüküm bulunmayan 
hallerde bu Kanunun amir hükümleri...» denmekte-
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dir. Bu Kanunda ise işte o kesinhesapla ilgili bir hü
küm bulunmamaktadır. 

Bu itibarladır ki, kesinhesaplarîn Resmî Gazetede 
yaymlanmamasıyla ilgili olarak bir hükmün buraya 
konulması redaksiyon bakımından uygun olacaktır. 
Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım; bu redaksiyona değil, 
esasa müessir, esasa ilişkin bir talep oldu. Biz 75 
inci maddeyi öngörmedik. «Genel mevzuatta, genel 
kanunlarda buna ilişkin hükümler mevcuttur» dedik, 
bu yönden katılmadığımızı söyledik. Bu redaksiyon 
olmuyor. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 115 indi madde kabul edilmiştir. 
116 ncı maddeyi okutuyorum : 
Aday adaylarına ilişkin propaganda kayıtlanma

sı ve yasaklara uyulmaması 

MADDE 116. — Aday adaylarına ilişkin propa
ganda kayıtlanma ve yasaklarını düzenleyen 47 nci 
maddenin bir, iki ve üçüncü fıkralarına aykırı ola
rak propaganda yapanlar bir aydan üç aya kadar 
hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezası 'ile cezalandırılırlar. 

47 nci maddenin son fıkrasına aykırı harekette 
bulunan aday adayları hakkında; fiil daha ağır bir 
cezayı veya 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve > Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 152 nci maddesindeki cezayı gerektirmedi
ği takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis ve on
bin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para ceza
sına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. 

MUZAFFER ENDER — Efendim, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ender, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; 116 

nci madde Tasarıdaki 47 nci maddeyi düzenlemekte
dir. Tasarıdaki 47 nci madde, daha önce verilen bir 
önerge ile Komisyona, Seçim Kanununda düzenlen
mek üzere iade edilmişti. Bu sebeple kaldırılması ge
rekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu konudaki görü
şünüzü sorabilir miyim? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Doğrudur efendim. Biz, bilahara görü
şülmek üzere maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
117 nci maddeyi okutuyorum : 
Kanuna aykırı bağış, kredi ve borç alınması 
MADDE İ!İ7. — 68 inci madde hükümlerine ay

kırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul 
eden partii sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır ve bağışın konusu, kamu 
kuruluşuna ait mal niteliğinde ise ilgili kuruluşa iade 
olunmasına, aksi halde müsaderesine karar verilir. 

69 uncu maddeye aykırı olarak kredi veya borç 
veren kimse ve bu kredi veya borcu alan parti sorum
lusu hakkında da yukarıdaki fıkranın ceza hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım; izin verirseniz usul 
hakkında arz edeyim; belki de söz isteyenleri kaydet
meye gerek kalmayacak. Biz 117 nci maddeyi de ge
ri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Gerekçesi nedir? 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Efendim; yeni bazı düzenlemeler yapıl
ması; arkadaşlarımız tarafından verilen önergelerden 
sonra yeni düzenlemeler söz konusu olacaktır. O 
yönden geri alıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeni düzenlemeler yapacaksınız. Te

şekkür ederim. 
118 inci maddeyi okutuyorum. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 

usulle ilgili; geri alınmasına ilişkin usul kuralları ba
kımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bitti efendim; geri alındı artık. Ge
ri alındıktan sonra bu konunun usulle ilgili bir tarafı 
kalmıyor Sayın Hamitoğulları. 

118 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
Askerî nitelikte veya savunmaya yönelik davra

nışlar 
MADDE 118. — 78 inci maddenin 8 inci ben

dinde yazılı fiilleri işleyenler, Türk Ceza Kanununda 
daha ağır bir cezayı gerektirmeyen hallerde, altı aydan 
beş yıla kadar; 96 ncı maddesine aykırı hareket eden
ler üç aydan altı aya kadar; Hapis cezasıyla cezalan
dırılırlar. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Muratoğlu, Sayın Gelendost, Sayın 
Yarkın. Bu üç sayın üye söz istemişlerdir. 

Sayın Muratoğlu, sizin önergeniz de var. Şimdi 
konuşursanız önerge üzerinde söz alamayacaksınız. 

Buyurun lütfen. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, pek muh

terem üyeler,; 118 inci madde 78 inci maddenin se
kizinci bendinde yazılı fiilleri işleyenleri nazara al
mış bulunuyor. 

Şimdi, Tasarı metnini incelediğimiz zaman dör
düncü kısımda pekçok önemli müessesenin getirildi
ğini ve bunların bir partinin kapatılması için sebep 
teşkil edecek ağırlıkta bulunduğunu görüyoruz. Bun
lardan bazılarını müsaadenizle açıklamak istiyorum. 

Mesela, 78 inci maddede, «Türkiye Devletinin, 
Anayasanın üçüncü maddesinde açıklanan (ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline, bayrağına, 
millî marşına ve başkentine) dair hükümlerini; (Ege
menliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu 
ve bunun ancak, Anayasanın koyduğu esaslara göre 
yetkili organları eliyle kullanılabileceği) esasını; 

Türk Milletine ait olan (Egemenliğin kullanılması
nın belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılama
yacağı) hükmünü...» değiştirmek amacını partiler gü
demezler diyor. 

Yine aynı maddenin 6, 7, 8 ve 9 uncu fıkraları 
var. 6 ncı fıkra gayet önemli; «Bölge, ırk, belli kişi, 
aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat 
esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamazlar» 
diyor. 

«Sınıf veya zümre egemenliği veya herhangi bir 
tür diktatörlüğü savunmayı» reddediyor. 

Askerliğe veya sivil savunma hizmetlerine hazır
layıcı eğitim, öğretim faaliyetlerini reddediyor, ge
nel ahlak ve adaba aykırı amaçlar güdülemeyeceğini 
söylüyor. Bunlar fevkalade önemli müesseseler. Bun
ların müeyyidesi yok. 

79 uncu madde kısaca, «Türk Devletinin ve Cum
huriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre 
tarafından yönetilmesini, veya sosyal bir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya 
dil, ırk, din, mezhep ayırımı yaratmak...» gibi halleri 
menediyor; fakat bunun da cezaî müeyyidesi yok. 

83 üncü madde, «Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üze
rinde . millî veya dinî kültür veya mezhep yahut dil 
farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri sü
remezler.» deniyor. 

«Türk dilinden veya kültüründen gayri dil ve kül
türleri korumak veya geliştirmek ya da yaymak yo
luyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar 
yaratarak milet bütünüğünün bozulması amacını gü
demezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar. Hük
münü getiriyor. 

Sonra yine üçüncü fıkrasında, «Kongrelerinde, 
özel veya resmî açık veya kapalı salon toplantıların
da, mitinglerinde, propagandalarında program ve tü
züklerinin yazımı ve yayılmasında Türkçe'den başka 
dillerde açıklama yapamaz, Türkçe'den başka diller
de yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve gö
rüntü bantları kullanamazlar ve dağıtamazlar...» di
yor, bunu kapatma sebebi sayıyor; fakat müeyyide ge
tirmiyor. 

85 inci maddede, «Siyasî partiler, herkesin dil, 
ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç 
güdemezler» deniyor, müeyyide getirilmiyor ve bu 
bir partinin kapatılması için sebep. 

Değerli arkadaşlarım; 
91 inci maddede «Siyasî partiler Türk Milletinin 

kurtarıcısı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ata
türk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kö
tülemek veya küçük düşürmek amacını güdemezler.» 
deniyor. Küçük düşürücü harekette bulunulursa müey
yide vardır; fakat amaç güderlerse yoktur. 

94 üncü madde, siyasî partilerin dernekler, sendi
kalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluş
larıyla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamayacak
larını müessese haline getiriyor; fakat müeyyide al
tına almıyor. 

95 inci madde, genel merkez organlarınca ve si
yasî parti gruplarınca alınan kararları ve yapılan ey
lemleri, parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitr 
lik ilkesine ve parti içi demokrasi esaslarına aykırı 
olamayacağı hükmünü getiriyor; fakat müeyyide ge
tirmiyor. 

96 ncı madde, siyasî parti üyeleri ve personeli için 
üniforma ve devamlı hariçte takılacak kolbağı ve ben
zeri işaretler kullanılamayacağını söylüyor, bunu ka
patma sebebi sayıyor; fakat müeyyide getirmiyor. 

99 uncu madde, «Siyasî partiler, Anayasanın baş
langıç kısmında yazılı sebeplerle Türk Silahlı Kuvvet
lerinin, milletin çağrısı ile gerçekleştirdiği 12 Eylül 
1980 Harekâtına karşı bir tutum ve beyan ve .davra
nış içinde bulunamazlar» diyor ve yine bunu kapat
ma sebebi saydığı halde, müeyyide getirmiyor. 
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İşte bu sebeplerle biz 118 inci maddeyi noksan 
buluyoruz ve bütün bu saydığım hususlar, ki, bun
lar bir partinin kapatılması için sebep teşkil etmek
tedir; «Bunlara aykırı hareketlerde dedim ben; yani 
118 inci maddeyi şu şekilde tasarlıyorum :«Bu Ka
nunun dördüncü kısmında yazılı fiilleri işleyenler 
(Dördüncü kısımdaki fiiller, biraz evvel arz ettikle
rimden ibarettir) Türk Ceza Kanununda (veya «sair 
kanunlarda» denir) daha ağır bir cezayı getirmeyen 
hallerde, altı aydan az olmamak üzere hapis cezasıyla 
cezalandırılırlar» diyerek, ben partinin kapatılması için 
sebep teşkil eden bu hususların kanunlarda daha ağır 
bir cezayı getirmediği ahvalde, «altı aydan az olma
mak üzere» tarzında bir hapis cezasıyla müeyyide al
tına alınmasını da ayrıca arz ve teklif ediyorum. 

Bu konuda verilmiş bir önergem vardır. Hem 
madde üzerindeki fikirlerimi beyan etmiş, hem de 
önergemi bu suretle açıklamış oldum. 

Saygılar sunarım1. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratöğlu. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HAIİL GELENDOST — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Ben de Sayın Enis Muratöğlu arkadaşımın fi

kirlerine ne vermiş olduğu önergeye tamamüyle işti
rak ediyorum. Suç teşkil eden fiiller Tasarımızda sa
yılmakla beraber, bunların pek çoğuna müeyyide ge
tirilmemiş. Ben bunlardan yalnız bir tanesi üzerin
de durmak istiyorum. Hepsine iştirak etmekle be
raber, 99 uncu madde üzerinde durmak istiyorum. 

99 uncu maddede hepimizin bildiği gibi, «Siyasî 
partiler, Anayasanın başlangıç kısmında yazılı se
beplerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin çağrısıyla 
gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 Harekâtına karşı bir 
tutum, beyan ve davranış içinde bulunamazlar.» de
niyor. Bunun da 105 inci maddede müeyyidesi, mih
rak teşkil ettiği takdirde; yani 12 Eyîül Harekâtına 
karşı tutum, davranış ve 'beyan içinde bulunanlar, 
mihrak teşkil ettikleri takdirde, partinin kapatılması 
cihetine gidilecek; fakat bunlar hakkında, herhangi 
bir müeyyide yapan kişiler hakkında; yani 12 Eylül 
1980 Harekâtı hakkında tutum, davranış ve beyanla
rıyla kötüleyenler hakkında herhangi bir cezaî müey
yide getirilmiyor. 

Onun için ben şu teklifte bulunuyorum. 118 inci 
maddenin birinci satırına, «78 inci maddenin seki
zinci bendinde ve 99 uncu maddede yazılı fiilleri» de
nilerek, 99 uncu maddenin buraya işlenmesini teklif 
ediyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz, 27 Mayıs Ha

rekâtından sonra birtakım hareketler başladı, suç 
teşkil etmeyen fiiller, suç teşkil etmeyen hal ve ha
reketler cezasız kaldı. Bunları hepimiz hatırlıyoruz, 
Yassıada'da yargılananları kurtarmak maksadıyla 
Zeytinburnu'ndan tünel açmak teşebbüslerine dahi 
girişildi. Hatta Kurucu Meclis de dahil olmak üze
re, bizler de dahil olmak üzere, yapmış olduğumuz 
bütün düzenlemelerin kötülenmesi ihtimaline binaen 
önleyici tedbir olarak 99 uncu maddenin de bu fık
raya ilave edilmesi taraftarıyım. 

Komisyonun da buna iştirak edeceğini ümit edi
yorum. Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Yafkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısında Dernekler Ka

nununa bazı maddelerinde atıflar yer almıştı. Bun
ları daha önce geçirmiştik; bir tanesi kongrelerle il
gili hükümlerdi, «Her kademedeki kongrelerle ilgili 
konularda bu Kanuna aykırı olmayan Dernekler Ka
nunu hükümleri uygulanır.» şeklindeydi. İkinci atıf, 
kamu yararına sayılmayıştı; bu maddeyle ilgisi yok. 
Üçüncü bir atıf 70 inci maddede dernekler gibi si
yasî partilerin de amaç dışı mal edinemeyecekleri ile 
ilgili. 

Bir de 122 nci maddede genel bir atıf var, «Me
denî Kanun ile Dernekler Kanununun ve dernekler 
hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı olmayan hükümleri siyasî partiler hakkında da 
uygulanır.» Aslında bu maddeyle ilgili görüşlerimi 
sunacaktım; ancak ceza maddeleriyle ilgili böyle bir 
genel atıf da görünce, bu noktada tereddütlerimi arz 
etmek istiyorum. 

önce, bir yasada diğer bir yasaya yapılan bu 
tür genel atıflar uygulamada sanıldığı gibi, yeterli 
sonuçlar doğurmuyor. Eğer bir kanunda diğer bir 
kanunun herhangi bir maddesine, madde ve konu 
zikredilerek atıf yapılırsa, bu atıf bir anlam taşıyor 
ve uygulamada gerek uygulayıcılar için, gerek adliye 
teşkilatı için yararlı bir şekilde yürütülebiliyor. An
cak genel atıf, «Bu kanunun diğer kanunlara ay
kırı olmayan hükümleri de uygulanır...» şeklindeki 
bu tür genel atıflar uygulamada sanıldığı gibi yer 
bulamıyor. 

Çeşitli örnekler verilebilir. Sendikalar Kanunun
da da böyle bir atıf hükmü vardı Dernekler Kanunu
na. Sendikalar Kanunu uygulanırken, Dernekler Ka
nununun Sendikalar Kanununa aykırı olmayan hangi 
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hükümleri acaba sendikalar için uygulanacak husu
su uzun tereddütlere yol açmıştı; hatta Çalışma Ba
kanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir 
araya gelerek protokol düzenlemişlerdir; «Şu mad
deleri sendikalar için de uygulanmalıdır, bu madde
lere aykırı değildir» şeklinde. Ancak düşünün ki, bir 
yasa hükmü uygulayacağız; ama bununla ilgili pro
tokol düzenlemek zorunluluğu hâsıl oluyor. Bu ne
denle, aslında atıfları madde ve konu zikrederek yap
makta yarar vardır. 

Ceza hükümleri için olunca, bu yarar ve bu zo
runluluk daha da fazlasıyla kendini göstermektedir. 
Hangi maddelerdeki hangi ceza hükümleri uygula
nacak?... Maddeleri belli etmeden ceza hükümlerine 
bu şekilde genel bir atıf yapma zor bir uygulama ya
ratır. Bu konuda sadece endişemi dile getirmek isti
yorum böylece ve eğer böyle düzenlenecekse, o za
man düzenleniş şekli de buna göre pek uygun değil. 
Çünkü burada, «... söz konusu kanunda yer alan...» 
Yani, Dernekler Kanununda yer alan, «... ve bu Ka
nun hükümlerine aykırı bulunmayan...» deniyor. «Bu 
Kanun hükümlerine aykırı bulunmayan» deyimi, ce
za maddeleri dışındaki maddelerle ilgili atıflar için 
uygulanır; ama ceza hükümleri için atıf umumiyetle 
tıpkı 118 inci maddede olduğu gibi, «78 inci madde
nin 8 inci bendinde yazılı fiilleri işleyenler, Türk Ce
za Kanununda daha ağır bir cezayı gerektirmeyen 
hallerde...» Ceza maddesine atıf bu şekilde yapılır; 
«Daha ağır bir cezayı gerektirmeyen hallerde şu hü
küm uygulanır...» diye. Onun için, bu maddeyi de 
eğer düzenlemede ısrar ederlerse, şöyle bir önerge şek
linde yazmıştım, tabiî verme imkânı olmadı; okuyo
rum : 

«Madde 119. — Bu Kanunla, 22.11.1972 tarihli ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununa yapılan atıflar için 
söz konusu kanunda yer alan ceza müeyyideleri, ay
nı fiil, bu Kanuna veya Türk Ceza Kanununa gö
re daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, si
yasî partiler ve sorumlular hakkında da uygulanır.» 
Eğer böyle düzenlenirse, çok daha uygun olur. Ko
misyon arzu ederlerse bunu kendilerine de verebili
rim. 

Hepinize saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Gökçe, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlar; 
izin verirseniz evvela verilen önergelerin ışı£ı al

tında yeni düzenlememizi arz edeyim, ondan sonra 
konuşan arkadaşlara cevap vereyim efendim. 

Yeni düzenlememizde maddeyi şöyle bir şekle 
getiriyoruz :. «Madde 118. — 78 inci maddenin 8 in
ci bendinde yazılı fiilî işleyenler, fiil başka kanunlar
da daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil et
mediği takdirde altı aydan beş yıla kadar; 

96 ncı maddeye aykırı hareket edenler ise üç ay
dan altı aya kadar; 

Hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» 

Yeni düzenlememiz böyle. Verilen önergeler, 
özellikle Sayın Banaz'ın önergesini dikkate alarak 
bu şekilde bir düzenlemeyi uygun gördük. 

Gelelim konuşan arkadaşlara; Saygıdeğer Mes
lektaşım, Arkadaşım Muratoğlu, «Birçok yasak hü
kümler mevcut olmasına rağmen, bu yasak hükümle
rin hepsini karşılayacak biçimde bir ceza müeyyidesi 
getirilmemiş» dedi; özet olarak, bilmem özetleyebil-
dimse. Maddelerden de örnekler vererek böyle bu
yurdular. Biz bu görüşe 'katılmıyoruz. Biz bütün hep
sini içerecek bir düzenlemeyi getirdiğimiz kanısında
yız. Şöyle ki : 

Ceza hükümleri iyice tetkik edilirse, Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesine gerekli bil
gilerin verilmemesi halinde, hangi ceza hükümleri
nin taiyn edileceği açıkça belirtilmiş. Oylamaya hile 
karıştırmada hangi ceza hükümlerinin verileceği ya
zılı. Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahrifi, 
defterlerin yok edilmesi, gizlenmesi ahvallerinde han
gi hükümler uygulanır; açık. Organlarda görev alan
ların resmî makamlara^ bildirilmemesi halinde hangi 
müeyyideler uygulanacak; açık. Aday adaylarına iliş
kin propaganda kayıtlanması ve yasaklara uyulma
ması halinde, kanuna aykırı bağış ve kredi alınması 
halinde uygulanacak ceza hükümleri açık. Hatta ge
tirdiğimiz madde 114/A ile, bir partinin birden faz
la birimine kayıt olanlara verilecek ceza müeyyidesi 
açık. 

Bunun dışında, genel nitelikte «Genel ceza hü~ 
kümleri» dedik, 119 uncu maddede; « Bu Kanunla, 
22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununa 
yapılan atıflar hakkında, söz konusu kanunda yer 
alan bu Kanun hükümlerine aykırı bulunmayan ce
za müeyyideleri, siyasî partiler ve sorumluları hak
kında da uygulanır.» dedik. 

Saygıdeğer Arkadaşım Muratoğlu'nun bu madde
ye ilişkin bir de önergesi var. önergesinde aşağı - yu
karı bu görüşlerin ışığı altında, bu maddenin başlı
ğının «Kanuna aykırı sair davranışlar» olarak dü
zenlenmesini ve «Bu Kanunun 4 üncü kısmında yazı
lı fiilleri işleyenler, Türk Ceza Kanununda daha 
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ağır bir cezayı gerektirmeyen hallerde altı aydan az 
olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır.» hük
münü bize öneriyorlar. 

Şimdi gelelim Sayın Muratoğlu'nun önerge verdi
ği bu 118 inci maddemiz nedir?. 118 inci madde şu : 
«78 inci maddenin 8 inci bendinde yazılı fiilleri iş
leyenler...» 

78 inci maddenin 8 inci bendi nedir? 78 inci mad
denin 8 inci bendi; «Askerliğe veya sivil savunma 
hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde bulunamazlar.» Biz bunu düzenledik. 

Yine devam ediyor, «... 96 ncı maddesine aykırı 
hareket edenler..» 

96 ncı madde nedir? 96 ncı maddede de, aynen 
okuyorum efendim : «Siyasî partiler, üyeleri ve per
soneli için üniforma ve devamlı olarak hariçte takı
lacak kolbağı ve benzeri alâmetler ihdas edemez ve 
bunları kuUandıramazlar; parti üyelerinin, güvenlik 
kuvvetlerinin görev ve yetkilerinin üstlenmesine veya 
parti kongre ve toplantılarında bu sıfatla hareket edil
mesine göz yumamazlar.» 

Geçmişte gördük; askerî faaliyet gibi, emniyet 
faaliyeti gibi davranışların içinde bulunmuştur parti
ler. Bu davranışları önlemek için biz 7rç inci madde
de öngörülen bu davranışları önlemek için biz, Sa
yın Muratoğlu'nun önerdiğinden çok daha ağır, al
tı aydan beş yıla kadar hapis cezası getirdik ve 96 
ncı maddeye aykırı hareket edenlerin de cezalandırı
lacağına dair bir tedvin yaptık. 

Bu durum karşısında görülüyor ki, Kanunun 4 
üncü kısmında öngörülen hükümler, daha çok parti
nin kapatılmasıyla ilgili hükümlerdir. Partilerin kapa
tılmasıyla ilgili hükümler elbette Anayasa Mahkeme
sinde uygulanacaktır. Bu uygulama sırasında genel
likle Ceza Kanununa, Askerî Ceza Kanununa ve bu 
Kanuna, Dernekler Kanununa aykırı fiiller tespit edil
diği takdirde bunlar uygulanacaktır. Hiçbir açık yanı 
yoktur. Bu yönden durumu belirtmek istiyorum. 

Efendim, Sayın Gelendost da, yine Sayın Murat-
oğlu'na katıldığını ve 99 uncu maddenin de burada 
derpiş edilmesini öngördüler. Demin arz ettiğim mü
lahazalarla buna gerek yoktur; çünkü bizimi düzen
lememiz çok kapsamlıdır. 

Sayın Yarkm, burada 118 inci madde üzerinde 
söz aldı, daha çok 122 nci maddeyi ilgilendiren bir 
konuşma yaptı. 

Efendim, derneklere ait önergeler geri alındı de
di; genel atıflar yeterli sonuç doğurmuyor, dedi. 
Oysa genel atıflar birçok mükerrer yazımları, müker-
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rer madde düzenini önlemesi açısından çok faydalı
dır. 

Yine Sayın Yarkın, 70 inci maddenin 2 nci fık
rasında Yüce Heyetinizin Dernekler Kanununun ta
rih ve numarasından bahsedilerek yapılan atıfı ka
bul ettiğini de dikkate almasını rica ediyorum. 

Benim cevaplarım bundan ibaret, Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Bu madde üzerinde sorusu olan sayın üyeler?... 

Sayın Erdem. 
Redaksiyonla ilgili olanları bilahara alalım. 
Sayın Erdem buyurun efendim. 

SADİ ERDEM — Sayın Başkanım, sayın Ko
misyon üyesi arkadaşlarım; 

Daha evvel geçen 81, 82, 83 84, 85 inci maddeler 
konuşulurken bir sual sormuştum. O zaman bu faa
liyetlerde bulunanların kendi şahısları hakkında de
ğil; ancak mensup olduğu parti propagandaları veya 
parti namına yapıldığı takdirde suç olduğunu; fakat 
bunu yapanların da hiçbir zaman partilerle iltisakı-
nın ispat edilemeyeceği ortada veya kendileri hiçbir 
zaman yapılan konuşmaların partiler namına yapıldı
ğını kabul etmezler, demiştim. Bu takdirde bunların 
şahıslarınca işlenen bu suçların hakkında ceza müey
yidesi var mı, diye sormuştum. Arkadaşlarım o zaman 
bu sualime, suçların ferdiliği prensibine uyularak an
cak ceza verileceğini söylemişlerdi. 

Halbuki, şimdi Sayın Sözcü, birçok maddeler hak
kında yapılan suçları yapanlara şahsen ceza verile
ceğine dair hükümler getirilmektedir, dedi. Onun 
için, daha evvel arz ettiğim 81, 82, 83, 84 ve 85 inci 
maddelerde zikredilen suçları yapanların şahısları 
hakkında ne muamele yapılacak, bunu acaba lütfeder
ler mi?... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Efendim; demin verdiğim cevap içeri
sinde bu sorunun cevabı var; genel hükümler uygu
lanacaktır. 81 inci madde, «Bağımsızlığın korunma
sı» 82 nci madde, «Devlet tekliğinin korunması» «Azın
lık yaratılmasının önlenmesi» bunların hepsi Türk 
Ceza Kanununda suç teşkil ediyor. Sorumlusu el-
betteki yakasını kurtaramayacaktır savcıların elin
den... 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Gökçe, redaksiyonla ilgili tek
lifleri almadan evvel, sizin yaptığınız düzenlemeyi 
tekrar eder misiniz lütfen?.. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — «Madde 118. — 78 inci maddenin 8 inci 
bendinde yazılı fiilleri işleyenler, fiil başka kanunlar
da daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil et
mediği takdirde altı aydan beş yıla kadar; 

96 ncı maddeye aykırı hareket edenler ise üç ay
dan altı ayad kadar; 

Hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Redaksiyonla ilgili buyurun Sayın Geboloğlu, 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan; Türk

çe'mizde noktalı virgülden sonra satırbaşı yapılacağına 
dair bir gramer kaidesi yoktur. Bu sebeple «5 yıla ka
dar» dan sonraki noktahvirgülden sonra gerek «96 
ncı maddesine aykırı hareket edenler», gerekse «3 ay
dan 6 aya kadar» dan sonraki «Hapis cezasıyla ce
zalandırılırlar» cümlelerinin beraber olması ve ayrıl
masına lüzum olmadığı kanısındayım. Bu nedenle bu
nu teklif ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Efendim, birçok düzenlemelerimizde ol
duğu gibi, «'Hapis cezasıyla cezalandırılırlar» kelime
leri bütün fıkralara şamil olduğu için satırbaşı yap
mak zorunluluğu var. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili ikinci olarak Sa

yın Fırat buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Efendim; teşekkür ederim, 

Komisyona söylediğim bir konu düzeltilmiştir Ko
misyon tarafından. 

Ancak yeni şekli okunurken ufak bir redaksiyo
na daha ihtiyaç var, onu arz etmek istiyorum. Şöy
le : 

«... Fiilleri işleyenler, fiil başka kanunlarda da
ha ağır bir cezayı...» dediler; «... daha ağır cezayı 
gerektiren bir suç teşkil etmediği...» diye düzeltirler
se, iki defa «bir, bir» kelimesi geçmemiş olur 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe?... 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Uygundur Sayın Başkanım. 

6 28 . 2 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Redaksiyonla ilgili başka bir teklif?.. Sayın Yol-

ga buyurun efendim. 
NAMİK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

2 nci satırın başında «ise» kelimesi var. «İse» keli
mesi kanun dilinde pek kullanılmayan bir kelime; çı
karılması anlamı değiştirmez, çıkarılmasını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Anladınız mı Sayın Gökçe?. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Olabilir Sayın Başkanım, çıkarılabilir. 
BAŞKAN — «ise» kelimesi. 
Başka sorusu olan sayın üye?... Buyurun Sayın 

Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

118 inci maddede «... aykırı hareket edenler...» ifade 
edildikten sonra cezası da belirtiliyor ve satırbaşına 
geçilerek «Hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» deniyor. 

Madde görüldüğü gibi tek fıkradan ibarettir. Bu 
durumda birinci fıkranın son satırındaki «... üç ay
dan altı aya kadar...» denildikten sonra noktalıvirgül 
kaldırılmak suretiyle «Hapis cezasıyla cezalandırılır
lar.» diye devam etmesi daha uygun olacaktır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Sayın Gökçe. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBll ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkanım; bu hususa Sayın Ge-
boloğlu'da dokundular. Biz yeni düzenleme ile iki 
fıkra haline getirdik. O yönden satırbaşı yapılmasın

da zaruret var. Demin de arz etmiştim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE— Efendim; ben de aynı şeyi söy

leyecektim; fakat Komisyon ısrar ettiğine göre, ma
dem ki uymuyorlar, gerek yok o zaman. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; madde ile ilgili iki 
önerge var; Sayın Muratoğlu'nun ve Sayın Banaz'ın. 

Sayın Muratoğlu ve Sayın Banaz; bu yeni düzen
lemeden sonra diyeceğiniz herhangi bir konu olacak 
mıdır?. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkanım, benim öner
geme aynen uyularak düzenlenmiştir; işlemden kal
dırılabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Önergeniz işlem
den kaldırılmıştır. 

Sayın Muratoğlu?... 
ENİS MURATOĞLU — Efendim, maddede ya

pılan düzenleme, tamamen «Türk Ceza Kanunu» ke-
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limelerini çıkartıp «Kanunlarda yazılı» demekten iba
rettir; esprisi değişmemiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önergenizi de
ğerlendireceğim. 

Sayın Muratoğlu'nun önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 118 inci maddesi

nin başlığının ve metninin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Enis MURATOĞLU 
«Başlık (Matlap) : Kanuna aykırı sair davranış

lar. 
Madde 118. — Bu Kanunun dördüncü kısmında ya

zdı fiilleri işleyenler Türk Ceza Kanununda daha ağır 
bir cezayı gerektirmeyen hallerde altı aydan az ol-
mamaik üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen var mı?... 

M. FEVZİ UYGUNER — Lehinde söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, buyurun. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Siyasî Partiler Kanunu üzerinde günlerdir çalışı

yoruz ve bu Kanunda, hatırlayacağımız üzere, Ana
yasaya uygunluğu temin için ve yine siyasî partilerin 
disipline edilmesi için birçok sınırlamalar ve birçok 
da yasaklamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalardan veya 
yasaklamalardan bir kısmına aykırı hareket edenler 
hakkında bazı cezalar tertip edilmiştir. Bir kısım ya
saklamalara aykırı hareket edilmesi halinde, sadece si
yasî partinin kapatılması ile iktifa edilmiştir. 

Şimdi, görüştüğümüz 118 inci madde, sadece 68 
inci maddeye aykırı hareket edenler ile 69 uncu mad
deye aykırı hareket edenler hakkında bazı cezalar ter
tip etmiştir. Değerli arkadaşımız Sayın Muratoğlu, 
önergesinde 118 inci maddenin daha da genelleştiril
mesini istemektedir. Yani, bu maddeye göre, Türk Ce
za Kanununda daha ağır bir cezayı gerektirmeyen 
hallerde Siyasî Partiler Kanununun Dördüncü kıs
mında yazılı fiillerin, altı aydan az olmamak üzere 
hapis cezası ile cezalandırılmasını önermektedir. Bi
raz evvel Sayın Muratoğlu burada bu fiillerin neler 
olduğunu; Dördüncü Kısmı, madde başlıklarını te
ker tekler saymak suretiyle açıklamalarda bulundular, 
ben tekrar bu açıklamalara girişmeyeceğim, ilave ede
ceğim husus şu olacaktır : 

Siyasî Partiler Kanununun Dördüncü Kışımı, sa
dece birçok yasaklamaları ve sınırlamaları göstermek

tedir ve bunlar da sadece partinin kapatılması ile 
(Yani 117 nci maddede, kısmen 118 inci maddede be
lirtilen bir iki istisna dışında) müeyyide olarak sadece 
partinin kapatılması ile müeyyide altına alınmış bu
lunmaktadır. Bir siyasî partinin kolay kurulamayaca
ğını hepimiz takdir ediyoruz; hele hele seneler senesi 
emek verilerek kurulmuş, gelişmiş, geliştirilmiş bir si
yasî partinin, Anayasa Mahkemesince kapatılmasının 
ne gibi sonuçlar doğuracağını da hepimiz takdir ede
riz. Şimdi, düşünelim ki seneler senesi gelişmiş, geliş
tirilmiş ve memleketin siyasî kaderi üzerinde çok 
önemli roller oynamış bir parti, bakıyorsunuz bir ve
ya birkaç kişinin kanuna aykırı tutum ve davranışları 
sebebiyle kapatılıyor, kapatılabiliyor. Siyasî parti ka
patıldı, memleketin siyasî hayatından çekildi; çekil
meye icbar edildi; peki, bunun kapanmasına sebebi
yet verenler hakkında ne yapılacaktır?.. İşte, bu cihet-
açık kalmaktadır arkadaşlarım. Yani, bir siyasî parti 
kapatılsın; eğer kanuna aykırı (hareket etmişse, Anaya
saya aykırı davranışlar içerisine girmiş ise, kendi yasal 
amaçları dışına çıkmış ise, saptırmış ise almacını, o 
takdirde elbette ki buradaki müeyyide kendisine uygu
lanacaktır; parti kapatılacaktır. Ancak, siyasî partiyi 
kapatmaya yönelten, bu yola sevk edenler hakkında 
ne yapılacaktır?.. Işjte, bu cihet açık Kanunumuzda. 

Sayın Muratoğlu'nun getirdiği önerge, bu ciheti 
takviye ediyor ve bu Kanunun açık olan ıtarafını ta
mamlıyor, ikmal ediyor. Bu bakımdan önerge diyor 
ki; «Şu Dördüncü Kısımda sayılan, yani siyasî parti
nin kapatılmasına ımlüncer olan fiilleri işleyenler, mut
laka mahkûm edilmelidir; sadece siyasî partinin kapa
tılması ile iktifa edilmemelidir; partinin kapatılmasına 
sebebiyet verenler de, yol açanlar da cezalarını bulma
lıdırlar.» diyor. 

iBu yönü ile önergeye katılacağınızı ümit eder, he
pinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Gökçe, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Muratoğlu, 118 inci maddenin değiştirilme

sini işitiyor ve 118 inci maddenin; önergesinde belirtil
diği gibi, genel bir madde şeklini almasını öneriyor. 
Oysa, bizim 118 inci maddemiz, demin arz ettiğim 
gibi, 78 inci maddenin sekizinci bendine aykırı hare
ketle, 96 ncı maddeye aykırı harekete karşı düzenlen
miş bir maddedir. 

ENİS MURATOĞLU — Sadece iki fiili nazara 
alıyor;. 
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ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sadece iki fiil evet; çünkü diğerlerine hiç
bir açık kapı bırakmayacak şekilde düzenlemiştir.. 

ENİS MURATOĞLU — Açık kapı vardır. 
ANAYASA KOMİSYONU KATİBİ ABBAİS 

GÖKÇE — Olabilir; sizin görüşünüz saygı duyarım, 
biz bu görüşü paylaşmıyoruz; çünkü 78 inci maddenin 
sekizinci bendine karşı bu maddeyi niçin getirdik?.. 
Geçmişte gördük, partiler askerî nitelikte çalışmalar 
yapıyor, emniyet kuvvetlerinin görevlerini deruhte edi
yor; geçmişte gördük, pazıbenlt kullandırıyorlar, resmî 
elbise giydirme gibi davranışlar içerisine giriyorlar. 
Biz, bu açıklığı kapatalım, diğerlerini Ceza Kanunu 
kapatmıştır, diğer getirdiğimiz hükümler, diğer başlık
larda (Teker teker sayarak kıymetli vaktinizi almak 
istemiyorum) tadat ettiğim hususlarda, biz açık kapı 
gördük, kapattık; diğerlerine, Sayın Muratoğlu'nun 
temas ettiklerine Türk Ceza Kanunu zaten dokunuyor. 

Bakınız, Sayın Muratoğlu buyuruyorlar ki ;Dör-
düncü Kısımda sadece partinin kapatılması ile iktifa 
edilecektir... Hiç de öyle değildir. Dördüncü Kısım; 
«Yasak Amaçlar ve faaliyetler» : diyor. Bakınız, bu 
yasak amaçların herbirisi, partiyi kapatmakla beraber, 
esasen Türk Ceza Kanununda suç olan durumlardır. 
Devletin şekline, Cumhuriyetin niteliklerine, egemenli
ğe, ülke ve millet bütünlüğüne, genel ahlaka aykırı 
amaç ve faaliyetlerle ilgili yasaklar; bunların hepsi Ce
za Kanununda suç teşkil eden fiiller değil mi?.. Demok
ratik Devlet düzeni ile temel hak ve hürriyetlere aykırı 
aımaç ve faaliyetlerin Türk Ceza Kanununda yeri var; 
demokratik düzenin korunması, Türk Ceza Kanunun
da, yeri var. Biz, Dernekler Kanununu ve Türk Ceza Ka
nununu temel ve genel yasa kabul ederek, «müeyyi
deler orada» diyoruz. Bağımsızlığın korunması; Türk 
Ceza Kanununda yeri var, devlet tekliği ilkesnin ko
runması, azınlık yaratılmasının önlenmesi, bölücülük, 
azınlık yaratılması, Türk Ceza Kanununda suç değil 
midir?.. 'Bölgecilik, ırkçılık ve -devam etmeyeyim, kıy
metli vakitlerinizi almayayım- hepsi böyle; Türk Ceza 
Kanununda karşılanmıştır. 

Bu yönden bizim endişemiz, bu maddenin düzenin
de askerî nitelikte hazırlama, pazıbent taktırma, elbise 
giydirme, emniyet kuvvetlerinin görevini alma ve onun 
yanında 96 ncı maddedeki boşluğu görerek bir dü
zenleme yaptık. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Değerli üyeler; Komisyon, Sayın Muratoğlu'nun 

önergesine katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi önergeyle birlikte Komisyona gönderiyo
rum. 

119 uncu maddeyi okutuyorum : 
Genel ceza hükümleri 
MADDE 119. — Bu Kanunla, 22.11.1972 tarihli 

ve 1630 sayılı Dernekler Kanununa yapılan atıflar 
hakkında, söz konusu kanunda yer alan ve bu Kanun 
hükümlerine aykırı bulunmayan ceza müeyyideleri, 
siyasî partiler ve sorumluları hakkında da uygulanır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkanım, redaksiyonla ilgili bir 
teklifimiz olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Efendim, maddede «22.11.1972 tarihli» 
diye geçen tarihin «22 Kasım 1972 tarihi» şeklinde 
düzeltilmesini öneriyoruz. Çünkü daha evvel böyle 
kabul edildi, geçti. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
120 nci maddeyi okutuyorum. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Uygulanmayan Kanun Hükümleri ve 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun 
Dernekler Kanununun 40 mcı maddesinin uygu

lanmayacağı 
MADDE 120. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 

sayılı Dernekler Kanununun 40 mcı maddesi siyasî 
partiler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen... 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkanım, izin verirseniz usule 
ilişkin bir arzımız var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Bu 120 ve 121 inci maddeyi, verilen öner
geler doğrultusunda yeniden görüşmek üzere geri alı
yoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım... 
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BAŞKAN — Usul hakkında mı Sayın öztürk?.. 
. KAZIM ÖZTÜRK — Efendim, bir temennim var. 

Mademki Komisyon maddeleri geri aldı; bu iki 
madde bir maddede birleşebilir. Madde başlıkları 
maddeyi aşan amaçlar kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Buna ilişkin böyle bir önerge var 
Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Tamam efendim. 
BAŞKAN — 120 ve 121 inci maddeleri Komis

yona veriyorum. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 

DOKUZUNCU KISIM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun aşağıdaki hü
kümlerle bağdaşmayan maddeleri uygulanamaz. 

«16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı Kanunla fes
hedilmiş bulunan siyasî partilerlden; 

11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzelkişiliği, 
gerek bunların merkez yöneticilerinden veya Parla
mento üyelerinden herhangi biri hakkında Türk Ceza 
Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yer alan 
Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden her
hangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış olan
larla, 11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi ve ana-
muhalefet partisi durumunda bulunan siyasî parti
lerin; 

a) 1 Ocak 1980 ve daha sonraki tarihlerde; ge
nel başkan, genel başkan yardımcıları veya vekilleri, 
genel sekreterleri, bunların yardımcıları ve merkez 
yönetim kurulu veya benzeri organların üyeleri; Ana
yasanın halkoylaması sonucu kabulü tarihinden baş
layarak on yıl süre ile siyasî parti kuramazlar; Ana
yasa hükümlerine dayalı olarak kuralacak siyasî par
tilere üye olamazlar, bu partiler tarafından veya ba
ğımsız olarak milletvekili genel ve ara seçimlerinde, 
mahallî seçimlerde aday gösterilemezler ve aday ola
mazlar. Siyasî partilerle herhangi bir şekilde bağlantı 
kuramazlar ve siyasî partilerde fahrî olarak bile her
hangi bir görev alamazlar. 

b) 1 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde üye bulunan milletvekilleri ile senatörler, 
Anayasanın halkoylaması sonucu kabulü tarihinden 
başlamak üzere beş yıl süre ile siyasî parti kuramaz
lar, kurulacak siyasî partilerin merkez yönetim kurul
larında veya benzeri organlarda görev alamazlar. 

2) 1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü 
veya Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesi olanlar ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyelerin-
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den; haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kita
bının birinci babında yer alan Devletin şahsiyetine 
karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile kamu da
vası açılmış bulunanlar veya birinci fıkrada nitelen
dirilen siyasî partilerden birine girmiş olanlar birinci 
fıkranın (b) bendi hükümlerine ıtâbi olurlar. 

MUZAFFER ENDER — Usul hakkında söz rica 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarımı; 
Görüldüğü gibi, bu madde Anayasamızın Geçici 4 

üncü Maddesinin aynen buraya aktarılmasıdır. Ana
yasamızın geçici 4 üncü maddesi halkoylamasıyla ka
bul edildiğine göre kanunlarımız Anayasaya aykırı 
olamayacağına göre, Anayasanın bu maddesinin 
Mecliste tekrar görüşülmesi de mümkün olamayaca
ğına göre, bence bu maddenin doğrudan doğruya bu
radan kaldırılması geriye alınması, kaldırılması ge
rekir. Eğer mutlaka Anayasanın Geçici 4 üncü Mad
desindeki bu hükümler zikredilmek gerekirse, hatır
latılmak gerekirse, bunun için bu maddeyi tekrar bu
raya monte etmeye, oradan buraya aktarmaya hiç 
lüzum yoktur; «Anayasanın Geçici 4 üncü Maddesi 
bu Kanunun da uygulama alanı İçindedir.» deriz, 
geçeriz. Bu kadar kâfidir. Çürikü, bu bir Anayasa 
maddesi hükmüdür; Anayasada vardır, değiştirilemez, 
tekrar burada müzakeresi yapılamaz, aksine karar alı
namaz. 

Ayrıca, bir redaksiyon hatası da yapılmış veya-
hutita matbaa hatası yapılmış; o tırnak yerine «1» 
olacak zannediyorum Sayın IBaşkanım, yanlış yazmış 
olabilirler. 

BAŞKAıN — Evet, onu bilahara düzeltelim, 
MUZAFFER ENDER - Bu Geçici Madde l'in 

birinci cümlesinden ben bir ışey anlayamadım; bir an
lam çıkaramadım. 

BAŞjKjAİN — Şimdi madde üzerinde söz verme
dim; balkın, usul hakkında dediniz, hi'tlti. Madde üze
rinde söz vereceğim; o zaman maddenin birinci ve
ya diğer fıkraları üzerinde anlayıp anlamadığınızı 
belirtirsiniz. Lütfen Sayın Ender, rica edeyim. 

MUZAFFER ENDER — Peki efendim, teşek
kür ederim. 

Anayasa hükmü olduğu için burada müzakeresi 
mümkün değildir. Mutlaka hatırlatılmak isteniyorsa, 
4 üncü maddeye bir atıf yapılır, geçilir. 

Teşekkür ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Madde üzerinde başka sayın üye?. 
İBRAHİM GÖKTBPE — Sorum var Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Göktepe. 
İBRAHİM GöKTıEFE — Sayın Başkanım, Ge

çici 1 inci Madde, Anayasanın Geçici 4 üncü Madde
sini aynen kapsamaktadır. Açıklık getirilmesi bakı
mından, 'burada yer almasında da şahsen fayda görü
rüm. Yalnız (a) fıkrasında aynen; «(1 Ocak 19180 ve 
daha sonraki tarihlerde; genel başkan, genel başkan 
yardımcıları veya vekilleri, ıgenel sekreterleri, bun
ların yardımcıları ve merkez yönetim kurulu veya 
benzeri organların»... tabiri vardır. 

Şimdi, Geçici 4 üncü Maddenin gerekçesi yok
tur. Burada «Veya benzeri organları» tabirinden ne 
anlaşılmaktadır, (Komisyon ne anlamaktadır?.. Misal 
vermek istersem; kapatılmış olan partilerin bazıların
da parti meclisi veya merkez, temsilciler meclisi gibi 
istişari mahiyette organlar vardır; bu organlara mer
kez karar organları üyeleri, Meclis veya Senato grup
larından seçilmiş temsilciler ve partilerin il başkanla
rı dahildi. Bu organlar, bu «Benzeri organlar» kap
samında mütalaa edilmekte midir? 

Bir de, partilerin genel yüksek disiplin kurulu gi
bi, merkez disiplin kurulu gibi organları, hu «Ben
zeri organlar» kapsamında mütalaa edilmekte midir? 
Bu hususun açıklanmasını istirham ediyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BALKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yükçe Meclisin de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlar; 

Sayın Muzaffer Ender, Anayasa hükmünün mad
deye konmasını eleştirdi., Bu sistem, memleketimiz 
hukuk düzeninde alışagelinmiş hır sistemdir. Anayasa 
hükümleri, gerektiğinde kanun maddelerine konur. 
Biz de bunu yaptık. Fakat sanıyorum ki, belki bu 
uzun maddeyi buradan kaldırmak; sadece Anayasa
nın hükmüne atılfta bulunmak da yeterlidir. Esasen, 
'Siyasî Partiler Kanunu içerisinde hazı maddelerde sa
dece maddeye atıfta bulunmakla yetinilmiştir. Bunun 
için, tekrar görüşmek üzere maddeyi bu açıdan geri 
almak istiyoruz efendim. 

Sayın Göktepe'nin sorusuna cevap vermek isti
yorum. Gerçekte, Anayasanın yorumu, çıktıktan son
ra Anayasa Mahkemesine ait toir keyfiyettir, artık 
Yüce Meclisin bunu yorumlamak yetkisi yoktur. Bu-
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nunla beraber, bu «Benzeri organlar» deyiminin ne 
anlama geldiğini şu şekilde anlatmak ve kabul etmek 
mümkündür: 

Bilindiği gibi, eski Siyasî Partiler Kanununda da 
yeni Kanunumuzda da siyasî partilerin organları sa
yılmıştı, isimlendirilmişti; fakat altına ilave edilen 
bir fıkrayla «Siyasî Partiler bu isimlerden başka isim
ler kullanabilirler.» denmekteydi ve sizlere sunduğu
muz metinlerde de aynı fıkrayı 'burmak mümkündür, 
vardır. 

Böyle olunca, bir isim değiştirmesinden dolayı 
herhangi bir organın devre dışı kalmamasını sağla
mak için; genel başkan, genel başkan yardımcıları ve
ya vekilleri, genel sekreter, bunların yardımcıları ve 
merkez yönetim kurulu üyelerine tekabül eden or
ganların, yani benzeri organların üyeleri anlamında 
bu maddeyi yorumlamak mümkündür kanaatindeyiz. 
Maddeyi yeniden düşünmek üzere geri istiyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Üç soru daha var, o soruları da dinleyelim, on

dan sonra maddeyi geri vereyim efendim. 
Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
Geçici maddenin birinci fıkrası aynen şu şekilde

dir: «iBu Kanunun aşağıdaki hükümlerle bağdaşma
yan maddeleri uygulanamaz.» Şimdi, kelime kelime 
yorumlarsak bu fıkrayı; siyasî partiler kanununun 
aşağıdaki hükümlerle uyuşmayan, bağdaşmayan hü
kümlerinin uygulama kabiliyeti yoktur. Ben bu ifa
deyi biraz muğlak, müphem olarak görüyorum. Bu 
şekilde yorumlanıyorsa, o zaman uygulanamayacak 
maddeleri biz niye kanun metnine alıyoruz?.. Belki 
Komisyonumuz Ibaşka bir anlamda 'bunu düzenle
miştir; ne şekilde kaleme alındığını açıklarlarsa mem
nun olurum. 

Teşekkürler ederim. 

iBAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU IBAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, arkadaşımıza teşek
kür ederiz. Esasen, maddeyi geri alış nedenimiz bu 
idi. Yani, asıl sebebi budur efendim. Diğeri de var; 
Sayın Ender'in önerdiği hususu düşünmek istiyoruz, 
ama birinci cümlenin iyi olmadığı kanaatindeyiz 
efendim. 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
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Buyurun Sayın Öğunç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 

Sayın ibrahim Gök'tepe'nin görüşlerine aynen katılı
yorum. Komisyonda da tartışıldı o konu, «Bazı or
ganlar» deniyor. Acaba, grup başkanvekilliği bir par
ti içi organ mıdır, yoksa bir parlamento içi organ mı
dır? Bu henüz vuzuha kavuşamadı Anayasa Komis
yonunda. Ben, bunun burada vuzuha kavuşturulma
sında büyük yarar görüyorum. Bu bakımdan, acaba 
Sayın Komisyon Başkanımız ne düşünüyor? Bir şey
ler söyledi; ,ama ben tatmin olamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın övünç. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU .BAŞKANI ORMAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, biraz evvel arz 
ettim efendim; ne anlama gelmekte olduğu hakkın
da kişisel görüşlerimi arz ettiım ve ilave ettim, de
dim ki; esasen Meclisin bunu hükme bağlamak ya
hut da yorumu kesinleştirmek yetkisi yoktur. Ana
yasanın yorumu, Anayasa Mahkemesine aittir. Bu
rada yapılacak bütün açıklamalar, kişisel görüş ol
maktan öteye gitmez efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOÖLU — Sayın Başkan, 

Ib'en de aynı konuya değinecektim. Biz, kanun yapı
cısı olarak, evvela tefsirin Komisyon tarafından ya
pılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu organlar hangileridir; burada açıklanmasında 
yarar vardır. Bu siyasî Partiler Kanunu blöyle bir 
biçimde düzenlenirse, bu, «benzer organları kapsar» 
şeklindeki Komisyon Başkanının söylediği sözler kâ
fi gelmeyecektir. Kanun maddesi (burada düzenlen
diğine göre, bunu daha açık, net şekilde parti organ
larını sayarak tadat etmekte, Sayın Komisyon 'bir ya
rar görüyorlar mı? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Aldıkaçtı, siz cevabı vermiştiniz. 
Geçici 1 inci maddeyi Komisyona, istek üzerine 

geri veriyorum. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Bazı aykırılıkların düzeltilmesi için yapılan ihta

rın süresi 
GBÇtCt MADDE 2. — Bir siyasî partinin, Ana

yasanın geçici 4 üncü maddesi hükümlerine aykırılık 

halinde bulunması sebebiyle yapılan başvuru üzeri
ne 106 ncı madde gereğince Anayasa Mahkemesi ta
rafından ihtar kararı verilmesi takdirinde aykırılığın 
giderilmesi için ilgili siyasî partiye tanınan süre bir 
ay olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Efendim, bir redaksi
yon meselesi var 

BAŞKAN — Redaksiyona sıra gelecek. 
Söz isteyen?.. Yok. 
Sorusu olan sayın üye?.., Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, benim an

ladığım kadarıyla bu maddenin geçici madde değil 
de; devamlı madde olarak 106 ncı maddede yer al
ması lazım. Çünkü, .böyle ihtar hükmü her zaman 
için geçerli olacak. Yani, bir 'defaya mahsus bir bilgiyi 
istemek değil, her zaman için Anayasa Mahkeme
since partiler hakkında bilgi istenir ve bunun hangi 
süre içinde verilmesi gerektiği devamlı tekerrür ede
cek olaylar bakımından geçerli olduğu için, böyle ge
çici maddeye alınmaması gerektiği inancındayım. 
Acaba Komisyon aynı kanaatte değil mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Azgur. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FUAT AZ

GUR — Sayın Başkanım, buradaki husus, Anayasa
nın Geçici 4 üncü - Maddesine giren kişilerin bir si
yasî parti kurmaları veya siyasî partiye üye olma
ları halinde bahis konusudur. Malumuâliniz, bu da 
geçici bir süreyle mukayyettir. Anayasanın geçici 
maddesinin süresi belirlenmiştir. Bu süre zarfında bir 
siyasî partiye üye olunamaz veya siyasî parti kurucu
su olmak mümkün değildir. Bu itibarla, bunun geçi
ci maddekle düzenlenmesi hukuk tekniğine uygundur 
efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞK1AN — Teşekkür ederim Sayın Azıgur. 
Redaksiyonla ilgili, buyurun Sayın Ender. 
[MUZAFFER ENDER — Efendim, «Bir siyasî 

partinin, Anayasanın geçici 4 üncü maddesi hüküm
lerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle» yerine, 
«(Aykırı beyanda» veyahut «Aykırı davranışlarda bu
lunduğu gerekçesiyle» dersek, Türkçe daha iyi olur. 

Bir de; sondan bir evvelki satırda «verilmesi tak
dirde» Turkçede kullanılmaz efendim, «Verildiği 
takdirde» demek daha doğru olur kanaatindeyim. 

BASKIAN — Teşekkür ederim. 
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Buyurun Sayın Azgur. 
ANAYASA KOMİSYONU ADENA FUAT AZ

GUR — Sayın Başkanım, Sayın Ender*e teşekkür 
ediyoruz. Belirttikleri husus doğrudur; «Verildiği tak
dirde» demek daha uygun oluyor bize göre de. O iti
barla, bu değişikliği kabul ediyoruz efendim. 

Diğer hususa katılamıyoruz; çünkü siyasî parti
nin henüz davranışı olmasa bile, kurulduğu anda bi
le, yine geçici madde mutlaka nazara alınacak ve al
tı aylık süre ihtar halinde bir aya indirilecektir efen
dim. Ona katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, geçici 2 nci maddeyi, üçüncü sa

tırdaki «Verilmesi takdirinde» kelimelerini, «Verildi
ği takdirde» şeklinde düzelterek, bu değişiklikle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, birkaç geçici madde eklenmesiy
le ilgili Önergeler var, bunlardan geçici 3 üncü mad
de eklenmesine ilişkin olanlarını okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 40 inci maddesinde, siyasî partilerin seçimle
re katılabilmesi için 34 ilde teşkilatını kurma, büyük 
kongresini yapma ve Türkiye Büyük Millet Meclisin
de yirmi milletvekili bulundurma şartları ilk genel 
seçimlerde uygulanamayacağından, Tasarıya Geçici 
Madde 3 olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. Fehmi KUZUOÖLU Lütfullah TOSYALI 
«Geçici Madde 3. — Bu Kanun hükümleri

nin uygulanacağı ilk milletvekili seçiminde, 40 inci 
maddede belirtilen şartlardan partiler için yalnız 15 
ilde teşkilatını kurmuş olması şartı aranır... 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 

seçimlere kadar, teşkilatlanma ve hazırlıklar bakımın
dan dar bir zaman kalacağı, bu kısa müddet içinde, 
malî ve diğer güçlükler içinde yeniden kurulacak si
yasî partilerin, Kanunun gereklerine göre kuruluş ve 
•hazırlıklarını, tamamlamakta eksikleri olacağı aşikâr
dır. Bu bakımdan demokrasimize yardımcı olmak için 
tedbirler ve normal seçimlerden farklı bazı olanak
lar getirilmesine zorunlük vardır. 

Bu müddet zarfında illerin en az üçte birinde ku
rulan partilerin, zamanla Türkiye çapında söz sahibi 
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olacak bir gelişmeyi gerçekleştirebilecekleri kanaatiy
le, bu şekilde kuruluşlarını tamamlayanların, TBMM' 
nde temsil edilebilmeleri için, ilk seçimlere katılma
larına olanak sağlamak üzere, Tasarının 9 uncu Kı
sım - Geçici Hükümlere, 3 üncü geçici madde olarak 
aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yayımını takip 
eden ilk seçime katılabilecek siyasî partiler için yirmi 
iki il merkezi ve bu illerin her birinin yarısında teş
kilatını kurmuş olması yeterli sayılır ve büyük kong
resini yapmış olması şartı aranmaz. 

BAŞKAN — İlk önerge sahipleri Sayın Kuzuoğlu, 
Sayın Tosyalı; önergenizle ilgili açıklamayı hangi
niz yapacaksızını? 

ENİS MURATOÖLU — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evvela önerge sahibine söz vere

yim, ondan sonra. 
ENİS MURATOĞLU — Benim geçici 3 üncü 

madde eklenmesini teklif ettiğim önergem vardı Sa
yın Başkan. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan; müsaa
de buyurursanız açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim, bende öy
le bir önerge yok da. 

S. FERİDUN GÜRAY — Geçici maddelerle il
gili önergeleri ben düzenledim. 

BAŞKAN — Evet, önergeleri düzenleyen heyet 
olarak buyurun. 

S. FERİDUN GÜRAY — önergeler değişik ko
nuları kapsadığı için geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler 
olarak düzenlendi. Bu geçici 3 üncü maddedekiler il 
teşkilatları içindi. Geçici 4 üncü madde, Sayın Mu-
ratoğlu ile Sayın Öztürk'ün önergesiydi. Bir de malî 
konulan düzenleyen önerge vardı. Bunları konuları 
bakımından madde olarak ayırdım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Seçimlere kadar kı

sa bir süre kalacağı göz önünde bulundurularak, yal
nız 15 ilde teşkilatlanma şartını getirmiş bulunuyo
ruz. 34 ilde teşkilatlanma yerine, eski uygulamaya 
paralel olarak 15 ilde teşkilatlanmış olması şartını ge
tiriyoruz; önergemizin gerekçesi budur. 

BAŞKAN -r- Teşekkür ederim. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Lehinde 
MUZAFFER ENDER — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın öztürk; buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Saym Balkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Biraz sonra, bendenizin de bir geçici madde tek

lifi okunacaktır ve bunlar, hep aynı endişeden kay
naklanmaktadır. Normal bir dönemde (Olağanüstü 
dönüemde değil) 5-6 aylık süre içinde partiler kong
relerini yapıp, seçime hazırlanamazlar arkadaşlar. 
Kaldı ki, olağanüstü dönemdeyiz, partiler kurulup, 
teşkilatlanacak, bütün işlemlerini yaparak seçime gi
recekler. Olmayacak bir işi kanun maddesine koy
makla sonuç alamayacağımız endişesini taşırım. 
Önümüzde 5-6 aylık bir süre kalmaktadır; böylesi bir 
dönemde yeniden partiler kurulacak,- teşkilatlanacak 
ve seçime girecek... Maddenin tabiatına aykırı bir 
hüküm ortaya konuyor gibime geliyor ve burada en
dişe duyuyorum. 

'Bu nedenledir ki, yazılı hukukumuzda tatbik edi
len ve uygulanagelmekte herhangi bir sakınca göster
meyen 15 ilde teşkilat kurmakla partilere seçime gir
me kolaylığının verilmesinde büyük yarar vardır. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhinde Sayın Ender; buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Bu Kanunun görüşülmesi esnasında en çok dik

kati çeken maddelerden bir tanesi bu oldu ve bütün 
arkadaşlarımız; «Partiler nasıl teşkilatlanacak, bu ka
dar külfetin altından bu kadar kısa zamanda nasıl 
çıkabileck?» diye düşündüler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin çok partili sisteme geçişinden beri 

devamlı teşhis edilen nokta şudur: Türki Milleti, de
mokrasiye sion derece düşkündür, gerekirse demokra
si için her şeyini feda edebilecek durumdadır. Bu 
noktada endişeye hiç mahal yoktur. Geçmiş siyasî ta
rihimizde bunun birçok örneklerini gördük ve sanıyo
rum bu dönemde de göreceksiniz. Bırakın üç ayı, beş 
ayı da, emir çıksın ve serbest bırakılsın, inanın ki si
yasî partiler 15 gün içinde bütün Türkiye'de teşkilat
larını kuracaklardır; ama hangi partiler kuracaktır?.. 
Bir mecliste mutlaka, fikri olan üç beş kişinin temsil 
edilmesi şart değildir. Milletin teveccüh gösterdiği 
büyük fikirler, büyük idealler, büyük programlar var
dır, millet bu noktalara teveccühünü gösterecektir. 
«Filan grup böyle düşünüyor» diye, mutlaka Meclis-
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te temsili gerekmez. Siyasî Partiler Kanunu partile
rin kurulmasını serbest bıraksın, büyük teveccüh gös
terilen partiler eğer 15 gün içinde bütün Türkiye'de 
teşkilatını kurmazsa, o zaman istediğinizi söylemekte 
haklısınız; ama kuracaktır. Türk Milletinin demokra
siye olan aşkı, partileri en kısa zamanda teşkilatlan-
dıracaktır; 15 ıgürie bile lüzum kalmayacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı; Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Siyasî partilerin seçime katılmaları tartışıldığı za
man, konu Yüce Meclise getirilmişti ve denmişti ki; 
34 ilde örgütlenme koşulu ağır ve gerçekleşmesi müm
kün olmayan bir şarttır. ,Biz Komisyon olarak bu ge
rekçeye verdiğimiz cevapta, 34 ilde teşkilatlanmanın 
mümkün olduğu inancında bulunduğumuzu; ancak, 
bu hususta karar vermek için Kanunun yürürlüğe gi
riş tarihinin ve siyasî partilerin faaliyete geçme tari
hinin bilnmesi zorunluluğunu ileri sürmüştük. Bu yet
ki, bildiğiniz gibi, Meclisimize ait bir yetki değildir. 
Bunun cindir ki, bu hususta karar verecek olan yet
kili organ, Millî Güvenlik Konseyidir. Millî Güven
lik Konseyi, siyasî partilerin ne zaman kurulacağını 
ve bu süre içerisinde; yani seçimlere kadar geçecek 
süre içerisinde partilerin örgütlenip örgütlenemeyece-
ği sorununu cevaplandırır, kararını verir. 

Arz etmeğe çalıştığım gibi, bu sorun yetkimiz 
açısından bizi aşmaktadır; fakat kanaatimiz budur ki, 
(Sayın Muzaififer Ender de onu paylaşıyorlar, bundan 
kıvanç duyuyorum.) siyasî partilerin kurulmasına izin 
çıktığı zaman, siyasî partiler en kısa bir süre içinde 
örgütlenebileceklerdir. 

34 ilde teşkilatnmayı 15 ile veyaıhutta 22 ile indir
mek sorunu üzerinde de görüşlerimi Yüce Kurula arz 
etmek isterim., 

Biz, bazı teklifleri yaparken amacı unutuyoruz, 
kendimize seçtiğimiz hedefi dikkate almıyoruz. Her 
şeyden önce, Parlamentoda istikrarı, büyük partile
rin varlığını kabul ediyoruz ve bu büyük partilerin 
varlığını kabul ettiğimiz zaman, bu büyük parti de
mek, memleket çapında örgütlenebilen parti demektir, 
yoksa «Demokrasinin vazgeçilmez unsuru» dendiği 
zaman, muhakkak ki, herhangi bir siyasî partinin 
Mecliste hazır bulunması yolları araşitırılmamalıdır. 
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Bundan dolayıdır ki, «34 il» kavramı olarak ge
tirdiğimiz ölçü geçerlidir, yeterlidir ve biz Komisyon 
olarak buna bağlı bulunmaktayız. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAlŞKAlN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
önergeye Sayın Komisyon katılmıyor. Sayın Tos

yalı, geri almayı düşünüyor musunuz?. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

kurulmaması halinde seçimler yapılamaz. O bakım
dan oylanmasını rica ediyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir şey daha var; 
özür dilerim, ilave etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Merkez karar organı tarafından 
aday gösterilmesi sorunu, Komisyonumuzda ayrıca 
incelenecektir efendim. Geçici bir hüküm olarak ince
lenmektedir. 

BAS/KAN — Ona ait önergeler var, gelecek Sa
yın Aldıkaçtı. 

Sayın Tosyalı ile Sayın Kuzuoğlu'nun önergele
rinin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Uğur'un 22 ille ilgili bir önergeleri var. 
Sayın Uğur, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Prensibi oyladık 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, prensibi oylamadık, 15'i 

oyladık. 
Buyurun Sayın Uğur. 

HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Ben önergemi gerekçeli olarak verdiğim için, bu
rada çok kısa olarak arkadaşlarımızın konuşmaların
dan sonra değinmek ihtiyacını gördüğüm noktalara 
temas edeceğim. 

Seçimden evvel bir yasak zamanı da var biliyorsu
nuz. Bu yasak zamanı da dikkate alınırsa, ayrıca malî 
ve diğer güçlükler de dikkate alınırsa, bu partilerin 
kurulması çok güçlükler arz edecektir. Bu bir nokta. 

Kaldı ki, bir endişemi arz edeyim: Bir parti ku
rulduğu zaman, tatbikatta görüleceği üzere, her ilden, 
her ilçeden bu partinin teşkilatına hevesli olarak, gö
nüllü olarak katılacaklar ve teklifte bulunacaklar 
meydana çıkacaktır; ancak genel merkezle bir fikir 
beraberliğine ulaşmadan, her böyle istekli olan kim
seye «Zaman az kaldı» diye bu parti kurdurulursa, | 
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bunun ileride doğuracağı sakıncaları takdirlerinize su
narım. 

Ayrıca, Sayın Komisyon Başkanımız büyük parti
lerin temsil edilmelerinin faydalı olacağını söylediler; 
biz de buna iştirak ediyoruz. Bu kısa zamanda illerin 
1/3'inde ve her ilde, ilçelerin yarısında teşkilat kura
bilen bir parti; ama köklü olarak istediğimiz gibi teş
kilatını kuran bir parti, ileride söz sahibi olacak bir 
parti olabilir, bir büyük parti namzedidir. Bunun, 
hiç olmazsa ilk seçimden sonra Büyük Millet Mecli
sinde temsil edilmesinde büyük yararlar vardır. 

Bir noktaya daha değineyim. Yine Sayın Komis
yon Başkanımız, bu partilerin kurulmasına Millî Gü
venlik Konseyinin karar vereceğini söylediler. Tabiî 
doğrudur; ancak unutulmamak lazım gelir ki, seçim 
tarihi de şimdiden tespit edilmiştir. Bu seçim tarihi 
tespit edildiğine göre, zaman mahduttur, bu zaman 
uzatılamaz ve bütıün bu belirttiğimiz sakıncaları ihti
va eder. 

Bu bakımdan, ben teklifimde bu seçimde geçici 
olarak illerin 1 / 3'inde ve her bir ilde de yarısında teş
kilat kuran partilerin seçime katılmalarını uygun bu
larak, tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Parlak, siz daha evvel söz istediniz, Sayın 

Hamitöğulları da işaret ettiler. Siz lehinde mi?.. 
EVLtYA PARLAK — Lehinde. 
BAŞKAN — O zaman Sayın Hamittoğulları'nın 

lehteki talebi kaldı. 
Sayın Hamitöğulları, Sayın Parlak sizden çok ev

vel söz istemişlerdi; ancak lehte veya aleyhte oldu
ğunu belirtmemişlerdi. 

Buyurun Sayın Parlak. 

EVLtYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Bu maddenin esasını teşkil eden 40 inci madde gö
rüşülürken, yine bu sayının indirilmesini öngören 
bir önergemi yüksek takdirlerinize sunmuştum. O 
zaman da önergemi açıklarken amacımın, özellikle 
önümüzdeki sonbahar yapılması gereken ve düşünü
len seçimler için duyduğumuz endişeden ileri geldi
ğini yüksek takdirlerinize arz etmeye çalışmıştım. 

Ben, aynı endişeyi yine taşıyorum. Eğer 34 il şartı 
bu seçim için de geçerli olursa, mutlaka yeni doğa
cak, yeni zihniyetleri taşıyan, 12 Eylül felsefesinin 
doğrultusunda teşkilatlanmayı öngören ve biraz önce 
konuşan değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi, gö
zü kapalı teşkilat kurucusu aramayan partiler için 
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gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ön şart olarak 
görmekteyim. 

Yine, önergemi daha önce arz ettiğim zaman da 
söylemiştim; gerçek şu ki, eski partiler bu maddeden 
büyük bir çapta rahatlık duyacak ve teşkilatlanma
da elbetteki en ufak bir endişeleri olmadan (zaten ilçe 
başkanları hazır, il başkanları da hazır, hatta Anka
ra'ya kadar koordine kurulmuş durumda) 24 saat için
de kurulacaktır. Ben de buna katılıyorum; ama Yü
ce Meclisin amacı, geçmişteki kötü örnekleri bir ta
rafa bırakan, Türkiye'nin gerçeklerini düşünen, va
tan sevgisini her şeyin üstünde tutan yeni zihniyetler
le, yeni demokrasiyi kurmaktır. 

Biz bu maddeyi görüşürken birçok arkadaşımız, 
«Efendim her parti kurulurken seçime girme amacı 
yoktur.» dediler; ben buna kesinlikle katılmıyorum. 
Kurulan her partinin birinci amacı, ilk seçime gir
mektir. Önümüzdeki ilk seçim de, herhalde sonba
harda yapılacak seçimdir. Yürürlük tarihi bizim nor
mal olarak, evet yetkimizde değil; ama bu Kanunun 
normal düzeni içinde bittiğini kabul edelim, Mart'ın 
15'inde dahi süre verilse, yeni doğacak partilerin 
Türkiye'deki insanları tanıyıp, dürüst, vatansever, 
yeni anlayışla demokrasiye hizmet edecek insanları 
bulmaları için öngörülen süre, kesinlikle noksandır 
ve zaten bu seçim için Sayın Komisyon Sözcüsü, 
madde geçen sefer görüşülürken, «Geçici madde ola
rak düşünülebilir veya değerlendirilebilir.» diyş bir 
görüş de ortaya atmışlardır. 

Sayın Komisyon Başkanı biraz önce yaptığı açık
lamada; «Arzumuz, büyük < partilerin doğuşudur, is
tikrarın sağlanmasıdır.» dediler, buna kesinlikle, bü
tün içtenliğimizle katılıyoruz; ama 15 ilde teşkilatını 
kuran partiler girsin, halkın takdirini, tasvibini kaza
nırsa, zaten siz «34 il» demeseniz de, adam kendi
liğinden 67 ilde hemen teşkilatlanacaktır; takdir ve 
tasvip görmüştür, ama bir parti, 34 ilde değil, şimdi 
birdenbire 57 ilde de kursa, takdir ve tasvip görmezse, 
sönmeve mahkûmdur. Bu madde en büyük önemi, 
bu önümüzdeki seçimler için taşımaktadır; hiç ol
mazsa 1/3 il şartını getirirsek, bu endişemiz gideril
miş olur. 

Yüksek takdirlerinize sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Evet, Sayın Komisyonun tekrar kısa cevabını rica 

edeyim. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim. Sayın Başkan, 
mümkün olduğu kadar kısa olmaya çalışacağım, 
emirleriniz veçhile. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımızın eski tartışmalara yol açan gö^ 

nişlerini dikkatle dinledik doğal olarak. «Şimdi so
run, istikrar unsuru, amacımız budur» dedik ve bü
yük partilerin meclislerde temsil edilmesini sağlamak 
İçin 34 ilde örgütlenme koşulunu zamanında getir
dik ve savunduk; bu hususta verilen önergeler de 
reddedildi. Şimdi yeniden sorun yüce huzurunuza 
getirilmektedir. Tabiî bu hususta oylama, Başkanlık 
Divanımızın takdirlerine sunulmuştur, kendileri du
rumu değerlendireceklerdir. 

Ancak, «Siyasî parti» dendiği zaman, birdenbire 
İktidara gelmesi gereken bir kuruluş düşünülmeme
lidir. Eğer siyasî partilerin tarihi incelenecek olursa, 
kurulan partilerin yıllarca 1, 5, 15, 30 üyelikten, ni
hayet çoğunluğa sahip olan bir duruma geçtikleri gö
rülür. 

Getirdiğimiz düzen içerisinde, biz de siyasî par
tilerin bu doğal gelişmesine paralel bir görüşü be
nimsedik ve onu uygulamaya koyduk; fakat uygu
lamaya koyarken, sizlere maddeyi sunarken, belirt
meye çalıştığım gibi, herşeyden önce bu Yüce Mec
lisin açılmasına temel teşkil eden fikirlere bağlı kal
mayı düşündük. 

Sayın arkadaşlarım; 
Burada yüksek huzurunuzda kişisel olarak, bir 

teknisyen olarak bulunuyorum; yoksa ben, belki bu 
fikirlere karşıyım, o ayrı bir şey; ama istikrar sağlan
ması istendiği zaman, bir Mecliste bir partinin çoğun
luğu sağlaması sorunu ortaya atıldığı zaman, demok
rasi kurallarına uygun olarak bunu gerçekleştirme 
yollarını araştırdık ve getirdik. 

Şimdi, 22 ilde örgütlenen partilere bu imkânları 
tanımak, Mecliste küçük sayıda parti gruplarının oluş
masına yol açmak demektir. Bundan dolayıdır ki, 
bu görüşe, bu önergelere katılamıyoruz. Katılama
dığımızı bir kere daha açıklıyoruz. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli üyeler, Sayın Uğur'un önergesine Sayın 

Komisyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Değerli üyeler, Sayın öztürk'le, Sayın Muratoğ-
lu, Sayın Demirel ve Sayın Dinçer'in vermiş olduk
ları geçici bir madde düzenlenmesi ile ilgili iki öner
geleri var; okutuyorum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki geçici 3 üncü maddenin Tasarıya ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 
«GEÇİCİ MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeliği için yapılacak ilk genel seçimlerde si-
• yasî partiler adaylarını merkez yoklaması ile tespit 
ederler.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sına geçici 3 üncü madde olarak aşağıdaki maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Enis MURATOĞLU î. Hakkı DEMlREL 
Recai DlNÇER 

«ilk milletvekili seçimlerinde aday tespiti : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Yapılacak ilk genel seçim

lere mahsus olmak üzere bütün siyasî partilerin mil
letvekili adayları merkez yoklaması ile tespit edilir.» 

BAŞKAN — Evet, aynı mahiyette iki önerge. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, usul hak

kında efendim. 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bu 

hususlar zannediyorum Seçim Kanununu ilgilendiren 
konulardır. Seçim Kanunu esnasında görüşülmesi ye
rinde olur kanaatindeyim. , 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu konuda gö
rüşünü alalım. Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, dikkate alınması 
Yüce Meclisçe emredilen bir konu bununla ilgili efen
dim. Onun için biz de bunun, ona ilâve edilerek Ko
misyona gönderilmesini rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan usul hak

kında efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Enderdin dediği şöy

le oluyor; önseçimle ilgili 13 maddeyi biz Komisyo
na iade ettik. Gerekçesi; «Seçim Kanununda görü
şülsün» diye. 

Genel Kurul henüz kesin kararını vermemiştir; 
eğer bu doğrultuda kesin kararını verirse, elbetteki 
bunun yeri Seçim Kanunu olacaktır. 

Bunu arz etmek istemiştim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerinde, Sayın öztürk, buyurun efendim, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
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Konuya ışık tutabilmek için birkaç cümle ile te
mele değineceğim. 11 Eylül 1980 öncesinde iflas eden 
bir rejim ve bu iflasın enkazı altında tehlikeye gir
miş millî birlik ve yurt bütünlüğü vardır. Devleti 
onarıp, rejimi sarsılmaz temellere dayandırma gibi 
gerçekten büyük bir görevi yüklenmiş bulunuyoruz. 

Endişelerimiz ve de taleplerimiz hep bu büyük 
görevi hakkı ile yapabilme kuşkusundan, endişesin
den kaynaklanmaktadır. 

Filvaki usulî itirazlarda isabet vardır. Zira seçim
lerin aday tespitinin usulleri, Seçim Kanunu ile tes
pit edilmek üzere Yüksek Heyetinizce Komisyona 
iade olunmuştu. Ne var ki, bir ilkeyi tespit edebil
mek için konunun tartışılmasında sayılmayacak ka
dar yarar vardır. 

Arkadaşlar; 
Seçim takvimi son derece dar tutulmuştur. Ve

rilen takvime göre biraz önce de arz ettiğim gibi 
kurulu, mevcut siyasî partiler seçim kararı alsalar, 
bu Parlamento 12 Eylül gibi bir olağanüstü dönemin 
içinde olmayıp, da, şu anda Parlamento normal ça
lışsa ve mart sonunda veya nisan ortasında bütün 
şartları haiz Meclisler seçim kararı verseler ve 15 
Ekimde de seçimin olacağına karar vermiş olsalar, 
normal partilerin kongrelerini yapıp, 15 Ekimde se
çime hazırlanabilmeleri son derece güçtür. 

Kaldı ki, bugün yeni bir dönemin içindeyiz. Ye
niden partiler kurulacak ve 12 Eylül sonrası esprisi 
dile getirilerek yeni bir anlayış içinde, yeni siyasî par
tilerimiz oluşacak ve bu partiler birbirlerini tanıya
rak kaynaşacak ve aday tespitine gidecek. Aday tes
pitini önseçimle (önseçimin değerli Komisyonu
muzda bulunduğunu bilerek arz ediyorum) Seçim 
Kanunun da da tespit etsek, önseçimin partiler ara
cılığı ile ve belli prosedür içinde yapılmasına zaman 
yönünden imkân yoktur. 

Burada bir hususu belirtmek istiyorum. Belki 
Basınımızda yanlış anlamalara neden olabilir. Danış
ma Meclisi üyeleri, bugünkü Kurucu Meclisin her
hangi bir talebi olduğu veya bir kolaylığı kendileri
ne düşündüğü için değil, maddeten zaman yönünden 
bunun gerçekleşmesi mümkün olmadığı içindir ki, 
partilerimiz kurulup, gelişip, yekdiğerini tanıma ve 
isabetle aday kaydedebilirle imkânına sahip değildir. 
Bunun için merkez yoklaması ile olmalı (Merkezide 
hangi organ olursa; biraz önce Sayın Komisyon Baş
kanımız «Merkez karar organınca yapılabileceği düşü
nülmektedir.» diye müjdeli bir haber verdiler.) böy
lesine hangi organca olursa olsun; ama il ve ilçe teş-
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kilatlarında yoklama usulü çarşaf liste de olsa, iki 
aşamalı seçim de olsa yine de isabetli olmayacağı 
kuşkusunu taşırım. 

Ayrıca, bu seçim sisteminde bir kısım entrikala
ra yol açabileceği endişemi de muhafaza ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu seçim takvimine göre, mevcut duruma göre 

ilk seçimler için 1983 yılının sonbaharı seçim tarihi 
olma durumundadır. Böyle olacaksa, bu takdirde 
merkez yoklaması zorunludur, zaruridir. Ancak, bu 
takvim ileriye kaydırıldığı takdirde böyle bir zaruret 
düşünmüyorum. 

Saygi ile arz ederim, önergemin kabulünü, ilke 
olarak kabulünü istirham ederim. 

Saygılarımı sunarım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
öğleye kadar tespit edilen çalışma süremiz bit

miştir. Bu 'itibarla, Komisyonun bir İsteği var, onu 
almak istiyorum. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTT — Sayın Başkan, arz ediyorum efen
dim, zâtıâlinize ve Yüce Kurula. ( 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimimizin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 

Sayın öztürk ile Sayın Muratoğlu ve arkadaşları
nın önergelerinden, Sayın öztürk, önergeleri üzerinde 
bir açıklama yaptı. 

Bu arada, Saynı Ender, usulle ilgili olarak buyu
run. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Sayın öztürk ve arkadaşlarının, merkez yoklama-
sıyla ilgili vermiş oldukları önergeyi ben, usul ba
kımından hatalı buluyorum. Şöyle ki; bundan önceki 
görüşmelerimizde, Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı 

Bugün 14.0Q,den 16.00'ya kadar, yarın da yine 
16.00'ya kadar Komisyona çalışma süresi verilmesi
ni rica ediyoruz. 

Bu şekilde bütün çalışmaların biteceği kanaatin
deyiz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, ikinci bir önerge da
ha var. Bu önerge sahibi de arzu ettiği takdirde, aynı 
mahiyette olduğu için, söz vereceğim. Aynı şekilde 
usul hakkında da yine söz vereceğiz. 

Yalnız, Komisyonun cidden bu çalışmaları yapa
bilmesi için bu isteğinin yerine getirilmesi gerekiyor. 
Biz nasıl olsa bu Kanun Tasarısını bugün vaktimiz 
olsaydı bitirecektik, Komisyonda bulunan maddele
re başlayacaktık. 

Bu nedenle, Komisyonda bulunan maddelere baş
layabilmek için Komisyonun bu isteğinin yerine ge
tirilmesi gerekiyor. Saat 16.00'da toplanılmasını ev
velâ oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Toplantının saat 16.00'da başlaması ka
bul edilmiştir. 

Süremiz dolmuştur. Saat 16.00'da toplanmak üze
re Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

içinde, 41 inci maddeden 53 üncü maddeye kadar de
vam eden maddelerin, önseçimle ilgili olan maddele
rin Seçim Kanununda incelenmesi gerektiğini, bunun 
bu Kanunda yer almaması gerektiğini açıkça belirt
miştik ve Komisyon da bu maddeyi geri almışlardı. 

Komisyonun görüşü, maddeler üzerinde bir de
ğişiklik yapmak değil. Bu maddelerin bu Kanun içe
risinde yer alıp alamayacağını kesinlikle tespit etmek, 
bu konuda verilen önergeye iştirak edip ötmemek ıme-
selesindedk. 

Kanaatime göre, esas seçim sistemi belirlenmeden 
ne önseçim sistemi belirlenebilir ne de bunun içinde 
yer alması gereken merkez yoklaması belirlenebilir. 

»>•« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : AU Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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Gerek önseçim sistemi, gerekse bunun içinde bulun
ması gereken merkez yoklaması, bizi belli seçim sis
temlerine götürür, angaje eder. Halbuki henüz Yüce 
Meclis, seçim kanununu görüşmüş değildir ve önü
müzdeki seçimlerde gerçekleştireceği seçim sistemini, 
kullanacağı seçim sistemini tespit etmiş değildir. Se
çim sistemi tespit edilmeden de bu maddelerin görüşül
mesi mümkün değildir. 

Bu sebeple ben, arkadaşların vermiş olduğu bu 
önergenin işlemden kaldırılmasını . görüşlerinize arz 
ediyorum. Usulen hatalıdır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Aldıkaçtı, bu görüşe bir cevabınız olacak 

mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
lar; 

Sayın Muzaffer Ender arkadaşımız, bu Yüce Ku
rulda bundan daha önce yapılan bir karıştırmaya de
vam etmektedir, önseçimle seçim birbirine karıştı
rılmaktadır. önseçim ayrı bir şeydir, seçim kanunu 
ile üyelerin, hangi üyenin, hangi adayın seçimi ka
zandığı sorunu ayrı bir şeydir, ama Yüce Meclis dedi 
ki, «Seçim Kanunu ile beraber bu işleri mütalâa edin, 

.dikkate alın» dedi, biz, sorunu inceleyeceğiz ve Yü
ce Meclise arz edeceğiz. Bunun dışında takdir sizlere 
aittir. Yalnız, tekrarlıyorum efendim, değerli arkadaş
larımız lütfedip not alırlarsa memnun oluruz; önse
çim sorunu partinin adaylarının kimler olacağının 
tespitidir, bu, siyasî partiye ait bir görevdir, seçim 
kanunu ise, bu adaylar arasında kimlerin kaç oy ala
rak seçildiğini gösteren bir sistemdir; bu ikisini bir
birine karıştırmamak lâzımdır, ama devamlı surette 
karıştırıldığını üzüntüyle görüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Muraıtoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Bu verdiğimiz önerge, merkez yoklaması suretiy

le ilk seçimlerde aday tespitine taalluk etmektedir. 
1961 yılında aynen bu husus vukua gelmiştir. Sebep
lerini Saym öztürk açıkladılar, ilave edecek pek bir 
şey yok. Partilerin 30-34 veya daha az (ama hâlen gö
rünen olur ki, 34 kabul ediliyor) ilde teşkilatlanması, 
kongrelerin ilçelerden itibaren yapılması, büyük kong
renin yapılması, aday tespiti; bütün bunlar zamana 
vabeste olduğu için biz, 1961'deki gibi ve şartları o 
günkünden daiha da önemli gördüğümüz için ilk mil-

I letvekili seçimlerinde aday tespitinin merkez yokla
ması suretiyle yapılmasını önerdik. 

\ Şimdi Saym Ender'in mülahazalarına gelince, Sa
yın Aldıkaçtı'nın bahsettikleri gibi... 

'BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, siz, yalnız kendi 
önergenizle ilgili cevabı verdiniz. 

ENİS MURATOĞLU — Tamam, tamam; ama 
önergemizle ilgili bir mütalaa öne sürüldü. Müsaade 
buyurulursa ona da cevap verelim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Aldıkaçtı'nın da 

bahsettikleri gibi gerek önseçimler, gerek seçimler 
ayrı olarak mütalaa edilebilir. Şayet Meclisimiz ka
bul ederse, Seçim Kanununda önseçim veya seçim 
tarzı nazara alınalbilir, bu ayrıdır. Bize göre bu öner
ge bu Kanunda görüşülebilir, mümkündür, ötekinin 
beklenmesine lüzum yoktur, çünkü geçici bir hali öne 
sürmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere bu 
adayların şu tarzda tespiti denmektedir. Seçim Ka
nunu ayrıdır, o da ayrıca mevzuatı çerçeve içerisine 
alır. Bu itibarla kanaatimiz önergemizin bu Kanunla 
görüşülebileceğidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Lehte ve aleyhte olarak; Sayın Hamitoğulları 

lehte, Sayın Yarkın aleyhte söz aldılar. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Verilen önergeyi gerek içinde bulunduğumuz ko

şullar, gerekse hazırlamakta olduğumuz Siyasî Parti
ler Yasa Tasarısının getirdiği özel koşullarla, önümüz
deki 5 yıllık dönemin koşulları göz önüne alınarak 
değerlendirmek gerekir kanısındayım,, 

Değerli arkadaşlarım; 
önümüzdeki dönem çetin bir dönem olacaktır. 

Anayasa Komisyonunun değerli Başkanı sırası gel
dikçe haklı olarak siyasal istikrarın önemini vurgu
lamaktadırlar. Siyasal istikrarm başka boyutları üze
rine değerli arkadaşlarımın dikkatlerini çekmek ihti
yacını duyuyorum. Siyasal istikrar bir memlekette 
sadece bir partinin belli bir çoğunluğu ele alarak 
Meclise gelmesi değildir. Elbettefci çoğunluğu oluş
turması önemlidir, ama siyasal istikrarı sağlamaya 
yetmez bu. Bir kere siyasal istikran üretebilmesi 
bu çoğunluğun; her şeyden önce arz ettiğim sorun
ların belirlediği ortamın niteliğini belli bir düzeye 
çıkarması lazımdır; yani seçilecek milletvekillerinin 
yalnız iktidar partisinde değil, muhalefette de belli 

l bir niteliği tutturması mecburiyeti vardır. Türkiye' 
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nin, dünyanın koşullarını göz önüne alarak, Türki-
ye'yi siyasal istikrara kavuşturmak için, sosyal istik
rar için, hatta ekonomik istikrar için oluşacak Mec
lisin niteliği son derece önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
özellikle siyasal faaliyetlerin yasal olaralk başla

masına imkân verecek zaman süresi, örgütlenme so
runları ve diğerleri göz önüne alınacak olursa, siya
sal partilere diledikleri takdirde ki, arkadaşımın öner
gesine bu hükmüri eklenmesinde daha büyük bir isa
bet olurdu; siyasal partiler diledikleri ta'kdirde (Sa
yın Komisyon bilmiyorum bu hususu göz önüne al
mada yarar görürler mi), merkez yoklaması yapa
bilecekleri hususunun eklenmesinde bu önümüzdeki 
dönem için bir zorunluluk vardır, yarar olduğu ka
nısındayım. Yüce takdirlerinize saygılarımla birlikte 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının tümü üzerin

deki görüşlerimden merkez adaylığına ait olan kı
sımda aynen şöyle ifade etmiştim; «Anayasa Komis
yonumuz önseçimin yetiştirilemeyeoeği endişesiyle 
ilk seçimlerde bütün adayların merkez yoklaması 
gibi bir usulle belirlenmesi şeklinde bir geçici hüküm 
getirmemekle de en uygun yolu seçmiş bulunmakta
dır. Aksi halde ıbunun adına bir genel seçim deni
lemezdi.» demiştim. Şimdi, aynı konu iki ayrı öner
geyle yeniden gündeme gelmiş durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım; . 
Önce konuya, merkez adaylığı veya merkez kon

tenjanı olarak, yani daha dar çerçevedeki kısımdan 
başlamak istiyorum. 648 sayılı Yasada, bildiğiniz 
gibi siyasal partilere seçime katıldığı milletvekili ade
dinin yüzde 5'i kadar merkez adayı tespit etme yet
kisi verilmişti; aynı yetki Tasarımızda da 42 nci 
maddede düzenlenmişti. Bilindiği gibi, bu madde 
önseçimin bu Yasada düzenlenmemesi için verilen 
önergelerin kabulü dolayısıyla Komisyona iade edi
len maddeler arasındadır. Söz konusu 42 nci mad
dedeki yüzde 5 oranında yer alan merkez aday ade
di, yani 400 milletvekili için bu 20 milletvekili ol
maktadır. Şimdi, bu yüzde 5'lik merkez kontenjanı 
hakkı partilere verilsin mi, verilmesin mi tartışması 

eğer 42 nci madde görüşülseydi, o da tartışma ko
nusu olacaktı, fayda ve zarar açısından. 

Ben tümü üstündeki konuşmamın yüzde 5 ora
nındaki merkez adayı kontenjanının isabetli ve ge
rekli olduğunu ifade ederek o madde üzerindeki 
görüşlerimi açıklamıştım. Ancak, bu konuda, yani 
sadece yüzde 5 oranındaki merkez adaylığı konu
sunda dahi karşı görüşlerin muhakkakki, bir ağırlı
ğı, bir yeri vardır. Bunlar kısaca şöyle özetlene
bilir; (Yüzde 5'lik de olsa merkez kontenjanı tanı
mak demokratik değildir. Diğer bütün adaylar belli 
bir mücadele ve çalışmadan ve uzun uğraşmalardan 
sonra seçim şansını kullandıkları halde az da olsa 
bazı adayların yüzde yüz seçilecek bir usul içinde tes
piti uygun değildir. Bu bir seçim de değildir. Olsa ol
sa merkez organının sonucu belli bir tercihidir. Eğer 
bazı kişilerin parlamenter olarak mevcudiyeti, o par
tiye ülke çapında itibar kazandıracak veya yasama 
çalışmasında gerekli teknik kadroyu sağlayacak bir 
değer verecekse, aynı kişiler pekâlâ seçim mücadele
sine girerek de esasen seçilebilirler. O halde merkez 
adaylığı gibi, bir merkez organının hâkimiyetine yol 
açan bir hüküm niçin kabul edilsin.) Evet, merkez 
adaylığı için karşı görüşler kısaca bu noktalarda top
lanabilir, daha başka gerekçeler de bulunabilir. Ben 
yüzde 5'lik merkez adaylığının lehinde olmakla be
raber bu karşı görüşlerin önemli bir ağırlığı ve haklı 
yönlerinin bulunduğunu da kabul ediyorum. 

İşte yüzde 5'lik merkez adaylığı için ileri sürüle
bilecek bu tür haklı görüşler, bütün adayların ilk se
çimlerde de olsa merkez yoklamasıyla belli edilmesi 
istemi karşısında bu defa daha büyük bir ağırlık, hak
lılık ve önem taşıyacaktır. Önce tümüyle merkez aday
lığı konusu gerçekten demokratik değildir, parti mer
kez sultasını tam egemen duruma getirebilir. Çok çe
şitli ve hiç de hoş olmayan ve siyasî ahlakla da hiç 
de bağdaşmayacak oyunların sergilenmesine maalesef 
yol açabilir, hatta parti kurucuları için önce kendi
lerini emniyete ve garantiye alacaklardır diye çeşitli 
sözler çıkacaktır. Dolayısıyla daha ilk seçimlerde bu 
çeşitli sözlere ve oyunlara fırsat vermek herhalde uy
gun olmayacaktır. Halbuki biz delege usulü önseçim
den vazgeçerken, hatta benim de katıldığım bir gö
rüş olarak bir kısım sayın üyelerce Tasarıyla getiri
len önseçim usulünün dahi aynı sakıncaları daha da 
yaygınlaştıracağı endişesiyle doğrudan seçimi önerir
ken, şimdi bu endişeleri her an gündemde tutacak 

| ve gerçek seçmen iradesiyle bağdaşmayacak bu öne-
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riyi, yani sadece ilk seçimde de olsa bütün adayla
rın merkez yoklamasıyla belli edilmesini, sadece ye
tişmez endişesiyle kabul etmek, herhalde uygun ol
mayacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyonun, merkez yoklamasıyla ilgili 

birbirinin aynı olan iki önerge üzerindeki görüşü ne
dir?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Da Yüce Kurulda ileri sürülen ve önseçim mües
sesesinin Siyasî Partiler Kanunundan çıkartılmasını 
savunan görüş, % 5 kontenjanın da bulunduğu bir 
önseçim müessesesinin Seçim Kanununu belirleye
ceği, seçim sistemini belirleyeceği idi ve bu büyük 
bir mahzur olarak ileri sürülüyor ve bundan dolayı
dır ki önseçim sistemi Siyasal Partiler Kanunundan 
çıkartılmak isteniyordu. 

Evvela belirteyim ki, bilimsel olarak bu görüş 
hiçbir temele dayanmaz. O kadar dayanmaz ki, bu
gün % 5 değil, bütün önadayların tespiti merkez ka
rar organına bırakılmak isteniyor ve o zaman, eğer 
bu görüş kabul edilecek olursa Seçim Kanunu ileri 
sürüldüğü gibi belirlenmeyecek. Nasıl olacak bilemi
yorum. Aslında tabiî doğru olan görüş budur. Bunu 
da tartışmıyorum. 

Sayın Başkan, lütfen, müsaade buyurun, bütün o 
önergeleri Komisyona alacağız, inceleyeceğiz ve tümü 
hakkında görüşlerimizi Yüce Kurula arz edeceğiz 
efendim. Önergeler varsa kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, önergeyi Genel Ku
rulun kararma sunayım. Dikkate alınmak üzere bir 
karar verirlerse şüphesiz Komisyona vereceğim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergelerin dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum : Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergelerin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bu bir yeni madde ile alakalıdır. Yeni madde ile 
alakalı bu önergeleri Komisyona veriyorum. 

Yine geçici bir madde ile ilgili Sayın Tosyalı'nın 
bir önergesi var; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sında 76 ncı maddeye göre Anayasa Mahkemesine 
verilmesi gereken bütçe ve kesinhesapların 1983 ve 
1984 yıllarına ait olarak birleştirilerek verilebilmesi-
ni temin için aşağıdaki geçici maddenin Tasarıya ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«İlk Bütçenin Hazırlanması 
Geçici Madde 4. — 1983 yılında kurulacak siyasî 

partiler, 76 ncı maddeye göre Anayasa Mahkemesine 
vermekle yükümlü oldukları bütçelerini 1983 ve 1984 
takvim yılları gelir ve giderlerini içerecek şekilde dü
zenleyip en geç 1984 yılı Haziran ayı sonuna kadar 
Anayasa Mahkemesine vermek zorundadırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, sizin ve arkadaşları
nızın da bir önergesi var. Sayın Tosyalı da sizin bu 
önergenize katılmışlar. Tabiî ikisi arasında fark mev
cut. O itibarla, ayrı ayrı işleme koyuyorum. 

Sayın Tosyalı, önergenizle ilgili bir açıklama ya
pacak mısınız efendim? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan ve sa

yın üyeler; 
Siyasî partilerin bütçelerini hazırlayıp Anayasa 

Mahkemesine göndermeleri gerekiyor. 1983 yılında 
kuruluş safhasında oldukları için, hangi ilde ne za
man teşkilat kuracakları belli değil. Bu bakımdan, 
1983 ve 1984 yılları bütçelerinin birleştirilerek bir de
faya mahsus olmak üzere 1984 yılı Haziran ayında 
verilmesini öngören bir maddedir. Pratik bakımdan 
gereklidir. Nazarı dikkate alınması uygun olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Ko

misyon katılıyor. Kesin oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önergeyi madde olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önergede teklif edilen 
madde, madde olarak kabul edilmiştir. 
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Sayın Seçkin ve arkadaşlarının diğer bir geçici 
madde ile ilgili önergeleri var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hayri SEÇKİN A. Asım İĞNECİLER 

Lütfullah TOSYALI Fenni 1SLIMYELI 
Mehmet KANAT Tülay ÖNEY 

Fikri DEVRİMSEL Mustafa ALPDÜNDAR 
Özer GÜRBÜZ Kâzım ÖZTÜRK 

ismail Hakkı DEMIREL ismail ŞENGÜN 

«Geçici Madde — Bu Kanuna göre kurulacak 
olan partilere katılacakları ilk seçim ve kuruluş gi
derlerine katkıda bulunmak üzere, .... yılı bütçesine 
bütçeden yapılacak tasarruflar karşılığında bütçe ge
lirleri (B) Cetveli toplamının onbinde ikisi oranında 
ödenek ayırmaya ve siyasî partiler destek fonunu teş
kile Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu fonun gelirleri; bu Kanunun 40 inci madde
sinin birinci fıkrasına göre teşkilatlanmış siyasî parti
lere, 46 ncı maddenin 5 inci fıkrasındaki, önseçimler
den önceki doksan günlük sürenin başlama gününe 
kadar teşkilat kurdukları il oranına göre dağıtılır.» 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, buyurunuz efendim. 

HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

önergemiz Yüce Genel Kurulun 62 nci maddeyi 
müzakere ederken ilke olarak Sayın Komisyonumuza 
intikal ettirmiş bulunduğu, yeni kurulan ve kurulmuş 
olan partilere devlet yardımını belirleyen maddesine 
mütenazır tanzim edilmiş olan bir önergedir. 

Bu önergemizin özelliği, 62 nci maddede müza
kere edilen hususta, devamlılık arz eden kanun mad
desi muvacehesinde ilk seçimlerle ilgili olmak üzere 
bir geçici madde getirmeye ait bulunmaktadır. Bu 
geçici madde önerimize göre seçimler 1983 veya han
gi yılda yapılır ise, makul ve makbul bir mazeret 
olduğu takdirde ertelendiğinde, yılı açık bırakılmak 
suretiyle, o yılın bütçesinden yapılacak tasarruflar
dan karşılanmak kaydıyla, bütçe gelirleri «B» cetveli 
toplamının onbinde ikisi olmak üzere bir miktar ölçü
sü getirmekte ve diğer fıkraya göre de bu paranın Ma
liye Bakanı tarafından ne şekilde dağıtılacağını gös
termektedir. 

Bu hususta ileri sürdüğümüz ölçü : Görüşülmek
te olan Tasarının 40 inci maddesinin birinci fıkra
sına göre teşkilatlanma hususundaki, asgarî düzeyde

ki il teşkilatını esas almaktayız. Bu 34 şeklinde teklif 
edilmektedir Tasarıda. Yüce Kurulun kararıyla 34 
olur, 30 olur, 40 olur, 15 olur; bu konuya ayrıca ken
di maddesinde Yüce Kurul kararını vermiş veyahut 
da verecektir. Ancak, muayyen maddelerden birisi 
olan 46 ncı madde gene ilke olarak Tasarıdan çıka
rıldığı için, «beşinci fıkrasındaki» tabirimizi «önse
çimlerden önceki» yerine «genel seçimlerden 90 gün 
önce» 40 inci maddeye göre örgütlenmiş olan parti 
kuruluşlarına bu bütçeden ayrılmış olan ödeneklerin 
tevziine ait bulunmaktadır. 

Anayasa Komisyonumuzun, Genel Kurulun genel 
temayülünü nazarı dikkate alarak Devletin partilere 
yardım yapması şeklindeki genel anlayışını itibara ala
cağı anlayışı ve inancı içinde, bu önergenin de Ko
misyonumuz tarafından Devlet yardımlarının mutlak 
surette genelinde düşünülmesiyle beraber, ilk seçim
lerle ilgili olarak «kuruluş ve seçim masraflarını kar
şılama» adı altında düşünülmesi gerekeceği anlayışına 
uyarak dikkate alınması şeklindeki oyunuza arz eder, 
Komisyonumuzun iltifatına mazhar olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
1. DOĞAN GÜRBÜZ — Aleyhte Sayın Başkan. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Doğan Gürbüz'e ver

dik sözü; buyurun Sayın Gürbüz. 
1. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Getirilen önergeyle kurulacak bütün partilere Ha

zine yardımı yapılması öngörülmektedir. Meclisimiz
de daha önce partilere Hazine tarafından yardım ya
pılması fikri tartışılmıştır, ama genellikle tartışma
larda kurulmuş partilere, yahut seçime girmiş çıkmış 
partilere, aldıkları oy oranlarına göre yardım yapıl
ması ilkesi daha çok kabul edilmiş durumda. 

Şimdi, bu önergeyle bundan sonra yeni kurulacak 
partilere seçimlerden önce yardım yapılması öngörül
mektedir. Böyle olduğu takdirde, Türkiye'de partilere 
yardım yapılması kabul edildiğinde bir parti enflas
yonu doğacaktır ve bütün Türkiye'de ne şart ge
tirirseniz getirin, o şartları yerine getirebilecek, siyasî 
parti olmayan; ama Hazineden para almak isteyen 
partiler doğacaktır. Böylece yine siyasî partiler deje
nere edilecektir. Kimin siyasî parti olduğu, kimin ban
ka partisi olduğu meydana çıkmayacaktır. 

Bu nedenle, herhangi bir esasa dayanmayan, va
tandaştan almış olduğu oy oranına da dayanmayan 
bir Hazine yardımı herhalde makul bir yardım olmasa 
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gerekir. Daha önce de Meclisimizdeki tartışmalarda 
şu gayet rahatlıkla görülmüştür ki, Türkiye'de kuru
lan ve milletin teveccühüne mazhar olan partiler mil
let tarafından tutulmakta, kurulmakta, hatta iktidara 
getirilmektedir. Böyle olduğuna göre, ilk seçimlerde, 
seçimlerden önce malî yardıma partilerin ihtiyacı 
yoktur. Ancak ondan sonra el açmaması yönüyle al
dıkları oy oranında Hazineden yardım edilebilir. 

Bu nedenle önergenin aleyhindeyim; saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Komisyonun görüşü lütfen. 

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

Herhalde Komisyonun görüşü sizler için bir sürp
riz teşkil etmeyecektir. Sayın Hayri Seçkin ve arka
daşları bundan önce fon kurulması hususunda öner
geler vermişlerdi bu önergeler kabul edilmemişti. 
Şimdi bize teklif ettikleri şu önergeyle Devlet Hazi
nesinden siyasî partilere yardımın nerelere varacağı 
hakkındaki görüşler somutlaşmaktadır. On binde 2, 
aşağı yukarı 500 milyon lira etmektedir. Bu 500 mil
yon lirayı 34 ilde ve illerin yarısında örgüt kurmuş 
partilere, yani 650 - 700 kişiye bölmek amacını gü
den bir önergedir bu. Bundan dolayıdır ki, Komis
yonunuz her şeyden önce bu fakir milletin Hazine
sine olan saygısı dolayısıyla bu önergeye katılma
maktadır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, Komisyon... 
HAYRÎ SEÇKİN — Soru sorabilir miyim izin 

verirseniz? 
BAŞKAN — Hayır, önerge üzerinde soru yok. 
Komisyon katılmıyor, önergenin dikkate alınma

sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

122 nci maddeyi okutuyorum : 

ONUNCU KISIM 

Son Hükümler 
Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hü

kümleri 
MADDE 122. — Medenî Kanun ile Dernekler 

Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer 
kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, 
siyasî partiler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, sıra Komisyondan gelen madde
lere geldi. Komisyondan gelen maddeler şunlardır : 
7, 8, 10, 22, 36 ve 37 nci maddeler. 

Bu maddelerin fotokopileri şu anda yapılmak 
üzeredir ve birazdan dağıtılacaktır. Yalnız 7 nci mad
de gayet kısadır. Bunu okuyarak başlayalım, diğer 
maddelerle birlikte bu madde de birazdan bütün 
sayın üyelerin önünde olacaktır. 

Komisyondan gelen 7 nci maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının Birinci Kısım, 

Genel Esaslar, Siyasî Partilerin Teşkilatı başlıklı 7 nci 
maddesi, verilen önergeler ve Genel Kurul görüşme
leri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş 
ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Siyasî partilerin teşkilatı 
MADDE 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, merkez 

organları ile il ve ilçe teşkilatından ve parti tüzük
lerinin köy ve mahallelerde öngördüğü görevliler ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisleri ve 
belediye meclislerindeki gruplarından ibarettir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; biliyorsunuz Komis
yondan gelen maddeler, üzerinde müzakere açılma
dan, yalnız önerge sahibi bulunan sayın üyelerin ga
yet kısa görüşünü aldıktan sonra oylatmamız gere
kiyor; usul bu. 

Sayın Komisyon, madde üzerinde bir açıklama
da bulunur musunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Komisyonumuz, dikkate alınması oylanan önerge
ler istikametinde maddeyi yeniden tedvin etmiştir. Köy 
ve mahalle teşkilatını kaldırmış ve köy ve mahalle
de, eski 648 sayılı Yasada olduğu gibi sadece temsilci 
kurmayı kabul etmiştir; isterse temsilci kuracak şe
kilde maddeyi yeniden düzenlemiştir. 

Dikkatinize sunulur efendim; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
tik önerge Sayın Yolga tarafından verilmiş ve de

ğerlendirilmişti. Sayın Yolga; bir açıklamada buluna
cak mısınız efendim? 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Teşekkürle karşı
lıyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Komisyondan gelen 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının ikinci Kısım, 

Partilerin Teşkilatlanması, Birinci Bölüm, Kuruluş ile 
ilgili hükümlerde yer alan partilerin kurulması baş
lıklı, tasarının 8 inci maddesi, verilen önergeler ve 
Genel Kurul görüşmeleri göz önünde bulundurularak 
yeniden düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Partilerin kurulması 
MADDE 8.— Siyasî partiler, milletvekilliğine se

çilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatandaşı 
tarafından kurulur. 

Siyasî partilerin genel merkezi Başkent Ankara'da 
bulunur. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerini İçişleri Bakan
lığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. 

Bildiride, siyasî partinin adı ile genel merkez 
adresinin gösterilmesi; bütün kurucuların adı, soyadı, 
doğum tarihi ve imzalarının bulunması, meslek veya 
sanat ve ikametgâhlarının belirtilmesi ve kurucular ta
rafından imzalanmış olan parti tüzüğü ile programın
dan beşer adedin ekli olarak verilmesi şarttır. 

içişleri Bakanlığınca, bildirinin alındığı anda bir 
alındı belgesi verilir. 

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

içişleri Bakanlığı kuruluş bildirisini ve alındı bel
genin tasdikli birer örneği ile bildiri eklerinden birer 
takımı, üç gün içinde, Cumhuryet Başsavcılığı ile Ana
yasa Mahkemesine gönderir ve kuruluşu Resmî Gaze
tede ilan eder. 

BAŞKAN — Kesin kabul edilen önergeler var
dı; bir de dikkate alınmak üzere kararlaştırılan öner
geler vardı. Sayın Komisyon, bunlara hangi nokta
larda katıldığınızı açıklarsanız, belki önerge sahibi 
sayın üyelerin artık üzerinde durmalarına gerek kal
maz. 

Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 
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Dikkate alınan önergelerden Sayın ibrahim Gök-
tepe'nin önergesi esas kabul edilmek suretiyle, diğer 
arkadaşlarımızın önergelerindeki önemli unsurlara yer 
verilerek bu madde düzenlenmiştir. Zannediyorum bu 
düzenleme ile Yüce Meclisin istekleri büyük ölçüde 
karşılanmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önerge sahibi sayın üyelerden her

hangi bir görüş beyanı var mı?.. 

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

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım. 
özellikle üzerinde durduğumuz konu, içişleri Ba

kanlığının partinin kuruluşunu üç gün içerisinde Cum
huriyet Başsavcılığına bildirmesi ve belgelerin de bi
rer takımın gönderilmesi konusu idi. Bu konuyu Ko
misyon nazarı itibare almıştır; teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8, inci madde ka
bul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

Partilerin Teşkilatlanması, Birinci Bölüm, Kuruluş ile 
ilgili hükümlerde yer alan Parti sicili başlıklı, tasa
rının 10 uncu maddesi, verilen önergeler ve Genel Ku
rul görüşmeleri göz önünde bulundurularak yeniden 
düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Parti sicili 
MADDE 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasî 

partiler için birer sicil tutulur. 
Siyasî partiler, bu sicile konulmak üzere : 
a) Adlarını, genel merkezlerinin bulunduğu yeri 

ve açık adreslerini, merkez organları ile il ve ilçe 
merkezlerindeki organlarını gösteren tasdikli bir lis
teyi; 

b) Parti tüzüğü ve programıyla partinin faali
yetlerini düzenleyen yönetmelikler ve benzeri diğer 
yayınları bunların yürürlüğe konuluşlarını veya yayım
larını takiben 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılı
ğına gönderirler. 

(a) bendinde gösterilen bilgilerle (b) bendindeki 
belgeler her parti için açılacak dosyada saklanır. Bu 

I dosyalar siyasî partilerin sicillerini teşkil eder. 
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Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerde sonradan ya
pılacak değişiklikler de onbeş gün içinde Cumhuri
yet Başsavcılığına bildirilir. Bu değişiklikler ve siyası 
partilerin kapatılmaları veya kapanmaları da sicilleri
ne geçirilir. 

Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bil
gilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, redaksiyonla 
ilgili bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili görüşünüzü biraz 
sonra alacağım. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

10 uncu maddede özellikle (b) bendi üzerinde öner
geler vardı; verilen önergelerden Sayın Güray'ın öner
gesi temel kabul edilmek suretiyle diğer önergeler
den unsurlar da buraya dahil edilmiş ve bu madde 
bu şekilde tedvin edilmiştir. Yine zannediyorum bu 
düzenleme tarzı Yüce Meclisin isteklerini karşılayacak 
şekildedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, usule iliş

kin bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Bu madde görüşmeye açıl

madan Komisyon tarafından önergelerle birlikte geri 
çekildi, tümü üzerinde görüşme yapılmadı; önergeler 
üzerinde görüşme yapılmadı. 

BAŞKAN — Bu görüşünüzü bir usul teklifi ola
rak kabul ediyorum. Genel Kurul eğer maddeyi ka
bul ederse, mesele halledilir. Kabul etmezse, ondan 
sonra müzakereye... 

AYHAN FIRAT — önergemiz var efendim. 
BAŞKAN — önergenize katılmamışlar mı Sa

yın Fırat; bakıyorum... Sayın Parlak'ın önergesi var... 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan ben onu arz 
etmek istemiyorum efendim, önergenin dışında efen
dim. Bir madde görüşülmeden geri çekilirse, geldiği 
zaman görüşmeye açılmaz mı? Ben bunu arz ediyo
rum. Bu madde olduğu gibi, hiç konu yapılmadan 
Komisyon tarafından alındı. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, önerge sahipleri, Ko
misyonun önergelerine katılmış olduğunu ifade eder
se, (Esasen yapılacak değişiklik, mutlaka bu önerge
ler istikametinde yapılacaktı) «Efendim, gerekli dü
zenleme yapılmıştır, tamamdır» derlerse, artık başka 

zaman kaybına gerek kalmaz görüşündeyim; ama 
«Hayır bizim önergelerimize katılmamışlardır» der
lerse; önergeler de esasen dikkate alınmak üzere gön
derilmiştir, o itibarla müzakere açılması o zaman ge
rekli. 
Sizin önergenize katılmamışlar mı? 

EVLİYA PARLAK — Katılmamışlar. 

BAŞKAN — Ayrıca Sayın Zeki Çakmakçı'nın 
önergesi var; sizin önergenize katılmışlar mı? 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Katılmamışlar efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz; sizin önergenize ka

tılmışlar mı efendim? 
ÖZER GÜRBÜZ — Ben çok önemli görmüyo

rum, ısrarcı değilim, katılmamışlar; ancak amaç an
laşılıyor, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genc'in önergesi var. 

•KAMER GENÇ — 8 inci maddeye uygun deği
şiklik getiriyorum, önergem işleme konsun. 

BAŞKAN — Efendim anlıyorum. Peki o halde 
müzakere açıyorum. 

Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Parlak, Sayın Fırait; iki sayın üye söz al

dılar. 
Buyurun Sayın Parlak,; 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Bu madde, 648 deki 7 nci maddenin aksine bir 

anlayışla parti sicillerin Cumhuriyet Başsavcısı tara
fından tutulması öngörülen bir şekilde düzenlenmiş. 
Bana göre siciller kamu tüzelkişiliğine sahip kurum
ların olsun veya özel kişilere ait olsun; en gizli, en 
önemli, en gerekli bilgileri ihtiva eden şekilde ve ta
rafsız bir biçimde tutulması gerekmektedir. Anaya
samızın emideri gereği; siyasî partilerin, hakkındaki 
soruşturmaları ve kapatma davalarına yetkili olan ma
kam Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Sicilleri bunlar tuta
cak, davayı Anayasa Mahkemesinde açacak. Mutla
ka Cumhuriyet Başsavcılığına olan, tarafsızlığına olan 
inancımız tamdır; ancak her şeye rağmen bu sicilleri 
kendileri tutacağı için hazırlayacağı iddialarda en azın
dan akla veya zihne acaba bir soru işareti takılmaz 
mı diye düşünüyorum ve gerekçeyi yeterli derecede 
izalha müsait görmediğim için. Bana göre sicillerin yi
ne eskiden olduğu gibi Anayasa Mahkemesi tarafın
dan tutulması, ki Cumhuriyet Başsavcılığına ve hatta 
herkese açıktır deniliyor, arzu ettiği zaman gerekli in
celemeleri yapma imkânına sahip olur ve ileride bir
takım tartışmaların da önlenmiş olduğu, bu şekliyle 
olacağı konusunda görüşlerimi yüksek takdirlerinize 
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sunmak istiyorum. Bu yönde bir önerge vermiştim. Si
cilin Başsavcılıkça değil. Anayasa Mahkemesince tu
tulmasında yarar olduğu kanısında olduğumu arz eder 
saygıyla yüksek takdirlerinize sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Parlak bu konuşmalarıyla 
önergelerini açıklamış oldular, önerge daha evvel 
okunmuştu. 

Önerge için lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Sayın Komisyonun Sayın Parlak'ın önergesi üze
rindeki görüşlerini rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rımı; Sayın Parlak'ın önergesini biz okuduk, dikkate 
almadık. Sicillerin Anayasa Mahkemesi tarafından tu
tulmasını bu önerge talep etmektedir. Bizce Başsavcı 
tarafından tutulması dalha uygundur. Anayasanın 69 
uncu maddesinin düzenlenmesi bu istikamette olma
sına yatkındır. Bu bakımdan biz Anayasa Mahkeme
sini benimsemedik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Dikkate alınmasını toylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, müsaa
denizle Komisyondan önergem üzerinde bir sorum 
olacak. 

BAŞKAN — Hayihay, buyurun Sayın Çakmakçı. 
önerge üzerinde bir açıklama yapmak istemiyorsunuz; 
değil mi? 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Gereği yok efendim. So
rumla açıklanmış olacak, 

BAŞKAN — O halde geri almıyorsunuz ve şimdi 
açıklayacaksınız. 

Peki, buyurun efendim. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim. Bir so
rumla önergemi açıklamayı düşünüyorum. 

8 inci maddede parti kuruluşu esnasında verilecek 
belgelerden bahsediliyor ive İçişleri Bakanlığınca da 
bu belgelerin birer suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı 
ile Anayasa Mahkemesine ilk üç günde gönderileceği 
karara bağlanıyor. 

110 uncu maddede bu sicillerin dosyasında nelerin 
bulunacağı sıralanırken (a) ve (b) bentlerinde aynı şey
leri ifade etmiyor muyuz? Mesela, (a) bendinde «Adla
rını, genel merkezlerinin bulunduğu yeri ve açık ad
reslerini, merkez organları ile il ve ilçe merkezlerin
deki organlarını gösterir tasdikli bir listeyi» diyerek 

«Parti tüzüğü ve programıyla partinin faaliyetlerini 
düzenleyen yönetmelikler...» diye devam ediyor; bun
ları zaten parti başlangıçta kuruluş için tçişleri Ba
kanlığına vermiş ve bu bahsedilen makamlara da ile
tilmiş durumda. Bunları ıtekrar partinin o makamlara 
iletmesinin gereği nedir acaba? Ben bunu anlayamı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEİMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; paritinin bunları parti sicili için Cumhuriyet Baş
savcısına göndermesinin anlamı, bir defa her şeyden 
önce parti bunun sahibidir, parti bunları değiştirebi
lir ve ayrı bir sicil tutulması söz konusudur. Bizzat 
parti tarafından bunların gönderilerek bu sicile gir
mesinin daha uygun olduğu düşüncesinden hareket 
edilmiştir. Birtakım değişiklikler meydana gelebilir. 
Bunların da nazarı itibara alınması söz konusudur. 

Teşekkür ederim,-, 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Değişikliklerin zaten bil

dirileceğine dair kayıt var. 
BAŞKAN — Evet. 
önergenizi işleme koyayım mı Sayın Çakmakçı. 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — İşleme koymanın faydası 

yok efendim, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, sizin de önergeniz var. 
KAMER GENÇ — Benim önergem şu : 
Sondan üçüncü paragraf, «Bu dosyalar siyasî par

tilerin sicillerini teşkil eder» şeklindeki bu cümlenin 
ben mükerrer olduğunu önergemde belirttim ve bu
nun kaldırılmasını öneriyorum. 

Sayın Başkanım; şimdi 8 inci maddede yaptığı
mız bir değişiklik de, «Sisaysî partilerin genel merke
zi başkent Ankara'da bulunur» diyoruz. 

Şimdi, parti tüzüğüne bakm, ,(a) bendinde diyor 
ki; Şunlar bulunacaktır: 

«Genel merkezin bulunduğu yeri...» bu ibareye 
gerek var mı yani? Şimdi, Ankara dışında bir yer ol
madığına göre Sayın Komisyonumuz ilk maddeye gö
re, yine bu maddeyi düzenlemiş; fakat yine bu genel 
merkezin bulunduğu yeri ayrıca belirtmeye de gerek 
yok. Kanun maddesi Ankara'dadır diyor. Tekrar ba
kıyorsunuz aynı şey. Bana göre burada bir çelişki 
var.i 

İkincisi; «Cumhuriyet Başsavcilıığınca siyasî par
tiler için birer sicil tutulur» diyoruz. «Siyasî partiler 
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bu sicile konmak üzere şu belgeleri gönderir» diyo
ruz. Benim çıkarmak istediğim cümlede, «Bu dosyalar 
siyasî partilerin sicillerini teşkil eder.» Yani bu cüm
le bana göre mükerrer bir ifade, kalkması lazım, Ko
misyonun ve Genel Kurulun takdirine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dal, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BASKAINVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, deığerli arkadaşlarım; 
bu dosya devamlı hareket halinde olan bir dosyadır. 
Siyasî partiler faaliyet gösterdikçe birtakım yeni bil
gilerin de bu dosyaya girmesi mulhtemeldir. Bir fikri 
değişik kimseler değişik şekilde ifade edebilir. Sayın 
Genç bir başka şekilde ifade ediyor, biz böyle ifade 
etmişiz. Biz, bu şekilde ifadeyi daha uygun görüyo
ruz. Mesele bundan ibarettir,\ 

Teşekkür ederim. 
BAŞIKiAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ — «Genel merkez» kelimeleri

nin kalkmasına ne diyorlar? IBuna cevap vermediler. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — ©unlar üze
rinde neden görüşülüyor? 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bazı sayın üyeler, 
«Bu önergeler üzerinde neden görüşülüyor?» şeklinde 
bir soru soruyorlar, cevabını arz edeyim. Biliyorsu
nuz bu önergeler üzerinde ve bu madde üzerinde mü
zakere açmamış, doğrudan doğruya Komisyona gön
dermiştik. Binaenaleyh, önerge sahiplerinden açıkla
mayı bu yönüyle istiyorum. Bilgilerinize arz ede
rim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bu önerge
nin lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — (Buyurun. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, kıymetli ar
kadaşlarım; 

Efendim, mühim olan, doğruyu gördüğümüz 
yerde dönmemizdir. Burada gayet açık bir çelişki var
dır. Bu, Sayın Genç Arkadaşımız tarafından belirtil
miştir. 8 inci maddede, yani iki maidde üstte diyoruz 
ki, «Siyasî partilerin genel merkezi başkent Ankara'da 
bulunur.» Bu bir hükümdür. Bunun aksine bir işlem 
yapılamaz. 10 uncu maddeye geliyoruz; diyoruz ki; 
verilecek bilgileri havi liste neleri ihtiva edecek? Ad
larını, genel merkezlerin bulunduğu yeri. Bu çelişki
dir. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi gerekir. Yani Ko
misyonca «Biz böyle dedik» diye muhakkak böyle 
olması gerekmez. Bu doğru 'değildir. Bence bunu dü-
zetaıek gerek. 

Kaldı ki; altta, «(a) bendinde gösterilen bilgilerle» 
tabiri vardır, (a) bendinde gösterilen de bilgiler değil

dir, bilgileri havi listedir. Bunun da bu şekliyle kay
dedilmesinde yarar vardır. 

Ayrıca, yine 10 uncu maddenin (a) fıkrasıyla 8 
inci maddenin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrası aynı şey
leri ihtiva ediyor. Biri içişleri Bakanlığına veriyor, 
birisi Başsavcılığa veriyor, içişleri Bakanlığı zaten 
Başsavcılığa gönderiyor. Neden mükerrer bir şey ya
pılıyor?.. Bunu anlamak mümkün değildir. Onun için 
muhakkak 10 uncu maddeyi mümkünse rica ediyorum, 
Komisyonun bir gözden geçirmesinde büyük yarar 
vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BASKAINVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

(a) bendindeki genel merkezlerinin açık adresleri
ni; yani Ankara olduğuna göre, Ahkara'daki açık ad
res söz konusudur. Mahalle, sokak ve numarası ve-
sair. 

BAŞKAN — Aradaki «Bulunduğu yeri ve» onu 
çıkarıyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU IBAŞKANVEKllLÎ 
IKEMIAL DAL — «Bulunduğu yeri ve onu» ibaresi
ni çıkarıyoruz. Yeterli olduğunu zannediyoruz, di
ğer şeylere katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizin... 
KAMER GENÇ — Efendim oylansın, bana gö

re mükerrerlik vardır. 
BAŞKAN — Sayın Genc'in önergesini dikkate 

almak üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir., 

Değerli üyeler, bu maddeyi diğer iki önerge var
dı Sayın özer, Sayın Güray'ın önergeleri. «Alıyo
ruz» 'dendiği için.... 

S. FIHRİDUN GÜRAY — Efendim, önergem 
kabul edildi teşekkür ederim. Redaksiyonla ilgili bir 
diyeceğim var. 

(a), (b) bentleri diye gidiyor madde, sonra bir 
(a) görüntüsü var. Bu ı(a)'nın başına «Yukarıdaki» 
derlerse, sistematiğe daha uyar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVFJKILt 
KEMAL ıDACL — Sayın Başkan, bizim düzenleme
miz daha isabetlidir. Ayrıca «Yukarıdaki» dendiği 
takdirde, yukarıda (a), (1b) şeklinde iki bent geçiyor. 
(a)'yi takiben (b) de var; onun için bizim düzenle
memiz daha isabetlidir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Balkan, «ıadtie metnin

de 15 sayısı bir rakamla yazılmış, 'bir yazıyla yazıl
mış; yazıyla yazılması gerekir. ' 

ANAYASA KOMİSYONU IBAŞKANVEKÎLit 
KEMAL DAL — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜUBAKl CEBECİ — Sayın Başkan, mad

deye 'döndük, ufak bir iki şey söyleyeceğim redaksi
yonla ilgili. 

İkinci fıkranın ı(b) bendinde «yönetmelikler ve 
benzeri düğer yayınlar» deniyor. «Yönetmelikleri» 
olacak kanımca «ve benzeri diğer yayınlar» olacak. 
«Yayınları» dan sonra da bir Virgül, ondan sonra de
vam eder. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim, soralım. 
ANAYASA KOMİSYONU ıBAŞIKANVKKlLl 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, «Yönetmelikler ve 
diğer yayınlar.» 

BAŞKAN — (ı) kalkıyor. Teşekkür ederim. Sa
yın Baturalp, soru dediniz, kimseye madde üzerinde 
soru sordurmadık. Buyurun. 

RECAt IBATUR ALP — ISoru değil, düzeltme. 
Sayfanın sonunda «Bu sicil» deniyor, «Siciller» 

olması daha doğru olur kanısındayım. 
BAŞKAN — «/Bu sicil, siciller olmalıdır» diyor

lar. 
ANAYASA KJOMÎSYONU IBAŞKAINVEKILI 

KEMAL DAL — Doğrudur, katılıyoruz efendim. 
BAŞKAİN — Redaksiyonla ilgili başka söz iste

yen... 
(Buyurun Sayın Şeıugün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın (Başkan (b) bendin

de, «Yayınlar» şeklindeki düzeltmeden sonra, «Bun
ların yürürlüğe konuluşlarını Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderirler» şeklinde bir ibare var. Yürürlüğe 
konuluşların Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilme
si nasıl olacaktır?.. Yayınları gönderebilirler; ama 
konuluşlarını nasıl göndereceksiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMIİSYONU (BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bir partinin yönetmelik çıkarır veya bildiri yayın
lar, teşkilatına yazı yazar veya kitap çıkarır, bunun 
ne yolla, hangi şekilde bildirildiğini ve bildirildiği ta
rihten itibaren Cumhuriyet Başsavcılığına 15 gün içe
risinde bildirmesi lazımdır. ıBir yürüdüğe konuş şekli, 
bazı kurallar olabilir ki, gazetede yayınlanması ge

rekir. Bu yayınlanmasından itibaren 15 gün ve gaze
tede yayınlandığını da belirtmesini burada açıklamak 
için getirmişiz. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞİKAN — Teşekkür ederim., 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bu yeni 

düzenlemeyle bu bendin tümünü okursak bir aksak
lık meydana geliyor; çünkü «Benzeri diğer yayınlar» 
dedik, (ı)'yı kaldırdı Sayın Dal. Sonra «Cumhuriyet 
'Başsavcılığına gönderirler. Lütfen tümünü yeniden 
okuyalım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVÎEKİLİ 
KEMAL DAL — Yayınları efendini, «Diğer yayın

ları», «ve benzeri» çıkardık. 
ıBAŞKAN — Efendim. 
Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Aynı şeyi söyleyecek

tim. 
BAŞİKAN — (Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Gerçi Komisyondan geldi; 

ama redaksiyon anlamında bu maddenin sonundaki 
«Gönderilen» kelimesinin satırbaşı olması ve o satırın 
Başsavcının kısmından sonra (;) konulması gerekir; 
çünkü (a) ve (b) bentlerine taalluk eden İşlemler müş
terektir. «Gönderirler»i müsaade ederseniz satırbaşı 
yapalım, ondan evvelkine de bir (;) koyalım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dal, tamam değil mi efen
dim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Tamam efendim. 

BAŞİKAN — Değerli üyeler, evvela oylamadan 
evvel yaptığınız değişiklikleri arz edeyim. ı(a) bendin
de «Merkezlerin» oluyor «merkezlerinin» ve «Bulun
duğu yeri ve» kelimeleri çıkarılıyor. Bilahara «Yayın
ları» oMuğu gibi kalıyor; (b) fıkrasının son satırında
ki 15 rakamı yazıyla (onbeş) oluyor, «Cumhuriyet 
Başsavcılığına» dan sonra (;) konuluyor, «Gönderir
ler» satırbaşı yapılıyor. Son fıkranın «ıBu sicil», «Si
ciller» oluyor. Yalnız bir tereddüt oldu, ı(b) fıkrasının 
ikinci satırındaki «Benzeri» kalıyor mu çıkıyor mu?. 

ANAYASA IKOM'İSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — «Ve benzeri» çıkıyor efendim. 

BAŞKAN — «Yönetmelikleri, diğer yayınları..» 
böyle devam ediyor, «Ve benzeri» çıkıyor. 

S. SIRRI KIRCALI — Parti sicilleri değişikliği 
yanlış efendim; Komisyon kabul etti, yalnız bizim 
çözümlediğimiz parti sicilidir. O sebeple bu sicil her
kese açıktır, parti sicilleri değil. 'Biz parti sicillerini dü
zenlemiyoruz. 11 İdaresi Kanunudur, İller tdaresi Ka-
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nunu değildir. Burada kabul edilen parti sicilidir. 
Komisyonumuz yanlış kabul etti sanıyorum. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
Sayın Dal, son görüşünüzü alayım, oylayayım 

efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkanım o halde «Siciller»' 
le «Sicibi oylayın, hangisi kabul edilirse, o metne gir
sin. 

AYHAN FIRAT — Siciller daha doğrudur. 
ÖZER GÜRBÜZ — Efendim, başlıkta parti si

cilidir. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Parti sicilleri ol

ması lazım., 
BAŞKAN — Sayın Dal, lütfen bir daha... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Bu siciller herkese açıktır. 

BAŞKAN — Başlığa değiniyorlar. «(Parti sicili» 
değil de, «Parti sicilleri» diyelim, diyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Efendim hu haslık parti sicilidir. 
Tapu sicili, nüfus sicili gibi, «Parti sicili» olarak bu
raya bilerek ve isteyerek hu şekilde konmuştur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu değişiklikle mad

deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

Dördüncü Bölüm, 11, İlçe, Köy ve Mahalle Teşki
latı ile ilgili hükümlerde yer alan Köy ve mahalle teş
kilatı başlıklı, tasarının 22 nci maddesi, verilen öner
geler ve Genel Kurul görüşmeleri göz önünde bulun
durularak yeniden düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Moııhtarlık bölgelerindeki parti görevlileri 
MADDE 22. — Köy ve mahalle muhtarlık bölge

lerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyeleri, parti tü
züğü ön/görmüşse muhtarlık bölgesindeki parti işle
rinin yürütülmesi için bir parti görevlisi ile yedeği-
ğini, parti tüzüğüne göre seçerler. 

Siyasî partinin muhtarlık bölgesindeki parti tem
silcisinin nasıl görevlendirileceği ve nasıl işten elçek-
tirileceği parti tüzüğünde düzenlenir. 

Siyasî partiler il ve ilçe teşkilatı dışında herhangi 
bir yerde, herhangi bir ad altında teşkilat kuramaz
lar. 

BAŞKAN — Sayın Dal, önergelere ne şekilde de
ğer verdiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Mahalle ve köy teşkilatının çıkarılmasıyla ilgili 
önergelerin genel eğilimi, kanun metninden çıkarıl
masıydı. Biz de 7 nci maddede bunu benimsedik. 22 
nci maddede köy ve mahalle teşkilatının kurulmasıy
la ilgili bir madde idi bu. Bunu, bu önergeler ışığın
da sadece il ve ilçede teşkilat kurulacağına, köy ve 
mahallede yahutta muhtarlıklarda herhangi bir şe
kilde bir teşkilat kurulamayacağını, sadece temsilci
liklerin bulunacağını ve bunun da partinin içtüzüğün
de, tüzüğünde bu temsilciliklerin nasıl seçilip tayin 
edileceği hususunda düzenleneceği esasını getirmek 
suretiyle bu maddeyi huzurunuza getirmiş bulunuyo
ruz. 

Zannediyorum, Yüce Meclisin istekleri istikame
tinde düzenleme olmuştur. Zaten genel temayül 648 
sayılı Kanunun isteği istikametinde idi. Sadece köy
lerde ve mahallelerde temsilciliklerin bulunması, teş
kilatın kurulmamasıyla ilgili idi. Biz de 22 nci mad
deyi bu istikamette düzenlemiş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge sahiplerinin bir itirazı yoksa maddeyi oylata

cağım. Sayın özdoğan, önerge sahibisiniz, bir itira
zınız var mı? 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Müsaade eder
seniz bir soru soracağım. 

BAŞJKIAN — Buyurun sorun efendim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın 'Başkan, 

22 nci maddenin hazırlanışında birinci fıkrasında, 
«Parti görevlisi», ikinci fıkrasında ise, «"Parti temsil
cisi» tabiri kullanılıyor. Acaba Sayın Komisyon par
ti görevlisiyle parti temsilcisini aynı anlamda mı anlı
yorlar? Eğer aynı anlamda anlamıyorlarsa, o zaman 
madde başlığında «Parti görevlisi» tabiri kullanıldı
ğı için, ikinci fıkranın şu şekilde tanzimine Sayın 
Komisyon iştirak ederler mi: «Siyasî partinin muh
tarlık bölgesindeki (Eğer eşanlamlı değilse parti tem
silcisinin yerine) parti görevlisiyle yedeğinin nasıl gö
revlendirileceği ve nasıl işten el çektirileceği parti tü
züğünde düzenlenir.» 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Buyurunuz Sayın Dal. 
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Danışma Meclisi B : 66 2 8 . 2 . 1983 O : 2 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Burada bizim düşündüğümüz; partiyi köyde tem
sil edecek bir görevli olarak düşündük. (Bir kişi ora
da temsilci olarak bulunur ve buna bazı görevler ve
rilir. Bunun nasıl yapılacağını parti tüzüğüne bırak
tık. Burada bizim düşündüğümüz, doğrudan doğru
ya parti tüzüğünün tespit ettiği şekilde bir parti tem
silcisinin köyde bulunması, köyde bulunanlardan bi
rinin merkez tarafından parti temsilcisi olarak seçil
mesi, tayin edilmesi ve buna birtakım görevler veril
mesidir. Düşüncemiz budur. 

Bunu, olabilir ki bazı parti içtüzükleri parti gö
revlisi şeklinde de isimlendirebilir, bunda bir sakın
ca görmüyoruz. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKJAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürk buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK. — Sayın Başkanım, hafızam 
beni yanıltmıyorsa, 7 nci maddeden sonra bu madde 
önergelerle birlikte Komisyonumuzca önergeler okun
madan geri alınmıştı. Komisyonumuza teşekkür edi
yorum, verdiğim önergeyi tamamiyle kapsamıştır. 
Ancak, önergelerin zapta geçmesini Riyasetimiz ön
görüyor mu?. Öngörüyorsa, tensip ediyorsa okutula-
bilir. Aksi halde önergeler okutulmadan Komisyona 
verildiğini hatırlıyorum. Böyle bir eksiklik olabilir; 
Bunu arz edecektim. 

Teşekkür ederim. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — İmkân verilme
di ki efendim. 

(BAŞKAN — Görmeye çalışıyoruz, doğru. 
Tamam efendim. İş bu bale geldikten sonra gayet 

tabiî müzakere açarım. Eğer bir itirazınız yok soru
lar varsa, önergelere katılmışlarsa Sayın Komisyon, 
tekrar burada aşağı-yukarı 8-10 önerge var, bu ka
dar önergeye katılarak hazırlamışlarsa, Genel Ku
rulun zamanını israf etmemek için bu yola başvur
dum; ama «Bizim önergelerimiz var, katılmamışlar, 
mutlaka önergelerimiz üzerinde görüşeceğiz» diye ıs
rar ediyorsanız, gayet tabiî söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Bu madde görüşülürken ve 

önergeler çekilirken Genel Kurulun isteği esas olarak 
köy ve mahalle teşkilatının çıkarılması idi. Eğer köy 
ve mahalle teşkilatı kabul edilse idi zaten beş kişi 
olurdu. Şimdi burada getirdiklerine göre bir temsil
ci, bir de yedeği. Bir köyde ha iki kişi olmuş, ha beş 
kişi olmuş. Bu maddenin esprisine uymuyor, yani köy 
ve mahalle çıksın esası kabul edilmişti. Burada dolay
lı yoldan köy ve mahalleyi yeniden getiriyorlar, öyle 
değildi, öyle anlamışlar. 

iBAŞKAN — Şimdi önerge sahiplerinden Sayın 
Aksoy'la Sayın Hamitoğulları.. 

RBMZt BANAZ — Madde müzakereye açılsın, 
madde üzerinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki; değerli üyeler; mademki böyle 
arzu ediyorsunuz, isteğinizi yerine getireceğim. Madde 
üzerinde söz isteyenler?... Sorulara bilahara geçeceğiz 
efendim. 

Sayın Aksoy daha evvel istediler, Sayın Hamit
oğulları, Sayın Banaz, Sayın Çakmakçı, Sayın Par
lak, Sayın Tutum, tamam efendim 6 sayın üye ol
du. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, usul 

hakkında. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Aksoy'u davet et

tim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, şunu arz et

mek istiyorum; müzakereler önergeler üzerinde mi 
olacak, yoksa tekrar mı başlayacağız?. 

BAŞKAN — Efendim, başladık, önergeleri dik
kate alınanlar zaten bir itirazda bulunmadılar; öner
geleri dikkate alınmayanlar itiraz etti, o önergeleri 
değerlendireceğiz. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDD1N AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
BEŞİR HAİMİTOĞULLARI — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hamitoğulları, 
'BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

bundan önce de yapıldı sesimi çıkarmadım. Önergem 
vardı, önergeler okunmadı. IMadde üzerinde görüş
lerimizi arz etmek imkânını bulamadık. Şimdi de öy
le. Bendenizin de önergesi var; hiç söz konusu ol
muyor. Yüce takdirlerinize, dikkatinize arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bu madde gel
dikten sonra önerge sahiplerinin bir itirazı var mı di
ye sordum. Bunu.. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Var tabiî efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, varsa belirseydiriiz, belirt
mediniz. 

ALÂEDDİN AKSOY — Görmüyorsunuz ki Sa
yın Başkanım. 
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Dikkat edilecek olursa, bendeniz kürsüde azamî 
surette az kalmayı tercih eden, az ve öz konuşmayı 
tercih eden bir arkadaşınızım. Deminki hitabım se
bebiyle biraz sertçe oldu Sayın Başkanımdan özür di
liyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, zararı yok Sayın Ak-
soy, buyurun. 

ALÂEDD1N AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

22 nci maddenin metinden çıkarılması için bir 
önerge vermiştim, bu önergemden kasıt köyde va
tandaşları birbirine düşürmemek, köyde parti mü
cadelesi yapmamak, köyü eski haline düşürmemek
ti; köyün kahvesini, köyün ahengini ayırmamak, 'boz
mamaktı. 

Şimdi partiler 'birer temsilci ve birer de yedeğini 
seçecekler, yine bu mücadele başlayacaktır, evet 5 ki
şiye 2 kişi olacaktır; ama yine mücadele başlayacak
tır, yine istemediğimiz bir sonuca ulaşılacaktır. Bu 
bakımdan, köyde temsilcilik kurulmasına karşıyım, 
partiye üye arkadaşlar köyden gelsinler kazada üye 
olsunlar ve görevlerini kazada yapsınlar. 

Bu bakımdan, köyde ayrıcalığı, köyde nifak to
humlarının dökülmesine yol açacak bu gibi teşkilat
lanmaya karşı olduğumu arz ediyor, saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, kısa bir cevap vere
yim esasen 7 nci madde kabul edildiği zaman bu 
müessese konmuş oldu. Binaenaleyh, artık tekrar 
onun çıkarılması mümkün olmayacaktır. 

Sayın Hamitoğulları buyurun efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Daha önce siyasî partilerin köy yörelerinde par
ti tüzüğünde öngörülen esaslara göre, örgütlenmesi 
yönünde bir önerge arz etmiştim, madde Komisyona 
görüşülmeden gönderildiği için önergemiz de daha 
önce benzer önergelerin başına geldiği gibi, okunma
mıştı. Şimdi getirilen yeni düzenleme ile Türkiye'nin 
yarıdan fazla nüfusunun bulunduğu yörelerde ve ege
men tarzda kırsal alanda siyasal partiler örgütlenme 
imkânını bulamayacaklardır; ama bir temsilci ile, 
bir memur tayin edeceklerdir. 

Burada getirilen düzenleme, siyasal partiler espri-
sindeki demokratik anlayışa temelden karşıdır. Bir 
temsilci, kim tayin edecek bunu?. Yine ilçede, kö
yün bağlı olduğu ilçede veya ilde hâkim olan birkaç 
kişi. Zaten köyü siyasal partilerin örgütlenmesinden 
yoksun bırakan bu madde, siyasal hayatımıza oli- | 
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garşiyi değil, poligarşiyi egemen kılmaktadır maale
sef. Çok merkezli ve dar bir zümrenin hâkimiyetini 
getirmektedir... 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Biz bu Tasarı ile, yeni oluşacak kanunlarla Tür

kiye'nin ihtiyacına uygun, özlemlerimize uygun ya
rarlı partilerin oluşmasını temenni ediyoruz, onu yap
mak durumundayız. Eğer bu partileri tekrar söylü
yorum, eğer bu örgütlerin, bu partilerin köye gitme
sinde sakınca varsa, mantık gereği, en basit mantık 
gereği bu siyasal partilerin il düzeyine de, ilçe dü
zeyine de gitmemeleri lazım, ne günahı illerin, ilçe
lerin?. Bu kadar zalim, bu kadar kötü gördüğümüz 
partilerin zulmüne niçin bunları açık tutuyoruz?. 
Mantık bunun neresinde değerli arkadaşlarım?. 

Çok istirham ederim, siyasî partiler... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bir noktayı 
tekrar hatırlatayım, 7 nci maddeyi Genel Kurul ka
bul etmiştir ve bu suretle konu artık Genel Kuru
lun kararıyla kesinleşmiştir. Bu teşkilatı ancak köy 
görevlisi, temsilcisi olarak kabul etmek suretiyle böy
le bir müessese getirmiştir. Binaenaleyh... 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Bunun sakınca
larını belirtiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır bitti, kabul edilen bir konu
nun fayda veya sakıncası üzerinde durmanız bu Ge
nel Kurula, bu Meclise bir şey kazandırmayacaktır, 
vakit kaybediyoruz. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Arz edeyim Sa
yın Başkanım, asıl vakti gerçekleri ortaya koyama
dığımız zaman kaybederiz, bütün Türkiye'yi kaybe
deriz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır bakın, Başkanlığın da bu 
yetkisi var biliyorsunuz. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Saygı duyuyorum 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır konuşulmaması gereken kabul 
edilmiş bir konunun aleyhinde tekrar size söz vere
mem. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
temsilciliğin arz ettiğim noktaî nazar bakımından sa
kıncalarını belirtiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum Genel 
Kurul kabul etti; siz artık bunun aleyhinde konuşa
mazsınız. 

BEŞİR HAMİTOĞUILLARI — Temsilciyi daha 
görüşüyoruz Sayın Başkanım 22 nci madde. 

BAŞKAN — Hayır hayır 7 nci maddeyi okuma
dınız mı?... 
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BEŞİR HAMtTOĞULLARI — 22 nci madde üze
rinde konuşuyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Anladım 22 nci madde ve gayet ta
biî 7 nci maddeden kaynaklanan bir hüküm var, çok 
rica ediyorum, 22 nci maddede başka hususlar da var. 
O kısmı lütfen geçelim 22 nci maddenin diğer konu
larına temas edin. 

BEŞİR HAMİTOÖULLARI — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

iKöy düzeyinde memuriyet düzeyine indirgenen 
bir temsilcilik geliyor, bu temsilcilik demokrasinin ve 
demokrasinin temel öğeleri olan partilerin üyelerini 
ve kişileri eğitebilme imkânını köysel alandan uzak
laştırıyor, köyü bu temsilcilikler aracılığı ile tabi ha
le getiriyor. Burada sadece kırsal alanın demokrasi
ye katılamamaları, kendilerini yeterince temsil ede
memeleri değil; kendi menfaatlerinin de temsil edile
memesi gibi, son derece çok boyutlu sakıncaları ge
tirmektedir. 

Bu nedenle isabetli ve yararlı değildi, 'bunu onay
lamak benim düşünceme göre, mümkün değildir. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Sayın Banaz buyurun efendim. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Biraz önce Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 
7 nci maddesi Genel Kurulumuzca kabul edildi, bu
na göre teşkilat merkez organlarıyla il ve ilçeden iba
ret olacak. Şimdi, bu getirilen 22 nci maddenin son 
fıkrasında da siyasî partiler il ve ilçe teşkilatı dışın
da herhangi bir yerde herhangi bir ad altında teşki
lat kuramazlar hükmü geliyor; fakat 22 nci madde
nin ilk fıkrasının başlangıcına ben dikkatleri çek
mek istiyorum, «Köy ve mahalle muhtarlık bölge
lerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyeleri.!» Şimdi or
tada partiye üye kaydedecek bir köy ve mahalle muh
tarlık bölgesi mi oluşturuluyor?. Ben bunu dikkatle
rinize sunmak isterim. 

Parti üyeleri ilçe teşkilatının daha altında partiye 
kayıt olmaları mümkün değil, partiye üye kaydeden 
bir köy ve mahalle muhtarlık bölgesi yaratmamız da 
mümkün değil 7 nci maddeye göre. O zaman köy ve 
mahalle muhtarlık bölgelerinde partiye nasıl kayıt ya
pılacaktır ve bunlar kimilerden oluşacaktır?. Komis
yonun bu konuyu öncelikle aydınlatması gerekir. 

İkincisi; bunlar toplanacaklar, köy ve mahalle 
muhtarlık bölgesini bir teşkilat olarak görüyoruz, 
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bunlar kendi aralarında toplanacaklar ve temsilci 
seçecekler. Ben, 7 nci maddenin ışığında bu oluşumu 
mümkün görmüyorum. 

Arz edeceğim ikinci konu, «Siyasî partiler, il ve 
ilçe teşkilatı dışında herhangi bir yerde herhangi bir 
ad altında teşkilat kuramazlar.» derken, acaba genel 
merkezde oluşturulacak araştırma ve inceleme bi
rimleri de bu yasağın kapsamına girmekte midir?. 
Bunun da bir açıklığa kavuşması gerektiğini sanıyo
rum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim. Sayın 

Banaz, benim söylemek istediklerimi genişçe izah et
miş oldular. Benim de bir büyük tereddütüm, 22 nci 
maddenin birinci cümlesinde mündemiç «Köy ve 
mahalle muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bu
lunan parti üyeleri... (Cümle sonunda) tüzüğe göre 
seçerler.» Demek ki, burada zımnen bir teşkilat ka
bul ediliyor gibi geliyor bana. Halbuki, bu Sayın Ba-
naz'ın da izah ettikleri gibi, 7 nci maddeye de aykırı 
oluyor. 

Burada bir açıklık getirilmesini istirham ediyo
rum Komisyondan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,. 
Sayın Parlak, buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Aslında, esasında bu maddenin üzerinde esasını 

değiştirecek bir görüşmenin pek uygun olmadığı kanaa
ti ile sözlerime başlamak istiyorum; çünkü Yüce 
Genel Kurulumuz, biraz önce kabul ettiği 7 nci 
madde ile «ıSiyasî partilerin teşkilatı, merkez organ
ları ile il ve ilçe teşkilatından ve parti tüzüklerinin 
köy ve mahallelerde öngördüğü görevliler ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisleri ve be
lediye meclislerindeki gruplarından ibarettir.» şeklin
de 'bir madde kabul etmiştir. Bu, şu demektir : 

648 sayılı eski Siyasî Partiler Kanununun 5 inci 
maddesinin sadece yardımcı kuruluşlarının çıkarılış 
şeklini uhtiva eden bir metindir. Yüce Komisyonu
muz ne yapmıştır, buna paralel olarak, ki 22 nci 
madde daha önceki görüşmelerde de 7 nci mad
deye bağlantılı olduğu için, onun oluşma şeklini izah 
ettiği için, Başkanlık Divanımız görüşmeye açmadan 
(Ki usul gereği) Komisyona vermiştir. Komisyon, 
ibu kaJbul edilen maddeye uygun olarak 22 nci mad
deyi de düzenlemiştir. Bu 22 nci madde, aynen 648'in 
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17 nci maddesinde eski muhtarlık bölgelerindeki par
ti görevlilerinin nasıl görevlendirileceğini, nasıl işten 
el çektirileceği tüzüğe bırakılmıştır ve bunların dışın
da bir teşkilatın kurulamayacağı konusunda belirli 
hükümler getiriyor. Bu madde, kabul ettiğimiz 7 nci 
maddeye uygun olarak hazırlanmış, eksiksiz bir me
tindir. Bu yönü ile bütün buna aksi olan önergelerin 
reddedilmesini ve bu madde metninin aynen 22 nci 
madde olarak kabul edilmesinde gerek bulunduğu 
ve fayda bulunduğunu arz etmek istiyorum. 

«Temsilci» hiçbir zaman «Teşkilat» anlamma 
gelmez, 648'de de vardır; çünkü esas teşkilatı ifade 
eden madde 7 nci madde idi, (Ki eskiden Tasarıda 
yer alan Komisyonun getirdiği metinde açık yazmış
tı) Köy ve mahalle teşkilatında «Teşkilat» deyince 
'bir kuruluş anlama gelir, bir tabela asılır, bir heyet 
seçilir ve ona göre, o devamlı üye kaydını, defterini, 
girdisini çıktısını o tespit eder. Bugünkü şekli ile 
ise, köylerde partiye kayıtlı olmak isteyen kişiler, o 
görevli seçilinceye kadar ilçe teşkilatına kaydını yap-
tıraca'k; esasında partinin bütün defteri, kayıt def
teri ve buna uygun ki, gerekli olan bütün belgeler, 
ilçe teşkilatında bulunur. Bunların irtibatını sağla
mak için (Ki eskiden de vardı) köylerde en ufak bir 
geçmişte arz ettiğimiz, (Ki burada uzun boylu tartış
malar yapılmıştır) sakıncaları yaratmayan birer tem
silci veya birer görevli görevlendirilmiştir. Bir de 
yedeği var; olur ya birisi hasta olur, çağırılır, bilgi 
verilir şu tarihte şu ilçe kongresi vardır, delege tes
pitinde yardımcı olur, köylüyü tanıyor, kimler par
tilidir, kimler partisiz, o partiye kimler hizmet veri
yor, yardımcı olur. Hiçbir zaman, bir kişi bir teşki
latı ihtiva etmez. Bir teşkilat olunca, kuruluş anla
mına geliyor ki, en azından belirli bir yönetim kolu 
anlamına gelen üç beş kişilik bir kuruluş öngörül
mesi lazımdır. 

Bu maddenin yerinde olduğunu arz eder, yüksek 
takdirlerinize sunar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım, usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, şimdi Sa

yın Başkanlık izah buyurdu; bu madde âdeta 7 nci 
maddenin bir devamından ibarettir. Şimdi Genel Ku
rulumuz, 7 noi madde öyle kabul edilmişken, bunun 
aksine bir karar mevcut olmadığına göre, bilhassa 
malhalle ve köy temsilcilikleriyle ilgili kısım üzerin-
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de durulmaması ve konuşulmaması gereklidir; bunu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Onu bir iki defa hatırlattım Sayın 
İğneciler. 

A. ASIM İĞNECİLER — Ama, tatbikatta da 
böyle yapılmalı. 

BAŞKAN — Böyle olması gayet tabiî faydalı; 
falkat her sayın üyeyi mütemadiyen ikaz etmek ge
rekmez; bir sayın üyeye yapılan ikazın, diğer değerli 
üyeler tarafından da kabul edilip, o konuyu tekrar 
etmemeleri gerekir tabiî. 

NAMIK KEMAL YOLOA — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
şimdi üzerinde durduğunuz yorum tarzına maalesef 
bendeniz katılamıyorum; çünkü kabul ettiğimiz 7 nci 
maddede söylenen şudur: 

«Parti tüzüklerinin köy ve mahallelerde öngördü
ğü görevliler.» Bunun içinde seçim yok. Mahalle ve 
köylerde partiye kayıtlı üyeler söz konusu değil. Bi
naenaleyh, en azından bendeniz bunu, partinin kendi 
tüzüğüne göre, köylerle mahallelerle temas için gö
revlendireceği bir kişi olarak telâkki ettim ve hatta 
önergenin asıl beğendiğim kısmını, Sayın Komisyon 
nazara aldığı için bu şekilde de oluyor. Halbuki, şim
di 22 nci maddede tam tersi bir durum ile karşıla
şıyoruz, seçim söz konusu, O zaman Sayın Bekdr 
Tünay'ın söyledikleri gibi; iki, üç, beş kişi arasında 
ne fark kalıyor. Sayın Banaz'ın değindiği nokta tek
nik bakımdan tamamıyla yerindedir, özür dileyerek 
söylüyorum, ben 22 nci maddeyi kapıdan çıkarılanın, 
pencereden içeriye girmesi şeklinde telâkki ediyo
rum. 

Binaenaleyh, bu bakımdan o değerlendirmeye ka
tılamıyorum. Arz ederim. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlar; 

7 nci madde ile 22 nci madde arasında daha uyum
lu bir bütünleşme sağlayabilmek için, iki küçük çeliş
kinin giderilmesi konusundaki düşüncelerini öğren
mek istiyorum Sayın Komisyonun. 

Bir tanesi, 7 nci madde, siyasî partilerin teşki
latını tanımlamaktadır ve köy ve mahallelerin öngör
düğü görevlilerden teşkilatın oluşacağından söz et
mektedir; dolayısıyla mahallelerdeki görevliler, as
lında bir teşkilat unsuru olarak tanımlamaktadır 7 nci 
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maddede. 22 nci maddeye gelince, bu teşkilatın ne 
görevi, ne yetkisi, ne de ilişkileri düzenlenmiyor; böy
le bir organik çelişki var. Birinci nokta bu; acaba bu 
konuda ne düşünüyorlar? 

ikincisi, arkadaşlarım kısmen değindiler, 22 nci 
maddenin birinci fıkrasında bir seçim esası getirirken, 
ikinci fıkrasında görevlendirme esası getiriliyor. Aca
ba bunu nasıl telif edecekler aynı maddenin içerisin
de? 

Bu iki küçük noktanın tavzih edilmesi lazım; eğer 
teşkilattan söz ediliyor ise, teşkilat statüsü belli olma
yan teşkilat olmaz. Teşkilatın organik bir bütünleyici
si ise, o, orada görev yetki ve ilişkilerin tanzim edil
mesi gerekir. Acaba Komisyon, 22 nci maddede böy
le bir düzenleme yapmayı düşünür mü? 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Sayın üyeler konuştular; onlara 

Komisyon cevap verecek, ondan sonra da sorular var
sa soruları alacağız. 

Buyurun Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Biz bu fıkrayı keyfî olarak getirmedik. Daha ön
ce oylayıp kabul ettiğiniz bir 7 nci maddeye ve bu 
7 nci maddeyi de daha önce verdiğiniz önergelerin 
büyük çoğunlukla dikkate alınması üzerine buraya 
tedvin ederek getirmiş idik. 

Şimdi evvela en sondan başlıyorum; Sayın Tutum, 
22 ila 7 arasında bir tutarsızlık olduğundan söz etti
ler. 7 nci maddede «Görevli» dendiği halde, 22 nci 
maddede «Temsilci ve seçim» den söz ediliyor dendi. 
Bu, 648 sayılı Kanunda da aynı çelişki ise, aynı çe
lişki orada da vardır ve bir problem doğurmadığı 
için biz 648'in çözümünü aynen getirmiş bulunuyo
ruz. 

17 nci maddeyi okuyorum : «Köy ve mahalle 
muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti 
üyeleri, parti tüzüğü öngörmüşse...» buraya dikkat 
edilsin; «Parti tüzüğü öngörmüşse...» Öngörmeyebi
lir; doğrudan doğruya görevli de merkezden tayin 
edebilir veya oradaki üyelere bu görevliyi; siz aranız
da kimi uygun görüyorsanız onu da seçin diyebilir. 
Bu seçimde mi büyük sakınca var? Eğer bu seçimi 
büyük sakınca olarak görüyorsanız, merkez tayin 
edecektir bunu. Yalnız burada mutlak surette görevi
nin mahalden, yani köydeki üyeler tarafından seçile
ceği anlamı mevcut değildir; öngörmeyebilir, öngör

müş ise, böyle olabilir. Bu bakımdan biz bir çelişki 
görmüyoruz. 

Diğer taraftan bunu biz bir seçim olarak da ka
bul etmiyoruz, yani öngörmeyebilir. İsterse merkez
den de tayin edebilir; şu köydeki üyelerden şunu, bu 
köydeki partimizin görevlisi olarak tayin ettim diye
bilir. Sayın Parlak her şeyiyle buradaki düzenlemeyi 
gayet iyi izah ettiler. Olduğu gibi, bizim getirdiğimizi 
izah ettiler ve büyük ölçüde tamamiyle kendisine ka
tılıyoruz. 

Sayın Banaz da, aşağı yukarı Sayın Tutum ve di
ğer arkadaşlarımızın belirttiği noktaya dokundular. 
Burada seçimin asıl bir seçim niteliğinde olduğunu 
biz kabul etmiyoruz yahut böyle bir seçim olsaydı 
bunu bir teşkilatla meydana getirmeye çalışır idik; 
o zaman tam manasıyla bir seçim niteliğini kazanırdı. 

Sayın Banaz'ın, bu birtakım araştırma birimleri 
kurmasına engel midir acaba diye bir tereddütleri 
var. Bu gibi tereddütlere mahal olmadığı kanısında
yız biz. Burada bir hiyerarşik kademeleşme şeklinde
ki bir teşkilattan, yani ilçeden aşağıda köy, bucak 
vesair, yani mülkî ve mahallî nitelikteki bir teşkilat 
kastedilmektedir. Yoksa bir araştırma birimi, bir teş
kilat niteliğinde değildir. Zaten bu, parti merkez ka
rar organı tarafından meydana getirilebileceğini da
ha önce kabul ettiğimiz maddelerde de belirtilmişti. 

Aşağı yukarı Sayın Çakmakçı da aynı şeye dokun
dular zannediyorum. Sayın Hamitoğulları için diye
cek bir şeyimiz yok; biz bu metni Sayın Yüce. Ku
rulun büyük oylarıyla kabul ettiği önergeler dolayı
sıyla getirdik. Bizim getirdiğimiz düzenleme, daha 
önce köy ve mahalle teşkilatını kabul etmek şeklinde 
idi. Bize boşuna sitem etmesinler. 

Sayın Aksoy'un önergesi, maddenin metinden ta
mamiyle çıkarılması istikametinde idi; ama 7 nci 
maddede getirdiğimiz düzenlemeyi Yüce Meclis ka
bul etmiştir. Bu istikamette zaten 7 nci maddeyi o 
şekilde kabul etmeseydi biz bunu çıkaracaktık zaten. 
önceki düzenleme, 648 sayılı Kanundaki düzenleme 
hiçbir mahzur ve sakınca çıkarmadan şimdiye kadar 
uygulanmıştır. Yani, köydeki vatandaşlarımız hiç par
tiye kayıt olmasınlar mı, yani küçücük böyle bir im
kânı da öngörmeyelim mi yahutta onlara en ufak bir 
partiyle ilişki kurma bakımından kendi aralarında bir 
görevliye kendi düşüncelerini partiye iletmesi veya-
hutta partiden gelen haberleri, bilgileri kendilerine 
iletmesi için böyle bir aracıyı da kabul etmemek aca
ba sakıncalı olmaz mı idi?.. 
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Bu bakımdan, bu 22 nci maddenin yerinde oldu
ğu kanısındayız ve ayrıca bu düzenlemeyi biz 22 nci 
maddenin önseçimler, düzenlediğimiz tasarıdaki ön
seçimler dolayısıyla önemli olduğu için daha önce 
düzenlemiştik. Önseçimlerin şimdilik müzakereden 
kaldırılması şeklinde bir oylama olduğu için bu ye
ni düzenlemeye göre getirmiş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkan, soru... 
BAŞKAN — Efendim, sorudan evvel yine değer

li üyelerin bizi suçlamamaları için önergeler hakkın
da kısa bir bilgi arz edeyim. 

7 nci madde kabul edildiği için işleme konmayan 
önergeler var. Ayrıca Komisyonun 22 nci madde
de katıldığı önergeler var, ki tekrar önerge sahiple
rinin görüşmelerine lüzum yok; Sayın özdoğan'ın, Sa
yın Gözübüyük'ün, Sayın Gelendost'un önergelerine 
zaten Komisyon katılmış bulunuyor. Önerge veren 
sayın üyelerden; benim önergeme katılmadılar deyip 
de önergesi üzerinde konuşmak isteyen sayın üye 
var mı?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Efendim, benim 
kısaca bir maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka söz isteyen efendim?.. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkanım, ben de rica 

edecektim... 
BAŞKAN — Sayın Tuğ, sizin önergenizi işleme 

koyamıyorum; çünkü bu maddenin çıkarılmasıyla il
giliydi. 7 nci madde kabul edildikteı sonra o öner
geyi işleme koymak mümkün değil. 

Sayın Yolga, buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 
benim önergem 22 nci maddenin tümüyle metinden 
çıkarılması idi ve şu kanaatteyim : 7 nci maddenin 
kabul ettiğimiz şekli kâfidir, orada bırakalım. 

Bunu arz ettim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımı tespit ediyo

rum : 
Sayın Gürtan, Sayın Bayer, Sayın Ender, Sayın 

Akkılıç, Sayın Gelendost. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, bir hu

susun açıklanmasını istirham edeceğim. 
Uygulamada bu kadar tartışmaya neden olabile

ceği anlaşılan bu maddenin 7 nci maddeye ek olarak 
getirilmesinde ne gibi bir yarar umulmuştur?.. Ayrı-
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ca birinci fıkrası için arz ediyorum; birinci fıkranın 
çıkartılmasında herhangi bir sakınca var mıdır, varsa 
bu sakınca neler olabilir?.. Bunlarır istirham edeyim 
Sayın Komisyondan. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Efendim, Sayın Gürtan zannedi
yorum birinci fıkranın çıkarılmasının ne gibi sakın
cası vardır diyorlar. 

Sayın Başkan, birinci fıkranın düzenlenmesinde 
amacımız şu idi : Tüzükte bir parti görevlisinin veya 
temsilcisinin bulunmasıyla ilgili husus ve ikincisinin 
de, bunun ancak tüzükle düzenlenebileceği, maddede 
kanun metnine bununla ilgili bir hükme ihtiyaç olma
dığına dair idi. 

Bizce lüzumlu görünüyor bu fıkra. Yerinde kal
ması uygundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayer, buyurunuz. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, birinci 
olarak; 648 sayılı Kanunun düzenlenişi bizi bağla
maz; yeni bir kanun çıkarıyoruz. Sayın Komisyon 
Sözcüsü devamlı surette 648'e atıf yapıyor. Biz yeni 
bir statü getiriyoruz ve prensip itibariyle de politika
yı mahalleye ve köye götürmemeyi kabul ettik. Hal
buki burada 22 nci maddenin birinci fıkrasında «Köy 
ve mahalle muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı» 
diye bir birim zımnen ortaya çıkıyor ve bu birimin 
neticesinde de bu birimle ilgili bir hukukî kuruluş-
muş gibi «muhtarlık bölgesindeki parti temsilcileri» 
diye de bu birimi hudutlandırıyorlar. Bu, bizim ana-
ilkemize aykırıdır. Bu hususta ne diyorlar? 

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

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bir defa biz, hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızı 
açık ve seçik olarak politikanın dışında tutmuş de
ğiliz. Politika yapmak bütün Türk vatandaşlarının 
temel hakkıdır ve buna dayanarak bütün Türk vatan
daşları, siyasî partilere üye olma, kaydolma ve bir si
yasî parti içerisinde olduğu gibi, bağımsız olarak ta 
politika yapma hakkına sahiptir. Türk vatandaşları 
köyde siyasî partiye kaydolmadan da politika yapabi
lirler. Yani, Anayasamızın anlayışı «Köylerin dışına 
politikayı çıkarmak» şeklinde anlaşılmamalıdır. Hiç-
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bir şekilde köylerin dışına politikayı itmiş değiliz; 
köylü vatandaşlarımızın politika yapma hakkı vardır 
ve madde yerindedir efendim. 

Teşekkür ederim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Yanlış anladı efen

dim, ben öyle bir cümle kullanmadım. Ben öyle bir 
şey söylemedim. Sualime cevap vermedi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Cevap 
verdiği kadarıyla kabul zorundasınız. 

Sayın Ender, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Acaba, Komisyondaki arkadaşlar şöyle bir şeyde 

bulunurlar mı?., tik fıkra olarak; «köydeki üyelerin 
kayıtları o köyün bağlı olduğu merkez ilçeye yapılır» 
desek, bu aksaklık giderilmez mi; arkadaşların üze
rinde durduğu aksaklık giderilmez mi? 

îkinci önemli husus; bu «öngörme» meselesi : 
«Parti tüzüğü öngörmüşse» diyoruz. «Parti tüzüğü 
öngörmüşse» dediğimiz zaman, buradan iki anlam çı
kar. Bunlardan bir tanesi; görevlilerin seçimle getiril
mesini öngörmüşse anlamını verir. Bir tanesi de; ta
mamen bu konuda partiyi ihtiyarî bırakmaktır. Yani, 
burada birini görevlendirme hususunda ihtiyarî bı
rakmaktır. İsterse görevlendirir, isterse görevlendir
mez. Bu iki anlam çıkabilir. 

Bu anlam değişikliğini, karmaşıklığını önlemek 
için «seçerler» kelimesinden sonra «veya bir görevli 
ile yedeği ilçe merkezince görevlendirilir» kaydını 
koysak. Şu şekilde olacak o zaman. «Parti işlerinin 
yürütülmesi için bir parti görevlisi bir de yedeğini par
ti tüzüğüne göre seçerler veya bir görevli ile yedeği 
ilçe merkezince görevlendirilir» dersek bu karışık 
anlamı ortadan kaldırmış olamaz mıyız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Burada, partinin muhtarlık bölgelerinde bir kayıt 

bürosu açmak söz konusu değildir. Üyeler, yani köy
lü vatandaşlarımız merkez ilçeye gidip kaydolacak-
lardır; teşkilatın bulunduğu yere kaydolacaklardır. 
Bu bakımdan, bizce bir sakınca yoktur. «Öngörme» 
biz buradaki seçimi, asıl seçim anlamında almıyoruz. 
Belki parti merkezinde meydana getirilecek bir seçim 
dolayısıyla da görevli tayin edilebilir. Parti merke
zinde, yani ilçe merkezinde, il merkezinde yönetim 
kurulunun seçimiyle de bu tayin edilebilir. Tüzük öy
le de öngörebilir. Yani, buradaki seçimden kaçınma

mak, ürkmemek; bir görevliyi seçme. Belki parti üye
leri bizim partiyle aramızdaki ilişkiyi, «Şu vatanda
şımız, şu köylümüz daha iyi temsil eder, daha iyi ye
rine getirir» şeklinde köylünün bir önerisi olursa mer
keze, bu bir seçim midir? Biz, bu şekilde anlıyoruz 
bunu. 

Teşekkür ederim. 

MUZAFFER ENDER — Bir nokta var efen
dim... 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkan, yapılan açıklamaya bir 
ilavede bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bazı tereddütleri belki giderecektir. Madde 22 
şöyle olmalı. «Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerin
den...» «bölgelerinde» deyince, yani bir «n» harfi 
ilave ediyoruz, daha açıklık getiriyor. «Bölgelerinde» 
deyince sanki teşkilat varmış gibi, arkadaşlarda bir 
tereddüt hâsıl oldu. Öyle olunca, «Köy ve mahalle 
muhtarlık bölgelerinden partiye kayıtlı bulunan parti 
üyeleri» 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Aldım efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, biz 7 nci 
maddede «bir parti görevlisi» ni kabul ettik. Bunun 
üzerinde artık tartışma yok; ancak 22 nci maddenin 
içeriği ileride birçok kargaşa meydana getirecek dü
zeydedir. Şöyle; birinci fıkrada Sayın Dal mütema
diyen, «parti tüzüğü» «öngörmüşse...» öngörmeye
bilirdi. öngördüğünü kabul edelim; o zaman bir se
çim meydana gelecektir, seçim vukubulacaktır. Sa
yın arkadaşımızın dediği gibi, (Tünay'dı tahmin edi
yorum) beş kişi değil de iki kişi seçmiş, ne fark eder; 
ama yine bu seçim meydana gelecek; bizim kaçın
mak istediğimiz, köylümüzün mütemadiyen birbiriy
le dalaşmasını; «ben seçeceğim, sen seçeceksin» kav
gasını ortadan kaldırmaktır. Yoksa, hiçbir zaman 
köylümüzün siyaset dışında kalmasını istemiyoruz; 
ama bu yaşanan vakalar facialarla sonuçlanmıştır. 

Üstelik ikinci paragraf, resmen söylüyoruz efen
dim. «Kayıtlı bulunan parti üyeleri, parti içtüzüğü 
öngörmüşse muhtarlık bölgelerindeki parti işlerinin 
yürütülmesi için bir parti görevlisi, bir de yedeğini, 
parti tüzüğüne göre seçerler» Oradaki parti üyeleri 
diyorum; ama oradaki seçim yaptırılıyor. 
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İkincisi; ikinci paragraf, «Siyasî partinin muhtar
lık bölgesindeki parti temsilcisinin nasıl görevlendi
rileceği ve nasıl işten el çektirileceği parti tüzüğünce 
düzenlenir» diyor. Bir görevliye itiraz ediyorlar, bir 
de seçim var. Bu nasıl bağdaşıyor anlayamadım ku
sura bakmayın. En altta da «Herhangi bir teşkilat 
kurulamaz» diyor. Seçimle meydana gelen bir şey teş
kilat değil midir? B'ir de zabıtlara geçsin diye sormıak 
istiyorum; bu temsilcilik için tabela asılacak mıdır? 
Bunları lütfen açıklasınlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Evvela, şimdi Başkanımız da hatırlattılar; bir gö
reve gelen kimsenin mutlaka birtakım görev ve yet
kileri vardır. İster merkez tarafından tayin edilsin, 
ister seçilsin mutlaka bir görevi yerine getirir. E, bu 
görev herhalde onun için kullanılmıştır. Yani, seçilen 
kimse görev yapmaz mı?.. Milletvekili seçiliyor görev 
yapıyor. Biz bir çelişki görmüyoruz... 

HALİL GELENDOST — Seçilerek geliyor, teş
kilat seçiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Teşkilat değildir efendim. Bu, bu
rada bir görevliyi, bir temsilciyi görevlendirme veya
hut seçme. Seçme, teşkilat tarafından, mutlaka teş
kilat değil midir? Bir de zabıtlara geçsin diye sormak 
ce de belirttik; ilçe yönetim kurulu köylülerden biri
ni orada görevli olarak seçti, orada temsilci olarak 
seçti. Bu bir seçimdir; ama bir teşkilat diye, köyün 
meydana getirdiği bir teşkilatın yaptığı seçim değildir... 

İBRAHİM BARANGİL — Üyeler seçiyor; ama 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım. Başkanvekilini dinleyelim. 

Lütfen tamamlayın Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Evet, biz böyle anlıyoruz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkanım, be

nim sorumu Sayın Akkılıç sordu; fakat kâfi derecede 
cevap vermediler. 

Bir seçim yapılacak, köy bölgesinde seçim yapıla
cak veya mahalle bölgesinde seçim yapılıp bir tem
silci seçilecektir. Bunu teşkilatın yapması lazım. Hal-
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buki, biz bir teşkilat kurmuyoruz efendim. Bu seçim 
nasıl yapılacaktır. Davulla, zurnayla mı yapılacaktır; 
nasıl yapılacaktır? 

BAŞKAN — Bu soruya da cevap veriniz Sayın 
Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Tekrar ediyorum, bu hüküm Siyasî Partiler Kanu
nunun çıkmasından bugüne kadar Türkiye'de uygu
lanmıştır. Köylerde ocak, bucak teşkilatı kaldırıldık
tan sonra 648 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde dü
zenlenen husus uygulanmıştır ve hiç davul, zurna ça-
lınmamıştır, hiçbir problem çıkmamıştır ve bunu köy
lü vatandaşlarımız nasıl uygulamışlarsa gayet iyi bi
lirler, hiçbir problem çıkarmıyor. Bu hükümden bun
dan sonra mı problem çıkarılacağı zannediliyor? Biz 
problem çıkaracağını zannetmiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Değerli üyeler; Sayın Aksoy'un bir önergesi var, 

bu önergeyi işleme koymam mümkün değil. Bu mad
dedeki 1 inci fıkranın çıkarılmasıyla ilgili bir önerge 
ki, bu mümkün değil. 

ALÂEDDİN AKSOY — Madde yeniden düzen
lenmiştir. 

BAŞKAN — Yeniden de düzenlense, daha evvel 
kabul ettiğimiz usule ve ayrıca müzakereleri ne şe
kilde yürüteceğimize dair kabul ettiğimiz esaslara gö
re mümkün değil. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan; mü
saade ederseniz redaksiyon yönünden bir hususu arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Maddenin 1 inci 
fıkrasının ikinci satırından itibaren, «... parti üyeleri, 
parti tüzüğü öngörmüşse, muhtarlık bölgesindeki par
ti işlerinin yürütülmesi için bir parti görevlisi ile bir 
de yedeğini...» şeklinde olursa; yani «öngörmüşse» 
kelimesinden sonra virgül, «görevlisi» kelimesinden 
sonra «ile» sözcüğü konursa daha uygun olacaktır 
kanaatindeyim ve zaten 648 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinde de bu şekilde düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — O halde ikinci satırdaki «öngörmüş
se» kelimesinden sonra bir virgül, üçüncü satırdaki 
«görevlisi» kelimesinden sonra «Üe» sözcüğü ekle
niyor. 

Buyurun Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan; cümle 
yapısı bakımından bu maddenin şu şekilde düzenlen
mesinde daha büyük yarar vardır : «Köy ve mahalle 
muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti 
üyeleri, muhtarlık bölgesindeki parti işlerinin yürütül
mesi için, parti tüzüğü öngörmüşse, bir parti görev
lisi, bir de yedeğini seçer.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Büyük bir fark yok. Bundan ev
vel yapılan son düzenleme daha doğrudur. 

(BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi oylarını
za sunmadan evvel yapılan redaksiyonlara değine
yim: 

Birinci satırdaki «bölgelerinde» kelimesi «böl
gelerinden» oluyor ve sonuna virgül konuyor; 

İkinci satırdaki, «parti tüzüğü öngörmüşse» cüm
leciğinin sonuna virgül konuyor; 

Üçüncü satırdaki «görevlisi» kelimesinden sonra 
«ile» sözcüğü konuyor. 

Bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir., 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Saymadınız ki 
efendim; saymanız lazım, sayın. («Sayın, sayın» ses
leri) 

BAŞKAN — Tereddüt hâsıl olduğunu kabul edi
yorum ve tekrar sayacağım. 

Maddeyi kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir; yanılmadığım için memnu
num. 

Değerli üyeler; Komisyondan gelen 36 ncı mad
deyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının İKİNCİ KI

SIM, YEDİNCİ BÖLÜM, Teşkilatla ilgili diğer hü
kümlerde yer alan Teşkilatın Merkezleri başlık 36 
ncı maddesi, verilen önergeler ve Genel Kurul gö
rüşmeleri göz önünde bulundurularak yeniden dü
zenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
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Teşkilatın merkezleri. 
MADDE 36. — Siyasî partilerin merkez teşkilatı

nın yeri, parti merkezinin bulunduğu yer; il ve ilçe 
teşkilatına dahil kurulların kuruluş yeri, ilgili il ve 
ilçenin merkezidir. 

BAŞKAN — Bu madde daha evvel görüşülme
diği için, madde üzerinde söz isteyenlere söz vere
ceğim. Söz isteyenler lütfen işaret buyursunlar... Sa
yın Hamitoğulları, Sayın Ender, Sayın Fırat ve Sa
yın Genç söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİİTOÖULLARI — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Çok kısa olacak değinmem ile, bu 36 ncı mad
denin yörüngesinde bulunmadığına ilişkin bir - iki 
düşüncemi belirtmek istiyorum. 

Teşkilat konusu, il ve ilçe teşkilatlarını içeren 
20 nci maddeyle başlamakta ve 22 nci maddeyle ni-
hayetlenerek dördüncü bölümün yörüngesinde yer 
almaktadır. Oysa, partilerin merkez teşkilatını dü
zenleyen bu maddenin asıl yeri 22 nci maddeden son
radır. 

Sayın Komisyonun dikkatlerine arz eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ender; buyurun. 
MUZAFER ENDER — Sayın Başkanım; 
Siyasî partilerin merkez teşkilatının yeri zaten 

belirlidir, merkezdedir, Ankara'dadır. Bu daha önceki 
maddede düzenlendi. Bunun için 36 ncı maddede 
merkez teşkilatının yerini belirtmeye lüzum yoktur. 
Yalnız, «Siyasî partilerin il ve ilçe teşkilatına dahil 
kurulların kuruluş yeri, ilgili il ve ilçenin merkezi
dir.» demek kâfi gelir efendim; bu kanaatteyim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Fırat; buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, kıymetli ar

kadaşlarım; 
8 inci maddede, «Siyasî partilerin genel merkezi 

Başkent Ankara'da bulunur.» ibaresi yer almıştı. 36 
nı madde bu haliyle biraz müphemiyet ifade edi
yor. Dolayısıyla maddenin şu şekilde olmasında bü
yük yarar vardır ve daha açıklık kazanıyor: 

«iSiyasî partilerin merkez teşkilatının bulunduğu 
yer, Ankara il merkezi; il ve ilçe teşkilatına da'hil 
kurulların kuruluş yeri ise, ilgili il ve ilçe merkezle
ridir.» 

Şekliyle gayet tutarlı bir hale gelir, eğer Sayın 
Komisyon kalbul ederse. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Anayasa Komisyonumuza herhalde bir imla ho-

casıyla, cümle kuruluşu konusunda bir edebiyat öğ
retmeni de lazım ıgibi. Şimdi okuyalım maddeyi: 

«Teşkilatın merkezleri 

MADDE 36. — Siyasî partilerin merikez teşkilatı
nın yeri, parti merkezinin bulunduğu yer; il ve ilçe 
teşkilatına dahil kurulların 'kuruluş yeri, ilgili il ve 
ilçenin merkezidir.» 

Komisyon «yeri» kelimesini paranteze alsaydı 
hepsine teşmil olurdu. 

Şimdi ben Sayın Komisyondan bu maddeyi şöy
le düzenlemesini diliyorum: «Siyasî partilerin mer
kez teşkilatı ile di ve ilçe teşkilatına dahil kurulla
rın kuruluş yeri, ilgili il ve ilçenin merkezidir.» 
Çünkü siyasî partilerin merkez teşkilatına dahil bir
takım kuruluşları vardır. Bunların da yerlerinin bi
linmesinde fayda vardır. Bu itibarla, Komisyonca, 
bu yazılış tarzıyla gerçekten çok bozuk bir cümle 
şekline gelmiştir. Bir ikısmını da zaten arkadaşlar 
benden önce belirttiler. 

Parti merkezinin zaten burada yazılmasına gerek 
yok, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Evet Sayın Dal, sayın üyelere lütfen cevap ve

relim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan; 
Sayın Fırat'ın önergesine katılıyoruz. O metni 

herhalde bize vereceklerdir. 
Sayın Genc'in kendisini müşavir olarak almak 

isterdik; ama o da birçok hatalar yapıyor. Kabul 
edemeyeceğiz ve cevap vermeyeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat, lütfen tekrar eder misiniz?... 
AYHAN FIRAT — Siyasî partilerin merkez teş

kilatının bulunduğu yer Ankara il merkezinde; il ve 
ilçe teşkilatına dahil kurulların kuruluş yeri ise ilgili 
il ve ilçe merkezleridir. ' 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Yalnız, Sayın Komisyon siz tespit ettiğiniz son 

şekli lütfen bildirin. 
SELÇUK KANTAROOĞLU — Efendim, «An

kara il merkezinde» diye söylemek doğru olmaz. 

Yenimahalle'de kuramaz mı yani?... Yani merkezin
de olmaz efendini...; 

BAŞKAN — Evet, redaksiyonla ilgili bir konu. 
Evet, Komisyonu dinliyoruz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Efendim, Sayın Fırat'ın metnini 
«Siyasî partilerin merkez teşkilatının bulunduğu yer 
Ankara il merkezinde; il ve ilçe teşkilatına dahil teş
kilat bulunduğu il ve ilçe teşkilatıdır» şeklinde aldım 
ben. 

BAŞKAN — Yalnız sayın üyeler şöyle bir nok
taya temas ediyorlar: Ankara il merkezi... 

AKİF ERGİNAY — Olması lazım. 
BAŞKAN — Olması lazım. Evet, o halde oku

yalım: 
«Siyasî partilerin merkez teşkilatının bulunduğu 

yer Ankara il merkezi; il ve ilçe teşkilatına dahil 
kurulların kuruluş yeri ise ilgili il ve ilçe merkezle
ridir.» 

Böyle teklif ediyorsunuz. 
AYHAN FIRAT — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet. Maddeyi bu düzenlemeyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 37 nci maddeyi okutuyorum. 

IDanışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

Yedinci Bölüm, Teşkilatla İlgili Diğer Hükümler; 
de yer alan Bağdaşmayan görevler başlıklı 37 nci 
maddesi, verilen önergeler ve Genel Kurul görüşme
leri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş 
ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Bağdaşmayan görevler. 
MADDE 37. — Siyasî partinin disiplin kurulla

rında görev alanlar - kongreler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisindeki parti grubu, il genel meclisi ve be
lediye meclislerindeki grup üyelikleri hariç - parti
nin diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamaz
lar. 

Siyasî partinin belli bir disiplin kurulunda görev 
alan kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev ala
maz. 

Siyasî partinin il ve ilçe yönetim kurullarından 
birinde üye olan kimse, diğer bir il veya ilçe yöne
tim kurulunda üye olamaz. İl ve ilçe başkanları hak* 
kında da aynı hüküm uygulana*. 
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BAŞKAN — Evet, görüşülmeden Komisyona 
geri alındığı için bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyeler?... Sayın Ender... 

Başka?... Yok< 
Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, muh

terem arkadaşlarım; 
Bu redaksiyon konusunda sık sık söz aldığım için 

ben sıkılıyorum karşınızda; ama buna mecburum 
bir bakıma. 

Madde 37'nin «Siyasî partinin disiplin kurulla
rında ıgörev alanları» değil; «Siyasî partilerin disip
lin kurullarında görev alanlar - kongreler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki parti grubu, il genel mec
lisi ve belediye meclislerindeki grup üyelikleri ha
riç - partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde bu
lunamazlar.» 

Birinci fıkrada «Siyasî partinin» yerine «Siyasî 
partilerin» olması gerekir. 

İkinci fıkraya geçiyoruz. «Siyasî partinin belli 
bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer bir di
siplin kurulunda görev alamaz; (Üçüncü fıkrayı bu
raya ekliyorum) il ve ilçe yönetim kurullarından bi
rinde üye olan kimse diğer bir il veya ilçe yönetim 
kurulunda üye olamaz.» Burada kesiyorum. Üçüncü 
fıkra olarak, «11 ve ilçe başkanları hakkında da aynı 
hüküm uygulanır.» Bunu ayrı bir fıkra olarak dü
zenlemekte fayda vardır. Konu itibariyle ayrıdır. Ay
rı düzenlemekte fayda vardır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşetkkür ederim. 
Evet, tek bir üyemiz, Sayın Ender söz aldılar 

madde üzerinde, Sayın Ender'e cevap verelim lüt
fen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım. 

Bir partinin birçok disiplin kurulu bulunduğu 
için bizim düzenlememiz daha doğru gibi görünü
yor. 

BAŞKAN — Evet. 
Sorusu olanlar var mı?... Soru yok. 
NECDET GEBOLOĞLU — Redaksiyonla ilgili. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz önergeler var, 

Sayın Aksoy'un. 
Redaksiyona sıra gelecek efendim. 
Sayın Aksoy, bir önergeniz var. Madde yeniden 

müzakereye açıldığı için önergenizdeki üçüncü fık
ranın metinden çıkarılması yerine getirilmiştir. Yani 
köy ve mahalle; o yerine gelmiştir. I 
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O halde redaksiyonla ilgili istekleri alayım. 
Buyurun Sayın Geboloğlu. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, 37 

nci maddenin üçüncü fıkrasının, son cümlesine lü
zum olmadığı kanısındayım. Şöyle ki: 

«Siyasî partinin il ve ilçe yönetim kurullarından 
birinde üye olan kimse, diğer il veya ilçe yönetim 
kurulunda üye olamaz.» 

Son cümlede, «11 ve ilçe başkanları 'hakkında da 
aynı hüküm uygulanır.» 

İl ve ilçe başkanları da bu partinin üyesi oldu
ğuna göre, bu cümleye lüzum olmadığı kanısında
yım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet< 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Efendim, birincisi yönetim kuruludur; 
ikincisinde il ve ilçe başkanlarını açıklığa kavuşturu
yoruz. Bu yönden gereklidir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka efendim?... 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, ikinci satırda «11 

genel meclisi» ve sonra da «Belediye meclisleri» den
miş. 11 bakımından meclis sadece teşkil olarak kul
lanılmış, belediye bakımından da çoğul. Gerçi aşağı
daki çoğul işareti birinciye de şamil' olabilir: ama 
biraz eksik düşüyor. Bu itibarla, «İl genel» den sonra 
«meclis» kaldırılır; «İl genel ve belediye meclislerin
deki» denirse daha doğru olur sanırım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
KEMAL DAL — Doğrudur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. Tamam efen
dim. 

Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, o mad

dede yeni bir şey getirilmiş; redaksiyona ilave ola
rak. Bir tire var. Birinci satırda «Görev alanlar» 
cümlesinden sonra bir tire konmuş, üçüncü satırda da 
yine (bir tire var. Bunların kaldırılması gerekir, 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Duyamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, ben söyleyeyim: 
«Birinci satırda bir tire var, üçüncü satırda da 

bir tire var; bunların kaldırılması gerekir.» diyorlar. 
NECİP BİLGE — Virgül konmalı... 
MUZAFFER ENDER — Kaldırılmayabilir de... 
IBAŞKAN — Virgül, evet. 
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ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Doğrudur, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onlar kalkacak, yerlerine virgül ko
nacaktır. 

Değerli üyeler; 
Değişiklikleri arz ediyorum: 
Maddenin birinci satırındaki ve üçüncü satırın

daki tireler kalkıyor, yerlerine virgül konuyor; ikin
ci satırdaki «11 genebden sonra «Meclis» kelimesi 
çiziliyor. 

Bu şekilde, bu değişikliklerle maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir, 

Değerli üyeler; 
Evet, Komiyondan gelen maddeler bu kadardı. 

Başka görüşülecek bir madde yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILI 
KEMAL DAL — Sayın Başkan; bundan sonraki ça
lışmamız için yarını tamamıyla Komisyona bırak
manızı rica ediyorum. Çarşamba günü de saat 16.00' 
da toplanırsa Yüce Meclis, hazırlayabildiğimiz ka
dar maddeleri hazırlayıp getireceğiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkanın isteği böyle değil
di. Sayıın Aldıkaçtı bu konuda değişiklik mi oldu 
efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; Komisyonun çalış
ma temposunu görüyorum. Ancak altı madde çı
kartabildik ve maddeler de üzerinde hiçbir tartışma 
yapılmadan kabul edilmesi gereken maddelerdi. 

Kendi kendimize böyle tarih koyarsak hallede
miyoruz bu işi. Müsaade buyurun, bırakın biz biti
relim yarın akşama kadar serbestçe çalışalım, Çar
şamba günü saat 16.00'da toplanalım efendim. 

Kolay değil efendim, daha ayrı ayrı incelenecek 
33 madde var. Bakın biz bugün altı madde yapabil
dik ancak. Bunu lütfen bir hesaba koyun, görürsü
nüz ki bitmeyecek. Bitmediği için müsaade buyurun 
çalışalım, tertemiz gelelim önünüze, bütün madde
leri inceleyelim ve bitirelim efendim. 

Arkadaşlarımız da serbest kalırlar, ona göre 
düzen kurarlar. 16.00'da gelip 19.00'a kadar çalışıp 
ayrılmak zorunda kalmazlar efendim. 

Biz Komisyon olarak yarından itibaren çalışaca
ğız taibiî, o bakımdan Çarşamba günü saat 16.00'da 
gelelim efendim. 
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HAMZA EIROĞOUU — Sayın Başkan, usul hakkın
da efendim. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Usul hakkında söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz isteyen arkadaşlar var, buyurun 
Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Komisyon yarın ve Çar
şamba günü çalışacaklarını ifade ettiler. Çarşamba 
günü de çalışmalarını bitiremedikleri takdirde daha 
sonraki bir târihi ifade edecekler; yani şunu arz et
mek istiyorum; Çarşamba günü saat 16.00'da gelme
ydim, çalışmalar bölünmesin. Salı ve Çarşamba gü
nünü Komisyona verelim ve Perşembe günü sabah 
saat 10.00'da çalışmalara başlayalım derim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, memnuniyetle katılı
rım efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, öne
rim şu; bu hazırlanan maddeler mutlaka daha önce 
elimize geçmelidir. Bu durum Komisyonu da ilgilen
diriyor ve Genel Kuruldan buna göre zaman iste
yecektir. Onun için bu önerinin yerinde olacağını 
sanıyorum. 

BAŞKAN — Evet, değerli üyeler; konu anlaşıl
mıştır. Salı ve Çarşamba günleri toplantı yapılma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; izin verir mi
siniz bir temennide bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; eğer müm

künse yarın ve öbür gün çalışacaklarına göre, hiç ol
mazsa hazırladıkları metni çoğaltarak bize ulaştırır-
larsa çok iyi olacak sanıyorum. Lütfen bu konuda 
aracı olmanızı istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — O konu ile Başkanlık Divanı meşgul 
olacaktır. 

3 Mart 1983 Perşembe günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 
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28 Şubat 1983 Pazartesi 

Saat : 11.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu. (1/624) (S. Sayısı : 333) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1983) 
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