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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Siyasî Fantiler Kanunu Tasarısının madde

leri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 7, 8, 
10, 22, 36; 37, 114 - A, 115, 119, Geçici Madde 2 ve 
122 nci maddeler kabul edildi; 118, 120, 121 ve Ge
çici 1 inci maddeler değişiklik önergeleriyle birlikte 
Anayasa Komisyonuna geri verildi; 116, 117 nci mad
delerin görüşülmesi Komisyonun istemi üzerine er
telendi. 

Anayasa Komisyonunun mehil talebi üzerine, 
3 Mart 1983 Perşembe günü saat lQ.00'da toplan
mak üzere Birleşime sat 18.25'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. Yardım Toplaima Kanunu Tasarısı ve Millî 

Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

2. Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi 
Hakkında Yetki Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler ye 
Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) (S. Sayısı : 
345) (Dağıltma tarihi : 28.2.1983) 

3. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4792 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜNDAR 

ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 4792 Sayılı Sos
yal ISigoritâlar Kurumu Kanununun 24 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî 
İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1983) 

4. 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışıma Meclisi 
Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile Plan
laması Hakkırida Kanun Teklifi ve Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal İşler komisyionları raporları. (1/448), 2/84) 
(S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Talât SARAÇOĞLU 

BAİŞjKA'N — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 67 nci 'Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz var
dır; görüşmelere başlıyoruz. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünde, 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komis
yonu Raporu üzerindeki görüşmeleri bazı maddeler 
üzerinde tamamlamış bulunmakta idik. 

Bugün, hiç görüşülmeyen maddelerle, Komisyonda 
dikkate alınan önergelere göre işlem gören madde
ler üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

Sayın Komisıyon yerinde. 

Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Geçen oturum tu

tanağı ile ilgili bir cümle söyleyeceğim, müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında mı efen
dim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — 22 nci madlde ile 
«Köy ve Mahalle Teşkilatı» kaldırılmıştı, fakat Dör
düncü Bölümün başlığı gene, «Köy ve Mahalle Teş
kilatı» şeklindedir. Onun (düzenlenmesi gerekiyor; bu 
yolda bir önergede verilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, notta var, geldiği za
man düşüneceğiz. 

iSayın üyeler; 11 inci madde ile ilgili, (Komisyon
dan gelen metni okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
iSiyasî Partiler IKanunu Tasarısının İkinci Kısım 

Siyasî partiler Teşkilatlanması, İkinci Bölüm Üye
lik ve Organlarda Görev Almayla ilgili hükümlerde 
yer alan «Partilere üye olamayacak kimseler» başlıklı 
Tasarının 11 inci maddesi, verilen önergeler ve Ge
nel Kurul görüşmeleri göz önünde (bulundurularak 
yeniden düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKJAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

İSiyasî partilere üye olma 
MADDE 11. — 21 yaşını dolduran ve medenî 

ve siyasî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan 
her Türk vatandaşı siyasî partilere üye olabilir. 

(1) 333 S. Sayılı basmayazı, 14.2.1983 tarihli 55 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 

Ancak; 
1. Hâkimler ve Savcılar, Yüksek Yargı organ

ları mensupları, Yükseköğretim iKurumlarrndaki öğ
retim elemanları, Yükseköğretim Kurumu üyeleri, 
Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki 
görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi nite
liği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve 
Silahlı Kuvvetler mensupları, 

2. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
lanlı if-lals gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istih
lâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan ve iha
le ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından bi
riyle mahkûm olanlar, 

3. Herhangi Ibir suçdan dolayı ağır hapis veya, 
taksirli suçlar hariç, beş yıl veya daha fazla hapis 
cezasına mahkûm edilenler. 

4. Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının (birinci 
babının birinci ve ikinci fasıllarında yazılı suçlardan 
veya hu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik et
me suçundan hüküm giyenler, 

5. Türk Ceza (Kanununun 31!2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep 
veya 'bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açık
ça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 
318 inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından 
mahkûm olanlar, 

6. Türk Ceza (Kanununun 536 nci maddesinin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemler
le aynı kanunun 537 inci maddesinin birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı ey
lemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten hü
küm giyenler, 

Siyasî partilere üye olamazlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu maddede Sayın 
Güray'ın dikkate alınan bir önergesi vardı. 

Sayın Güray, önergeniz üzerinde dikkate alınma 
olmuş mu efendim? 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, «İsti
mal Ve istihlak kaçakçılığı dışında kalanlar» denilmek 
suretiyle daha anlamlı hale gelmiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
AYHAN FIRAT — Sayın ıBaşkan, bizim de bir 

önergemiz vardı bu madde üzerinde. 
BAŞKAN — 11 inci maddede dikkate alınan tek 

bir önerge var Sayın Fırat, başka herhangi bir öner^ 
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ge dikkate alınmamıştır efendim. (Bu maddede yok. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, usul takımın

dan bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Usul bakımından ibuyurun, bunun 

dışında mümkün değil. 
AYHAN FIRAT — Efendim; ISayın Komisyon 

maddeyi yeniden tanzim etmiştir. Diyor ki takdim 
yazısında Komisyon, «Genel Kurulun direktifleri ve 
ıgömşmelerin ışığı paralelinde Komisyonumuzca tan
zim edilmiştir.» Ancak, Komisyon bu madde üzerin
de ittifakla mı karar almış, hazırlamış bu maddeyi? 
Onu löğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir maddenin komis
yonda ittifakla hazırlanması veya muhalefet şerhle
rinin olup olmaması keyfiyetinin Yüce Genel Kurula 
intikalinde pek önemi yoktur; çünkü o muhalif üye
lerin siöz 'hakkı zaten daha evvel kendilerine verilmiş, 
muhalefet .şerhleri istikametinde de konuşmalarını 
yapmışlardır. Yani, «İttifakla verilmiş veya verilme
miştir» değil, yalnız daha sonra göreceksiniz ki, diğer 
takdim yazıları geldiğinde, altında muhalif üyelerin 
de isimlerinin yazılı olduğu tespit olunmuştur Başkan
lıkça. 

Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; 11 inci maddeyi, dikkate alınan 
önergeyle birlikte düzenlenmiş biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 11 inci 
madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyle ilgili, Komisyondan gelen ya
zıyı ve 13 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Siyasî Partiler IKanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

(Siyasî Partiler Teşkilatlanması, Üçüncü Bölüm, Mer
kez Teşkilatı île İlgili 'Hükümlerde yer alan «'Partile
rin genel merkez teşkilatı» başlıklı, Tasarının 13 ün
cü maddesi, verilen önergeler ve Genel (Kurul görüş
meleri göz önünde bulundurularak yeniden düzen
lenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALIDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

«Partinin genel merkez teşkilatı 
M ADİDE 13. — Parti merkez organları 
a) Büyük kongre, 
b) Genel Başkan, 
c) Merkez karar organı, 
d) Merkez disiplin organından, 
İbarettir. 

î Bu organlar parti tüzüğünde başka türlü de ad-
| landırılaibilir. 
,jj Parti tüzüğünde, partinin amacına uygun olarak, 

merkez yönetim kurulu, küçük kongre, araştırma mer
kezi ve benzeri ihtiyar organların kurulması öngörü
lebilir,» 

BAŞjKAN — Sayın Tan, önergeniz üzerinde dik
kate alınma vaki mi? 

TURGUT TAN — Efendim, dikkate alındığını 
söylemek mümkün değil; izin verirseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lütfen çok kısa 
olarak. 

TURGUT TA'N — .Sayın Başkanım, değerli üye
ler;" 

Dikkate alınan önergemiz iki unsuru içeriyordu; 
biri, «Küçük kongre» deyiminin 13 üncü maddeden 
çıkarılması, diğeri de, son fıkrasının. «İBu organlar 
değişik isimlendirilebileeeği gibi, parti tüzüğü bun
lar dışında başka organlar kurulmasını öngörebilir.» 
şeklinde idi. 

«Küçük kongre» deyimi gerçekten çıkarılmış ve 
son fıkra yeniden düzenlenerek, bir 'siyasî partinin ku
rabileceği ihtiyarî organların neler olduğu, eskisinden 
farklı olarak, «Küçük kongre, araştırma merkezi ve 
benzeri ihtiyarî organlar» denilmek suretiyle sayıl
mış. Fakat, «Dikkate alınmıştır» diyemememizin ne
deni; Tasarının 18 inci maddesindeki, «Küçük kong
re» düzenlemesinin yine aynen getirilmiş olmasıdır. 

»Ben, buradaki açıklamalarım dışında, Komisyonu
muzun Sayın Başkanıyla Genel Kurul dışında konuş
tuğumda, kendilerine örnek vermiştim ve bana hak 
verdiklerini söylemişlerdi. Şimdi, izin verirseniz bu 
örneği huzurunuzda da açıklamak isterim. 

Bu ihtiyarî organlar arasına araştırma merkezi 
getirilmiş. Şunu söylemişitik; «Mademki istişarî bir 
organ, mademki ihtiyarî bir organ söz konusudur, ni
çin bunun kompozisyonunu, buna kimlerin katılaca
ğını biz maddede donduralım?..» fKendilerine bir ör
nek vermiştim, demiştim ki, mesela siyasî parti, ku
racağı, toplayacağı küçük kongreye, araştırma mer
kezi varsa bunun müdürünü de katmak isteyebilir, 
çünkü istişari bir organdır. İBu düzenlemeyle, 18 in
ci madde bu şekilde muhafaza edildiği takdirde, bu
nun yapılması imkânsızdır; yani hem istişari, hem 
ihtiyarî bir organ söz konusudur, hem de kimlerden 
meydana geldiği Siyasî Parftiler Kanununda ayrıntı
lı olarak düzenlenmiştir. (Başka türlü de yapmak müm
kün değildir. Bu açıdan, tam olarak yerine getirildiği
ni söylemek mümkün değildir. 

Arz ederim, saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Yolga, «Küçük kongre» ibaresinin madde 

metninden çıkartılmasına ilişkin önergeniz dikkate 
alınmıştı, Komisyon da ıbuna uymuş, değil mi efen
dim?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Uyulmuş efen
dim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tünay?.. Yoklar efendim. Teklifi, aynı şe

kilde «Küçük kongre» nin madde metninden çıkartıl
masına ilişkindir. 

Sayın üyeler; 13 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; 14 üncü maddeyle ilgili IKomisyon-
dan gelen yazıyı ve maddeyi okutuyorum1: 

Danışma Meclîsi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

Siyasî Partiler Teşkilatlanması, Üçüncü Bölüm, Mer
kez Teşkilaitı ile İlgili Hükümlerde Yer Alan «Büyük 
kongre» başlıklı, Tasarının 14 üncü maddesi, verilen 
önergeler ve Genel Kurul görüşmeleri gözönünde 
bulundurularak yeniden düzenlenmiş ve ilişikte sunul
muştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIK AÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

(Büyük kongre 
'•MADDE 14. — Siyasî partinin en yüksek organı 

büyük kongredir. 
Büyük kongrenin: 
a) (Seçilmiş üyeleri: Türkiye iBüyük Millet (Mec

lisinin üye tamsayısının üç katından fazla olmamak 
kaydıyla, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayı
da il kongrelerince seçilen delegeler; ve 

b) Tabiî üyeleri: Parti genel başkanı ile parti tü
züğüne göre seçilen merkez organları üyeleri; parti
nin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleridir. 

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi 
olan kimselerin, ayrıca il kongrelerince delege olarak 
seçilemezler., 

Parti genel başkanı ile partinin merkez ka
rar ve varsa merkez yönetim organı ile disiplin 
organları üyelerini gizli oyla seçmek; partinin tüzük 
ve programında değişiklik yapmak; partinin gelir -
gider kesirihesabım kabul ve merkez karar organını 
ibra etmek yahut kesinhesabı reddetmek; toplumu ve l 
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{ Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve 
parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıy
la temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak; 
kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği sair husus
ları karara bağlamak; partinin fe'slhine veya başka bir 
partiyle birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona 
erecek partinin mallarının tasfiye suretine dair ka
rarlar vermek, büyük kongrenin yetkilerindendir. 

Büyük kongrenin olağan toplantıları iki yılda bir 
yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya 
merkez karar organının lüzum görmesi yahut büyük 
kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üze
rine yapılır. 

Parti kurucuları, ilk büyük kongrenin tabiî üye
leridir. Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin 
tüzelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde 
toplamak zorundadırlar. 

Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, 
büyük kongre yetkilerini kurucular kurulu kullanır. 
Partinin genel başkanı ve merkez karar ve varsa mer
kez yönetim organı ile disiplin organları üyeleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu kurulun ta
biî üyeleridir. 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük 
kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı 
üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulu
namıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda 
toplantı yeter sayısı aranmaz. Büyük kongrenin ka
rar yeter sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde da
ha büyük bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır bu
lunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılma
sına dair teklifleri ve toplum ve Devletin demokratik 
temel düzenini veya kamu faaliyetlerini yahut parti 
politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına 
dair teklifleri karara bağlamak için, bunların genel 
başkan yahut merkez karar veya yönetim organı ve
ya büyük kongre üyelerinin en az yirmide biri tara
fından ileri sürülmüş olması gerekir. Bu teklifler, bü
yük kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldük
ten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve 
karara bağlanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 14 üncü maddeyle il
gili Sayın Uğur'un bir önergesi vardır, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — .Sayın Başkanım, özür dilerim efen
dim. Türkçe bakımından ufak bir tashih yapmak is
tiyoruz efendim. 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasının 
2 nci bendinde, «Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük 
kongre üyesi olan kimseler» olacak, «iKimselerin» ye-
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rine efendim. «Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük 
kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il kongrelerince 
delege olarak seçilemezler.» olacak efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı, 

orada «Kimselerin» değil de «Kimseler» olacak dü
zeltiyoruz efendim. 

Buyurun Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, önergem 

dikkate alınmamış. 

,BlAŞjKA/N — Evet, önergeniz dikkate alınmamış, 
zatıâliniz önergeniz üzerinde buyurun efendim. 

HİDAYET UĞUR — Ben önergemde şu husus
ları teklif etmiştim: Bunlardan birisi, eski bakanların 
da büyük kongrede tabiî üye olmaları İdi, İkincisi, 
parti kurucularının, yine büyük kongrenin tabiî üye
leri olmalarıydı. Sayın Genel Kurul birinci kısmı be
nimsemedi; ancak oy çoğunluğuyla ikinci kisım, ya
ni parti kurucularının büyük kongrede tabiî üye ol
malarını kabul etmişti ve bu şekilde 'Sayın Komisyo
na vermiştik; burada o nazarı itibara alınmamış. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan 
BAŞKAN — .Buyurun Sayın Bilge, yalnız redak

siyonla ilgili bir husus olarak. 

NECİP BİLGE — «b» bendinin 2 nci .satırında, 
tek bir satırda üç defa üyeleri kelimesi geçmektedir. 
Burada bunun birisi ortadan kaldırılabilir. Kanımca, 
«Partinin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleriyle» den
mektedir, «Partinin üyesi olan bakanlar ile» denile
bilir gibime geliyor. Bilmem Komisyon ne der?.. 

BAİŞKAN — Efendim, 14 üncü maddede Sayın 
Bilge der ki, tabiî üyeleri sayarken, «Parti tüzüğüne 
göre seçilen merkez organları üyeleri; partinin üyesi 
olan Bakanlar Kurulu üyeleri» gibi üç defa üye ke
limesi kullanılıyor. Cümle biraz daha düzgün hale ge
tirilemez mi; bir «Üye» kelimesinin çıkartılması su
retiyle derler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANr ORHAN 
ALDIKAÇTI — Olur efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz da, cümleyi de oku
yunuz Sayın Aldıkaçtı, o zaman cümle ne biçimde 
oluyor, görelim efendim. «Parti genel başkanı ile 
parti tüzüğüne göre seçilen merkez organları üyeleri; 
Bakanlar Kurulunun partili üyeleri...» olarak olmaz 
mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Bakanlar Kurulunun partili üye
leri...» olur efendim. 

BAŞKIAN — ISayın Bilge, daha düzgün olmaz mı 
bu şekilde?.. «Partinin üyesi» olanı çıkarıyoruz, «Ba
kanlar Kurulunun partili üyeleri» diyoruz burada. 

MBHMJET HAZER — «Partili bakanlar» olur, 
bu şekilde olması daha iyi olur efendim. 

CAHİT TUTUM — İlk şekli daha iyi Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — İlk şekli daha mı iyi efendim, yani 
3 defa üye olarak kalsın mı efendim?.. Kalsın deni
yor efendim. 

NAfMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Yolga, redaksiyonla ilgiliyse 

söz vereceğim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, ilk 

şekli daha düzgün efendim. 
BAŞKAN — Daha düzgün diyorsunuz. 
Sayın Bilge, daha düzgün olduğu üzerinde ısrar 

var, o şekilde kalsın efendim. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, «Parti genel 

başkanı ile partinin merkez karar ve varsa merkez 
yönetim organı» diye başlayan fıkranın sonunda, 
«Hukukî varlığı sona erecek partinin mallarının tas
fiye suretine» denmektedir. Burada «Sona erecek 
partinin» değil de «Sone eren partinin» denmesi da
ha uygun olacaktır. 

BAŞKİAN — Efendim, orada daha sona erme
miş, «Hukukî varlığı sona erecek» diyorlar, daha er
memiş, bitmemiş. 

PAŞA ıSıARIOĞLU — O zaman sormak istiyo
rum: Ermeden nasıl karar verecek?.. Ancak «Sona 
eren» üzerinden olabilir. 

BAİŞKlAN — Efendim, partinin kapatılmasını ka
rar altına alırlar ve böylece hukukî varlığı bilahara 
sona erecektir ve ona göre de nereye vereceğini de 
o kararla birlikte almak mümkün olacaktır. Sayai 
Sarıoğlu, zannederim Komisyonun getirdiği bu dü
zenleme daha uygundur. 

PAŞA SARIOĞLU — Bir tane daha var Sayın 
Başkanım. 

Sondan ikinci fıkrada, «Büyük kongrenin toplan
tı yeter sayısı, büyük kongre üye tamsayısının salt 
çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda 
toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üze
rine... » denmektedir. «Bulunamıyorsa» demek bir 
nevi zorlamadır Sayın Başkan, Onun için, «Buluna
maması halinde ikinci çağrı üzerine...» denmesi daha 
doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica edelim 
efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 'Komisyonumuz aynı anlama gel
diği kanaatinde; takdir Heyetindir efendim. 

.'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PAŞA iSARIOĞLU — (Son bir husus daha var 

Sayın Başkanım. 
Son paragrafta «Dair» ve «Ve» kelimeleri iki de

fa tekrarlanmıştır. «Parti tüzük ve programında de
ğişiklik yapılmasına dair teklifleri ve...» değil de «Par
ti tüzük ve programında değişiklik yapılmasıyla ilgi
li teklifleri ile» şeklinde olursa bu husus düzeltilmiş 
olacaktır. 

BAŞKAN —Beki efendim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, «Yapılmasına dair teklif
leri ve» yerine «Yapılmasına ilişkin teklifleri ve» şek
linde olabilir; yani «Dair» kelimesi yerine «.İlişkin» 
kelimesini kabul ediyoruz, «Ve» kelimesi de kalıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİDAYET UĞUR — IMüsaade ederseniz usul 

hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

HİDAYET UĞUR — Genel Kurulun tasvip 
ederek Komisyona iade ettiği ve maddeye dahil edil
mesini arzuladığı bir hususun, acalba niçin benimsen-
mediği hakkında Komisyon bir izahatta bulunmaya
caklar mıdır; Genel Kurulun umumi arzusuna rağ
men. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, 78 inci maddede «Ko
misyon bir açıklama yapacak» diye açık (bir hüküm 
yer almamaktadır. Komisyon, dikkate alman öner
geyi ya yeni metni içine ithal eder veya etmediği tak
dirde; herhalde kendileri Komisyonlarında zaten tar
tışma yapıyorlar; fakat burada «Bu şekilde bir dü
zenleme getirdiklerini» söylemek suretiyle önergeye 
katılmadıklarını beyan etmiş olmaktadırlar. «Neden 
katılmadığı» hususu uzun uzun tartışılırsa, bir noktaya 
varmak mümkün olmayacaktır. 

HİDAYET UĞUR — Efendim, o hakkıdır, ka
tılır veya katılmaz; ama Genel (Kurulun arzusunun ta
mamen hilafına olan bir şey olduğu için, acaba bir 
açıklama yapmak ihtiyacını duyuyorlar mı, duymu
yorlar mı?.. Hiç olmazsa bunu lütfen sorar mısınız?.. 

BAŞKAİN — Sayın Uğur, maddeyi getirmek su
retiyle gerekli açıklama yapılmıştır. Şu bakımdan: 
Daha evvel bu önerge geldiğinde Komisyon görüşü
nü açıklamıştır. Buna ilave edecek bir şeyi olacağını 
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zannetmiyorum; ama bir kere de soralım: Bu konu
da bir açıklamanız var mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır ISayın Başkanım, ilave ede
cek bir şeyimiz yoktur. 

Yalnız «bir noktayı, zatıâliniz de açıkladınız; fa
kat bir kere de Komisyon olarak söylemek istiyorum. 
Dikkate alınması için oylanan önerge kabul edilmiş 
bir önerge değildir efendim. Arkadaşlarımız, dikka
te alınmak için oylanan bir önergeyi «Genel Kurul 
kabul etmiş» şeklinde mütalaa etmektedirler, öner
geler dikkate alınmak üzere kabul edilerek Komisyo
na gönderilmiştir. 

Bunu da bir kere daha söylemek istiyorum efen
dim. 

BAŞKlAiN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler, Komisyon, 14 üncü maddenin son 

fıkrasındaki «Dair» kelimesi yerine «ıtlişkin» kelime
sini kabul etmiştir. Bu redaksiyonla birlikte 14 üncü 
maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 15 inci madde ile ilgili Komisyon
dan gelen tezkereyi ve maddeyi okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarımının İkinci Kısım, 

Siyasî Partilerin Teşkilatlanması, Üçüncü Bölüm, Mer
kez Teşkilatı ile ilgili hükümlerde yer alan «Genel 
başkan» başlıklı Tasarının 15 inci maddesi, verilen 
önergeler ve Genel Kurul görüşmeleri göz önünde 
bulundurularak yeniden düzenlenmiş ve ilişikte su
nulmuştur. 

ıSaygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Genel Başkan 
Madde 15. — Parti genel başkanı, büyük kongre

ce seçilir. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Baş
kanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde bü
yük kongre toplanıncaya kadar merkez karar organı 
partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üye
ye tevdi eder ve derhal büyük kongreyi toplantıya ça
ğırır. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve varsa yöne
tim organlarının tabiî başkanıdır. 

Parti tüzüğü, genel başkana (görevinin yerine ge
tirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yar-
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dımcılık veya vekillik etmek üzere genel başkan yar
dımcısı, genel başkanvekili veya genel sekreter gibi 
adlarla gerekli gördüğü sayıda yardımcı merciler ön
görebilir. Bunların ne suretle (seçileceğini parti tüzü
ğü gösterir. 

Anamuhalefet partisi genel Başkanı, Bakanlar 
Kuruluna katılmayan siyasî partiler arasında kırktan 
az olmamak üzere en fazla milletvekiline sahip olan 
partinin genel başkanıdır. Anamuhalemet partisi ge
nel başkanının Devlet protokolündeki yeri Başbakan
dan sonra ve Bakanlardan önce gelir. Bakanlar Ku
ruluna katılmayan siyasî partilerin milletvekili sayı
sı eşitse son milletvekili genel seçimlerinde aldıkları 
muteber oy sayısına bakılır. Bu oylar eşitse aralarında 
kura çekilir. 

Anamuhalefet partisi genel başkanına ayrılan res
mî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Başba
kana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılma
sına dair kanunî kayıtlamalar uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, önergenize katılma 
olmuş mu efendim? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Katılmamışlar. 
'BAŞKAN — Kısa bir açıklama yapmak üzere, bu

yurun Sayın Öztkrk. 
KÂZİM ÖZTÜRIK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bu madde üzerinde iki ayrı önergem vardı. Bun

lardan bir tanesi, genel başkanın üst üste 3 kereden 
fazla seçilmemesi yolunda idi. Genel başkanın 12 se
nede 2 sene müddetle kendi eserini tetkikine fırsat 
verilmesi isabetli olurdu. 

Ayrıca, parti oligarşisini kaldırdığımıza, Komis
yondan gelen metin de kaldırma yolunda karar verdi
ğine göre, böylesine bir tedbir, partiler için son dere
ce elzemdi. Zira, mütemadiyen şikâyet ettiğimiz ge
nel başkan sultası, böylece 12 senede sadece 2 sene 
uzaktan seyretme imkânı vardı. 

İkinci önergemle, anamuhalefet lideri; ki bir mik
tar müzakerede «lider» kelimesi her ne hal ise isten
medi. Öyle kelimeler vardır ki, dilimize yerleşmiştir. 
Buradaki taassup, zannımca bendenize göre isabet
sizdir. «Parti» kelimesi bizatihi yabancıdır. Hangi 
kelimeleri tefrik edeceğiz? Kelimelerde taassup bizi 
çıkmaza götürür. 

Bugün gazeteleri açarsınız, bir spor müsabakasın
da «filan ekip lider oldu» diye başlık görürsünüz. 
Böylesine toplumumuzda tutulmuş kelimenin Kanun 
metninden- çıkarılmasındaki isabeti yüksek takdirle
rinize arz ederim. 
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Ayrıca, bizde «Mevzuat kargaşası» deyince, yeni 
bir örnekle bunu noktalıyoruz. Her defasında dile 
getirerek huzurunuzu işgal ediyorum; bağışlanmamı 
da rica ediyorum: Anamuhalefet lideri yahut anamu
halefet partisi genel başkanı... «Genel başkan» deyimi 
altında, genel başkanlardan Başbakan çıkacaktır; 
Başbakanın statüsünü burada tanzim ediyor muyuz 
ki, onu da «Anamuhalefet lideri» diye aynı madde 
içinde geçiriyoruz?.. 

Başımdan geçtiği için biliyorum; anamuhalefet 
liderinin statüsü hangi yerde tanzim edilmiştir?.. Aca
ba seçimlerin temel hükümlerinde mi, seçim kanun
larında mı, Partiler Kanununda mı?.. Ararsınız, mad
denin başlığında yok; maddenin içinde küçük bir 
yere sıkışmıştır. 

Ayrıca, 11950 - 1960 arasında çekilen ıstırapların 
sonucu, anamuhalefet liderinin seçim zamanındaki 
tabi olacağı statü veya resmî arabasından Partiler 
Kanununda bahsetmek zannımca haşivdir, yeri bura
sı değildir. Ayrıca, anamuhalefet lideri başlı başına 
bizde bir müessese olmuş, müesseseleşmiştir. Mev
zuat yönünden bunun ayrı bir madde olmasında isa
bet olurdu. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. Her 

iki önergeniz üzerinde de konuşmuş oldunuz. 
ŞBRAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yatkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Bu madde, hatırla

dığıma göre geneli üzerinde konuşmalar yapılırken.. 
BAŞKAN — Efendim, önerlge sahiplerine soru

yorum, biliyorum. 
ŞERAFETTİN YAIRİKIN — Önergeler üzerin

de dikkate alınmasıyla ilgili olarak... 
'BAŞKAN — Biliyorum efendim. 15 inci madde 

üzerinde, eğer önergelere katılmışlarsa, önergelerin 
işlemden kaldırılmasına ilişkin bir tutum içindeyiz. 
Ondan sonra asıl madde üzerinde görüşme açacağım 
efendim. 

Sayın Hazer, önergenize bir katılma olmuş mu 
efendim? 

(MEHMİET HAZER — Olmamış efendim, 
İBAŞKIAN — Buyurun efendim. Bu suretle de 

önergeler açıklanmış oluyor. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan; değerli ar

kadaşlarım; 
Bu 15 inci maddede genel başkana vekâlet ede

cekler iki ayrı düzenlemeye tabi tutulmuştur. Birinci 
fıkrada, merkez karar organının partiyi temsil yet
kisini kendi içinden seçeceği bir üyeye verebileceğini 
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tanzim etmiş. Üçüncü fıkrada da, «Genel ıBaşkana 
yardımcılık ve vekillik etmek üzere genel başkan yar
dımcısı ve sair adlarla teşkil olunabilir.» denmiştir. 
Bu 2 başkaravekilinin birbirinden ayrı mütalaa edilme
si için hiçbir gerekçe yoktur, makul bir sebep de yok
tur. Bizim' önergemiz de bu maksadı temin içindi. 

Bu maddede bir başka nokta da, anamulhalefet 
partisi liderinin durumu. Anamulhalefet partisi lider
liği, arz ettiğim gibi, bizim sistemimize bir tarihî ihti
yaç, bir özel maksatla girmiş bir müessesedir. O şart
lar tahakkuk ettiği zaman bir ihtiyaç vardı; ama şim
di böyle bir ihtiyaç yoktur, öyle bir ihtiyaç olmadı
ğını maddenin metni de izah etmektedir. Yani birden 
fazla partili; 3 partili, 5 partili bir sistemde partiler 
arasındaki fark çok küçük olabilir, kura çekilmeyi 
bile İstihdaf edecek kadar eşit olabilir; böyle haller
de bir partinin liderini anamulhalefet partisi gibi ayrı 
bir imtiyaza tabi tutmak, bir hafta sonra yeni kuru
lacak bir koalisyonla onun altındaki arabayı alıp bir 
başka parti liderine vermek gibi bir durum hâsıl ola
caktır. Bu, bir özentidir, bir taklittir, Türkiyenin ih
tiyaçlarına da uymamaktadır, lüzum da yoktur ve arz 
ettiğim sebeplerden evvel Türkiye'de muhalefet de 
vardı, iktidar da vardı; ama bir anamuhalefet parti
si yoktu. 'Dünyada da yoktur, çok ender devletlerde 
bu sistem vardır; onların kendi ananelerine göre yer
leşmiştir. Takririmde o fıkranın da çıkarılmasını istih
daf eden bir düzenleme yapılmıştı. 

(Bu iki noktayı arz ediyorum; teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Devrimsel, Sayın öztürk'le aynı mealde

dir önergeniz: Üst üste 3 dönemden fazla seçilme
mesine ilişkin; bir açıklamanız (olacak mı efendim bu
nunla ilgili? Bir katılma da olmamış her halde. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Evet, katılma olmamış 
efendim. 

Efendim, Tasarı bu şekliyle kabul edilirse, Tür
kiye'de, geçmişte olduğu gibi, yeni demokratik düzen
de de fikir partileri yerine şahıs partileri egemen ola
caktır. Yine geçmişte ^olduğu gibi, gelecekte de bir 
defa teşkilatı eline geçiren genel başkan sultası de
vam ddecek gibi gelmektedir bana. Yine yetenekli ki
şilerin «genel başkanlığa gelme yolları fiilen kapatıl
mış bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Muratoğlu, «Derhal» kelimesinin metinden 

çıkarılarak «En geç 1 ay içinde» ibaresinin konulma-

\ sına ilişkin bir önergeniz vardı; dikkate alınmış mı 
* 
l efendim? 
\ ENÎS MURATOĞLU — Alınmamış efendim. 

BAŞKAN — Buna dair bir açıklamanız olacak 
mı efendim? 

ENİS MURATOĞLU — Lüzum yok, açık be-
ı nim önergem. Ben «1 ay»ı teklif etmiştim; takdir Yü

ce Genel Kurulundur. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Göktepe, «Ve 3 ay içinde büyük kongreyi 

toplantıya çağırır.» şeklinde bir teklifiniz vardı. Bu
yurun Sayın Göktepe. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın iBaşkan; 
Ben de buradaki «Derhal» kelimesine takılmış

tım. «Derhal» sözünü biraz fazla bağlayıcı buluyo
rum. O zaman partinin genel başkanlığı için yeni ge
nel başkan adayları çıkacaktır; parti genel kongresi 
derhal toplandığı zaman yeni genel başkan adayları
nın kendilerini tanıtamaması, teşkilatın da bu adayla
rı tanıyamaması gibi bir mahzur ortaya çıkabilir. Bi
lemiyorum, buraya «Derhal» mi denir, «3 ay» mı de
nir?.. Yani, yeni .genel başkan adaylarına imkân ve
rici bir makul sürenin konulması fikrindeyim. O 
maksatla önerge vermiştim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir katılma olma

mış?... 
ÜBRAIHDM GÖKTEPE — Hayır, olmamış. 
BAŞKAN — Sayın Yolga, (buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
Önergemde üç nokta vardı. Birisi; «Anamuhale

fet» kelimesinin ayrı kelime halinde yazılmasını tek
lif ediyordum ve Ibunu dilimiz bakımından bir pren
sip meselesi olarak telakki etmekteyim. «Anamuhale
fet partisi» dendiğinde, «Ana»; yani başlıca olan mu
halefet değildir, partidir. Faraza Boğaz'da 2 köprü 
yapılmaktadır; biri büyük, öteki küçük dediğimde, 
büyük olan Boğaz değildir, köprüdür. Binaenaleyh, 
prensibe örnek teşkil eden bu noktada iSayın Komis
yonun önerimi dikkate almış olmasını memnuniyetle 
karşılıyorum. 

îkinci nokta şu oluyor : 
Anamuhalefet partisi olabilmek için, benim anla

dığım; 648 sayılı Kanunda da aynı yönde formüle 
edilmiş olan esas, herhangi partinin, en büyük parti
nin değil, 40'ın üzerinde milletvekiline sahip olan par
tinin anamuhalefet partisi olabilmesidir. Yani parti
ler 40'ın altında milletvekiline sahip iseler, bunlardan 
hiçbirisi anamuhalefet partisi sayılamayacaktır anlayı-
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şındayım. Nitekim, arz ettiğim gibi, 648 sayılı Kanu
nun 13 üncü maddesi bu yönde yazılmıştır. 

Şimdi burada, ilk cümlede gerçekten 40 şartı; yani 
onda bir şartı gözet ilmiştir; fakat daha sonra şöyle 
deniyor : «Bakanlar Kuruluna katılmayan siyasî par
tilerin milletvekili sayısı eşitse...» Burada 40'm üze
rinde milletvekiline sahip olma şartı ortadan kalk
mış. Binaenaleyh, önerim, arz ettiğim dördüncü fık
ranın şöyle yazılmasıydı : 

«Bakanlar Kuruluna katılmayan siyasî partilerde 
40'ın üstünde en yüksek milletvekili sayısına sahip 
olanların arasında eşitlik varsa...» 

40'ın üzerinde milletvekili şartını burada tekrar 
etmiş oluyoruz. Bu dikkate alınmamış. Sanıyorum bir 
istifham doğuyor. Binaenaleyh, düzeltilmesini temen
ni ediyorum. 

BAŞKAN — «40'tan az olmamak» şeklinde bir 
düzenleme yapmışlar efendim. 

NAMİK KEMAL YOLGA — Hayır, birinci fık
rada var Sayın Başkanım; ilk cümlede, konu ile ilgili 
cümlede var; fakat dördüncü fıkranın son cümlesinde 
o şart ortadan kaybolmuş. Halbuki 648 sayılı Kanun
da o şart her iki cümlede de belirtilmişti. 

Sayın Başkanım, üçüncü önerim, anamuhalefet par
tisiyle • ilgili hükümlerin ayrı bir madde yapılması. 
Çünkü, ben sanıyorum ki zaman içinde «anamuhale
fet partisi» kavramı gelişebilecektir. Binaenaleyh, ona 
bir başlık tahsis etmek yerinde olurdu sanıyorum; 
fakat bu konuda ısrarlı değilim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yarkın, önergeniz üzerinde bir katılma ol

muş mu? 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Katılma olmamış; 

bir açıklamam olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKTN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu maddenin ikinci fıkrasında «Partiyi temsil et

me yetkisi genel başkana aittir» denildikten sonra, 
şöyle bir cümlenin eklenmesini önermiştim önergem
de : (Bu hüküm, aynen 648 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinde de yer almıştı; var olan bir hükmün ne
den çıkarıldığını da doğrusu tam anlayamadım.) «Parti 
adına dava açma ve davada husumet yetkisi genel 
başkana veya onun adına bu yetkileri kullanmak 
üzere parti tüzüğünün göstereceği parti mercilerine 
aittir.» 

648 sayılı Kanunda var olan bu hükmün, yine 
aynen bu maddede yer almasını istemiştim; Komis-
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yon buna katılmamış. Şimdi, acaba bu fevkalade a,çık 
bir hüküm olduğu için mi?.. Yani, aslında genel baş
kanın partiyi temsil etme yetkisinin yanında, dava 
açma, davada husumeti kabul etme yetkisi var sayıl
dığı için mi çıkarılmıştır?.. 

Aslında gerçekten, bütün tüzelkişiliklerin genel 
başkanları, o tüzelkişiyi temsil etme yetkisine sahip 
oldukları gibi, aynı zamanda mahkemelerde de dava 
açma ve davada husumet yetkisi genel başkana ait 
olmaktadır. Genel uygulama böyledir; ancak bu ge
nel uygulama bu şekilde olurken, bu yasalarda bu 
tür hükümler yer aldığı için yerleşmiştir. Şimdi, 648 
sayılı Kanunda da bu hüküm var. Bu hüküm çıkarıl
mış; parti genel başkanına mı ait olacak, genel baş
kan vekiline mi, genel sekreterine mi veya parti tü
züğü bir başkasını mı gösterecek?.. Buna da imkân 
veren bir fıkradır. Onun için, «Partiyi temsil yetkisi 
genel başkana aittir.» denildikten sonra, en azından 
uygulamaya ışık tutma bakımından, bu hükmün ek
lenmesinde yarar görüyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Başbuğ, iki önergeniz var; bunlara bir ka

tılma olmuş mu? 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Olmamış; ama Sayın Dev

rimsel açıkladı; ayrıca açıklamaya gerek yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Uğur, 15 inci madde ile ilgili bir önergeniz 

var; bir katılma olmuş mu efendim? 

HİDAYET UĞUR — Bu önergemde, parti baş
kanlarının 6 yıl süre ile seçilmesi ve ikinci kez tek
rar seçilebilmek için, kongrede oyların yüzde 90'lık 
kısmını almasını teklif etmiştim. Bu Genel Kurulda 
oylanmadı. 

BAŞKAN — Hiçbir önerge oylanmadı efendim. 
HİDAYET UĞUR — Diğer önergelerle beraber 

verildi; nazarı itibare alınmamıştır. Bu önergeyi, geç
mişteki örneklere bakarak, parti içi demokrasinin sağ
lanması bakımından uygun mütalaa ederek vermiştim, 
Genel Kurulun takdirlerine sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Tan, son fıkranın metinden çıkarılmasına 

ilişkin bir önergeniz var; bir katılma olmamış. Bir di
yeceğiniz var mı? 

TURGUT TAN — Evet çıkmamış; ama açıktır 
efendim durum. Anamuhalefet partisi liderine bir ta
şıt tahsis edileceği söylenmiyor ki, bu taşıtın nasıl kul
lanılacağı düzenlensin bu maddede. Binaenaleyh, eğer 
tahsis edilirse, bu başbakana ait taşıt kullanılma hangi 
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yerde düzenleniyorsa, oraya atıf yapılır, burada dü
zenlenmesine gerek yok, düşüncesiyle verdim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Bilge, birinci fıkra ile ilgili bir önergeniz 

var. Buyurun. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; 
Genel Başkanın seçiminde nasıl bir oyçokluğu ara

nır; bu belirtilmemiş. Böyle olduğuna göre, 14 üncü 
maddedeki hüküm uygulanacak demektir. 14 üncü 
madde uygulanınca da, yerine göre çok az bir oyla 
parti genel başkanı seçilmesi durumu hâsıl olabilir. 
14 üncü madde hükmüne göre 1 600 kişiden ibaret 
olacaktır büyük kongre. Tamsayının yarısından bir 
fazlasıyla; yani 801 kişi ile toplanabilecektir yerine 
göre. Hatta, ikinci toplantıda bu da aranmayacaktır. 
Böyle olunca, genel başkanın 401 oyla seçilmesi, hat
ta daha az bir oyla seçilmesi olanağı ortaya çıkmak
tadır. 

Bu bakımdan, genel başkanın seçiminde başka bir 
nisap düşünmezler mi?.. Mesela «üye tamsayının salt 
çoğunluğu» gibi bir düzenleme getirilecek olursa, par
tiyi temsil edeceğine göre, böyle büyük bir çoğunluk
la seçilmesinin uygun olacağı kanısındayım; bilmiyo
rum ne derler? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. Sayın 
Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; 
Ben burada verdiğim önergede şunu belirtmek 

istiyorum : Getirdiğimiz Yasada parti grubu kur
mak için 20i milletvekili öngörüyoruz. Burada ana-
muhalefet partisi durumuna gelebilmesi için en az 40 
milletvekili şartı aranmaktadır. Gerçi, 40 rakamının 
bizim literatürümüzde geçmişte birtakım şeyleri var; 
ama bu 40 rakamını Sayın Komisyonumuz neye gö
re bulmuştur, onu bilmiyorum; ama bir meclis dü
şünün ki, beş tane muhalefet partisi var, hepsinin 
35, 36, 38 veya 39 milletvekili var; bir tane parti 
anamuhalefet partisi olamıyor. 

Aslında, anamuhalefet partisinin bana göre rolü 
önemlidir; zaman zaman birtakım protokollerde baş
bakanla görüşüp, bazı konuları orada dile getirme 
imkânları olması bakımından önemlidir. 

Bu itibarla, ben diyorum ki, 20 milletvekilinden 
fazla olursa, en fazla milletvekiline sahip olan parti, 
anamuhalefet partisi olsun. 

Durum, Genel Kurulun takdirine bağlı. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler, 15 inci madde üzerinde söz isteyen 

üyeler, kayıt işlemi sonunda konuşmalarını yapmış 
bulunmaktadır. Daha sonra, soru sormak ihtiyacını 
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hisseden üyelerimiz sorularını sormuşlardır ve önerge
lerin tamamı Yüce Genel Kurulun huzurunda okutul
duktan sonra, Komisyon, bu önergelerin kendilerine 
tevdiini istemiştir. 15 inci madde üzerinde yapılan iş
lem bu şekilde tamamlanmış bulunmaktadır. Ne var 
ki, önergeler üzerinde tek tek, ayrı ayrı işlem yapıl
mamıştır. Burada biraz evvel önerge sahipleri, öner
gelerinin açıklamasını yaparken, Komisyonun öner
gelere katılmadıklarını da veya katılman hususları da 
beyan etmişlerdir; ancak her önerge üzerinde İçtüzü
ğümüze göre ayrı ayrı işlem yapmak durumundayız. 

Sayın Hazer, önergesini açıklamıştır. Bu önergenin 
lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

MEHMET AYDAR — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi? 

MEHMET AYDAR — Bir bölümünün lehinde, 
bir bölümünün aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Hazer'in önergesi hakkında 
söylüyorsanız bu mümkün değil. 

MEHMET AYDAR — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde konuşmak üzere buyurun 

efendim. Tabiî aleyhinde söz sarfetmeyeceksiniz. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

15 inci maddede Sayın Hazer'in ifade etmiş ol
duğu husus, «Anamuhalefet partisi» kavramı, Türk 
siyasî hayatında fevkalade önemli tarihî şartların 
ortaya çıkardığı bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Ben 
de bu görüşe katılıyorum; ancak Türkiye'de, anamu
halefet partisi demek, bence iktidara en yakın aday 
parti demektir. 40 milletvekili çıkarmış bir partinin 
anamuhalefet partisi olabileceği tartışma konusudur; 
bu birinci husustur. 

İkinci husus; Türkiye'de 12 Mart sonrası dönemde 
kurulmuş olan kabinelere partiler üye verdikleri hal
de fiilen hükümet etmemişlerdir. Bu itibarla en çok 
oya ve en çok milletvekiline sahip olduğu halde bir 
parti, anamuhalefet partisi sıfatını kazanabilecek du
ruma gelmemiştir. Türk siyasî hayatındaki uygula
mada kanun hükmüne bir aykırılık ortaya çıkmıştır. 
Bunu daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, 
Cumhuriyet Halk Partisi anamuhalefet partisi olarak o 
günlerde vardı; ancak Adalet Partisi de iktidar parti-
siydi, 12 Mart Muhtırasından sonra kurulan hükü
metlere de üye verdiği halde başbakan, bu Partinin 
başkanı olmamıştır. Burada, böyle bir olayda anamu
halefet partisi hangisidir? Devlet protokolünde ve di
ğer sair protokollerde anamuhalefet partisi olarak 
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kim bu işlevi yerine getirecektir? Böyle bir karmaşık 
durum maalesef Türkiye'de ortaya çıkmıştır ve ha
len 648 sayılı Kanundan aynen alınan bu hüküm, önü
müzdeki siyasî hayatta da yine bu tür birtakım olum
suz durumlar ortaya çıkarabilecektir. Bu itibarla bu 
fıkranın tümüyle madde metninden çıkarılması ge
rekmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Komisyon, Sayın Hazer'in önergesi daha önce

den kendisine intikal ettiği halde uymamak suretiyle 
görüşünü de zaten açıkça beyan etmiştir. 

Sayın Komisyon, bu görüşünüze bir ilaveniz var 
mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, önergeye katılmı
yoruz; aynı görüşteyiz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Hazer'in öner
gesine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Öztürk ve Sayın Devrimsel'in önergeleri 
üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Komisyon dikkate almamak suretiyle zaten katıl
madığını beyan etmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; esasen genel gö
rüşmede bu husustaki görüşlerimizi arz etmiştik. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Öztürk ve Sayın 
Devrimsel'in önergelerinin dikkate alınıp alınmama 
hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkâte 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
gelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

ENlS MURATOĞLU — Sayın Başkanım; öner
gelerin mahiyetini unuttuk. Lütfedip okutursanız çok 
daha iyi olur; kimse hatırlamıyor. 

REMZİ BANAZ — Bir defa okuyalım lütfen. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Muratoğlu, öner
gesiyle «Derhal» kelimesi yerine, «En geç bir ay için
de» ibaresinin konulmasını istemektedir. Keza Sayın 
Göktepe de; «Derhal» kelimesi yerine «Üç ay için
de» ibaresinin konulmasını istemektedir. Bunlar ayrı 
ayrı önergelerdir. 

Sayın Muratoğlu'nun önergesinin lehinde aleyhin
de konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon buna katılmadığını zaten. 

— 408 

3 . 3 . 1983 O : 1 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkanım, ben Sa
yın Göktepe'nin önergesine katılıyorum; «Üç ay için
de» de olabilir efendim. 

BAKSAN — önergenizi işlemden kaldırıyorum 
efendim. Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 

Sayın Göktepe'nin önergesi lehinde aleyhinde ko
nuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, sizin görüşünüzü alabilir miyim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; yüksek müsaade
lerinizle bir kelime ilave etmek istiyorum. «Derhal» 
yarın demek değildir. «Derhal» deyince, koşullar sağ
lanır sağlanmaz seçim yapılır demektir efendim. So
runu bu şekilde mütalaa ettik efendim. 

BAŞKAN — Zabıtlara bu şekilde geçmesini isti
yorsunuz; ama önergeye katılmıyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN -•- Katılmadığını zaten Komisyon dik
kate almamak suretiyle beyan etmiş. 

Sayın üyeler; Sayın Göktepe'nin önergesinin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Yolga'nın önergesine geldik. 
Efendim; Sayın Yolga, «Mercileri» kelimesi sonun

daki «i» harfinin silinmesi; «Anamuhalefet» deyimi
nin iki ayrı kelime halinde yazılması, ki o şekilde 
yazılmıştır, «Sahip oldukları milletvekili sayısı eşit
se» kelimeleri yerine, «40'ın üstünde en yüksek mil
letvekili sayısına sahip olanlar arasında eşitlik varsa» 
kelimelerinin konmasıyla anamuhalefet partisiyle il
gili hükümlerin «Anamuhalefet partisi» yahut hiç ol
mazsa, «Anamuhalefet partisi genel başkanı» başlığı 
altında ayrı bir madde olarak düzenlenmesi husus
larını önergesinde getirmişti. 

Bu önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir bölümüne katılmışsınız, di
ğerine katılmıyorsunuz; değil mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim; içinde manası var, bu
lunmaktadır. «Bakanlar Kurulu» dendiği zaman, an
laşılmaktadır ki, 40 milletvekilinden oluşan siyasî par
tidir. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
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Sayın üyeler; Sayın Yolga'nıri önergesinin dikka- ı 
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Yeni bir düzenlemeye ilişkin iki ayrı fıkra hak
kında Sayın Yarkın'ın önergesi var, şu mealdedir : 

«Partiyi temsil etme yetkisi genel başkana aittir. 
Parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi 
genel başkana veya onun adına bu yetkileri kullan
mak üzere parti tüzüğünün göstereceği parti merci
lerine aittir.» 

ŞER AFETTİN Y ARK IN — Gerisi tamamen ay
nı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Gerisi tamamen aynı. Zaten burada 
da aynen var. 

Sayin Yarkın'ın önergesi üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun görüşü nedir? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALD1KAÇTI — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Neden katılmadığını 
açıklasın da zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın öner
gesinin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Başbuğ'un, parti genel başkanının sekiz yıl 
kalabileceğine ilişkin önergesi var. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — O oylandı. Zaten Sayın 
Devrimsel'in önergesiyle aynı. 

BAŞKAN — Evet reddolundu; aynıdır. İşlem
den kaldırıyorum. 

Yalnız bir, «Varsa» kelimesinin fıkradan çıkarıl
masına ilişkin öneriniz kalıyor. 

Israr ediyor musunuz Sayın Başbuğ? 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Gerek yok. 

BAŞKAN — «Gerek yok» diyorsunuz, önergele
rinizi geri alıyorsunuz, işlemden kaldırıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayin Uğur, biraz evvel altı yıllık bir süreye iliş

kin önerge oylandı ve kabul edilmedi. Bir daha oy
lamamız mümkün değil. Israrınız var mı efendim? 

HİDAYET UĞUR — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. Öner

geniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Tan'ın önergesi 15 inci maddenin son fık

rasının çıkarılmasına ilişkindir; bu bir temenni olu
yor. 

Sayın Tan?.. Yoklar. 
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CAHİT TUTUM — Oylayalım efendim. 
BAŞKAN — Oylayacağız efendim. 
Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANr ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Tan'ın önergesinin dikkate alınmasını ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilge'nin, genel başkanın üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile seçilmesine ilişkin önergesi üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, katılmadığınızı beyan etmiş bu
lunmaktasınız zaten dikkate almamakla. 

Sayın Bilge'nin önergesinin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Genç?.. Yoklar. 
Sayın Genc'in önergesi üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, dikkate almamak suretiyle za

ten katılmadığınızı beyan etmiş durumdasınız. 
Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınmasını kabul 

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

Sayın üyeler, 15 inci maddeyi dikkate alınan iki 
önerge ile birlikte Komisyona... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir zühul 
oldu. Bu maddede yer alan hükümlerin ayrı madde
de tanzimine dair bendenizin bir önergesi vardı; onu 
işleme koymadınız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, o yeni bir maddeye iliş
kindir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bu maddeyle ilgilidir. Bu 
maddeyi ikiye bölerek yeni bir madde şeklinde oluş
turulmasını teklif etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, haklılar efendim. Biz 
bir yeni madde olarak huzurunuza getirecektik bu 
önergeyi; fakat daha evvel burada görüşüldüğü gibi, 
Sayın Öztürk'ün önergesi üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. 

M. FEVZt UYGUNER — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, bura

da anamuhalefet partisi genel başkanı, parti genel 
başkanından daha ayrı bir müessese olarak getiril
miştir. Ayrı bir şekilde düzenlenmiştir ve anamuha-
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lefet partisi başkanına tanınan bazı haklar burada 
açıklanmıştır. Bunun parti genel başkanı ile hiçbir 
ilgisi yoktur. Bu yeni bir düzenlemedir parti genel 
başkanına nazaran. Hareket noktaları başkadır, muh
tevası başkadır. Bu sebeple bunun ayrı bir madde 
halinde düzenlemesi yararlı olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, ben

denizin önergesi zaten vardı, kabul edilmişti. 
BAŞKAN — Efendim kabul buyuruldu; fakat 

ikinci bir önergedir. Genel Kurulun takdirine bıraka
cağız tabiî. 

Sayın Komisyon... 
ŞERAFETTİN YARKIN — Beraber verirlerdi 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, tamamen değişik bir mad

de düzenlemesidir, yalnız ayrı bir madde değil. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, biz bu konuyu çok 
etrafıyla tartıştık. «Genel başkan» başlığı altında ge
tirilen düzende, anamuhalefet partisi başkanının da 
yer almasını uygun gördük. Neden uygun gördük?.. 
Çünkü genel başkanın statüsünü düzenliyorduk, bir 
siyasî partinin genel başkanı ya başbakan oluyor Ba
kanlar Kurulunda yer alıyor yahutta genel başkan ola
rak bu sıfatla anamuhalefet partisi liderliği yapmak 
imkânına kavuşuyor. Ondan dolayıdır ki, bu madde 
içerisine koyduk efendim; ama takdir Yüksek He
yetindir. 

BAŞKAN — Ayrı bir madde istemiyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün... 
BEŞ İR HAMİTOĞULLARI — Soru sormak müm

kün mü?.. 
BAŞKAN — Artık mümkün değil efendim. Öner

geler üzerinde soru sormak Sayın Hamitoğulları, müm
kün değil. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Maddeyle ilgili. 
BAŞKAN — Madde bitti efendim, madde üze

rindeki sorular ayın 21'inde yapılan Birleşimde bit
miştir. 

Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün anamuhalefet par
tisinin ayrı bir madde halinde düzenlenmesine ilişkin 
önergesinin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, redaksiyon
la ilgili kısa bir maruzatım olacaktır. 
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BAŞKAN ~ Efendim, huzurunuza gelecek, belki 
o redaksiyon düzeltilmiş olur veya eski olarak gelir; 
ama söyleyin, Komisyon dinlesin efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Efendim, dördüncü fıkrada 
parti tüzüğünün genel başkana yardımcı olma nite
liğinde bazı mercileri öngörebileceği hususu yer al
mıştır; ancak yazılırken «Başkan yardımcısı, genel 
başkanvekili, genel sekreter gibi adlarında merciler 
öngörebilir» diyor. Genel sekreter, genel başkanve
kili merci değildir. Genel sekreterlik, başkanvekili iği 
tarzında kaleme alındığı için, bunların bir merci ol
duğu tabiî idi. Bana kalırsa «merciler» kelimesini kal
dırmak suretiyle «gerekli gördüğü sayıda yardımcılar 
öngörebilir» demek, maddeye daha uygun düşecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, beşinci 

fıkrada önemli bir redaksiyonu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim şimdi «anamu

halefet partisi» ile başlayan beşinci fıkranın dördün
cü satırının «önce gelir.» nokta konulduktan sonra 
okuduğumuz zaman, yukarı kısımlarla hiç bağlantısı 
yok. Bu nedenle müsaade ederseniz ben fıkrayı şu şe
kilde düzenledim, Komisyonun da katılacağını tahmin 
ediyorum. 

«Anamuhalefet partisi genel başkanı, Bakanlar 
Kuruluna katılmayan siyasî partiler arasında kırktan 
az olmamak üzere en fazla milletvekiline sahip olan 
partinin genel başkanıdır.» Şimdi bu alttaki fıkra
nın üçüncü satırını üste alıyorum. «Ancak millet
vekili sayısı eşitse son milletvekili genel seçimlerinde 
aldıkları muteber oy sayısına bakılır. Bu oylar da eşit
se aralarında kura çekilir.» Aradaki cümleyi sona alı
yorum «Anamuhalefet partisi genel başkanının Devlet 
protokolündeki yeri Başbakandan sonra ve Bakanlar
dan önce gelir.» 

Bu tahmin ediyorum ki, fıkrayı farklı bir hale 
getiriyor. Sayın Komisyon da katılırsa memnun olu
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. Za
ten maddeyi Komisyona verdik efendim, sadece Ko
misyon dikkatle dinleyecek sizleri ve buna göre bel
ki bir uygulama yapacaktır. 

Sayın Uyguner, redaksiyonla ilgili olarak buyurun 
efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER.— Sayın Başkan, biraz 
evvel maddeden ayrı bir madde haline getirilmesi 
hususu dikkate alınan, anamuhalefet partisi başkanı 
ile ilgili fıkrada ikinci cümle, «Anamuhalefet partisi 
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genel başkanının devlet protokolündeki yeri Başba
kandan sonra Bakanlardan önce gelir» cümlesinin bir 
sonraki fıkra olarak alınmasında fayda var. Biraz ev
vel Sayın Yolga işaret buyurdular, «Burada bir re
daksiyon konusu meydana geliyor ve son cümle ile 
birinci cümlenin irtibatı kayboluyor.» dediler. Son 
fıkrada sanki kırk milletvekilliğine sahip olma nite
liği kaybolmuş gibi bir durum hâsıl oluyor. Bunun 
önlenmesi için ikinci cümlenin bu fıkradan sonra 
bir fıkra olarak düzenlenmesi gerekiyor. O zaman 
bu irtibat bozukluğu giderilmiş olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tutum, redaksiyon mu efendim?.. 
CAHtT TUTUM — Herhalde redaksiyon Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Buna siz evvela kesin karar verin 

de Sayın Tutum, ona göre biz de redaksiyonsa dikka
te alalım. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, aslında re
daksiyon belli çelişkilerin de giderilmesini amaçladığı 
için, çok küçük bir soru soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, soru yok; çünkü me
tin Komisyona verildi, redaksiyonla ilgili virgül, bir
takım ilave varsa lütfen onları söyleyin de şu anda 
15 inci madde Komisyona verilmiş durumda Sayın 
Tutum; yani bunun dışında lütfen bir başka fıkra 
ilavesi veya başka bir şey eklenmesi mümkün değil. 

CAHİT TUTUM — Hayır, herhangi bir fıkra 
ilavesi değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CAHtT TUTUM — 15 inci maddede genel baş
kanlığın boşalması halinde Sayın Başkanım, burada 
«kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder» diyor. 
Üçüncü fıkrada da genel başkanvekilinin öngörülebile
ceğini söylüyor. Bunların ikisi ayrı şeyler midir?.. Ge
nel başkanvekili varken, bu çelişkiyi... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, soru sormanız 
mümkün değil. 

CAHİT TUTUM — Redaksiyonda bu çelişki gi
derilebilir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Oldu efendim; yani bunun redak
siyonla giderilmesinden yanaşınız. 

Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın üyeler, 15 inci madde Komisyona verilmiş

tir. 
16 ncı maddeyle ilgili yazıyı okutuyorum efen

dim. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

Siyasî Partilerin Teşkilatlanması, Üçüncü Bölüm, 
Merkez Teşkilatı ile ilgili hükümlerde yer alan «Mer
kez karar organı» başlıklı Tasarının 16 ncı maddesi, 
verilen önergeler ve Genel Kurul görüşmeleri göz 
önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş ve ili
şikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Merkez karar organı 
MADDE 16. — Siyasî partinin merkez karar or

ganı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Mer
kez karar organının üye sayısı onbeşten az olamaz. 

Merkez karar organı, iki büyük kongre arasında 
parti tüzük ve programına ve büyük kongre karar
larına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlar
da karar almak yetkisine sahiptir. Parti işlerini dü
zenleyen parti içyönetmelikleri de bu organ tarafın
dan yapılır. 

Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla 
büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hu
kukî varlığına son verilmesiyle tüzük ve programının 
değiştirilmesi dışında bütün kararları alabilir. 

Parti tüzüğünde, merkez karar organı, aynı za
manda, merkez yönetim organı olarak görevlendiri
lebilir veya ayrı bir merkez yönetim organının ku
rulması öngörülebilir. 

Merkez karar organının, parti tüzüğü ile merkez 
yönetim organı olarak görevlendirilmediği hallerde, 
en az altı ayda bir toplanması şarttır. Olağanüstü 
topalntılar, genel başkanın çağrısı, merkez yönetim 
organının kararı veya merkez karar organı üye tam
sayısının en az üçte birinin yazılı istemi üzerine ya
pılır. 

16 ncı Maddeye Muhalefet Şerhim 
Siyasî Partiler Kanununun yeniden düzenlemesi

nin sebeplerinden biri, partiler içinde oligarşinin hâ
kim olmasını önleyecek bir sistemin kurulması ol
duğu birçok defalar resmen açıklanmıştır. 

Müzakere edilmekte olan tasarıda 16 ncı madde
nin kaldırılmak istenen «Merkez karar organı seçim
lerinde birden fazla liste ile seçime girildiği takdirde, 
üyeler yürürlükte olan seçim sistemine göre seçilir» 
cümlesi bu amaca yönelik ve amacın gerçekleşmesini 
sağlayan temel ilkelerinden biridir ve Kanun Tasa
rısının 20 nci maddesinin dördüncü ve 21 inci mad
desinin dördüncü fıkralarına hayatiyet veren bir hü-
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kümdür. Diğer taraftan kaldırılan hükmün yerine 
aynı etkiyi yapacak bir kural teklif edilememektedir. 

Bu nedenle cümlenin madde metninden çıkarıl
masına muhalifim. 

Orhan ALDIKAÇTI 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili ve 

aynı çıkarmayı isteyen önergeler dikkate alınmıştı; 
16 ncı maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinin 
çıkartılmasına ilişkindir. 

Sayın Göktepe?.. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Dikkate alınmıştır. Te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın?.. 
ŞERAFETıTİN YARKIN — Dikkate alınmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Dikkate alınmıştır. Te

şekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Parlak?.. 

EVLİYA PARLAK — Dikkate alınmıştır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tan?.. 
TURGUT TAN — Dikkate alınmıştır. Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tosyalı?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Dikkate alınmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dal?.. 
KEMAL DAL — Dikkate alınmıştır. Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpaslan?.. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Dikkate alın
mıştır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öney?.. 
TÜLAY ÖNEY — Dikkate alınmıştır. Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haznedar?.. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Dikkate alın

mıştır. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muratoğlu?.. 

ENİS MURATOĞLU — Dikkate alınmıştır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel?.. Yoklar. Önergeleri dikkate 

alınmış zaten. 
Sayın Yolga?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Dikkate alınmış

tır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy?.. 
ALÂEDDİN AKSOY — Dikkate alınmıştır. Te

şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat?.. 
AYHAN FIRAT — Dikkate alınmıştır. Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vardal?.. 
İSA VARDAL — Dikkate alınmıştır. Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Âyanoğlu?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Dikkate alınmış

tır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç?.. Yoklar. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler mevcut 

beyanlardan dikkate alınmak suretiyle gerçekleştiril
diği anlaşılmaktadır. 

16 ncı maddeyi Komisyondan geldiği bu biçimiy
le oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyle ilgili Komisypn yazısını ve 
maddeyi okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

Siyasî Partilerin Teşkilatlanması, Üçüncü Bölüm, 
Merkez Teşkilatı ile ilgili hükümlerde yer alan «Mer
kezdeki Diğer Organlar» başlıklı tasarının 19 uncu 
maddesi, Tasarının «Partilerin genel merkez teşki
latı» başlıklı 13 üncü maddesi ile birleştirildiğinden 
metinden tamamen çıkarılmış, «Küçük kongre» baş
lıklı tasarının 18 inci maddesi, verilen önergeler ve 
Genel Kurul görüşmeleri göz önünde bulundurula
rak yeniden düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
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Küçük Kongre. 
MADDE 18. — Parti merkez karar organının 

yetki alanına giren konularda karar almak ve bu 
organca veya varsa mefkez yönetim organınca ge
rekli görüldüğü zaman toplanmak üzere, partinin 
milletvekilleri, genel başkanı, merkez karar organı 
ve il 'başkanlarından kurulur. 

Küçük kongrenin aldığı kararlar tavsiye niteli
ğindedir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, müsaade ederseniz 
Sayın Bilge'nin önergesine geçmeden evvel Sayın Tan' 
in biraz evvel bir açıklaması olmuştu, bu maddeyle 
ilgili ve bu madde üzerinde de... 

ŞERAFETTİN YAR'KIN — Görüşme açılma
mıştı. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim, eğer 
«Önergeye uyulmuş» denirse, önergeleri işlemden 
kaldıracağım ve bu madde üzerinde hiç görüşme ol
madığı için bu maddeyi görüşmeye açacağım. 

Sayın Bilge? 
NECİP BİLGE — Efendim, maddenin baş ta

rafına, «Küçük kongre» tabirinin konması gerekir; 
çünkü ortada fail yok. «Parti merkez karar organı
nın yetki alanına giren konularda karar almak ve 
bu organca veya varsa merkez yönetim organınca 
gerekli görüldüğü zaman toplanmak üzere, partinin 
milletvekilleri, genel başkanı, merkez karar organı 
ve il başkanlarından kurulur» diyor. Ne kurulur? 
Küçük kongre. Binaenaleyh, 'başlıktan ayrı olarak, 
«Madde 18» dedikten sonra «Küçük kongre» virgül, 
şunlar kurulur, diye belirtmek icap eder. 

BAŞKAN — Sayın Aldikaçtı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDİKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — İşlemden kaldırıyorum efendim. 
Sizin önergeniz istikametinde madde, «Küçük kong
re» diye 'başlıyor 

Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Tünay, zatıâlinizin önergesi 18 inci mad

denin ikinci fıkrasının çıkarılmasına ilişkindir. 
BEKİR TÜNAY — Dikkate alınmamış efendim. 
BAŞKAN — O zaman efendim, önergelere ge

lindiğinde ayrıca söz vereceğim. 
Sayın Tan'ın önergesi tamamen çıkarılmasına iliş

kin. Onun mümkün değil. 
Sayın Güray, «...varsa merkez yönetim organı...» 
S. FERİDUN GÜRAY — Benimsemişler efen

dim. 
BAŞKAN — «Benimsemişler» diyorsunuz. İşlem

den kaldırıyorum efendim. 
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Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 18 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. 
Sayın Yarkın, Sayın Göktepe, Sayın Gölcüklü, Sa
yın Banaz, Sayın Çakmakçı. Ad kayıt işlemi bitmiş
tir. 

Sayın Yarkın, buyurunuz efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Görüştüğümüz madde, eğer 13 üncü maddede 

merkez karar organı sayılarak devam etseydi, yani 
madde ilk düzenleniş şeklinde kalsaydı 18 inci mad
denin de yer alması düşünülebilirdi. Ancak, partinin 
merkez organları arasında mecburî organlar olarak 
sayılan küçük kongre, yani (E) bendi çıkarılmıştır ve 
13 üncü maddenin sonuna, «Parti tüzüğünde parti
nin amacına uygun olarak merkez yönetim kurulu, 
küçük kongre, araştırma merkezi ve benzeri ihtiyarî 
organların kurulması öngörülebilir» şeklinde yeni bir 
fıkra eklenmiştir. 

Böyle olunca, artık 18 inci maddeye Tasarıda 
kesinlikle zaruret bulunmamaktadır. Esasen, partinin 
ihtiyarına bırakıldığına göre bu organların teşekkülü, 
bunun nasıl teşkil edileceği, ne şekilde kararlar ala
cağı, hangi organa bağlı olarak çalışacağı da parti 
tüzüğünde gösterilecektir. Çünkü 18 inci madde, 
merkez 'karar organına bağlı olarak, onun söylediği 
zamanda toplanmak ve onun görev alanına giren 
konularda istişarî karar almak üzere düzenlenmiştir. 

O zaman hemen hatıra şu gelebilir: 13 üncü mad
denin son fıkrasında başka ihtiyarî organlar da var: 
Merkez Yönetim kurulu var, araştırma merkezi var... 
O halde onlarla ilgili bir madde düzenleyelim demek 
lazım gelir, eğer bu amaca yönelik bir düzenleme 
zorunluluğu olsa. Bu itibarla, ben sadece şeklen ifa
de ediyorum konuyu. Bu organlar ihtiyarî olduğu
na göre ve parti tüzüğüne bırakıldığına göre, aynı 
şekilde, ne şekilde toplanacağı, ne şekilde kararlar 
alacağı hususunu da yine parti tüzüğüne bırakmak 
gerekir, burada ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. 

arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Göktepe, buyurunuz efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, be

nim arz etmek istediğim husus küçük kongrenin ku
ruluşuyla ilgilidir. 

Şimdi küçük kongreye il başkanları dahil edili
yor 67 il başkanı gelecektir. Merkez karar organı 
üyeleri ve genel başkan dahil ediliyor bunların da 
sayıları en çok 30-35 arasındadır. Partinin bütün 
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milletvekilleri dahil ediliyor. Şimdi 150 veya 200 mil
letvekili olan bir parti düşünelim, küçük kongrede 
taşradan gelen il başkanları azınlıkta kalacaktır. 
Eğer amaç teşkilatın sesine kulak vefmek ise, parti
nin küçük kongreye katılan 150-200 milletvekili il 
başkanlarının konuşmasına imkân vermezler, orada 
hep yine milletvekilleri konuşur, il başkanları ko
nuşma imkânı dahi bulamaz. 

Eğer amaç milletvekillerinin sesini dinlemekse 
zaten onlar hergün grup halinde parti grubu olarak 
toplanıyorlar müzakerelerde bulunuyorlar. Benim 
kanaatime göre küçük kongreden amaç partinin teş
kilatına kulak vermektir. Orada çoğunluk o halde 
il başkanlarında, teşkilat kademelerinden gelenlere 
ait olmalıdır; ama bu kuruluş tarzı buna imkân ver
memektedir. Komisyonun hu konudaki düşüncesini 
öğrenmek istiyorum? 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Gölcüklü. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Yarkm'ın söy

lediğini ben söylemek İstiyordum, gerek kalmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Bu hususta önergeniz de var, öner
genizi de açıklamak istiyorsanız Sayın Gölcüklü 
açıklayınız, çünkü daha sonra önergeniz üzerinde 
söz vermeyeceğim efendim, Genel Kurul kararıdır. 

Buyurun efendim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım de-

-ğerli arkadaşlar; 
Yarkın arkadaşımızın söylediği gibi, ihtiyari ku

ruluş olarak öngörülen bir kurulun kurulma şeklinin 
Tasarıda yer almasına gerek yoktur. 18 inci madde 
kaldığı takdirde yanlış yoruma da yol açabilir. Sa
nılır ki, küçük kongre mecburî bir kuruluş halinde 
Kanunca kabul edilmiş, daha önceki mecburî ku
ruluşları sayan maddeye rağmen. Durum böyle de
ğildir, bu yanlış yoruma yol açabilir. 

İkincisi, ihtiyarî kuruluş olarak öngörülen bir or
ganın kuruluş şeklinin, kompozisyonun muhakkak 
partiye bırakılması lazım. Kurulup kurulmayacağına 
parti kendisi karar vereceği için maddenin çıkarıl
ması gerekir. 

Arz ederim, teşekkürler ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Benim belirteceğim hususları anahatlarıyla Sayın 

Yarkın ve Sayın Gölcüklü belirttiler. Daha önceki 

düzenlemede parti merkez organları olarak büyük 
kongre, genel başkan, merkez karar organı ve mer
kez disiplin organı yanında, küçük kongre de sayıl
mıştı ve bu sayılanlar ayrı ayrı maddelerde düzen
lenmişti. Şimdi, küçük kongre bunların arasından 
çıkarılıyor, fakat ayrı bir madde halinde yeniden dü
zenleniyor. Dolayısıyla Sayın Komisyonumuz bu kü
çük kongreyi zorunlu organlar arasından çıkarmakla 
birlikte, dolaylı yoldan tekrar zorunlu organ haline 
getiriyor, bu sakıncalı. 

Eğer küçük kongre burada yeniden sayılacaksa, 
bunun yanında ihtiyarî organlar olan araştırma mer
kezi veya benzerî ihtiyarî organlar aynı statüdedir 
bunların da ayrı ayrı maddeler halinde düzenlenmesi 
gibi bir sonuca varırız. Bunları düzenlemediğine gö
re, ya bu üçü için bir madde getirmesi veya bunla
rın hiç birinin madde olarak Tasarıda yer almaması 
gerektiği kanaatindeyim, o nedenle küçük kongrenin, 
bu 18 inci maddenin Tasarıdan çıkarılması gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Çakmakçı. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Demek istedik

lerimi Sayın Yarkın ve Sayın Banaz söylediler, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu madde üzerinde soru sormak 

isteyen sayın üye?.. Sayın Yolga. Kayıt işlemi bitmiş
tir. 

Buyurun Sayın Yolga. 
NAMİK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

13 üncü maddeden küçük kongre çıkarılırken, mad
denin son fıkrasına ilave edildi. İhtiyarî organlar ara
sında ilk Tasarıda mevcut olmayan bir kayıt oraya 
konmuş bulunuyor. Dolayısıyla orada diğer ihtiyarî 
organlardan ayırarak ayrı bir madde olarak yapmak 
bendenizce de doğru olmuyor ona ayrı özel bir önem 
vermiş gibi oluyor. Binaenaleyh önergenin kabulünü 
temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

13 üncü maddenin müzakereleri sırasında parti 
merkez organları arasında sayılan küçük kongrenin 
iştisarî bir organ olması dolayısıyla maddeden çıka
rılması öngörülmüştü. Maddeden çıkarılması öngö 
rülmüştü; fakat «küçük kongre» diye isimlendirdi-
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ğimiz ve kuruluşunu 18 inci maddede düzenlediği
miz organın istişarî nitelikte olmasına rağmen, siyasî 
partinin organları arasında sayılıp sayılmaması tar
tışma konusu haline getirilmiştir. Şimdi bu tartışma
yı yapan arkadaşlarımın ileri sürdükleri görüşleri 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

Gerçekte küçük kongre merkezdeki diğer organ
larla birlikte istişarî bir organ olarak ele alınmış, 
düzenlenmiştir; fakat küçük kongre bir araştırma 
merkezinden çok farklı bir niteliğe sahiptir. Küçük 
kongre merkez karar organının kuracağı herhangi 
bir yardımcı teşekkülden, merkez karar organının 
direktifi altında çalışacağı bir müesseseden, bir isti
şarî heyetten yahutta merkez karar organına bilgi 
hazırlayan bir kuruluş olmaktan öteye bir varlığı 
vardır. 

Evvela kuruluşunu dikkate alırsak görürüz ki, 
küçük kongre, zaten adı da az veya çok bunu belirt
meye çalışıyor, küçük kongre büyük kongre ile mer
kez karar organı arasında oluşan ve büyük kongre 
üyelerinin bir kısmını ihtiva eden bir kuruluştur. Bu
nun içindir ki, küçük kongrenin kurulmasını doğru
dan doğruya partilerin içtüzüğüne bırakamazdık. 
Bundan dolayıdır ki, önemli olan il başkanlarından 
kurulan ve partinin merkez yönetim organlarından 
kurulan bir organın teşekkül tarzının burada hükme 
"bağlanması, belirtilmesi gerekirdi. 

Esasen bu konuda siyasî partilerin tüzükleri de 
incelenecek olursa aşağı yukarı aynı sistem getiril
mişti; fakat ağırlığı olan, verdiği kararlar istişarî ni
telikte de olsa ağırlığı olan bir kuruluşun teşekkül 
tarzının açıklanmasında yarar görülmüştür ve bunun 
yararlı olduğuna da inanıyoruz. 

Sayın Gök'tepe arkadaşımız, burada bulunan asıl 
amacın taşranın yahutta parti organlarının, illerin 
görüşlerini almak olduğuna göre, buraya gelecek 
150-200 milletvekilinin diğerlerine söz bırakmayaca
ğını ileri sürdüler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu husustaki görüşümü arz etmekte yine yarar 

görüyorum; küçük kongreyi toplantıya çağıracak 
olanlar merkez karar organıdır veyahut yürütme or
ganıdır. Eğer onlar hakikaten ihtiyaç duyuyorlarsa, 
il temsilcilerinin görüşlerinin açıklanmasında bir ya
rar tahmin ediyorlarsa onların konuşmasını elbette 
sağlayacaklardır ve aslında parti teşkilatının, parti
lerin il teşkilatlarının görüşlerini almak temel oldu
ğuna göre, milletvekillerinin mütemadiyen söz ala
rak onlara sföz bırakmamaları bahis konusu değil- I 
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dir. O kadar değildir ki, küçük kongrenin toplanması 
il temsilcilerinin ihtiyarı dışındadır. Küçük kongrenin 
toplanabilmesi için yetkili organın, merkez karar or
ganının veyahütta başkanın karar vermesi gerekir. 

Onun içindir ki, bu görüşe de katılamıyoruz; 
onun içindir ki küçük kongrede il temsilcilerinin gö
rüşlerini açıklayabilecekleri ve duyuracakları kanı
sındayız. 

Bir kuruluşun ihtiyarî nitelikte irade açıklaması, 
onun düzenlenmemesini gerektirmez. Bu, kanıma gö
re çok saf bir hukukî konudur, değerli arkadaşımın 
bu tezi savunması, beni 'bir ölçü içerisinde şaşırttı. 
Nice ihtiyarî organlar vardır ki, anayasalarda kuru
luşları bellidir. Kuruluşları Anayasacılarca tespit edil
miştir; ama onun iradesi bağlayıcı değildir, iradesini 
açıklar; meselâ, ekonomik konseyler bunlara örnek 
olarak gösterile'bilir ve bu ekonomik konseylerin gö
rüşleriyle hükümet yahut bakanlar kurulu, çoğunluk 
bağlı değildir; binaenaleyh, bu iki kavram arasında 
bir ilişki kurmaya çalışmak, bir sonuca varmak doğ
ru değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Arz edeceklerim bundan ibaret, küçük kongre 

maddesinin yerinde olduğunu ve korunması için, 
oylarınızı lütfetmenizi rica ediyorum. 

En derin saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın üyeler... 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım soru... 
BAŞKAN — Soru sormak isteyenler için Sayın 

Baturalp ve Sayın Yolga vardı efendim; Sayın Yol-
ga sordular; sayın Baturalp da sorularını soracak
lar; adınızı yazdırmış olsa idiniz, memnuniyetle söz 
verirdim Sayın Çakmakçı. 

Buyurun Sayın Baturalp. 

REÇA1 BATURALP — Sayın Başkanım, küçük 
kongre esas teşkilatın arasından çıkarıldı, yeni bir 
fıkra ile ihtiyarî kuruluşlar arasına kondu. Bu ihti
yarî kuruluşlar arasında merkez yönetim kurulu da 
var, araştırma merkezi de var. Biraz evvel Sayın Ko
misyon Başkanımız ihtiyarî kuruluşların da veçhesi
nin belirtilmesinin faydalı olacağını da mütalaa edi
yorlar. O halde, bu fıkranın içerisinde bulunan mer
kez yönetim kurulu ile araştırma merkezinin teşkilatı 
hakkında, görevi hakkında neden bir bilgi koymak 
ihtiyacını duymazlar? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Baturalp'e çok teşekkür ederim, sordukları 
sorunun hakikaten önemi vardır, niçin yardımcı ya
hut araştırma mefkezlerinin örgütü hakkında bilgi 
vermedik; evvela hangi siyasî partilerin bu örgütü 
kurup kurmayacakları, ihtiyaç duyup duymayacak
ları sorunu vardı, bu maddede cevaplandırılıyor, ih
tiyaç görülürse kurarlar deniliyor; fakat, elindeki 
elemanları bilmeden, elindeki partinin çalıştıracağı 
güçlerin ne olduğunu tasarlayamadan, bu imkânlara 
sahip olup olmadıklarını araştırmadan, bu hususta 
bir örgüt sistemi getirmenin doğru olmayacağı kana
atine vardık. Buna mukabil getiirdiğimiiz «Küçük 
kongre»deki saydığımız şahıslar, bir parti için zorun
lu olan organlardır, zorunlu olan kişilerdir; yoksa, 
her biri kendi alanında mütehassıs olmuş kişiler de
ğildir, partinin üyeleri, örgütleri, il başkanları, mil
letvekilleri, merkez grup organlarında bunun sayıl
ması mümkündü saydık, diğerlerinin sayılması müm
kün değil, her parti kendi bünyesine göre, tüzüğüne 
göre bunları hazırlar, hazırlaması yararlı olur diye 
düşündük. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeleri oku

tuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 18 inci mad
desinin İkinci fıkrasının madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı'nın 18 inci mad

desinin Tasandan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Gölcüklü ve 
Sayın Tan'ın önergesine Komisyon katılmadığını be
yan etmektedir, önergenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Tünay, bir açıklamanız olacak mı efen
dim 

İSMAİL ŞENGÜN — Gerek kalmamıştır efen
dim... 

BAŞKAN — Gerek vardır. Birincisi dikkate alın
mıştır. Olaki, Komisyon madde metnini aynen hu
zurunuza getirir, Sayın Tünay'ın o nedenle önerge
sini işleme koymak mecburiyetindeyiz, daha evvel 
bu uygulama yapıldı. 

Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
18 inci madde, merkez karar organının yetki ala

nına giren bütün kararları alma maksadı ile toplanı
yor. Merkez karar organının yetki alanı, hukukî var
lığına son verme, tüzük ve programları değiştirme 
hariç, bütün kararları alabiliyor. Bu şekilde olan bir 
organ, 67 ilden il başkanlarını çağırıyorsunuz, bir 
yığın masraf bir yığın külfet, şu dediğimiz görevleri 
yapacak, bunun için kararlar alsak, ondan sonra da 
bu kararlar istişari olacak. Ben, burada bir çelişki 
görüyorum. Eğer, bu kararlar istişarî olacaksa, bu 
kuruluşa gerek yok; eğer bu kuruluşa gerek varsa, 
bu kararların icraî olmasında zaruret vardır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Tünay'ın önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tünay'ın öner

gesine Komisyon katılmadığını beyan etmektedir. 
Biraz evvelki önerge maddenin tamamen çıkarılma
sına, Sayın Tünay'ınki ise bir fıkranın çıkarılmasına 
ilişkindir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

18 inci maddeyi dikkate alınan... 
TURGUT TAN — Usul hakkında efendim. 
BAŞKAN — Efendim, madde bitmiştir; bitmiş 

madde üzerinde mi usul görüşmesi açmam mümkün 
değil. 

BAŞKAN — Önergelerin en aykırısı, Sayın Tan 
ve Sayın Gölcüklü'nündür; madde metninin tama
men çıkarılmasına ilişkindir. Sayın Gölcüklü gerekli 
açıklamayı yapmıştır. Lehine ve aleyhine söz verece
ğim. 

Lehinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Aleyhinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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TURGUT TAN — Efendim, daha sonra da söz 
konusu olabilir. 

BAŞKAN — Olacaktır, uygulaması yapılmıştır 
Sayın Tan. Zatıâlinizin söylemek istediği şu; diyecek
siniz ki madde çıktığına göre neden fıkrayı oyluyor-
sunuz?.. Bendeniz bunu daha evvel de açıkladım. 

TURGUT TAN — Hayır değil efendim. 
BAŞKAN — Eğer usul ise, buyurun tartışalım 

efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlar; 
İlk görüşmelerde önergemiz oylanmadan önce 

söz aldığımızda, bu önergenin dikkate alınmasının 
kabulü halinde 18 ve 19 uncu maddelerin de artık 
Tasarıda yer almaması gerektiğini söylemiştim ve bu 
açıklamalardan sonra önergemiz oylanmış ve dikka
te alınması kabul edilmişti. 

Şimdi, yeniden bir maddenin çıkarılması konu
sunda oylama yapıldı ve yeniden dikkate alınması
nın kabul edildiğini, dolayısı ile Komisyonun buna 
katılıp katılmamakta serbest olduğunu, katılmadan 
aynı maddeyi getirebileceğini, bu nedenle Sayın Tü-
nay'ın önergesinin oylanması gerektiğini belirttiniz. 
Birinci oylama ve karar ile bu karar arasında bir 
ilişki kurduğumuz içindir ki, acaba usul açısından 
artık tekrar bu maddenin aynen getirilmesi söz ko
nusu olabilir m'i konusunda tereddütlerimiz olmuş
tur. Bunu arz etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın üyeler, 13 üncü madde görüşülürken, Sa

yın Tan'ın vermiş olduğu önerge, oradaki küçük 
kongrenin metinden çıkarılmasına ilişkindi; buna kıs
men uyulduğunu bugünkü Birleşimin başında Sayın 
Tan açıkladılar; ancak bununla ilgili olarak küçük 
kongrenin çıkarılması keyfiyeti ile ilgili hususa Ko
misyon uyduğu halde, o gün, daha evvel yapılan 
Birleşimde 18 ve 19 uncu maddelerin görüşmesini 
arkaya bırakmış bulunmaktaydık. Bugün, daha yeni 
görüşmeye başlamış durumdayız. Bu nedenle, her 
ne kadar görünüşte «'Küçük kongre» madde metnin
den çıkmakta ise de, Komisyon bunun düzenlenme
sinin, 18 ve 19 uncu maddenin düzenlenmesinin uy
gun olacağından balhiısle huzurunuza tekrar aynı 
maddeleri getirmiş bulunmaktadır. Yeni görüşmeye 
başlanmıştır. Daha evvel dikkate alınan önerge 18 
ve 19'un çıkarılmasına ilişkin değildi, bugün veri
len önerge buna ilişkindir. Bu bakımdan dikkate alın
mıştır. Aslında kesin oylama diye bir şey yapmak 
mümkün değildir. Eğer o gün 18 ve 19 uncu madde-
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yi görüşüp de Komisyona götürmüş olsaydık1 bugün 
kesin oylama yapmamız mümkün olacaktı efendim. 

18 'inci maddeyi, dikkate alınan önergeyle birlik
te Komisyona veriyorum efendim. 

19 uncu maddeyi okutuyorum. 
Sayın Komisyon, bu madde üzerinde Komisyo

nunuzda yeni bir görüşme olmadığı anlaşılıyor. Bu 
maddeyi aynen eski madde olarak... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır', 13 üncü maddeye kattık 
efendim, bunu kaldırdık. 19 uncu madde... 

BAŞKAN — Kaldırıldığına dair bir yazınız yok 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Var efendim, özür dilerim, sunuş 
yazımızda var efendim; arz ediyorum. 

«Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının ikinci kısım, 
siyasî partilerin teşkilatlanması üçüncü bölüm mer
kez teşkilatıyla ilgili hükümlerde yer alan (Merkez
deki diğer organlar) başlıklı Tasarının 19 uncu mad
desi, Tasarının (Partilerin genel merkez teşkilatı) baş
lıklı 13 üncü maddesiyle birleştirildiğinden metinden 
tamamen çıkarılmış, (Küçük kongre) başlıklı Tasa
rının 18 inci maddesi verilen önergeler ve Genel Ku
rul görüşmeleri göz önünde bulundurularak yeni
den düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur.» 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler; 
Affınıza sığınarak dikkatimizden kaçan bir hu

susu ıttılaınıza arz etmekte yarar görmekteyim. 
18 inci madde görüşülürken Sayın Aldıkaçtı'nın 

imzasıyla gönderilen Komisyon metninde 13 üncü 
madde ile 19 uncu maddenin birleştirildiği ve bu ne
denle de 19 uncu maddenin Tasarıdan tamamen çı
karıldığı hususu zikredilmektedir. 19 uncu madde 
Tasarıdan çıkarıldığına göre herhangi bir görüşme 
yapmak da mümkün değildir. 

Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; 
29 uncu maddeyle ilgili Komisyon Başkanı im

zalı tezkereyi ve madde metnini okutuyorum efen
dim; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
'Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci kısım, 

siyasî partilerin teşkilatlanması, Beşinci bölüm, Mec
lis grupları ile ilgili 'hükümlerde yer alan «Seçimler
de gizli oy ve grup kararları» başlıklı, Tasarının 29 
uncu maddesi, verilen önergeler ve Genel Kurul gö-
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rüşmeleri göz önünde bulundurularak yeniden düzen
lenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

«Seçimlerde gizli oy ve grup kararları 
MADDE 29. — Grup genel kurulunda seçimler 

gizli oyla yapılır. 'Milletvekilleri Anayasa ve vicdan
larına aykırı gördükleri kararlara uymak zorunda1 

değildirler.» 
BAŞKAN — Sayın Daçe, Sayın Alpaslan, öner

genize katılma hususu var mı efendim?.. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Hayır, katılmadılar 

efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Daçe ve Sayın Alpaslan öner

gelerine uyulmadığını beyan etmişlerdir... 
AHMET SENVAR DOĞU — Benim de vardı 

efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Yarkın?.. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Önergeme uyulma

mış Sayın Başkan. ' 
BAŞKAN — 'Sayın Âyanoğlu?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Uyulmamış efen-

dim. 
BAŞKAN — Sayın Yolga?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Uyulmamış efen

dim. 
BAŞKAN — Bu önergelere uyulmamış durumda. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Doğu bir önergeniz yok 

efendim; 29 uncu maddeyle ilgili. Dikkate alınmış 
mıydı?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Olabilir efendim. 
BAŞKAN — Hayır, olabilir de, dikkate alınmış 

mıydı?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Yarım alınmıştı 

Sayın Başkan, yarı yarıya alınmıştı. 
BAŞKAN — Efendim, elimizde o önergeniz yok. 

Aslında Komisyon dikkate alınan önergelere de ka
tılmadığım beyan etmiştir. 

Sayın üyeler.. 
TURGUT TAN — Bizim de önergemiz var, dik

kate alınmamış. 
BAŞKAN — Evet, sizin de var. 
Sayın Fırat'ın bir önergesi yok efendim, bu mad

deyle ilgili. 
Sayın Tan, önergeniz dikkate alınmamış, öyle 

mi?.; 

TURGUT TAN — Evet efendim, alınmamış. 
BAŞKAN — 29 uncu maddenin ikinci cümlesi

nin tamamen çıkarılmsaına ilişkin bir önergeniz var. 
Diğer önergelerin de tamamı öyledir; diğer önergeler 
de, 29 uncu maddenin ikinci cümlesinin tamamen 
metinden çıkarılmasına ilişkindir. 

Sayın üyeler; 
29 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy

le oylarınıza sunacağım. Kabul edildiği takdirde me
tin kesinleşmiş olacaktır, kabul edilmediği takdirde, 
dikkate alınan önergeler işleme konulmak suretiyle 
ikinci cümle metinden çıkarılmış olacaktır efendim. 

29 uncu maddeyi... 
NECİP BİLGE — Efendim, sırf redaksiyon ba

kımından... 
'BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, oyla

yalım, ondan sonra. 
29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 29 uncu madde kabul edil
memiştir. 

Bu suretle önergeler işleme konmuş ve 29 uncu 
maddenin ikinci cümlesi metinden kesin olarak çı
karılmış bulunmaktadır. 

Sayın üyeler; 
29 uncu maddeyi yeni şekliyle, yani : 
«Seçimlerde gizli oy 
MADDE 29. — Grup genel kurulunda seçim

ler gizli oyla yapılır.» şeklinde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etaıeyenler... 29 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
31 inci maddeden sonra yeni bir 32 nci madde 

eklenmesine ilişkin Sayın lslimyeli'nin önergesiyle il
gili Komisyondan gelen yazıyı okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 31 inci mad

deden sonra yeni bir 32 nci madde eklenmesine dair 
Danışma Meclisi Üyesi Sayın Fenni İslimyeli tara
fından verilip Genel Kurulca dikkate alınmasına ka
rar verilen önerge Komisyonumuzca yeniden görü
şülerek benimsenmemesine oy çokluğuyla karar veril
miştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın İslimyeli, Komisyon katıl
madığını beyan ediyor; bir açıklamanız olacak mı 
efendim?.. 

FENNİ tfSLİMYELÎ — Kısaca efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FENNt ÎSLİMYELİ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Verdiğim önerge ile bir 32 nci madde ihdas edil

mesini ve siyasî partiler arasındaki ilişkilerin daha 
medenî bir ortama sürüklenmesini ve aynı zamanda 
gelişmesini temin sadedinde bir önerge vermiştim. 

Diyorum ki, bu önergede; siyasî partilerin Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisi grup başkanları, grup baş
kanı, siyasî parti !bâşkanı değil ise siyasî partilerin 
genel başkanları üç ayda bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının daveti üzerine toplanarak ülkenin 
genel sorunları ve Meclis çalışmaları üzerinde görüş
me yaparlar. Görüşme gündemini ve tarihini Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit eder; siyasî 
parti genel başkanlarından birinin yazılı teklifi veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının lüzum 
görmesi halinde olağanüstü toplantıya da çağrılabi
lirler. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi bu önerge, geçmiş si
yasî hayatımızda mevcut aksaklıklar dikkate alınmak 
suretiyle dile getirilmiştir. Kamuoyu, zaman zaman 
parti başkanlarının küskün kardeşler halindeki fo
toğraflarını dahi görmek talihsizliğine erişmiştir. 

Bu itibarla parti başkanlarının zaman zaman bir 
araya gelerek, memleket sorunlarını görüşmelerinde, 
Meclisle ilgili faaliyetleri gözden geçirmelerinde bü
yük ölçüde fayda mülahaza ediyorum. Esas itibariyle 
benim kanaatim, Türkiye'deki siyasî hayatın çıkmaza 
girmesinin başlıca nedenlerinden bir tanesi diyalog 
eksikliğidir. Bu bir temenni maddesidir, diyalogu te
mine matuftur. 

Zannediyorum Anayasa Komisyonunda, ileride 
belki bir İçtüzükle bu halledilebilir. Kanaati de hâ
kim olmuştur; fakat Anayasa Komisyonunun bu gö
rüşüne katılmak mümkün değildir. Çünkü, içtüzüğe 
böyle bir hüküm konması bahis konusu olmayabilir. 
Halbuki bizim vazifemiz, geleceğin siyasî hayatına is
tikamet vermektir, ona şekil ve muhteva kazandır
maktır. 

Bu itibarla bu önergeye iltifat ederseniz müte
şekkil* kalırım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tsl'imyeli. 
Sayın üyeler; Sayın tslimyeli'nin önergesi üzerin

deki görüşmeler daha evvelki birleşimlerde tamam
lanmış ve Komisyona gönderilmişti. Komisyon, 31 
inci maddeden sonra yeni bir madde halinde düzen
lenmeyi isteyen önergeyi 'benimsemeyerek, böyle bir 
maddeye gerek olmadığı hususunda yazı göndermiş 
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bulunmaktadır. Komisyon yazısındaki yeni bir mad
de konulmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Ko
nulmaması hususu kabul edildiği takdirde, yeni bir 
madde olmayacaktır; kabul edilmediği takdirde, Sa
yın tslimyeli'nin önergesi bir madde olarak metne 
geçecektir. 

Sayın Jslimyeli'nin önergesinin yeni bir madde 
olarak madde metni içine konulmamasına ilişkin Ko
misyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu suretle Sayın tslimyeli'nin önergesi kabul edil
miş ve 31 inci maddeden sonra 32 nci madde olarak 
metne geçmiştir. Bu haliyle 32 nci ma'dde olarak bu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyle ilgili Komisyon yazısını ve 
maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

Siyasî 'Partilerin Teşkilatlanması, Yedinci Bölüm, Teş
kilatla İlgili Diğer Hükümlerde yer alan «Kongreler
le ilgili genel hükümler» başlıklı Tasarının 34 üncü 
maddesi, verilen önergeler ve Genel Kurul görüş
meleri göz önünde bulundurularak yeniden düzen
lenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Teşkilatla İlgili Diğer Hükümler 

Kongrelerle ilgili genel hükümler 
MADDE 34. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 

sayılı Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümleri, siyasî partilerin her kademesindeki 
kongreleri için de uygulanır. 

Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelikleri, 
parti kongreleri için ilanın gazete ile yapılması şar
tını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter sayısını ve ye
ter sayının sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci 
toplantı arasındaki süreyi de azaltabilir. Bu Kanunda
ki özel hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı?... Yoklar. 
Sayın Kırcalı; önergenize katılmışlar mı efen

dim?... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır, katıl

mamışlar. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy?... Yoklar. 
Sayın Yolga; önergenize katılmışlar mı?. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
ifadeyle ilgili noktaya katılmışlar; fakat Kanunun ta
rih ve numarasıyla ilgili mülahazaya yer verilmemiş. 
Ben birtakım usulî, teknik mülahazalar ileri sürmüş
tüm; ama ısrarlı değilim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan; redaksi
yonla ilgili bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan; ikinci pa

ragrafta, «Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelik
leri, parti kongreleri için ilanın...» deniyor. Acaba 
«... parti kongreleri için verilecek ilanın...»' denirse, 
daha anlamlı olmaz mı?. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; Sayın Sarıoğlu «ve
rilecek» ibaresinin eklenmesini istiyor; yani ikinci 
fıkra «Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelikleri, 
parti kongreleri için verilecek ilanın gazete ile ya
pılması şartını kaldırabileceği gibi..» şeklinde olu
yor. 

NECDET GEBOLOĞLU — Veya «gerekli ila
nın.» 

BAŞKAN — Olabilir mi Sayın Sarıoğlu?. 
PAŞA SARIOĞLU — Komisyon katılırsa ikisin

den biri olabilir. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «Gerekli ilanın» diyelim efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 34 üncü maddenin ikin

ci fıkrasındaki «ilanın» kelimesinden önce «gerekli» 
kelimesini ekliyoruz. 

34 üncü maddeyi yapılan bu değişiklikle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme- * 
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyle ilgili Komisyon tezkeresini ve 
maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının ikinci Kısım, 

Siyasî Partilerin Teşkilatlanması, Yedinci Bölüm, Teş
kilatla ilgili Diğer Hükümlerde yer alan «Kamu ya
rarına dernek sayılmayış» başlıklı Tasarının 39 uncu 
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 

Kamu yararına dernek sayılmama. 
MADDE 39. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sa

yılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan 

dernek sayılma hükümleri siyasî partiler hakkında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı; önergenize katılma 
olmuş mu?... 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Katılmamışlar 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yolga; önergenize katılmış
lar mı?... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Aynı şekilde efen
dim, katılmamışlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 39 uncu maddeyi Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; bu 41 ve 53 üncü 
maddelere ilişkin bir de geçici 4 üncü maddemiz var, 
beraber okunmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın* Komisyon; birlikte okutalım; 
fakat ayrı ayrı oylama yapılacağı için ta'biî birlikte 
oylamamız mümkün değil. 

Sayın üyeler; 
Tasarıdan, 41 inci ile 53 üncü maddelerin Tasarı 

metninden çıkarılmasına ilişkin dikkate alınan öner
gelerle ilgili olarak Komisyonun göndermiş olduğu 
tezkereyi okutuyorum, efendim. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 41 inci ila 

53 üncü maddelerinin metinden çıkarılmasına ilişkin 
olup Genel Kurulca dikkate alınmasına karar verilen 
önergeler Komisyonumuzda yeniden görüşülerek 41 
ila 53 üncü maddelerin metinden çıkarılmamasına ve 
333 Sıra Sayılı Tasarıda belirtilen 'biçimde Genel 
Kurulda görüşülmesine oy çokluğuyla karar verilmiş
tir. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Muhalif üyeler : 
Abbas GÖKÇE 
Tevfik Fikret ALPASLAN 
Akif ERGtNAY 
Halil ibrahim KARAL 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Komisyonun geçici 4 üncü maddenin okunması
na ilişkin bir istemi vardır, onunla ilgili tezkereyi 
okutuyorum. 

_ 420 — 



Danışma Meclisi B : 67 3 . 3 . 1983 O : 1 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyası Partiler Kanunu Tasarısının geçici hüküm

lerde yer alması istenen ve Genel Kurulca benimse
nip dikkate alınmak üzere Komisyonumuza tevdi 
büyurulan yeni Geçici 4 üncü madde Komisyonu
muzca müzakere edilmiş ve oy çokluğuyla kabul edil
miş olup, ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Muhalif üyeler : 
Kemal DAL 
Tevfik Fikret ALPASLAN 
Bekir Sami DAÇE 
Azmi ER YILMAZ 
Geçici Madde 4. — 1983 sonbaharında yapılacak 

milletvekili seçimi için, Bu Kanunda öngörülen teş
kilatlanma ile önseçime ilişkin hükümlerin uygulan
masının mümkün olmaması halinde, milletvekili ge
nel seçiminde adaylar parti tüzüğünde gösterilen mer
kez organınca tespit edilir. 

Siyasî partilerin merkez karar organları, aday
ların tespiti sırasında, teşkilatı bulunan illerdeki par
ti yönetim kurullarının aday adayları hakkında ya
zılı görüşleri alır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
41 inci maddeden başlamak suretiyle 53 üncü 

maddeye kadar çıkartılmasına ilişkin önergelerden 
Sayın Gürbüz'ün, Sayın Özdoğan, Sayın Başbuğ, Sa
yın Baysal, Sayın Akaydın, Sayın Islimyeli, Sayın Tü-
nay, Sayıa Karahasanoğlu, Sayın Bilge ve Sayın 
Ender'in önergeleri vardı. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, usul hak
kında söz rica edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim?... 
MAHMUT AKKILIÇ — Usulün usulü hakkın

da. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, usulün usulü hak

kında; elbette usul hakkında söz aldığınıza göre, usu
lün nesi hakkında diye sormak Başkanlık Divanının 
'hakkıdır. 

MAHMUT AKKILIÇ — O zaman 82 oyla ka
bul edilmiş bir öneregnin akibeti hakkında soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, müsaade buyurun 
efendim. Evvela önerge sahiplerine dikkate alınıp 
alınmaması hususunda oylanan önergelerinin dikka
te alınmaması nedeniyle bir açıklama hakkı vere

ceğiz efendim. Ondan sonra gerekirse Komisyon da 
kendini savunur. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bundan evvel vermeniz 
lazım Sayın Başkanım, usuldür bu. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, 78 inci maddedeki 
açıklık karşısında müsaade ederseniz işlemimizi ya
palım, eğer bir tereddüt hâsıl olursa o zaman gere
ğini Başkanlık Divanı düşünecektir efendim. 

Sayın Gürbüz, Komisyon önergenize katılmış mı 
efendim?.. Katılmamış. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Daha önce açık biçimde önseçimle ilgili 13 mad
denin Seçim Kanununda ele alınmak üzere, Siyasî 
Partiler Kanunu Tasarısından çıkarılmasına dair öner
gemiz Yüce Kurulca dikkalte alınmak üzere 82 oyla 
kabul edilmişti. 

Anayasa yapan, Kurucu Meclisin bir kanadı, Da
nışıma Meclisinin herbiri kendi dalının uzmanı, ayrı 
ayrı seçilerek buraya gelmiş üyeleri tarafından 82 
oyla hiçbir yoruma yer vermeyecek biçimde Tasarı
daki 13 maddenin metinden çıkarıhnasını isteyen 
önergeye Değerli Komisyonumuzca katılınmasını bek
lerdik. Zamanı en iyi biçimde değerlendirmeye çalı
şarak kısaca önergemiz, değerli arkadaşlarımızla bir
likte hazırlayarak Yüce Kurula sunduğumuz önerge
miz hakkında bilgi vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, önerge hakkında lüt
fen bilgi daha evvel sunulmuştu. Katılmama üzerin
de lütfen görüşünüzü açıklayın; çünkü bu mealde 9-10 
arkadaşımız daha var efendim. Lütfen efendim kısa
ca. Neden katılmadıklarını bilemiyoruz, gerekirse so
racağız. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım; 
İzninizle en kısa biçimde açıklamak istiyorum. 
Önergemiz yüksek malumları olduğu gibi, Tasa

rıda getirilen sistemin, parti adaylarının parti organ
larından biri tarafından tespiti değil, partiye kayıtlı 
o bölgedeki tüm üyelerin seçim kurulunun gözeti
mimde oy vermeleri sureitiyle sandık başına giderek 
önseçim yapmalarını öngörüyordu. Önseçim, yarın ha
zırlayacağımız seçim sistemi bütünlüğü içerisinde dü
şünülmesi gerekiyordu; çünkü yarın çeşitli dar böl
ge; ekseriyet, nispî temsil gibi tartışarak kabul ede
ceğimiz seçim sistemlerinden önseçimi ayırma imkânı 
yoktu. Önseçim tercihinin bu sistemlerle beraber ya
pılması gerekiyordu. Nitekim, birçok arkadaşlarımız 
seçim modelleri ve önseçim modelleri üzerinde emek 
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sarf ederek hazırlıklar yapmışlardır. Bu hazırlıkların 
da birlikte değerlendirilmesi zamana ihtiyaç gösteri
yordu. Bunun da Seçim Kanunu çalışmaları içeri
sinde birlikte değerlendirilmesini amaçlamıştık. 

Komisyonumuzun Değerli İBaşkam, verdikleri ce
vaplarında bu görüşün bilimsel temeli olmadığını be
lirtmişlerdi. 

Değerli arkadaşlarını; 
Matematiksel bilimler gibi, sosyal bilimler iki kere 

iki dört biçiminde kesin sonuçlarla bağlanamazlar. 
Sosyal bilimler, siyaset bilimi zamana göre değişen, 
gelişen ve gelişmekte olan bir bilimdir ve uygula
nan memleketin kendine özgü şartlarına göre de de
ğişiklik alması doğaldır. Dünya uygulamaları da bu
na benzer birçok örnekler getirmektedir. Birçok ül
kenin siyasî partiler kanunu yoktur, seçim kanunla
rıyla konuyu düzenlemektedirler. Siyasî partiler ka
nununu kabul eden ülkelerden de Almanya Siyasî Par
tiler Kanununda olduğu gibi, partilerin aday tespiti
ni seçim kanunlarına ve parti tüzüklerine bırakmış
lardır. Bu yönüyle Seçim Kanunu, partiler için yapı
lacaktır, partilerle ilgili esaslar Seçim Kanununda da 
düzenlenecektir. Önseçim sistemini kabul ettiğimize 
göre, getirilen Tasarıda, bunun Seçim Kanunu içe
risinde «Önseçim ve genel seçimler» adı altında ayrı 
bölümlerde düzenlenmesinin hiçbir bilimsel engeli 
yoktur. 

Dünyada da ayrı uygulamalar olduğu gibi, siya
set bilimi ustalarından Du vergier bu konuyu açıklar
ken şöyle demiştir... 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, lütfen konuşmanızı 
bağlayın efendim, önerge üzerinde beş dakika konuş
ma hakkı varken, önergenin dışında yeniden uzun bir 
süre harcamayın lütfen efendim. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Teşekkür ederim Sayın Baş

kan. 
Siyasî Partiler Kitabının «Parltilerin aday göster

mesi» bölümlünde Du vergier bir örnekle konuyu de
ğerlendirmiş ve şöyle demiştir; «Bunlarda aday gös
terime parti içinde olup biten özel bir işlemidir. Üste
lik çoğu zaman da gizli malhiyettedir. Partiler seçim 
çamaşırlarını ortalıkta yıkamaktan hoşlanmazlar.» 

(Konu burada düğümlenmektedir. Gerçekten parti
lerin seçim çamaşırları vatandaş önünde mi yıkanıp 
aklanacak, yoksa kendi içerisinde kapalı kapılar ar
dında mı düzenlenecek?. Bunu düğümlemek gerekli
dir. Vatandaşımız geniş bir bölümü ile seçimlerde se
çeceği milletvekillerini doğrudan kendilerinin seçme
sini arzulamaktadırlar. 

Yurt gerçeklerine en uygun Anayasayı yaparak 
büyük bir ekseriyetle kabul ettirimiş olan Meclisimiz
den, yine yurt gerçeklerine en uygun Seçim Yasa
sını, Siyasî Partiler Yasasını yapmasını beklemektedir
ler. Bu yönü ile Komisyonumuz tekrar önseçimle il
gili aynı maddelerin bu Tasarı içerisinde bulunma
sında ısrarlı davranmıştır. Zamanımız çok azdır. Sa
yın Başkanımızın belirttiği gibi, dakikalarımız sayılı-

.dır konuşmak için bile. 
Bu arada önseçimi düzenleyen sistemi bunun için

de koyabilmemiz imkânı güçtür. Kalıcı ve yurt ger
çeklerine uygun bir önseçim sistemini kabul edemez
sek, yarın biz de beğenmediğimiz bir kanunla karşı 
karşıya kalırız. 

Bunların, hem Siyasî Partiler Kanununun biran 
önce çıkması ve kabul edilmesi, için, hem de seçim 
sistemi 'bütünlüğü içerisinde arkadaşlarımın da ha
zırladığı ve yine hazırlayacağı önseçim modelleri ter
cih edilerek en kalıcı, en güzel seçim sisteminin ha
zırlanması için 13 maddenin bu Tasandan çıkartıla
rak, Seçim Kanunu içerisinde düşünülmesini, önerge
de imzaları bulunan değerli arkadaşlarımızla birlik
te tekrar yüksek takdirlerinize saygılarımızla sunuyo
ruz. 

Teşekkür eder, Yüce Kurula saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Âyanoğlu, aynı 'biçimdeki önergeniz üze

rinde bir açıklamanız olacak mı efendim?... Komis
yon önergenize katılmamış. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, be
nim maddenin çıkarılmasını arz eden bir önergem 
yok. Benim önergem düzenlemedir, burada görüşül 
meşini savunuyorum. 

BAŞKAN —• Evet, açık oya sunulması ile ilgi
liydi. 

Sayın Özdoğan, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?... 

ISALÎH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 
önergem açıktır. Bundan önceki görüşmelerde konu
şuldu. Seçim Kanununa bırakılmasını getirmiştim, bu 
önerimde İsrar ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Sayın Başbuğ, önergemiz dikkate alınmamış. O 

nedenle, 'bir diyeceğiniz var mı efendim?... 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Kısaca bir - iki konuyu 
açıklamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
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Ben, bu Kanun Tasarısına seçim bölümünün gir
mesi halinde 'bağlayıcı olacağı konusu üzerinde dur-
maik istiyorum. 

Eğer Seçim Kanunu daha evvel yapılmış olsay
dı da onun bu önseçimle ilgili bölümleri buraya kon
muş olsaydı, bir dereceye kadar mazur olabilirdi; fa
kat biz 'burada Partiler Kanunu yaparken bazı mad
delerinde diyoruz ki, «Anayasa böyle yazıyor, bunu 
böyle yazamayız» veya «Anayasa böyle yazdığı için, 
bunu çıkarmamız lazım.» 

Yarın bu Seçim Kanunu da yapılırken Partiler 
Kanundaki «Seçim» bölümü, Anayasa gibi işlem 
görecektir. Komisyonumuz diyecek ki, «Seçim konu
sunda Partiler Kanunu böyle yazdığı için bunu böy
le yapmak zorundayız.» Bu bağlayıcı husustan da 
kurtulmak için bu bölümün buraya girmesinde fay
da olduğu kanısındayım. 

Arz ederdim,. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, benim bir 
önergem olacaktı, 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bir bakayım efendim, 
daha evvel akudum, ama. 

ıMEHMET HAZER — Sayın Başkan, benim öner
gemde rakam yanlış yazılmıştı, onu 41 yaptık ve ko
nuşma da yapmıştım efendim. 

BAŞKAN — Rakam yanlışsa, efendim burada 
yer almamış olabilir. 

Sayın Hazer, sizin 41 inci maddenin değiştirilme
sine ilişkin bir önergeniz var efendim. 

MEHMET IHAZER — 41 inci madde ile başlıyor 
bu işler. 

BAŞKAN — Efendim, işte 41 inci maddenin de
ğiştirilmesine ilişkin, yani çıkarılmasına ilişkin değil 

. efendm. 

MEHMET HAZER — Aynı şey efendm. 
BAŞKAN — Efendm, müsaade buyurun. Aynı 

şey; ama evvela tümü çıkartılırsa, zaten bu madde 
üzerinde bir değiştirme söz konusu olmayacak. 

'MEHMET 'HAZER — 41 inci çıkartılırsa zaten 
hepsi çıkmış olur. 

BAŞKAN — Düşecek efendim. Zaten o zaman 
önergeniz hakkında bir işlem yapmamız mümkün 
olmayacaktır. 

MEHMET HAZER — Efendim, 41 inci madde
nin niçin çıkarılması gerektiğini izah edeceğim. 
41 inci maddenin yerine ne 'koyacağız, hangi sistem 
tatbik edilecek?... 

ıBAŞKAN — Efendim, evvela çıkarılması keyfi
yetini oylayalım da, ondan sonra yerine ne konacağı 
hususunu aylamak mümkün. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, ben bu 
maddenin görüşülmesi sırasında daha evvel konuş
ma da yaptım efendim. 

BAŞKAN — Konuşma yapmışsınız doğrudur; 
ama müsaade ederseniz evvelâ şu önergelerimizi bir 
oylayalım. 41 inci maddeden 53 üncü maddeye ka
dar olan çıkacak önergelerin işlerini müsaade eder
seniz bitirelim,, 

MEHMET HAZER — Aynı maksadı güden ve 
önseçimin yerinin burası olmadığını ifade eden bir 
takrirdir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, önergeniz aynen şu
dur; «Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 41 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim.» diyorsunuz, «Çıksın» demiyorsunuz ve 
yeni bir ımadide düzenlemesi getiriyorsunuz. 

«Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde yapıla
cak aday tespiti Seçim Kanununda usul ve esaslara 
göre yapılır.» diye de belirtmişsiniz. 

MEHMET HAZER — «Seçim Kanununa göre ya
pılır» 'dedik. 

'BAŞKAN — Sayın Hazer, müsaade eder misiniz, 
bir konuda anlaşalım. Bu maddeler çıktıktan sonra, bu 
önergeniz işleme konur, bir madde olarak düzenlenir 
efendim. 

MEHMET HAZER — Aynı maksatla 41 inci mad
de çıktıktan sonra zaten oraya istinat ediyoruz. Be
nim önergem Seçim Kanununda düzenlenmesinÜ is
tihdaf ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz de diyorum ki, 
daha bu çıkmadan nasıl bir madde düzenleyecek si
niz?.. 

Müsaade buyurun oylayalım, çıkar mı çıkmaz mı 
evvelâ karar verelim, ondan sonra. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ, 
önergeniz dikkate alınmamış efendim. 

Sayın Akdemir?... Yoklar, 
Sayın Tünay, ibu konuda bir diyeceğiniz var mı 

efendim?... 
•BEKİR TÜNAY — Sayın Gürfcüz'ün konuşma

ları tatmin etti, benim de düşüncelerim aynı para
leldedir efendini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, aynı iş
lemdir zaten. 

Sayın Kara'hasanoğlu?... Yoklar. 
Sayın Bilge?... Yoklar. 
Sayın Ender?... Yoklar. 
Hepsi aynı mealde, 41 inci maddededen 53 üncü 

maddeye kadar çıkarılması ile ilgilidir. 
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MEHMET HAZER — Bunun da gerekçesi Se
çim Kanununa göre yaipılmasını istihdaf etmiyor 
mu?.., 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurun efendim. .Mü
saade ederseniz görüşmelere devam etmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Komisyon 41 inci ilâ 53 üncü madde arasında 

yer alan ve önseçime ilişkin maddelerin metinden çı
kartılmasına ilişkin önergeleri dikkate almamış bu
lunmaktadır ve getirdiği yazı ile de bunların, yani 41 
den 53'e kadar olan maddelerin görüşülmesini talep 
etmektedir. 

IBu hususu oylarınıza sunacağım efendim. Eğer 
41'den başlayıp 53'üncü maddeye kadar görüşülmesi 
hususunu kabul ederseniz önergeler için bir işlem ya
pılması söz konusu değildir. Eğer tersi, yani kabul 
etmediğiniz takdirde, 41'den 53'üncü maddeye kadar 
olan maddeler metinden çıkmış sayılacaktır. 

Arz ederim efendim;. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Komisyon adına açık
lamalarda bulunmak istiyiorüım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan tabiî, zaten 
biraz evvel Sayın Akkılıç'da zannediyorum bu husu
su sormuşlardı, «IBir açıklaması olmayacak mı?..» diye. 

Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

82 oy ile dikkate alınması gereken bir önergenin 
reddini savunmanın mümkün olmayacağını biliyorum. 
Yalnız, biz, inançlı insanlar olarak, biz, fikir namu
suna sahip kişiler olarak... 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Biz de öyleyiz efen
dim, biz de öyleyiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Müsaade buyurun. 
Sayın Kuzuoğlu, müsaade buyurun efendini. Şu anda 
Komisyon Başkanı kendilerinden balhsetmekteler efen
dim. Niye kendi üzerinize ve Genel Kurulun üzerine 
aldırmaya çalışıyorsunuz?., Kendilerinden bahsediyor
lar. (Gürültüler) 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Aksi ne olacak Sa
yın Başkan izah etsinler. 

IBAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Alpdündaır. 
Müsaade buyurun efendim. Genel Kurulu ne istihdaf 
ettiğini, matufiyetini Başkanlık Divanı bilir efendim. 
Müsaade buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bizler, fikir namusuna sahip kişiler 
olarak, inandığımız konuyu sizler önünde savunmak 
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hakkını bize kanunlarımız verdiği zaman, ondan ya
rarlanmak hakkını sahibiz. Nasıl ki, sözümü, biraz 
da kuralları çiğneyerek kesen arkadaşımızın da fikir 
namusu, kendi düşüncesini savunması... 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, müsaade buyurun 
efendim. Söz kesmeleri Başkanlık Divanı önletmişitir. 
Lütfen efendim, konuşmanızı devam ettiriniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, arz etmek istedi
ğim şu idi : Fikir namusuna sahip olan bir insan gö
rüşünü savunmaktan çekinmez. Bunu arz etmek iste
dim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — İBiz de sahibiz, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu kadar açık ve bu kadar dürüst 
bir kuralın, Yüce Mecliste bazı kişilerce bu şekilde 
tepki ile karşılanması çok üzüntü verici bir, olaydır. 

Biz şunu demek istedik : Biz bir tez getirdik. Bu 
teze 82 arkadaşımız karşı çıktı. Yüce Mecliste elbet-
teki bu 82 arkadaşımızın çiok büyük çoğunluğunun 
aynı tezi muhafaza edeceğine inanarak, kendi fikirle
rimizi bir kere daha arz ötmeyi, kanunların bize ver
diği haktan yararlanarak açıklamayı faydalı gördük. 

Durum böyle iken, birbirimize karşı sabırsızca 
çıkışlarda bulunmamızın ne dereceye kadar doğru ol
duğunu müsaadenizle Sayın Başkanım, bir kere de 
zen zatıâlilerinizin takdirlerine sunuyorum. 

Herkes elbetteki düşünce (hürriyetine sahiptir. Si
zin sahip olduğunuz düşünce hürriyetine Anayasa Ko
misyonu da sahiptir, Anayasa Komisyonunun çoğun
luğu da sahiptir. Böyle olunca, kalkıp «Biz fikir na
musuna dayanarak kendimizi savunuyoruz» dediğimiz 
zaman niçin bir tepki geliyor?., Bunu anlamakta güç
lük çekiyorum. Bu da maalesef sorunun, artık, 
normal bir tartışma düzeyinden çıktığını göstermek
tedir ve gerçekten de sorun, normal tartışma düze
yinden çıkmıştır. Çünkü... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sadede gelelim 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Çünkü, (Tekrar ediyorum) sadetten 
çıkmıştır, çünkü açıkladığımız en bilimsel sorunlara 
ve sonuçlara burada cevap verilmemiştir. 

Öğrencim olduğunu da söyleyen Sayın Özer ar
kadaşımız, «Seçim sisteminin bununla ilgisi vardır.» 
diyor. Seçim sistemi, ön seçimi tespit eder. Ve sayı
yor : «Çoğunluk sistemi, dar bölge sistemi veyahut da 
nispî temsil sistemini seçersek, ileride seçim sistemine 
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göre, o zaman ön seçim müessesesi kavram değiş
tirir...» 

Arkadaşlar, böyle bir cümleyi hiçbir yerde kabul 
edemezsiniz bilimsel olarak. Böyle bir cümleyi, beni 
bağışlasınlar, ıhukuk fakültesinin birinci sınıfında öğ
renci söylese, döndürürüm. Çünkü seçim sistemi, (Bu
rada yüksek huzurunuzda arz ötmeye çalıştım.) gös
terilen adaylar arasında kimlerin seçildiğini gösterir, 
o kadar. Seçim sistemi, nispî temsil, bir listeden kim
lerin seçildiğini gösterir. Dar ıbölge sistemi, o bölgede 
en fazla oy alanın seçildiğini gösterir. Yoksa, parti aday
larının gösterilmesiyle bunun bir ilgisi ve ilişkisi yok
tur. Parti adayları, parti tarafından gösterilir. Du 
Verger'i örnek olarak gösterdiler. Du Verger'i sonuna 
kadar okusunlar lütfen. Du Verger, çözüm yolu ola
rak, bizim salık verdiğimiz sistemin Amerika 'Birle
şik Devletlerinde uygulandığını söyler; Du Verger bu
nu söyler... Ve sonra örnek olarak Batı Almanya'yı 
verdiler. 

Bakınız ben, kendi alanlarında kendileriyle tartış
maktan çekinmiyorum. Ne dediler?.. «Batı Almanya 
Siyasî Partiler Kanununda ön seçimin, Seçim Kanu
nunda ve parti içtüzüğünde düzenlendiği» açıklan
maktadır. 

ISayın arkadaşlarım, bizim getirdiğimiz metinde de 
seçim kanunundan bahis vardır. 43 üncü maddemiz, 
sadece seçim kanununun hangi hükümlerinin uygu
landığını göstermektedir. Biz başka yol seçmedik. On
dan sonra, Alman Siyasî Partiler Kanunu, adayların, 
parti tarafından tespitini parti içtüzüğüne bırakmış
tır; ama bunun sayımını, hesabını, seçilm kanununda
ki kurallara uygun olarak düzenlediğini söyler. Biz 
de aynını yaptık. Biz de, yalnız bizim hukuk düze
nimizde, seçim hukuku düzenimizde, seçimlerin temel 
hukuku kütükler sorunu ile alınan oyların değerlen
dirilmesi birbirinden ayrı tutulmuştur. Ayrı tutulduğu 
için biz, burada seçim kütükleriyle ilgili hükümlere es
ki Kanunda olduğu gibi başvurduk, atıfta bulunduk. 
Soruyu bütün çıplaklığı ile karşı karşıya, samimî insan
lar olarak ortaya koymamız lâzımdır. 

Ne istenmektedir, neye varılmak istenmektedir?.. 
Arkadaşlarım, Anayasa (Komisyonu kurulalı birbuçuk 
yıl olmuştur. Birbuçuk yıldır Yüce Meclisiniz görev
dedir, Birbuçuk yıldır eğer seçim sistemi ile ilgili özel 
görüşleri varsa, yeni çalışmaları varsa onu bize geti
rirlerdi. Tıpkı, Sayın Baysal ve Ciner arkadaşlarımı
zın getirdikleri gibi. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Getirdik, getir
dik; biz de getirdik. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, lütfen efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Getirmeden burada tartışma yapılı
yor. Siz elbetteki mecburdunuz, çünkü, evvela Siyasî 
Partiler Kanunu Tasarısı hazırlanıyordu. Siyasî Par
tiler Kanunu Tasarısı hazırlandığı için Siyasî Parti
ler Kanunu Tasarısının bir kısmı hakkında değişiklik 
yapılması istenirse, o husustaki görüşleri Komisyona 
getinmek ve tartışmaya koymak lazımdı. Mesele bun
dan ibarettir; ama Yüce Heyetiniz başka karar verir, 
takdir sizlere aittir ve görüyorsunuz ki, en basit bir 
konuda «Fikir namusuna salhibiz» dediğimiz zaman, 
sanki bunu tekelimize almışız gibi, tepkiler geldi ve 
saygıdeğer Sayın Hazer'in mütemadiyen yerinden ko
nuştuğunu görüyorum Sayın Başkan, kendisine saygı 
var. 

MEHMET HAZER — Yerimden konuşmuyorum 
efendim... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bu şe
kilde karşılıklı konuşma olmasın efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kendisiyle karşılıklı konuşmadım 
Sayın Başkanım, ne söylediğini dahi duymadım. Yal
nız, mütemadiyen konuşuyor efendim, ondan rahat
sız oluyorum. 

MEHMET HAZER — Ben kendisiyle konuş
muyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, müsaade buyurun efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Özetlemeye çalışıyorum Sayın Baş
kanım: 

Adayların tespiti, seçim sisteminden ayrı bir sorun
dur. Bir memleketin seçim sistemi, alınan oylara gö
re, adayların nasıl seçildiğini göstermektedir. Hal
buki, adayların tespiti, kendisinin de Du Verger'den 
naklederek söylediği gibi, bir partinin iç sorunudur 
ve hiçbir seçim sistemi, bu Yüce Kurulda elden ele do
laştırılan kâğıtlarda, bize sunulan, Mustafa Alpdündar 
arkadaşımızın sunduğu teklifte olduğu gibi, (Bize 
göndermişlerdir, kendilerine teşekkür ederim.) hiçbir 
seçim sistemi, aday sorununu, partinin aday soru
nunu başka bir şekilde çözemez. «Bilimsel gerçek» 
dediğim husus budur ve bu bilimsel gerçek karşı
sında, bunu Siyasal Partiler Kanunu Tasarısından 
çıkartıp, seçim kanununa koymaya çalışmak ve tar
tışmayı orada yapmak, sürenin uzamasına ve belki 
de sonbaharda yapılacak seçimlerin, yapılmasının teh
likeye girmesine yol açabilir. 
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Bu tartışmayı burada yapmanın yerinde ve doğ
ru olacağı görüşündeyim. Tartışmanın burada Siyasî 
Partiler Kanunu Tasarısı çerçevesi içinde yapılmasının, 
o zamana göre hazırlıklı olduğu anlaşılan ve farklı 
sonuçlar elde eden arkadaşların, burada bu tartış
mayı yaparak sonuca varmamızın en doğru yol ol
duğu kanısındayım. 

Sayın Başkanım, söyleyeceklerim bundan ibaret, 
teşekkür ederim. Dinlemek lütfunda bulunan arka
daşlarıma ayrıca teşekkür ederim. Başlangıçdaki söz
lerimin yanlış anlaşılmamasını rica ediyorum. Hiçbir 
şeyin tekelini, bu Mecliste kimse kendisine alamaz. 
Eğer sorular varsa, Sayın Başkanım, bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, soru sormak im
kânı yoktur efendim. 

SALtH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan; 
Sayın Komisyon Başkanı üyeleri suçladı, o nedenle 
müsaade ederseniz konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, hayır; bir suçlama yok. Mü
saade buyurun. 

SALtH NECDET ÖZDOĞAN — Önerge veren 
hiçbir arkadaşın Sayın Başkanın dediği gibi değildir; 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özdoğan, müsaade buyurun. 
Herhangi bir yanlış anlaşılma da yoktur. Genel Ku
rulda önerge veren değerli üyelere karşı da bir sa
taşma yoktur. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 67 nci Birleşimin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Sayın üyeler; 
Sabahki oturumda 41 inci maddeden 53 üncü mad-

Soru sormak da mümkün değildir, oylama ya
pılacaktır. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, müsaade buyurun 

efendim. Bir görüştür. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sataşma var. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın 

Gürbüz, daha evvel zatıâlinize ben arz etmiştim, bu
yurun efendim; müsaade buyurun. 

Sayın üyeler; Anayasa Komisyonu, 41 inci ilâ 53 
üncü maddeye kadar olan maddelerin metinden çı
karılmamasını huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Gürbüz. 
41 inci maddeden 53 üncü maddeye kadar mad

delerin metinden çıkarılmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. Kabul edilmediği takdirde metinden çık
mış sayılacaktır, maddeler. 

Sayın üyeler; 41 inci maddeden 53 üncü maddeye 
kadar, Komisyonun getirdiği biçimde, bu maddele
rin Tasarıdan çıkarılmama hususunu kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Sayın üyeler; 41 inci madde
den 53 üncü maddeye kadar olan bölüm, Tasarıdan 
çıkarılmıştır. (Alkışlar) Yani, görüşülmesi kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler; bugünkü öğleye kadar çalışma sü
resinin bitimine 15 dakika kalmıştır, fakat Birleşime 
saat 14.30'da toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.45 

deye kadar olan bölümün çıkarılması kesinlik kazan
mıştı. 

Bu arada Sayın Hazer'in bir önergesi vardır. Sa
yın Hazer bu boşluğu doldurmak üzere seçim için 
yapılacak aday tespitinin Seçim Kanunundaki usul ve 
esaslara göre yapılmasına ilişkin veya bir değişiklik 
yaparak Seçim Kanununda görüşülmesine ilişkin bir 
madde teklifi getirmektedir. 

ÎKtNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 
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Diğer maddeler çıkarıldığına göre Sayın Hazer'e 
söz vereceğim. Sayın Hazer, bunu geçici bir madde 
halinde... 

MEHMET HAZER — Lüzum yok efendim; Se
çim Kanununda derpiş olunabilir. O maddeler çıktı
ğına göre işleme koymaya gerek yok. 

BAŞKAN — Çıktığına göre bunu işleme koymu
yoruz. Teşekkür ederim Sayın Hazer. Önerge işlem
den kaldırılmıştır efendim. 

Sayın üyeler; 54 üncü maddeyle ilgili Komisyon
dan gelen tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının İkinci Kısım, 

Siyasî Partilerin Teşkilatlanması, Dokuzuncu Bölüm, 
disiplin işleriyle ilgili hükümlerde yer alan «Disiplin 
Suçları ve Cezaları» başlıklı tasarının 54 üncü mad
desi, verilen önergeler ve Genel Kurul görüşmeleri 
göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş ve 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

Disiplin suçları ve cezaları 
MADDE 54. — Siyasî partilerin disiplin organ

larınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, parti
den geçici çıkarma ve kesin olarak çıkarma cezala
rıdır. 

Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezala
rını vermeye yetkili olduklarının, hangi halde ne tür 
disiplin cezasının verileceğinin parti tüzüğünde açık
ça belli edilmesi zorunludur. 

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

Disiplin organlarınca parti üyeleri hakkında veri
len kararlar gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün için
de ilgiliye tebliğ olunur. 

Bir partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesinin o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grubu üyeliğinden kesin olarak çıkarılması partiden 
çıkarılmayı, partiden kesin olarak çıkarılması da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Grubu üyeliğinden çıka
rılmayı ifade eder. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubun
dan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, 
ilgili üyenin ceza süresince gruptaki çalışmalara ka
tılmamasını gerektirir. 

Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesi, faa
liyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklif 
yapamaz, ancak bu hüküm, o üyenin parti tüzüğüne, 
programına, partinin diğer mevzuatına ve organla
rının bağlayıcı kararlarına uyması zorunluluğunu or
tadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına uğrayan 
parti üyelerine, parti içinde hiçbir görev verilemez. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan; fıkraların yer değiş-
tirmesiyle ilgiliydi önergeniz. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan; önergem 
düzenlemeyle ilgili idi, tamamen uyulmuş. Teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Güray, bir «kesin olarak» ibaresinin eklen

mesine ilişkin önergenize uymuşlar, değil mi efen
dim?.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, redak

siyonla ilgili önerim var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Benim 1 inci fıkranın 

sonundaki «kesin olarak çıkarma» yerine, «partiden 
kesin çıkarma» kelimeleri kullanılırsa daha doğru 
olur; çünkü baştan beri sıralanan şeyler cezaların 
isimleridir; uyarma, kınama, para cezaları ve parti
den geçici ve kesin çıkarma, gibi bunlar ceza isim
leridir. Bu sebeple «Kesin olarak çıkarma» yerine 
«partiden kesin çıkarma» demek daha doğru olur 
kanaatimce. 

Arz ederim. 

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

DAL — Sayın Başkan; kesin olarak çıkarma cezası, 
partiden kesin olarak çıkarmayı ifade ediyor. Cüm
lenin okunuşundan da bu anlaşılıyor. Ayrıca, tekrar 
partiden kelimesinin eklenmesinden bir yarar ummu
yoruz. O nedenlerle de redaksiyona katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 54 üncü maddeyi Komisyondan 

geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 54 üncü madde kabul edil
miştir efendim. 
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Sayın üyeler; 61 inci maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen tezkereyi okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının ikinci Kısım, 

Siyasî Partilerin Teşkilatlanması, Onuncu Bölüm, 
parti defterleriyle ilgili hükümlerde yer alan «Tutu
lacak defterler ve kayıtlar» başlıklı tasarının 61 inci 
maddesi, verilen önergeler ve Genel Kurul görüşme
leri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş 
ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDlKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
ONUNCU BÖLÜM 

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

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

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

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

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

Üye kayıt defterleri ve gelir gider defterlerinin 
sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları notere tas
dik ettirilir. 

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

Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda 
görülen diğer defterler parti tüzük ve içyönetmelikle-
rinde gösterilir. 

Parti genel merkezinde üye kayıt defterlerinin 
özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesinhesabın nasıl 
hazırlanıp düzenleneceği parti içyönetmeliğiyle belir
tilir. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz?.. Yoklar. 
Sayın üyeler, 61 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 61 inci madde kabul edilmiştir. 

62 nci madde ile ilgili olarak Komisyondan gelen 
tezkereyi ve maddeyi okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Üçüncü Kı

sım, Malî Hükümler, Birinci Bölüm, gelirlerle il
gili hükümler arasında yer alan «Gelir Kaynakla
rı» başlıklı tasarının 62 nci maddesi, verilen öner
geler ve Genel Kurul görüşmeleri göz önünde bulun
durularak yeniden düzenlenmiş ve ilişikte sunul
muştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDlKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler 

BtRİNCİ BÖLÜM 

Partilerin Gelirleri 

Gelir kaynakları 
Madde 62. — Siyasî partiler aşağıda çeşitleri be

lirtilen gelirleri elde edebilirler : 
1. Partf üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üye

lik aidatı; 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partili 

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

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

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

nacak paralar; 
7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilecek 

gelirler; 
8. Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser 

faaliyetlerinden sağlanan gelirler; 
9. Parti mal varlığından elde edilen gelirler; 

10. Bağışlar; 
11. Devletçe sağlanan yardım. 
7 nci bentte yazılı parti lokallerinin ticarî nitelik

te işletilmesi hali ile 9 uncu bentte yazılı parti mal 
varlığından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 
yukarıdaki bentlerde yazılı kaynaklardan elde edilen 
gelirlerden hiçbir surette vergi, resim ve harç alın
maz. 

62 nci maddeye muhalefet şerhimiz 
1961 Anayasasının uygulanmasında 648 sayılı Si

yasî Partiler Kanununda değişiklik yaparak siyasî 
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partilere Devlet yardımını sağlayan 1219 sayılı Ka
nunun ilgili hükümleri, Anayasada siyasî partilere 
yardım yapılmasını önleyen açık bir kurul bulunma
masına rağmen, Anayasadaki siyasî parti kavramı ve 
demokrasi rejiminin genel ilkeleri dikkate alınarak 
Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırılık gerek
çesiyle iptal edilmiştir. (RG 9.7.1971; karar tarihi 
2.2.1971. Esas 1500/12, karar No. 1971/13) 

Bunun üzerine Devlet yardımını muhakkak sağ
lamak isteyen siyasî partiler 2.7.1971 gün ve 1921 sa
yılı Kanunla Anayasanın 56 ncı maddesine bir fık
ra ekleyerek Anayasa Mahkemesinin kararını dolay
lı olarak tesirsiz hale getirip Devlet yardımını tahak
kuk ettirmişlerdir. 

Diğer bir deyişle Esas Teşkilat Hukukumuzda, 
siyasî partilere Devlet yardımının Anayasa maddele
rinde mesnedini bulan bir ilke olması kural ofarak 
yerleşmiştir. 

Nitekim, 1982 Anayasası hazırlanırken Anayasa 
Komisyonu siyasî partilere Devlet yardımını gerekli 
görmeyerek Anayasadan bahis konusu hükmü çıkart
masına rağmen, yardım taraftarları hükmü Anayasa 
metnine konmasını önermişlerdir; önergeler vermiş
lerdir. Bu tutum da, yardımın Anayasa hükümlerine 
dayandırma görüşünün zorunluğunu teyit etmekte
dir. Anayasa Komisyonu adına verilen cevapta, Dev
let hazinesinden siyasal partilere yardımın bahis ko
nusu olamayacağı ve dolayısı ile Anayasaya böyle 
bir hükmün konulamayacağı gerekçeleri ile önergele
rin reddedilmesi istenmiştir. 

Danışma Meclisi bu görüşe katılarak önergeleri 
reddetmiş ve sivasî partilere yardım ilkesi Anaya
saya konmamıştır. (Danışma Meclisi Tutanak Dergi
si Cilt 9, 27.8.1982 SA. 77 ve ila) Bundan dolayı
dır ki Anayasada mesnedi bulunmayan Devlet yar
dımının Siyasî Partiler Kanununun 62 nci maddesi 
yolu ile gerçekleştirilmek istenmesinin esas teşkilat 
hukuku düzenimize aykırı olduğu kanaatinde bulun
duğumuzu dolayısı ile 62 nci maddenin 11 inci fıkra
sına karşı olduğumuzu saygılarımızla arz ederim. 
Orhan ALDIKAÇTI Kemal DAL 

Azmi ERYILMAZ 
MUHALEFET ŞERHİ 

333 Sıra sayılı Sivasî Partiler Kanunu Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/624) nun içerisinde 
yeralan 62 nci maddenin gerekçesinde avrıntılı bir 
biçimde belirtildiği gibi; siyasî partilere Devlet Ha
zinesinden yardım yapılması Anayasaya aykırı bu
lunduğundan, 62 nci maddenin birinci fıkrasının 11 

inci bendinde yer alan «Devletçe sağlanan yardım» 
hükmüne karşıyım. 

Abbas GÖKÇE 

Karşı Oy Yazısı 
9.7.1971 günlü Resmî Gazetede yayınlanan, Ana

yasa Mahkemesinin 1971/13 sayılı kararı ile, Hazi
nenin Siyasî Partilere yardımda bulunmasını öngö
ren kanun hükmünün, ilke olarak, Anayasaya ay
kırılığı hükme bağlanmıştır. Kararda özetle şu ge
rekçelere dayanılmıştır. 

— Anayasanın 61 inci maddesine göre, Hazine 
gelirleri ancak kamu harcamaları için kullanılabilir. 
Siyasî Partiler ise kamusal kuruluşlar değildir. Par
tilerin kamu hizmeti niteliğindeki çalışmaları, ancak, 
belirli görüşleri yönünde toplum düzenini etkilemek, 
denetlemek ve yönetmek münasebetiyle söz konusu 
olabilir ki bu hizmetlerin yerine getirilmesi de siyasî 
parti mensuplarının Meclise, Hükümete veya mahal
lî yönetim kuruluşlarına girmesi ile gerçekleşir. Bu 
hizmete girenlere ise, esasen Hazine gerekli ödemede 
bulunmaktadır. 

— Siyasî partilere yön veren fikirlerin kamu ya
rarına uygun olduğu da herkes tarafından her zaman 
benimsenen görüşlerden değildir. Hatta değişik parti 
mensupları, karşı partilerin görüşlerini ülke yararına 
değil zararına olduğunu da ileri sürebilmektedirler. 

— Anayasanın siyasî partileri demokratik haya
tın vazgeçilmez unsurları sayması, muhalefette olan
ların iktidara karşı güvence altına alınması lüzumu
na işarettir. Sosval devletin vaz geçilmez unsurların
dan olan sendikalara devlet nasıl yardım etmek zo
runda değilse, demokratik rejimin vazgeçilmez un
surlarından olan sivasî partilere de avnı şekilde yar
dım etmek zorunda değildir. Anayasa kovucu istesey
di, Hazine yardımı konusunda özel hüküm sevkede-
bilirdi. 

—• Çalışmalarını üyelerinin olağan yardımları ile 
sürdürmeyen siyasî partilerin paraca güçlü birtakım 
kişi veya kuruluşların etkisi ve baskısı altına düş
mesi varsavımı ise, devletin paraca yardımı olsa da
hi söz konusu olabilir. Devlet yardımı, siyasî partile
rin başka yollardan çıkar sağlamalarını engelleye
mez. 

Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki gerekçelere da
yanarak Hazineden partilere yardımı öngören kanun 
hükmünü Anavasanın 56 ve 61 inci maddelerine, il
ke olarak, avkırı görmüş ve iptal etmiştir. 

1982 Anayasasının 68 ve 73 üncü maddeleri, 1961 
Anayasasının 56 ve 61 inci maddelerine mütenazır 
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maddelerdir. Bunun yanında, 1982 Anayasasının Da
nışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sıra
sında, siyasî partilere Hazineden yardım yapılmasını 
sağlamak maksadıyla Anayasaya bir madde, konul
ması için verilen önerge reddedilmiştir. Anayasa Ko-
misvonu Başkanı, önergeye ilke olarak karşı çıkmış 
ve siyasî partilere Hazine yardımının gerekli olma
dığı görüşünü savunmuştur. Sonuçta Genel Kurul 
önergeyi reddetmiştir. Anayasa Mahkemesinin yu
karıdaki kararı, 1961 ve 1982 Anayasalarındaki hü
kümlerin avniyeti ve üstelik 1982 Anayasasının gö
rüşülmesi sırasında konuya ilişkin önergenin redde
dilmesi, sivasî partiler kanununa Hazineden yardım 
için konulacak hükmün Anayasaya aykırı olduğu 
yolundaki iddiaları güçlendirmektedir. Kanunların 
Anavasaya aykırılığı hakkındaki iddiaların hal mer
cii, yine Anayasamızın 148 inci maddesine göre, Ana
yasa Mahkemesidir. Ancak, Anayasamızın geçici 15 
inci maddesine göre, 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk ge
nel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Başkanlık Divanı kuruluncaya kadar 
geçecek süre içinde çıkarılacak Kanunların Anayasaya 
aykırılığı iddia edilemeyecektir. Bu hale göre, Ana-
yasava avkırı olup olmadığı Yetkili Organ tarafından 
incelenemevecek olan bir kanunla siyasî partilere sü
rekli olarak Hazineden para verilmiş olunacaktır. 

öte yandan, seçimlerden sonra partilerin alacak
ları oya göre yardım almaları öngörüldüğüne ve 
seçimlerden evvel kurulacak partilere yardım yapıla
bilmesi için bir ölçü tespit edilemediğine göre, eğer 
gerek görülürse, bu konudaki hükmün seçimlerden 
sonra kurulacak parlamento tarafından yürürlüğe ko
nulması, hem hizmet ve konunun önem ve niteliğine 
uvgun olur, hem de Anayasa Mahkemesinin denetim 
imkânı doğmuş bulunur. Böylece, bu konuda Ana
yasa Mahkemesinde açılacak iptal davası sonucuna 
göre, siyasî partiler, Anayasaya aykırı bir şekilde 
Hazineden para aldıkları itham ve iddiasından kur
tulmuş olurlar. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, siyasî partilere Ha
zineden yardım konusunda düzenlenen 62 nci mad
denin 11 inci bendine karşıyım. 

Fuat AZGUR 
BAŞKAN — Sayın Tan, bu maddeyle ilgili sizin 

ve 50 küsur savın üvenin imzasını havi önerge Ko-
misvon tarafından dikkate alınmış zannedivorum... 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, önerimiz 62 
nci madde içerisinde ilke olarak yer almıştır; fakat 
uvgulamada nasıl gerçekleşeceği konusunda bir for
mül getirilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Parlak?... 
EVLİYA PARLAK — Dikkate alınmış efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Akaydın?... 
HALİL AKAYDIN — ilke olarak alınmış efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim, zaten «Hazine (devlet) 

yardımının eklenmesini arz ve teklif ederim» diyor
sunuz. 

Sayın Kubilay?... 
NİHAT KUBİLAY — Dikkate alınmış efendim, 

Komisyona teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar?... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Nazarı itibare 

alınmış efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tunçbay?... Yoklar. 
Sayın Daçe, Sayın Alpaslan, Sayın Bilgiç?... 
BEKİR SAMİ DAÇE — İlke olarak yer almış

tır. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Uygulama 

olarak alınmamıştır. 
BAŞKAN — Savın Öztürk?... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Alpaslan'ın dediği 

husus bendeniz için de varittir; ilke var, uygulama 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Tutum?... 

CAHİT TUTUM — Dikkate alınmış efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 62 nci maddeyi, biraz evvel Ko

misyondan gelen biçimiyle dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 62 nci madde kabul edilmiştir. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir şey arz edebilir miyim?... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — EfendÜm, pren

sip bakımından partilere devlet yardımı kabul edil
miş vaziyette. 'Böyle olduğuna göre, bundan sonra 
artık bu konunun düzenlenmesiyle ilgili önergelerin 
de kabul edilmesi gerekmez mi?... 

BAŞKAN — Efendim, 62 nci madde ile ilgili olan 
önergeler bitmiştir. Bunun dışında, bunun uygula
masına ilişkin önergeler yeni bir madde ilavesine 
ilişkindir; o önergeleri görüşeceğiz efendim; ama 
veni bir önerge vermek söz konusu değildir. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim 69 un-
^u madde ile bu konuvu eski şekle göre kurala bağ-
Uvan bir önergem vardı. Eğer işleme koyarsanız bu 
konuya çözüm getirebilecek durumdadır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç, öner
genizi araştıralım efendim. 

Sayın üyeler; devletçe yapılacak yardıma ilişkin 
olarak Sayın Başbuğ'un, Sayın Parlak'ın ve Sayın 
Genc'in, 68 inci maddeden sonra 69 uncu madde ola
rak yeni bir madde eklenmesine dair önergeleri bu
lunmaktadır. Yeni bir madde düzenlemesi için bun
lar üzerinde görüşme açılacaktır. 

TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, muhalefet şerhimizde Sayın Daçe ile beraber 
bizim de bir önerimiz var. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, yeni madde eklenmesine iliş

kin Sayın Başbuğ'un, Sayın Parlak'ın ve Sayın Genç' 
in önergelerine karşı Komisyonun, kabule veya kabul 
etmemeye ilişkin 'bir yazısı elimizde yok efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
G1NAY — Hazır efendim, hemen gönderiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler, Komisyondan yeni bir madde ola

rak eklenmesine ilişkin daha evvel dikkate alınması
na karar verilen önergeler için bir benimsememe ya
zısı gelmiş bulunmaktadır. 

Yalnız bu önergeler üzerinde önceden bir işlem 
yapılmamıştır. Bu nedenle evvela önergeler üzerinde 
işlem yapalım; dikkate alınıp alınmayacağı hususu 
kabul edildiğinde veya edilmediğinde işlem ona gö
re yürütülecektir efendim. 

Sayın Başbuğ, önergenizle ilgili bir açıklamanız 
olacak mı efendim?... 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O halde, müsaade ederseniz ev

vela önergenizi okutayım; ona göre açıklamanızı bek
leyelim. 

Sayın Başbuğ'un önergesini okutuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Parlak'ın önergesini okutuyo
rum... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan; çok Özür diliyorum. 
Acaba Kurulda bu önergenin oylanmadığından emin 
miyiz efendim?... özür dilerim, ben bu önerge hak
kında Kurulda konuştum ve kabul edilmedi gibi ge
liyor bana. Bu konuda konuştuğumu biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan; önergeler 62 nci mad
de ile ilgili olduğu için doğrudan doğruya Komisyo
na birer fotokopisi çıkartılmak suretiyle gönderilmiş; 
fakat bu önergeler üzerinde Genel Kurulda herhangi 
bir işlem yapılmamıştır. 

Bir oylama oldu mu efendim?... 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Müsaade eder misiniz 

efendim?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbuğ. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Aldıkaçtı 500 binle 
500 milyonu karıştırıyor. O bahsettikleri 500 milyon
dur. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler üzerinde işlem 
yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle önergeler iş
leme konuyor. Eğer zaten işlem sonucunda dikkate 
alınmasaydı, bu önergeler huzurunuza da gelmezdi. 
Dikkate alınmış olsaydı zaten Komisyon buna gö
re bir metin getirirdi veya getirmezdi; fakat Komis
yon kendisine gönderilmiş olan bu önergeleri önce
den inceleme imkânı bulduğu için, bir benimsememe 
yazısı göndermiştir. Onun şu anda işleme konulma
sı mümkün değildir. 

Sayın Parlak'ın önergesini okutuyorum.... 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, bir şey 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Mevcut önergenin met

ninde değişiklik yaptım. Mümkün mü acaba onu 
okutmanız?.... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Biraz son
ra mevcut önergelere katılmanız belki mümkün olur, 
ona göre bir düzeltme yapabilirsiniz. Evvela görüş
me açalım, ondan sonra efendim. 

Sayın Parlak'ın önergesini okutuyorum . 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 333 Sıra Sayılı Siyasî 

Partiler Kanunu Tasarısının «Bağışlar» kenar başlık
lı 68 indi maddeden sonra aşağıdaki maddenin 69 
uncu madde olarak ilavesini arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Ta

sarısının 68 inci maddesinden sonra aşağıdaki yeni 
bir maddenin eklenmesini müsaadelerinize arz ede
rim. 

Şükrü BAŞBUĞ 
«'Devlet yardımı 
Mıadde. — tik yapılacak genel seçimde, seçime 

katılacak partilere kuruluşlarını tamamladıkları her 
il için 500 bin Türk Lirası hesabıyla, müteakip se
çimlerde ise Mecliste grubu bulunan partilere aldık
ları ov sayısının beş katı devlet yardımı vapılır. 

Devlet yardımı yalnız genel seçimlerde ve seçim
lerin başlangıcında ödenir?.. 
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«Devletçe yardım 
Madde 69. — Son milletvekili genel seçimlerine 

katılan ve Türkiye itibariyle toplam geçerli oy sayı
sının en az % 5'ini alan veya bu seçimlerde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde grup kuracak sayıda 
milletvekilliği kazanmış bulunan siyasî partilere her 
yıl Hazinece ödenmek üzere, o yılkı genel bütçe ge
lirleri (B) cetveli toplamının beş binde biri oranında 
ödenek malî yıl bütçesine konur. 

Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğince, Devletçe 
yardım yapılacak olan siyasî partiler arasında, o si
yasî partinin son milletvekili genel seçimlerinde Tür
kiye itibariyle almış olduğu geçerli oyların bu parti
lerin toplam olarak aldıkları geçerli oylar oranına 
göre bölüştürülerek her yıl ödenir. Bu ödemelerin, o 
yılkı genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini ta
kiben bir ay içinde tamamlanması zorunludur. 

Bu yardım sadece parti ihtiyaçları ve parti çalış
malarında kullanılır.» 

BAŞKAN — Sayın Genc'in önergesini okutuyo
rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
•Görüşülmekte olan Kanunun 69 uncu maddesi

nin 'başlığıyla metninin aşağıdaki yazılı olduğu biçim
de değiştirilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Kamer GENÇ 

«Devletçe yardım 
Madde 69. — 1) Son milletvekili genel seçim

lerine katılan ve Türkiye itibariyle toplam geçerli oy 
sayısının en az % 5'ini alan veya bu seçimlerde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde grup kuracak sayıda 
milletvekilliği kazanmış bulunan siyasî partilere her 
yıl Hazinece ödenmek üzere, o yılın genel bütçe ge
lirleri (B) cetveli toplamının beşbinde biri oranın
da ödenek malî yıl bütçesine konur. 

Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğince, Devlet
çe yardım yapılacak olan siyasî partiler arasında, o 
siyasî partinin son milletvekili genel seçimlerinde 
Türkiye itibariyle almış olduğu geçerli oyların bu 
partilerin toplam olarak aldıkları geçerli oylar ora
nına göre bölüştürülerek her yıl ödenir. Bu ödeme
lerin, o yılın genel tmtçe kanununun yürürlüğe gir
mesini takip eden on gün içinde tamamlanması zo
runludur. 

2) Yeni kurulan siyasî partilerden en az 34 il
de, 40 inci maddede yazılı esaslara uygun biçimde 
teşkilatını kurmuş olanlara, yukarıdaki bendin bi
rinci fıkrasında belirlenen ödeneğin % 10'u kadaı 

ı para bir defaya mahsus olmak üzere avans olarak 
ödenir. 

Ödemenin yapılması için ilgili siyasî partinin baş
vuru yazısına, 8 inci maddede söz konusu kuruluş 
bildirisinin içişleri Bakanığınca onaylı bir örneği ve 
teşkilat kurulan illerin müteşebbis il yönetim kurulu 
üyelerinin ilgili valilerce onaylı isim listesi örnekle
riyle istenen avans miktarına eşit miktarda olmak 
üzere millî bankalardan birinden alınmış banka te
minat mektubunun eklenmesi zorunludur. 

Birinci fıkrada gösterilen avansın ödenmesi, il
gili siyasî partinin başvurmasını takip eden on gün 
içinde yapılır. Bu bent gereğince siyasî partilere öde
nen avans ilk milletvekili genel seçiminin sonuçla
rına göre ilgili siyasî partiye birinci bent hükümleri 
dairesinde tahakkuk edecek ilk 5 yıllık istihkaklar
dan 5 eşit taksit halinde kesilerek kapatılır. Bu yol
dan kapatılan avanslara faiz uygulanmaz. 

Bu bent uyarınca avans alan siyasî partilerden 
her ne sebeple olursa olsun ilk genel seçime katıl
mayan veya bu seçimde '% 5'ten az oy alan veya
hut kapanan veya kapatılmasına karar verilenler ile 
bu bendin ikinci fıkrasında söz konusu parti kuru
cuları ve müteşebbis il yönetim kurulu üyeleri avans 
paranın tamamından müştereken ve müteselsilen so
rumlu tutulurlar.» 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Benim verdiğim bu önerge partilere yalnız seçim 

zamanlarına münhasır olmak üzere yardım yapılma
sını öngörüyor. 

İki görüş var : Bir kısım üyeler dediler ki, par
tilerin kurulmasına müsaade edildikten sonra çok 
parti kurulacaktır. Bazı görüşlere göre de az parti 
kurulacaktır. Her ikisi de münakaşa edilebilir. Yal
nız, muhakkak olan bir şey var ki, eğer her kurulan 
partiye başlangıçta yardım yapılırsa, o zaman kuru
lacak parti sayısı mutlaka artacaktır. 

Evvela seçime katılacak partiyi ilk seçim için be
lirleyelim, ondan sonra yardımı yapalım. Müteakip 
seçimlerde de Mecliste grubu bulunan partilere yar
dım yapalım, noktasından hareket ettim. 

îkinci konu; kurulmuş olan partilerin masrafları 
mutlaka seçim zamanlarında yükselecektir. Bu nok
tadan hareket edince, seçim zamanı dışındaki mas
raflarını normal gelirlerinden, diğer kaynaklardan 
sağladığı gelirlerden karşılasınlar; fakat seçim zama
nına sıra geldiği zaman Devletin yardımını artan 
masraflarına destek yapsınlar. 
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Tabiî bu yoldan hareket edince bütçe için de bir 
tasarruf sağlanmış olmaktadır. 

Ayrıca benim temennim odur ki, seçimler zama
nında her şey yapılsın, her şey söylensin; fakat iki 
seçim arasındaki zaman partiler için hizmet zamanı 
olsun. Devletin takibi, kontrolü zamanı olsun. Mi
tingler, yürüyüşler, toplantılar devam edip gitmesin 
ve dolayısıyla seçim olmayan senelerde Devlet yardı
mını ortaya sokmak suretiyle partilerin faaliyetleri
ni tahrik etmeyelim, teşvik etmeyelim. Yani seçim
ler arasında tansiyonu yükseltmeyelim. Tansiyon 
yalnız seçimler zamanında yükselsin ve dolayısıyla 
Devlet yardımı tansiyonun yükselmesine bir vesile 
olmasın. 

Bu prensiplerden hareket edince, müteakip se
çimler için «Mecliste grubu bulunan her partiye, al
dıkları oy miktarının beş misli...» dedim ben. Müna
kaşa edilebilir; fakat aldıkları oy miktarının beş mis
li olunca, seçime katılan seçmen sayısı bizde 20 mil
yon olduğuna göre, beş misli 100 milyon eder. De
mek ki, 'bütün partilere vereceğimiz Devlet yardımı 
yalnız seçim senelerine münhasır olmak üzere 100 
milyon edecektir. Tabiî bu partilerin aldıkları oy mik
tarına göre dağılacak ve barajın olacağını düşünür
sek, bir kısım partiler de seçime girmesine rağmen 
oy alamayacağı için Devlet yardımı göremeyecek ve 
dolayısıyla daima Devletin seçim yılında partilere 
yapacağı yardım 100 milyonun altında olacaktır. Bu 
yalnız seçim senesinde yapılacak bir yardım oldu
ğu için, diğer 5 seneye taksim ettiğimiz zaman da 
her seneye 20 milyonluk bir yardım düşecektir. 

tik seçim için, seçime katılacak partiye; yani en 
az 34 ilde kuruluşunu tamamlamış olan partiye, il 
başına 500 bin lira hesabıyla yardım yapılsın diye 
teklif ediyorum. O da 34 ilde teşkilatım tamamla
mış; yani asgarî teşkilatını tamamlamış bir parti için 
17 milyon, bütün illerde teşkilatını tamamlamış olan 
parti için de 33 milyonluk bir yardımı gerektirecek
tir. 

Benim önergemin esası budur. Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Hamitoğulları, lehinde söz istediniz efen

dim; buyurun. 
BEŞfR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbuğ'un önergeleri, daha önce bu ko

nuyu sağlıklı bir çözüme kavuşturma yönünde başka 
arkadaşların ve bendenizin verdiği önergeleri de des
tekler bir mahiyette olduğu için, lehinde konuşmak 
gereğini duydum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonu, değerli oylarınızla kabul 

ettiğiniz bir ilkeyi madde haline getirmiştir; ama bu 
maddeye işlerlik kazandıracak bir hüküm yoktur 
Tasarıda. Bu önerge kabul edildiği takdirde, getiri
len bu ilke işlerlik kazanacaktır; çünkü Devlet yar
dım edebilir, deniyor partilerin elde edebileceği ge
lirler arasında; ama bunun nasıl gerçekleştirileceği 
bir çözüme bağlanmazsa, bu madde işlemeyecektir. 
Bir kere bu noktayı yüce dikkatlerinize sunmak ge
reğini duyuyorum. 

İkinci önemli nokta değerli arkadaşlarım : 
En önemli husus, yeni kurulacak partilerin sağ

lıklı kurulmasıdır değerli arkadaşlarım. Bir parti ku
rulduktan sonra; hele halkın, milletin yüce güveni
ne sahip olduktan sonra, o parti bu sağlıklı gücün 
temin edebileceği kaynaklarla hayatını sürdürebilir 
efendim, orada sorun yoktur. Bunu vurgulama ge
reğini duyuyorum. Burada önemli sorun, bizi rahat
sız eden sorun, çözüm getirmek mecburiyetinde ol
duğumuz sorun : Şu anda Türkiye'de hiç parti yok, 
üyeler yok ve Tasarının getirdiği çerçeve içerisinde 
bir kişinin bile borç alabileceği imkânlar, kurulacak 
partilerden esirgenmiştir. Bu ortamda mutlaka bir 
Devlet yardımı gerekir partilerin doğabilmesi için, 
sağlıklı bir doğum yapabilmeleri için. 

Bir değerli arkadaşım, (Benim de daha önceden 
huzurunuzda arz ettiğim gibi) «Bunu nasıl dağıtaca
ğız?» dediler. Haklı bir endişe var. Eğer, herkese yar
dım verilirse, bu yardımı almak üzere çok sayıda 
parti kurulacaktır, doğrudur; ama biz bunu bazı şart
lara bağlarsak ve önergede dendiği gibi, en az 34 il
de teşkilatlandığı takdirde veyahut da teşkilatlandığı 
il başına teşkilatını bitirdikten sonra, bunu kanıtladık
tan sonra, bunun denetimi yapıldıktan sonra belli 
bir miktar verilirse, o endişe tamamen bertaraf edi
lir, sağlıklı partilerin oluşmasına imkân doğar. 

Getirilen Önergede ölçüt de son derece müteva-
zidir. il başına 500 bin lirayı almak için, sırf bu 
yardıma konmak üzere partilerin ortaya çıkması 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birçok ilde ve bunlara bağlı ilçelerin çoğunda 

teşkilat kurabilmek kolay değildir. Halkın güvenine, 
halkın umuduna layık olamayanlar bu kadar kolay 
teşkilat kuramazlar. Kaldı ki, bunun tetkiki de yapı
lacaktır. Onun için, zannediyorum ki, asgarî bir öl
çüdür bu ve küçük bir destektir. Bunu kabul edersek, 
hem sağlıklı partilerin kurulmasına imkân vermiş 
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oluruz, hem de zannediyorum ki, bu konunun suiîs-
timali engellenmiş olur. 

Yüce takdirlerinize saygılarımla birlikte arz edi
yorum. Önergenin lehindeyim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

laru 
AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhinde söz is

tiyorum Sayın Başkan. 

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

ğerli arkadaşlarım; 
Yüce takdirlerinizle siyasî partilere Devlet yardı

mı yapılması benimsendi; fakat bunu galiba görüşme
lerin safahatı gereği, İçtüzüğümüzün âmir hükümleri 
gereği, gerekli biçimde irdeleme imkânımız olmadı. 

Efendim, takdirlerinize bazı rakamları sunmak is
tiyorum: (Önergenin aleyhinde konuşmaya devam et
mek üzere) 

Efendim, önerge bir ölçü getirmektedir; siyasî par
tilere yardım yapılsın. Bunun bütçe tekniği yönün
den, bu seneki bütçeye alınıp, alınmaması durumu
nu tartışma zeminine getirmek istiyorum. 

1983 Bütçemizde partilerin seçim masrafları için bir 
kuruşluk tahsisat konmadı. Demek ki biz buraya mas
raf getirici bir hüküm getiriyorsak, aslında bu bir 
ek ödenek talebidir. Ek ödenek talebi söz konusu ol
duğu zaman, Anayasanın 163 üncü maddesi vardır; 
hâlâ mürekkebi kurumamiştır değerli arkadaşlarım. 
Bütçeyle ilgili getirilen her masraf için kaynak gös
terme zorunluluğu vardır. 

Şimdi, önergeyi veren Değerli Arkadaşımdan sor
mak isterim: Acaba bunun kaynağını nasıl bulacak
lar? Var mıdır kaynağı?.. Hükümetin benimsemesi ha
linde bu ek ödenek tasarısı olarak gelecektir; bu da 
bir handikaptır, aynı kaynak sorunuyla zaten Hü
kümetin de başı derttedir. Biliyorsunuz, son çıkan 
vergilerde uzlaşma kanun tasarısı sırasında bunu eni-, 
konu tartıştık, dile getirdik. Devlet büyük bir kay
nak sıkıntısı içindedir. O kadar kaynak sıkıntısı için
dir ki, alacağı vergilerden bile vazgeçer hale gelmiş
tir değerli arkadaşlarım. 

Demek ki, koyacağımız bu masrafın finansmanı 
başlıbaşına bir sorun ve buradaki miktar hiçbir zaman 
önemli değildir değerli arkadaşlarım; mesele kemiyet 
değil, keyfiyet meselesidir; ha bir kuruş koymuşsu
nuz, ha bir milyon koymuşsunuz, ha bir milyar koy
muşsunuz arada, hiç fark yoktur. Çünkü, bütçenin 
buna katlanma imkânı yoktur. 

Efendim, diğer yönleriyle bütçe, 1965'den sonra 
kabul edilen Kanunla, siyasî partilerimize 1980 se
nesine kadar toplam 418 milyon 801 bin lira yardım 
yapılmıştır. Bunların partiler itibariyle yapılan dökü
mü önümdedir. 

Şimdi bunları tartışmak lazım değerli arkadaşla
rım: Kamu masraflarının verimi söz konusudur. Aca
ba bu yardım, bu kamu masrafı verimli mi olmuş
tur Türkiye için?.. Bunu tartışıyoruz, siyasî partile
rin geldiği, durduğu nokta belli, hepimizin malumu. 
Demek ki, 15 senede ödediğimiz (1965'den 1980'e 
kadar) bu 418 milyon lirayı, bugünkü 1982 rakam
larıyla eğer ifade edecek olursak, bu 8 - 9 milyara 
yaklaşık bir rakam olacaktır. Halbuki bir. alternatif, 
bir düşünce getirmek istiyorum huzurunuza: Bu pa
rayı partilere vermesek de değerli arkadaşlarım, ya
tırım için kullansaydık; îmar - îskân Bakanlığının 
fon diye kıvrandığı devrede, bunları mümkün ol
saydı da yıllar öncesinde mesken problemlerini hal
letmek için kullansaydık, mümkün olsaydı da bunu 
keşke daha ilave barajlara harcamış olsaydık, sanı
rım Türkiye'nin durumu bugünkünden daha farklı 
olurdu. 

Bir adım daha ileri gitmek istiyorum değerli ar
kadaşlarım; fârzedelim ki bu paraları Merkez Ban
kasına altın stoku için verseydik, bu paralarla top
lanan altın stokunun bugünkü değeri acaba ne olur
du?.. Yani bütçeye getirilecek masraflar konusunda 
daha dikkatli, daha itinalı olmayı ben Yüce Heyeti
nize tavsiye etmek durumundayım. 

Efendim, başka bir konu da: Komisyonumuz be
nimsedi, Komisyonumuzun getirdiği teklif yüce tak
dirlerinize mazhar oldu. Bırakalım olduğu yerde kal
sın, gelecek meclisler, bunu kendi ölçüsünü, kendi 
rakamlarını bulsunlar, bütçelerini ona göre yapsın
lar, yaptıkları bütçeye göre de kurulacak partilere 
yardımı kendileri getirsinler. Bence makul olan bu
dur derim, cümlenize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde görüşme

lere başladık; müsaade ederseniz Komisyonun görü
şünü alalım. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Şükrü Başbuğ'un teklifinde iki ayrı nokta 

vardır: Birincisi, seçimde alınan oyların beş katının 
yalnız seçim yılında ödenmesidir. Birisi de herhalde, 
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hazırlık olmak üzere, bir başlangıç olmak üzere, 34 
ilde hiç olmazsa örgüt kurmuş partilere, kurdukları 
her il için 500 bin lira ödenmesidir. 

Şimdi bu konu üzerinde tartışmaya girmeden ön
ce Sayın Doğu Arkadaşımızın söylediği hususu Ana
yasa Komisyonu olarak bir kere daha Yüce Meclise 
arz etmek isteriz. Esasen daha önce de Anayasa Ko
misyonunun çalışmalarında bu konu; Anayasaya ay
kırılık konusu arz edilmişti. Dikkate alınmadan ka
rarlar verildi. O kararlar doğrultusunda Komisyo
numuzun çoğunluğu bildiğiniz maddeyi getirdi. Fakat 
burada da 163 üncü maddeye açıkça bir aykırılık 
bahis konusudur. Maddenin son cümlesini okuyorum: 

«Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında ve carî ve ileriki yıl bütçe
lerine malî yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve 
tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî 
kaynak gösterilmesi zorunludur.» 

Anayasanın 163 üncü maddesinin son cümlesin
deki bu aykırılığın yanı başında diğer bir sorun daha -
vardır. Acaba Anayasa Komisyonunuz veya Yüksek 
Heyetiniz, bağışlayın, doğrudan doğruya bu konuda 
karar almak yetkisine sahip midir? Sorun her şey
den önce bir bütçe sorunudur, evvela Bütçe Ko
misyonunun da bu konuda görüşünü almak ve müta
laasını sormak lazımdır; çünkü bütçeye bir yük ge
tirilmektedir. 

Bu ihzarî kayıtlardan sonra şimdi Sayın Baş-
buğ'un önergesinin özüne giriyorum. 

Sayın Başbuğ, seçim yılı sonuçlarına göre, bir 
dahaki seçimde aldığı oyların beş katı partiye bir 
Devlet yardımının yapılmasını öngörmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Eğer konu üzerinde genişliğine tartışılsaydı, daha 

henüz konu Anayasa Komisyonunda ele alınmadı; 
fakat seçim sırasında siyasî partilere bir yardım ya
pılması ciddî surette incelenecektir. Çünkü burada 
ben sorunu o şekilde ele alıp getirmek istemedim; 
fakat yüksek huzurunuzda siyasî partilere yardım 
diye ileri sürülen konuların yahut sonuçların bir çoğu, 
bu seçim yılı yapılan yardımla her yıl yapılan yar
dımı birbirine karıştırmaktadır. Yoksa siyasî partilerin 
seçim masraflarına, o seçim yılı içerisinde yaptıkları 
masraflara Devletin katılması bugün genellikle be
nimsenmiştir. tşte o seçime katılmakla siyasî parti, 
ileri sürülen o kamu fonksiyonunu yerine getirmek
tedir; ama bu yardımı her yıla dönüştürmek ve Dev
let Hazinesini bu şekilde paylaşmaya kalkmak bizim 
kendi görüşümüze aykırıydı. Arz ettik, kabul edilme
di; ayrı bir konu. 
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Şimdi demek ki sorun, beş katı şeklindeki Dev
let yardımı incelenebilir. Yani bizim açımızdan in
celenebilir diyorum; ama bunun yeri Siyasî Partiler 
Kanunu değildir, bu sefer bunun yeri Seçim Kanu
nudur. Seçim Kanununda seçimlerin nasıl düzenlenece
ği anlatılırken bu yapılacak masraflarda siyasî par
tinin payı ne olacaktır, siyasî partiye ne ölçüde yar
dım yapılacaktır; işte orada ele alınabilir ve alınması 
da gerekir. 

ilk kurulacak partiye 500 bin lira yardım konusu 
üzerinde durmuyorum. Bizim görüşümüze aykırıdır; 
kabul edemiyoruz. Bizi bağışlasınlar; çünkü aykırı ol
duğu kanaatindeyiz efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; sayın Başbuğ'un önergesine Komis

yon katılmadığım beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemişir. 

Sayın Parlak, bir açıklamanız olacak mı efendim? 

EVLİYA PARLAK — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; 
Söz konusu görüştüğümüz Tasarı, ilk dağıtıldığı 

günden bu yana tartışılan bir ilkeyi nihayet yüksek 
takdirlerinizle bugün Tasarıya almış bulunmaktayız. 
Bu, partilere Devletçe yapılacak yardımın sağlanma
sıdır. 

Böyle bir ilkeyi 62 nci maddeye ilave ettiğimize 
göre mutlak surette bunun işlerlik kazanacak bir 
tarzda yeni bir madde ile aym (Tasarıya ilave etme
mizde de fayda olduğunu düşünerek bu önergeyi yük
sek takdirlerinize sunmak istiyorum. Önergemdeki bir 
değişikliği Yüce Komisyonun da takdirine sunayım; 
% 10 oranına bağlayan 648 sayılı eski Siyasî Par
tiler Kanununun birkaç defa değiştirilen ve en son 
1974'te kabul edilen 1802 sayılı Kanunla değişik şekli 
olan 74 üncü maddesinin aynısıdır. Yalnız orada, 
seçimlerde geçerli oy sayısının en az % 5'ini alan 
bahis konusu ediliyordu. Ben önergemde (Demin onu 
arz etmek istemiştim) bunu % 10'a çıkarmış bulun
maktayım. Önergem; son milletvekili genel seçimlerine 
katılan ve Türkiye itibariyle toplam geçerli oy sayı
sının en az % 10'unu alan veya bu seçimlerde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde grup kuracak sayıda 
milletvekilliği kazanmış bulunan siyasî partilere her 
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yıl Hazinece ödenmek üzere, o yılkı genel bütçe ge
lirleri toplamının 1/5.000 oranında ödenek konması
nı ve malî yıl bütçesinden sonra bir ay içinde bunun 
aldıkları oy oranına göre partiler arasında dağıtıl
masını öneren bir önergedir. 

Geçmişteki Kanunun incelemesini yaptığımızda 
bu, problem olarak, ilke olarak benimsendikten son
ra birkaç defa değişik metinler halinde Kanunda yer 
almıştır ve bu son şekli 1974'ten bu yana, 1980 tari
hine kadar uygulanmıştır Büyüyen bütçe gelirlerine 
göre, partilerin aldıkları oy oranına yakın bir şekilde, 
ona paralel olarak dağıtımı öngören bu şeklin ger
çekleşmesi halinde (Bugünkü mevcut bütçemiz 2,7 
trilyon civarında olduğu için) 500 milyon lira civa
rında bir paranın bütçeden, kurulacak ve seçimlerde 
% 10'dan aşağı oy almayan partilere, aldıkları "oy 
oranında dağıtımı öngörülmektedir. Bu sürekli, her 
yıl, seçim yılı ayırımı yapılmadan yardımı sağlayan 
bir metindir. Çünkü siyasî partilerin faaliyeti bence 
yalnız seçim zamanları değil; aslında, beş yılda bir 
yapılan seçimler arasındaki siyasal ve sosyal yaşantı
mızdaki etkinlikleri, seçimleri sağlayan en önemli 
faaliyetlerdir. Bu süre içinde başka kapılardan yar
dım dilenmemeleri için, ki, Hazinemize fazla yük de 
getirmeyen bu miktarın yine kabul edilmesinde ya
rar olduğu düşüncemi arz eder, saygıyla yüksek tak
dirlerinize sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Lehinde söz istiyorum. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Aleyhinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk lehinde, Sayın Nar-

lıoğ^u aleyhinde söz istediler. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Evvelce ilke tartışmaları sonucunda kabul edilen 

önergelerle madde Komisyona gitmiş ve Komisyo
numuz Genel Kurulun eğilimine uyarak ilkeyi ka
bul etmiştir. Genel Kurul adına niyabeten görev ya
pan Komisyonumuz böyle bir ilkeyi ortaya koyduğu 
zaman, bunun çözümünü de peşinen getirmesi la
zımdı. 

Şu anda yaptığımız şey yeni bir maddenin müza
keresidir, önerge müzakeresi değildir; Sayın Başka
nıma da böylece arz etmiş olayım. 

Komisyonumuz ilkeyi kabul ettiğine göre, ilkenin 
ne türlü çözüleceğini, kısa vadede ve uzun vadede 
nasıl çözüleceğini peşinen getirmesi gerekirdi. 
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Siyasî hayatımıza giren ve hiç sevmediğim bir ke
limeyi kullanacağım, ilkeyi Komisyonumuz her halde 
kabul etmiştir. Hadise bu olunca, mesele ikiye ayrıl
maktadır. 

Birisi kısa vadede; yani siyasî partilerimizin ku
ruluşunda ne yapacağız? Bir de uzun vadede siyasî 
partilerimiz Hazine yardımından ne türlü yararlana
caklardır?.. Elimizde uzun vadede ne türlü yararla
nacaklarına dair 648'in çeşitli deneyimlere uğramış, 
iki - üç kez yeniden tedvin edilen bir maddesi vardır, 
yararlanabiliriz; ama bu kısa vadede, nevi şahsına 
münhasır bütün partilerimizin yeniden kurulacağı bir 
dönemde nasıl bir kriter bulup, nasıl çözeceğiz?.. 
Komisyonumuzun uzun uğraşısı ve ihtisası sonunda 
kabul ettiği ilkeyi çözerek Genel Kurula gelmesi la
zımdı. 

Burada bir önergenin şu veya bu şekilde dikkate 
alınması, yine de bu meseleyi Komisyonun çözmesi 
gibi bir sonuca götürecektir; ama her halükârda hem 
kuruluş döneminde, tarihimizde hiçbir devrede gör
mediğimiz, demokratik hayata geçtiğimizden bu ya
na görmediğimiz tüm partilerin yeniden kurulma zo
runluluğunu dikkate alarak ve uzun vadede partile
rimizin Hazineden ne türlü yardım göreceğini tespit 
ederek bir formülle gelmesini temenni ediyorum. 

Bu nedenle önergenin de dikkate alınması lehinde 
söz aldım, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Yalnız sayın üyeler, bir konuyu yine Başkanlık 

Divanı olarak Genel Kurulun ıttılaına arz etmekte 
yarar görmekteyim. Bir madde ilavesine ilişkin öner
ge, Komisyonun huzurunuza getirdiği bir madde gibi 
işlem görmeyecektir, önerge olarak işlem görecektir. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

Biraz evvel kabul edilmiş bulunan Hazineden yar
dım, gerçekten mümkün idi ve yapıldı; o önergenin 
altında benim de imzam var idi. 

Bunun nasıl taksim edileceği elbette bir maddeyle 
düzenlenebilir. Bu yıl eğer bir seçim yapılacak ve 
partilere de yardım yapılacaksa, onun maddesi de 
geçici bir madde ile düzenlenebilir. 

Yalnız düzenlenemeyecek bir şey var. Yardım 
alacak kişi kendine verilecek yardımın miktarını tes
pit edemez. Eğer yardım verecek kişi, eğer o yardımı 
verecek ise, kanunda dahi olsa onu kendi malî gücüne 
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göre tespit edip verecektir. Bu bakımdan bir bu yön
den beşbinde biri nispetinde olan kısma ben iştirak 
edemiyorum. Bu yönden iştirak edemiyorum; çünkü 
bütçe kendi imkânlarına göre verecektir. 

Şunu da ilave etmek isterim, bütçe bu şekilde pa
rayı verirken, daima açığa ilave ederek vermek zo
rundadır. O bakımdan da kendi imkânlarını düşüne
rek ve partilerin durumunu düşünerek kendisi bir şey 
verecektir, bütçeye bu parayı koyacaktır, zaten for
mülün de onu nasıl vereceğini tespit eder. 

Bütçenin beşbinde biri hususu o zaman kondu, o 
zaman da fiyasko verdi bu, bugün de konursa yine 
aynı sonuç meydana gelir. Şöyle : 

Önümüzdeki yıl bütçesi 3 trilyon olacak diyelim. 
Bunun beşbinde biri 600 milyon eder; 600 milyonu 
bütçeye koyacağız. Ancak acaba 600 milyonu bütçe
ye koyabilecek mi?.. Onu bilmiyoruz. Bir bu yönden 
sakıncalı. 

İkincisi, Sayın Aldıkaçtı'nın biraz evvel açıkladık
ları gibi, Anayasanın 163 üncü maddesi elimizi, ko
lumuzu bağlıyor. Buna Meclisin kendi yetkisi dahi 
yoktur; yani bir miktarı tespit etmeye Meclis kendi 
yetkisini Anayasa ile sınırlamıştır. 

O bakımdan burada sayın arkadaşımdan ben ri
ca ediyorum, son kısmı çıkarırsa 'ben de iştirak ede
rim o önergeye; ama sıon kısım çıkmazsa önerge Ana
yasaya aykırıdır, Anayasaya aykırılığı nedeniyle ma-
lumuâliniz oya bile konamaz. 

O bakımdan elbetteki bu yardımın nasıl dağı
tılacağı tespit edilebilir; ama «Hazine şu kadar yar
dım yapacak» denemez; çünkü Anayasa bizi bağla
mış. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rımız; 

Kürsüyü çok uzun süre işgal edecek değilim; sa
dece birkaç cümleyle bu önerge hakkındaki görüşle
rimi arz etmek istiyorum. 

Evvela, bir kere Komisyonumuzdaki; mütehassıs 
arkadaşlar bu (B) cetveli toplamının her yıl hızla 
değişebileceğini ve rakamların astronomik bir sevi
yeye ulaşacağını ileri sürmektedirler, bunu savunmak
tadırlar. 

Diğer taraftan da yapılacak bölüşmenin sabit 
bir rakam olması; halbuki bu sabit rakamdan yarar
lanacak partilerin sayısının % 5 gi'bi bir oranda tu-
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tulması, mübalağa ederek 20 parti demiyorum; ama 
8 - 1 0 - 1 2 partinin bu paylaşmaya katılması, bu 
paylaşmanın anlamını belki de yitirecektir. Çünkü 
eşitsizlik ortadan kalkacaktır. Bir siyasî partiye ya
pılan yardım, o zaman onun gerçek ihtiyaçlarını kar
şılamak için değil, sadece sembolik olarak talih ve 
tesadüflere bağlı, oylara bağlı bir yardım niteliğine 
bürünecektir. Bundan dolayıdır ki, evvela yine biraz 
evvel Sayın Şükrü Başbuğ'un önergesine karşı ileri 
sürdüğüm görüşleri, 163'üncü maddeyi, bütçe so
runlarını yine ortaya koyarak, diyorum ki, bu şekil
deki hükümleri biz tatbik hükmü olarak koyama
yız. Bunlar ayrıca inceleme konusudur, ayrıca ince
lenip hesaplanması lazımdır ve ondan sonra gerekli, 
uygun olan kanuna konabilir. İleride bu, Siyasal Par
tiler Kanununa da konabilir, seçim için eğer yardımı 
kabul edecek, bunu, seçim kampanyası sırasındaki 
yardımlara dönüştüreceksek, Seçim Kanunu sırasın
da konabilir; fakat burada bu Yüce Meclisin ve
rilen önergeleri böyle değerlendirerek birdenbire bir 
karar vermesi mümkün değildir. 

Bu bir inceleme konusudur, o inceleme yapıldık
tan sonra imkânlar tartışılarak karar verilmesi lazım
dır. Bundan dolayıdır ki, bu önergeye de katılamıyo
ruz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saym üyeler, Sayın Parlak'ın önergesinin Ko

misyon katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması 'kabul edilmemiştir. 

Sayın Genç, bir açıklamanız olacak mı efendim?... 
Buyurun. («Neyi açıklayacak?» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, önerge sahibi olarak 
açıklama yapma hakkı vardır Sayın Genc'in. 

KAMBR GENÇ — Sayın Başkan; benim adıma 
cevaplandırdığınız için teşekkür ederim. Benim öner
gemin değişik yönleri de olduğu için, sayın üyeler 
eğer dinlerlerse, bunu kendilerine izah ederim. 

Değerli arkadaşlar; 
1981 yılında siyasî partiler kapatıldı ve bütün 

mallarına el konuldu. Şimdi yeni siyasî partiler ku
rulacak. Bu yeni kurulacak siyasî partilerin üyelerinin 
büyük bir çoğunluğu da o eski siyasî partilerin üye
leridir. O zaman bu siyasî partilerin bir kısmına dev
let yardımı yapıldı; ama bunların el konulan malla
rının büyük bir kısmı yine kendi üyelerinin verdik-
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leri paralarla temin edildi. Yani bu mantık bile si
yasî partilere yardım yapılmasının zorunlu olduğu
nu 'göstermektedir. 

Benim önergem iki önemli gruba ayrılmaktadır. 
Birincisi; önergemde diyorum ki, bir siyasî parti bir 
genel seçime katılır, oyların % 5'ini alırsa, buna 
devlet yardımı yapılsın. 

ikincisi; yüzde beş oy almamakla beraber Tür
kiye genelinde; yani Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde grup kurabilecek 'büyüklükte milletvekili çı
karırsa buna Devlet yardımı yapılsın. Bu Devlet yar
dımının esası nasıl olacak?... Devlet yardımı, o sene 
bütçenin sağladığı gelirlerden, yani öyle borçlanmak
la veya sağlam gelir dışında kalan... Bunlar gelir ver
gilerinden, kurumlar vergisinden, gider vergisinden 
dolayı bütçeye temin edilen giderler (B) işaretli cet
velde gösterilmiştir. «Bunlar 3 trilyondur» dedi Sa
yın Narlıoğlu arkadaşımız; ıbütçenin tümünü nazara 
aldı. Bütçenin tümü değil, bütçenin gelirden, yani 
sağlam kaynaklar olarak telakki edilen gerçek vergi 
gelirlerinden sağlanan kaynakların beşbinde birini 
öneriyorum ve «ıher sene bütçesine ödenek konulur.» 
diyorum. Artık bunu burada Anayasanın 163 üncü 
maddesine göre gelir kaynağı aramaya gerek yoktur. 
Nasıl ki, her sene bütçeye personel giderleri için bir 
ödenek ayırıyorsunuz ve bu personel giderleri için 
ayrıca gelir göstermek zorunda değilseniz, burada 
da aynen o durum vardır ve Anayasanın 163 üncü 
maddesine de aykırı değildir. Bu itibarla, bu ilke
leri esas almak suretiyle yapılacak bir yardımın, 
Devlete büyük 'bir yük de getirmeyeceği ortadadır. 

Şimdi, Sayın Hocamız dediler ki: «Bu bütçenin 
(IB) işaretli cetvelinin beş'binde biri alınmak suretiyle 
yapılacak yardımların çok astronomik rakamlara 
varabilir.» 

Değerli arkadaşlar, talbiî ki, bir enflasyon mese
lesinden dolayı pekâlâ fiyatlar da artmaktadır, yani 
önemli olan, partileri 'birtakım 'kişilerin etkisi altın
dan kurtarabilecek, onları bağımsız hareket edebile
cek bir malî kaynağa kavuşturabilmek. Eğer bu 
ilkeyi kabul ediyorsak, tabiî ıbu şartlar içinde de ken
dilerine yardım etmemiz gerekir. 

Önergemin ikinci kısmı, bilhassa yeni partilerin 
kurulmasını hedef almaktadır. 

Değerli arkadaşlar, cemiyetimiz birtakım gelişme
lere uğramaktadır. Şimdi ben, bu gelişmeler netice
sinde birtakım yeni yeni fikirlerin doğduğunu ve bu 
yeni doğacak fikirlerin de kendi fikirlerine uygun par
tiler kurabilecek güçleri kendisinde buldukları za

man, birtakım partilerin kurulmasına karşı değilim. 
Birtakım fikirlerin büyük partiler içinde yok olması 
veya onların içinde birtakım hizipler meydana getir-
mektense, bunların kendi başlarına bağımsız bir par
ti şeklinde birleşerek parti kurmasının, ben yararlı 
olduğunu ve kendi cemiyetimizdeki gelişmelerin bir so
nucu olduğunu; bizim cemiyetimizin değil de, bütün 
toplumlardaki gelişmeler de buna bağlı olduğunu söy
lemek istiyorum. 

Önergemin ikinci bölümünde şöyle diyorum : Tür
kiye'de 34 ilde (kabul ettiğimiz gibi) parti kurulduk
tan sonra ve seçime girme hakkını kazandıktan son
ra, bunu tevsik eden her parti yöneticisi Devlete mü
racaat edecek, ona illerde kurulduğunu, seçime gir
me niteliğini kazandığını tevsik ettikten sonra, içiş
leri Bakanlığından aldığı evraklarla tevsik ettikten 
sonra, o sene partilere yapılması gereken yardımın 
yüzde 10'u kendisine; partisinin hissesine düşen mik
tarın yüzde 10'u kendisine avans verilsin ve bu avansı 
da, Devletin parası da suya gitmemesi için, bir millî 
bankadan parti kurucularının alabileceği bir banka 
teminat maktubuyla bunu garanti olarak versinler ve 
seçim sonucunda bu parti, eğer hakikaten Türkiye'de 
yüzde beş rey alır veya grup kurabilecek miktarda 
milletvekili çıkarabilecek şekilde teşkilatlanmış bir 
parti ise o zaman yapılan yardımın yerinde olduğu 
görülecektir; daha doğrusu, kendisine güvenen parti 
kuracaktır. Eğer bu nitelikte bir parti çıkarmayan ki-
şilerse, Devletten aldığı parayı, banka teminat mek
tubu karşılığında avans olarak aldıkları için, bunu da 
iade etmek zorunda kalacaklardır ve partinin kuru
cuları ile il ve ilçe teşkilatındaki kişileri de müşterek 
ve müteselsil sorumlu tuttuğumuz için, bence çok 
önemli bir soruna çözüm getirilmesi bakımından öner
gem faydalıdır. Dikkate alınmasını Yüce Genel Ku
rulun takdirine bırakıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Önergenin lehin

de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız bir hususu Yüce 
Genel Kurulun ıttılaına arz edeyim. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in önergesinin birinci 
bölümü, biraz evvel Sayın Parlak'ın dikkate alınması 
kabul edilmeyen önergesiyle aynıdır. Bu nedenle, ya
pılacak konuşmaların (lehinde ve aleyhinde) Sayın 
Genc'in önergesinin ikinci bölümü üzerinde olması 
gerekmektedir. Birinci bölümü oylamaya sokmayaca
ğım efendim. 
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Sayın Hamitoğulları, buyurunuz efendim. 
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sayın Genc'in önergesi, görüştüğümüz konunun 

daha iyi aydınlanmasına imkân vermektedir. 
Değerli arkadaşlarım, konu, kurulacak olan yeni 

partilere sağlıklı bir doğuş yaptırmaktır. Bu, çok önem
lidir. Tekrar huzurunuzda özür dileyerek söylüyo
rum, partiler kurulduktan sonra Devlet yardımı çok 
önemli değildir, yapılmayabilir de; ama bu memleke
ti uygar bir düzeye çıkaracak partilere ihtiyacımız 
vardır ve partileri, derneklerin bile altına indirgeyen 
bir yaklaşımı ben anlayamıyorum değerli arkadaş
larım. 

Bugün Türkiye'de dernek olmalarına rağmen; 
özellikle bütçe hakkında konuşan arkadaşlarımın yü
ce dikkatlerine sunmak ihtiyacını duyuyorum, bugün 
deneklere bile milyonları bulan yardımlar yapılmak
tadır. Bu yardımlar hangi vasıfla yapılmaktadır de
ğerli arkadaşlarım?.. 

Aziz arkadaşlarım, siyasal partiler kökten ürettik
leriyle, işlevleriyle, kuruluş felsefeleriyle ve iktidarlar 
üreten sonuçlarıyla kamu hizmeti yapan kuruluşlar
dır; hatta en yüksek düzeyde iktidara gelen bir parti, 
bir memleketin bütün yapısını değiştirebilecek poli
tikalar izleyebilir. Muhalefette olan bir parti, ortaya 
koyacağı sağlıklı fikirlerle bir memlekete büyük hiz
metler yapabilir. Bunun aksinin de maalesef yapıl
dığını gördük. 12 Eylüle bu nedenle gelinmedi mi de
ğerli arkadaşlarım?.. Onun için, siyasî partiler ülke 
yararına, ulusal yarara, kamu yararına hizmet etmez
ler de, kimin yararına hizmet ederler?.. Biz, o tür 
partilerin doğmasını ümit ediyoruz, onun için gayret 
ediyoruz. Onun için, lütfedin de hiç değilse kuruluş 
aşamasında bunu yapalım; imkânlar vardır arkadaş
larım. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı, konuya iliş
kin izahlarında, «Bu Yasaya girerse çıkmaz; ama Se
çim Kanununa girerse çıkar» buyurdular. Eğer Ana
yasal bir engel varsa, o engel sadece Siyasal Partiler 
Yasası için değil, Seçim Yasası için de geçerli değil 
midir? Onun için, Sayın Komisyon Başkanım beni 
affetsinler, bu noktadaki fikirlerinde de bir çelişki 
var. Anayasa buna engel teşkil etmez. Bütçenin yapı
sı içerisinde, konunun önemi dolayısıyla imkânlar var
dır, bulunabilir; birisini arz ettim; derneklere yapılan 
yardımlar. Zaten, teklif edilen yardım miktarı da çok 
yüksek değildir. 

Yüce dikkatlerinize, saygılarımla birlikte arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Sayın Uyguner, önergenin aleyhinde, buyurunuz 
efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Genc'in önergesinin birinci kısmı biraz evvel 
oylandı; bu hususta herhangi bir söz söyleyecek de
ğilim. 

Önergesinin ikinci kısmının da uygulama olanağı 
yok. Bunu arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Çünkü, Sayın Genç önergesinde, siyasî partilerin 
muayyen illerde teşkilatını kurduğunu belgelerle tev
sik etmesi halinde, ilgili mercilere müracaat edecek 
ve bir nevi avans isteyecek ve bu parayı çarçur et
meyeceğini temin etmek için de bir banka teminat 
mektubu alıp ibraz edecek... 

Banka teminat mektubu, hepimizce de malum 
olduğu üzere, ticarî yoldan elde edilir; yani böyle bir 
teminat mektubu almak için önce ticarî bir kuruluş 
olması lazım, bu ticarî kuruluşun gidip bankada bir 
kredi açtırması lazım, bu krediye dayanarak oradan 
teminat mektubu alması lazım. 

Malumaâliniz, biz siyasî partilerin borçlanmaları
nı ve kredi almalarını Siyasî Partiler Kanunda men 
ettik; bir defa o maddeyle çelişkiye düşülür. 

ikinci olarak siyasî partiler birer ticarî kuruluş 
olmadıkları için, Bankalar Kanununda yazılı olsa da 
böyle bir şey, ticarî krediye dayanan bir teminat 
mektubu verip vermemekte serbesttirler veya bu hu
sus işlemeyecektir. 

Üçüncü olarak da, böyle bir avansın kabulü, da
ha sonra bunun mahsubu; öyle zannediyorum ki, 
ne denetimi, ne de mahsup keyfiyeti mümkün olma
yacaktır, burada fiili imkânsızlıklar vardır. Bu se
beple önergenin bu kısmına katılamıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Sayın Kamer Genc'in önergesi dolayısıyle açık

lamalarda bulunan Sayın Beşir Harrritoğulları'nın, 
yaptığım açıklamalara ilişkin yorumunu tavzihe 
muhtaç görüyorum. 

Ben kendilerini, bütün değerli üye arkadaşlarım 
gibi, daima büyük bir dikkatle dinlemeye çalışıyo
rum ve başarıya ulaştığıma da inanıyorum. Kendisi 
de, benim söylediklerimi yorumlarken aynı ihtimamı 
gösterselerdi, benim seçim sırasında siyasî partilere 
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yapılacak yardımla, siyasî partilere her yıl yapılacak 
yardımı birbirinden ayırdığımı, seçim sırasında par
tilerin bir kamu fonksiyonu yerine getirdikleri ge
rekçesine dayanılarak, onlara yardım yapılabilece
ğini ve Anayasanın buna müsait olduğunu söylediği
mi dikkate alırlardı ve beni çelişkiye düşmekle, suç
lamazlardı yahutta çelişkiye düşen bir kişi olarak yü
ce huzurunuzda tanımlamazlardı. 

Tekrar ediyorum; siyasî partilere her yıl devletin 
yardım yapması, para vermesi ayrı bir sorundur, se
çime katılan siyasî partilerin seçim masraflarına ka-
tılınması ayrı bir sorundur. 

Bunu söyledikten sonra, Sayın Genc'in, siyasî 
partileri etki altında kalmaktan kurtarmak için (söy
lediği söz budur) getirdiği sistemi incelemek ister
dim; fakat ne yapayım ki, Sayın Uyguner benden 
daha önce söz aldı ve bunun imkânsızlığına değin
di, belirtti ve Özellikle şunu belirtti ki, banka temi
nat mektubu alabilmek için insanın belirli bir ticarî 
kredisi olması lazımdır; Sayın Genç beni bağışla
sınlar, insanın muayyen bir serveti olması lazımdır. 
«Servet» kelimesi belki O'nu belki fazla irkiltir; ama 
mesele budur. 

Şimdi, serveti olan kişilerden banka teminat mek
tubu alacak... Serveti olan kişilerin desteği ile alına
cak banka teminat mektubu, acaba Sayın Genc'in 
ileri sürdüğü gibi, partileri etki altına almaktan kur
taracak bir çözüm yolu mudur? Elbette ki değil
dir. Elbette ki, kendi felsefelerine göre siyasî parti
lere maddî yardımda bulunan kişiler; kendi felse
felerine göre diyorum, siyasî partiden karşılığını bek
lerlerse, şu banka teminat mektubunu verecek olan 
kişiler yahutta banka teminat mektubunu sağlaya
cak kişiler, o partiden birtakım taleplerde bulunacak
lardır. 

Bunun içindir ki, amacına tamamen ters düşen 
bir çözüm yolu ile soruya yaklaşan bu önergeye ka
tılamıyoruz. Esasen, bu yaptığımız ilave sadece bu 
önergenin bu kısmına ilişkindir, diğer, daha önce 
söylediğimiz Anayasa Hukukuna ilişkin açıklama
larımız da geçerlidir, onları tekrarlamıyorum. 

Önergeye katılamadığımızı tekrarlayarak, en de
rin saygılarımı sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesinin ikinci bö
lümüne Komisyon katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Kabul 
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etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Bu suretle, yeni bir 69 uncu madde eklenmesine 
ilişkin önergeler kabul edilmemiş bulunmaktadır, tü
mü itibariyle. 

Sayın üyeler; 73 üncü madde üzerinde görüşme 
yapılmaksızın 1 inci fıkrasında «Köy ve mahalle teş
kilatı» ibaresi yer aldığı için, daha sonra görüşül
mek üzere ertelenmesi yapılmıştı. 73 üncü maddeyi 
de bu nedenle yeniden okutuyorum, ona göre söz 
isteyen üyeler üzerinde kayıt işlemi yapacağım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Üçüncü Kı

sım, Malî Hükümler, ikinci Bölüm, partilerin gider
leriyle ilgili hükümler arasında yer alan «Malî so
rumluluk» başlıklı Tasarının 73 üncü maddesi, veri
len önergeler ve Genel Kurul görüşmeleri göz önün
de bulundurularak yeniden düzenlenmiş ve ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Malî Sorumluluk 
MADDE 73. — Siyasî partilerin yapacakları gi

derler, akitler ve girişecekleri yükümlülükleri, genel 
merkezde parti tüzelkişiliği adına, illerde il yönetim 
kurulu adına, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına 
yapılır. 

Siyasî partilerin il ve ilçelerdeki teşkilat kademe
leri tarafından parti tüzelkişiliği adına akit yapılma
sına ve yüküm yüklenilmesine ilişkin esaslar, mer
kez karar organınca tespit olunur. Bu esaslara aykırı 
olarak yahut siyasî partilerin tüzüklerine göre, mer
kez karar organınca önceden yazılı yetki verilmedi
ği veya sonradan bir kararla tasdik edilmediği tak
dirde, partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları akit 
ve yüklendikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tü
zelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; merkez 
karar organı veya genel başkan veya parti tüzelki
şiliği aleyhine takipte bulunulamaz. Bu takdirde so
rumluluk, akti yapan veya yükümü yüklenen kişi ve
ya kişilere ait olur. 

BAŞKAN — 73 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bu maddeyle ilgili bir açıkla
manız olacak mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GİNAY — Sayın Başkan, sizin de belirtiğiniz gibi, 
burada sadece köy ve mahalleye taallûk eden par-
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ça çıkarılmıştır. Bir de yüküm» kelimesi «yüküm
lülük» şeklinde düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — Yalnız, yeni maddede yine «yükü
mü yüklenen» demişsiniz, zannederim orada «yü
kümlülüğü» mü olacak? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-
GİNAY — «Yükümlülüğü» olacak, evet. 

BAŞKAN — «Yükümlülüğü» şeklinde bir re
daksiyon hatası olarak düzeltiyorum. 

Sayın Ender, soru mu redaksiyon mu efendim? 
Buyurun. 

MUZAFFER ENDER — Redaksiyon Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkanım, 2 nci fıkranın 2 nci satırında 
«Yüküm yüklenilmesine» deniyor. Türkçede böyle 
bir kullanım olmaz da, «Yükümlülük altına girilme
si» şeklinde kullanılır. Yine aynı şey son satırda da 
var, «Yükümü yüklenen kişi» diyor, «Yükümlülük 
altına giren kişi» denmesi daha doğru olur kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, yine «yüküm yük-
lenilmesi» biçiminde bir şey var, «yükümlülüğün yük-
lenilmesi» mi oluyor o da?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER
GİNAY — Evet, alttan ikinci satırdaki tabiri o şek
le sokuyoruz; fakat Sayın Ender'in ifadesini bende
niz kabul edemiyorum, daha doğrusu lüzum görmü
yorum. Bu şekilde kalmasında hiç bir mahzur yok
tur efendim. 

MUZAFFER ENDER — Efendim, «yüküm yük-
lenilmesi» diye kullanılmaz pek Türkçede. 

BAŞKAN — Efendim, biraz daha değişik ifadey
le aynı olduğunu söylüyorlar. 

Sayın Uzunoğlu, sizin zaten buna ilişkin öner
geniz vardı, bir tek sözcüğün çıkarılmasına ilişkin
dir, başka bir redaksiyonunuz var mı efendim?... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Redaksiyonla il
gili küçük bir husus? 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili buyurun. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Şimdi, küçük bir 

hususu arz etmek istiyorum. Maddenin ikinci satı
rında «Yükümlülükleri» denilmektedir, oradaki (i)'yi 
çıkarırsak, madde şu şekilde daha uygun olacaktır. 

«Siyasî partilerin yapacakları giderler, akitler ve 
girişecekleri yükümlülükler genel merkezde parti tü
zelkişiliği adına...» diye devam ediyor. 

BAŞKAN — Yani (i) harfini çıkarıyorsunuz? 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musu
nuz? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER
GİNAY — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Uyguner, buyurun. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, mad
denin birinci satırında «Siyasî partilerin yapacakları 
giderler» deniliyor; gider yapılmaz, onu masraf kar
şılığı gider olarak almış; ama onun şu şekilde dü
zenlenmesi uygun olacaktır: 

«Siyasî partilerin giderleri, yapacakları akitler ve 
girişecekleri yükümlülükler, genel merkezde parti tü
zelkişiliği adına illerde il yönetim kurulu adına, ilçe
lerde ilçe yönetim kurulu adına yapılır.» şeklinde 
olursa daha iyi olur. 

BAŞKAN — Yani «Yapacaklarını «Akitlerin» 
başına getiriyorsunuz. 

M. FEVZİ UYGUNER — Oraya getirirsek olur 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon, görüşünüz 
nedir? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER
GİNAY — Bu fikre katılamıyorum efendim. Çünkü 
bütçe lisanında «gider yapmak» diye bir deyim var
dır, biz bunu böyle öğretiyoruz; «masraf yapmak, 
gider yapmak» şeklindedir. 

Bu itibarla, «yapabilecekleri» anlamında bu ta
birin orada kalması daha yerinde olacak kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tosyalı, önergenize, zannederim Komisyon 

katılmış, zaten «köy ve mahalle»yi çıkarmış?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Evet efendim ka

tılmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu önergenize katılma 

durumu var?.. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Evet, katılmışlar

dır. 
BAŞKAN — Katılmışlar ve ayrıca (i)'nin çık

masını da kabul etti Komisyon. 
Sayın üyeler, 73 üncü maddeyi, aşağıda «Yüküm

lülüğü yüklenen» şeklinde değiştirmek ve yine 73 
üncü maddenin birinci fıkrasındaki «Yükümlülük-
leri»deki (i) harfini çıkarmak suretiyle, bu biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın üyeler, 81 inci madde ile ilgili Komisyon 
tezkeresini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Dördüncü Kı

sım, Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar, ikinci Bölüm, 
Millî Devlet Niteliğinin Korunması hükümleri ara
sında yer alan «Bağımsızlığın korunması» başlıklı 
Tasarının 81 inci maddesi verilen önergeler ve Genel 
Kurul müzakereleri göz önüne alınarak Komisyonu
muzca yeniden düzenlenmiş olup, ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

İKİNCİ BÖLÜM 

Millî Devlet Niteliğinin Korunması 

Bağımsızlığın korunması 

Madde 81. — Siyasî partiler; 
1. Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk 

alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan hu
kukî ve siyasî varlığını ortadan kaldırmak yahut mil
letlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cum
huriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin, 
milletlerarası kuruluşların ve tüzelkişilerin karış
masını sağlamak amacını güdemezler ve bu amaçla
ra yönelik faaliyette bulunamazlar. 

2. Yurt dışında teşkilâtlanıp faaliyette buluna
mazlar. 

3. Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar ve 
yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı ülkelerde
ki dernek, grup ve kurumlardan herhangi bir suret
le, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yardım 
kabul edemezler; bunlardan emir alamazlar ve bun
ların, Türkiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü 
aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, önergenize bir katıl
ma olmuş mu? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
katılmışlardır; bir ufak fark ile «kurumlardan» keli
mesinin, çıkarılması niteliği ile ilgili önergeyi kabul 
ettik; çünkü geçen gün madde görüşülürken de arz 
ettim, bendeniz bu fıkrada iki parça görüyorum: 

Birisi; yabancı devletler; biri de ya'bancı memle
ketlerde oturan Türk vatandaşlarının kurdukları der
nekler veyahut onların teşkil ettikleri gruplar. Hal
buki, Türk vatandaşları grup kuramazlar; o zaman 
bir kamusal nitelik ortaya çıkar. Dolayısıyla «Ku
rumlar» kelimesinin çıkmasını temenni ederim. Her 

— 442 

halükârda Sayın Başkanım, şahsen ben önem vermi
şimdir; mesleğim dolayısı ile önem vermişimdir, 
eminim bütün arkadaşlarımız da ilgilenir; onun için 
hassasiyetle karşılamalarını rica edeceğim. 

Burada, Sayın Komisyonun önergemi dikkate al
mış olmasına özellikle teşekkür ediyorum; «Kurum
lardan» kelimesi çıkarılırsa sanıyorum madde bu 
hususta tam şeklini alır. 

BAŞKAN — «Dernek» ve «Gruplar» kalacak, 
«Kurum» kelimesi mi çıkacak efendim? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim. 

BAŞKAN — «Kurumlar» kelimesini çıkartmak 
istiyorsunuz; önergenizde de diğerlerine katılmışlar. 

Sayın Gürbüz?.. Yoklar. Zaten Komisyon ge
rekli işlemi yapmış ve katılmış. 

Sayın Komisyon, «Kurumlardan» ibaresinden bu
radan çıkartılması isteniyor; görüşünüzü rica ediyo
rum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaş
larım; 

«Kurumlar» kelimesi ile biz, müesseseleri ifade 
etmek istedik; bulunmasının yararlı olacağı kanısın
dayız. Sayın Yolga da bağışlarsa, biz maddenin ol
duğu gibi kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
KAMER GENÇ — Bir kelimeyi anlayamadım, 

onu acaba sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Hangi kelimeyi anlayamadınız? 
KAMER GENÇ — «Grup» diyor. Üç-'beş tane 

yurt dışındaki işçi birleşip de bir partiye para yar
dımı yaparsa, bu grup olur mu, «Grup» kelimesi bu 
anlamda mı?.. 

Bunun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yazar, görüşünüzü rica edi
yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, kıymetli arka
daşlarım; 

Bu, kanunda kullanılan kelimelerin, fiilen belli 
hadiselerden hangisine uygulanıp uygulanamayacağı 
tatbikatta içtihatlarla, kararlarla tespit edilir. «Grup» 
kanunlarda geçen bir kelimedir. Bu, kanunlarda olan 
kelimenin bir anlamı vardır, biz de onu kastettik, 
onun dışında bir kastımız yoktur. 

Teşekkür ederim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, redaksiyon 

ile ilgili söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
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AYHAN FIRAT — Ben maddeye aynen katılı
yorum; yalnız bir noktayı ifade etmek istiyorum. 
Birinci bentte sondan bir önceki satırda «Milletlera
rası kuruluşların ve tüzelkişilerin karışmasını» tabiri 
vardır; bu «Milletlerarası kuruluşların ve yabancı tü
zelkişilerin karışmasını sağlamak amacı güdemez
ler.» olursa, gayeye matuf olacaktır. Rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, bir kelime ilavesini istiyorsu
nuz. 

Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, kıymetli arka
daşlarım; 

Metinde «Milletlerarası kuruluşların ve tüzelki
şilerin»... deniliyor. Buradaki «Milletlerarası» tabiri, 
tüzelkişiliğe de şamildir. Eğer, bu onu kapsamıyor 
İse, o zaman Sayın Fırat'ın isteğine katılırız; fakat 
«Milletlerarası» kuruluşların ve tüzelkişilerin» de
yince, yine «Milletlerarası tüzelkişilerin» anlamın
dadır; biz o anlamda kullandık; ifade etmiyor ise, 
hemen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu nedenle de «uygundur» diyor
sunuz. 

AYHAN FIRAT — Halbuki «Milletlerarası ku
ruluşlar ve tüzelkişiler» demekse, katılırım. «Millet
lerarası kuruluşların» denilirse, o zaman «Yabancı 
tüzelkişiliklerin» veya «Milletlerarası tüzelkişilik
lerin» denilmesi lazım. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Katıldık efendim. 

BAŞKAN — «Milletlerarası kuruluşlar ve tüzel
kişilerin» oluyor?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — İkisine de katıldık efendim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım redak
siyon ile ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi burada «Milletler

arası kuruluşlar» dan sonra «Milletlerarası tüzelki
şiler» denilmesi yanlıştır. Bunu geçen defa izah da 
ettim, anlatmaya çalıştım; milletlerarası tüzelkişile
rin içerisinde Devletler Hukukunun süjesi olmayan 
tüzelkişiler de vardır; daha doğrusu, Devletler Hu
kukunun süjesi, devletler ve devletlerarası kuruluş
lardır. Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu millet
lerarası kuruluşlardır; ama Devletler Hukukunun sü
jesi değildir. Bunu anlatmıştım ve burada «Devletle
rin» tabirinin kullanılmasının daha yerinde olacağını 
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izah etmiştim; Komisyon da bunu lütfen kabul et
mişlerdi. «Tüzelkişilik» tabiri yanlıştır; bir yanlış 
yapmayalım rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Yalnız, bu aşamada herhangi bir değişiklik yapmak 
sözkonusu olamaz. Önergeler istikametinde yapılmış 
olan değişikliklerle birlikte, o birleşimde zatıâliniz 
gerekli açıklamayı yapmıştınız; fakat Komisyon git
miş tezekkür etmiş, sonuçta maddeyi bu biçimi ile 
getirmiş bulunmaktadır. 

Sayın üyeler, 81 inci maddeyi Komisyondan gelen 
bu biçimi ve yapılan değişikliklerle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

84 üncü maddeyle ilgili olarak Komisyondan ge
len tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Dördüncü Kı

sım, Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar, İkinci Bölüm, 
Millî Devlet Niteliğinin Korunmasına dair hüküm
ler arasında yer alan «Bölgecilik ve ırkçılık yasağı» 
başlıklı Tasarının 84 üncü maddesi verilen önergeler 
ve Genel Kurul müzakereleri göz önüne alınarak 
Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş olup ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

«Bölgecilik ve ırkçılık yasağı 
MADDE 84. — Siyasî partiler, bölünmez bir bü

tün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacım gü
demezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamaz
lar.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 84 üncü madde üze
rinde herhangi bir önerge bulunmamaktadır. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Söz vermem de mümkün değildir 

Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, ben sadece 

şifahi önerime uydukları için, Komisyona teşekkür 
edecektim. 

BAŞKAN — Ben de size teşekkür ederim Sayın 
Akkılıç. 

Sayın üyeler; 84 üncü maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 98 inci maddeyle ilgili Komisyon
dan gelen tezkereyi ve maddeyi okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının, Dördüncü 

Kısım, Siyasî Partilerle ilgili Yasaklar Beşinci Bö
lüm, Diğer Yasaklar arasında yer alan «Kullanılma
yacak parti adları» başlıklı Tasarının 98 inci madde
si verilen önergeler ve Genel Kurul müzakereleri göz 
önüne alınarak Komisyonumuzca yeniden düzen

lenmiş olup ilişikte sunulmuştur. 
Saygı ile arz olunur. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

«Kullanılamayacak parti adları ve işaretleri 
MADDE 98. — 16.10.1981 tarihli ve 2533 sayılı 

Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun gereğince ka
patılmış bulunan Siyasî Partiler ile bu tarihten önce 
her ne sebeple olursa olsun kapatılan siyasî partile
rin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve ben
zeri işaretleri, kurulacak yeni siyasî partilerce doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak kullanılamaz. 

Kurulacak siyasî partiler, kapatılan siyasî parti
lerin devamı oldukları beyan ve iddiasında buluna
mazlar. 

Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sos
yalist adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da 
siyasî partiler kurulamaz veya parti adında bu keli
meler kullanılamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, önergeniz dikka
te alınmış mı efendim?.. 

ENİS MURATOĞLU — Alınmamış efendim; 
sadece başlığa «ve işaretleri» kelimesinin ilavesini 
teklif etmiştik, onu ilave etmişler. Onun dışında ya
pılan ilaveler, «Siyasî» kelimesidir patilerin sadece. 
Halbuki bizim önergemizde «Kapatılan, kapatılmış 
veya feshedilmiş» kelimelerinin alınmasını istemiştik; 
almamışlar. 

Takdir Genel Kurulundur efendim. 
BAŞKAN — Yani «ve işaretleri» kelimesini dik

kate almışlar, diğerlerini almamışlar diyorsunuz?.. 
ENİS MURATOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 98 inci maddeyi Ko

misyondan gelen bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Komisyondan gelen 100 üncü mad
deyle ilgili tezkereyi ve maddeyi okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Beşinci Kı

sım, Siyasî Partilerin Kapatılması hükümleri arasın
da yer alan «Görevli savcılık ve yetkili mahkeme» 
'başlıklı Tasarının 100 üncü maddesi, verilen öner

geler ve Genel Kurul görüşmeleri göz önünde bu
lundurularak yeniden düzenlenmiş ve ilişikte sunul
muştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

«BEŞİNCİ KISIM 

Siyasî Partilerin Kapatılması 

Görevli savcılık ve yetkili mahkeme 

MADDE 100. — Siyasî partilerin kapatılması, 
Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Ana
yasa Mahkemesince, dosya üzerinde inceleme yapı
larak karara bağlanır. Mahkeme gerekli gördüğü hal
lerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve 
konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu konuda Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun son tahkikatla ilgili hükümle
rini uygular. 

Anayasa Mahkemesince bu konuda verilen ka
rarlar kesindir. 

Bu davalarda savcılık görevi Cumhuriyet Başsav
cılığı tarafından yerine getirilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesinde esas teş
kil edecek olayların araştırılması ve soruşturulmasın-
da ve davanın açılması ve yürütülmesinde Cumhuri
yet Savcılarına ve sorgu hâkimlerine tanınan bütün 
yetkilere sahiptir. Ancak Anayasa ve kanunların sa
dece hâkimler tarafından kullanılabileceğini belirttiği 
yetkiler bunun dışındadır. 

Cumhuriyet Başsavcısı, görevlendireceği Cumhu
riyet Başsavcıvekil veya Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcıları siyasî partilerin kongrelerini izleyebilecekle
ri gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı siyasî partilerden in
celemek üzere gerekli gördüğü belgeleri isteyebilir. 

Siyasî partiler Cumhuriyet Başsavcılığının istekle
rine en geç bir hafta içinde cevap vermek zorunda
dırlar. 

Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı kendisi veya 
Cumhuriyet Başsavcıvekili veya yardımcıları eliyle 
yürütür. 

Cumhuriyet Başsavcısının bu işle görevlendirdiği 
Başsavcı Yardımcılarının, Yargıtay üyeliğine seçilme
leri hariç, istekleri dışında süreli veya süresiz başka 
bir göreve atanmaları Cumhuriyet Başsavcısının yazılı 
muvafakatına bağlıdır. 

Cumhuriyet Başsavcısının gerekli gördüğü haller
de araştırma, soruşturma ve inceleme için makamın
dan ayrılan Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı veya 
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Cumtfıuriyet Başsavcı Yardımcılarına verilecek yol gi
derleri, tazminat ve gündelikler hususunda 4.2.1983 
tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 67 nci 
maddesi hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu madde üzerindeki önergeler üzerinde gerekli 

işlemi yapmadan evvel, Anayasa Komisyonunun, 
100 üncü maddenin gerekçesinin zuıhulen yazılan bazı 
kısımlarının düzeltilmesine ilişkin bir tezkeresi var, 
onu okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Yasa Tasarısı 100 üncü maddesi

nin gerekçesi, işin süratle bitirilip Tasarının Yüce 
Meclise sunulması için yapılan acelelikle zuhulen 
yanlış yazılmış bulunduğundan düzeltilmiş biçimiyle 
ekte sunulmuştur. 

Sayın üyelere duyurulmasını ve gereğini saygıyla 
arz ederim. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

«Siyasî Partiler Kanununun Beşinci Kısmını oluş
turan maddelerden 100 üncü maddenin gerekçesi : 

Madde 100. — Siyasî partilerin kapatılmasına 
ilişkin davalara şimdiye kadar Anayasa Mahkemesin
ce duruşmalı olarak bakılmakta idi. Ancak 1982 Ana
yasası bu usulden vazgeçerek dosya üzerinde karar 
verme yöntemini kabul ettiğinden, maddenin birinci 
fıkrası bu esasa göre düzenlenmiştir. 

Anayasa Mahkemesince duruşma yapılmayacağı 
için, Cumhuriyet Başsavcılığının görevi dava açılma
sına ve mahkemece istenecek bilgi ve belgelerin sağ
lanmasına ilişkin olacağı düzenlemede göz önüne alın
mıştır. 

Anayasanın 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
Cuımlhuriyet Başsavcılığını, siyasî partileri denetlemek 
ve onların faaliyetlerini takip etmekle görevlendiril
miş olduğundan, bu maddeyle Anayasanın sözü ge
çen maddesinin uygulanma usulü tespit edilmiştir. 

Siyasî partilerle ilgili bir olayın araştırılması, so
ruşturulması ve incelenmesiyle görevlendirilen Cum
huriyet Başsavcı Yardımcısı veya Yardımcılarının işe 
başladıktan sonra o işin gereğinin dışında bu görevden 
uzaklaştırılmaları, yürütülmekte olan araştırma, so
ruşturma ve incelemenin duraksamasına neden ola
bilir. Buna karşılık, niteliğine göre işin çabucak biti
rilmesinde kamu yararı vardır. Duraksamaya yer 
vermemek için bu gibi durumlarda Cumhuriyet Baş-. 
savcısının muvafakatinin aranması koşulu getirilmiş 
ve o yardımcı veya yardımcıların bir yüksek hâkim-

, lige atanmasına engel olmamak için de Yargıtay üye
liğine seçilme bu sınırlamanın dışında tutulmuştur. 

Siyasî partilerle ilgili bazı araştırma ve soruşturma
nın amacından saptırılmadan ivedilikle sonuçlandırıl
ması gereken istisnaî haller olabilir. Bu gibi durum
larda görevli Cumhuriyet Başsavcısının Ankara dışına 
gönderilmesi için gerekli harcamalara elverişli hüküm
ler maddeye eklenmiştir. 

Muammer YAZAR 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, 7 nci 
fıkradaki «.. en geç bir hafta» yi, daha önceki görüş
mede «.. 15 gün olarak değiştireceğiz» diye bir şey 
vardı; acaba yanlışlık mı oldu.. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim, bu hu
susta zatıâlinizin önergesinde böyle bir şey yok; sa
dece mevcut konuşmalara göre söylüyorsunuz. 

Sayın Yarkın, bu maddeyle ilgili önergeniz dikkate 
alınmış mı efendim? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, be
nim önergemde söylediğim hususla ilgili bir şey yok. 
Benim önergem birinci fıkrayla ilgili idi. Önergem 
dikkate alınmış, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saynı Yarkın. 
Sayın üyeler, gerekçeyle ilgili hususu bilgilerinize 

sunarım efendim. 
Redaksiyonla ilgili olarak, buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, maddenin be
şinci pragrafında «Ancak Anayasa ve kanunların sa
dece hâkimler tarafından kullanılabileceğini belirtti
ği yetkiler bunun dışındadır.» denilmektedir. Cüm
lenin başında «Anayasa ve kanunların» derken, ka
nunlardaki «1ar» eki, âdeta Anayasaya da şamil gi
bi gözükmektedir; halbuki Anayasa bir tek olduğuna 
göre. oraya «Anayasanın ve kanunların» denilmesi 
daha uygun olacaktır kanaatindeyim. Aksi takdirde, 
«Anayasaların» diye okumak icap edecektir; çünkü 
«Kanunlar» çoğul olduğu için, oradaki ek Anayasa
ya da şamil gözükmektedir. Bu da doğru olmayacak
tır; «Anayasanın ve kanunların» denmesi uygun ola
caktır, 

BAŞKAN — «nın» şeklinde bir ilave yapıyorsu
nuz... 

Sayın Yazar? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, doğrudur, kabul 
ediyoruz, «Anayasanın ve kanunların» demek la
zım, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 100 üncü maddede 
Saym Bilge'nin redaksiyonla ilgili teklifi dikkate alı-
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narak, beşinci fıkrada sondan bir üstteki satırda «An
cak Anayasanın ve kanunların» biçiminde değiştiril
mek suretiyle 100 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
100 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 101 inci maddeyle İlgili (Ve aynı 
zamanda tabi 102 yi de yazmış Sayın Komisyon) 
tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 101 ve 102 

nci maddeleri Komisyonumuzda yeniden görüşül
müş ve Tasarıda evvelce düzenlenen metinler aynen 
kabul edilmiştir. 

Gereği saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — 101 inci maddeyi okutuyorum. 
Siyasî Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu 
MADDE 101. — Bu Kanunla kendisine verilen 

görevleri yerine getirmek üzere bir «Siyasî Partiler
le İlgili Yasakları İnceleme Kurulu» kurulmuştur. 

Bu kurul, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, beşi 
ceza, dördü hukuk daireleri başkan ve üyeleri ara
sından dört yıl süre için seçilen dokuz üyeden olu
şur. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir 
başkanvekili seçer. 

Kurulun toplantı yetersayısı üye tamsayısının salt 
çoğunluğu, karar yetersayısı da hazır bulunan üye
lerin salt çoğunluğudur. 

BAŞKAN — Sayın Tünay, bu maddenin çıkar
tılmasına ilişkin önergenize katılmamış Komisyon. 
Bir diyeceğiniz var mı efendim? 

BEKİR TÜNAY — Efendim, bu maddeyle il
gili, Sayın Profesör Orhan Aldıkaçtı'ya şunu sormak 
isterim : Anayasada !böyle bir kuruluş yok. Bu bir. 
İkincisi de; bu maddeyle daha önce Cumhuriyet 
Başsavcının isteği üzerine Anayasa Mahkemesince 
partilerin kapatılmasına karar verilirken, Cumhuri
yet Başsavcılığı bir inceleme yapıyor ve bundan tat
min olmayan diğerleri tekrardan bu yeni kurulan ku
rula müracaat ediyor. Böylece, Başsavcılığın üze
rinde yerii bir kademe ihdas edilmiş olmuyor mu?.. 
Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu bir soru sor
mak değil de efendim, katılmadığınıza dair gerekçe
niz oluyor bu. 

Sayın Dal, Komisyonun önergenize katılmadığı 
anlaşılıyor. Bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

Kısa bir açıklama yapmak üzere buyurun Sayın 
Dal. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Neden katılmadığını Komisyon Başkanı ve Söz
cüsü açıklasın daha iyi olur. Ben, neden katılması 
gerektiğirii açıklamak istiyorum burada kısaca. 

Bir defa, Anayasada «Parti Yasaklarını İnceleme 
Kurulu» diye bir kurul söz konusu değil. Anayasa
nın 69 uncu maddesi partilerin denetimini doğrudan 
doğruya Cumhuriyet Başsavcısına vermiştir. 101 inci 
madde «Parti Yasaklarını İnceleme Kurulu» şeklin-
dek'i kurulu ihdas etmekle, Cumhuriyet Başsavcısı
nın üzerinde, Anayasadan kaynaklanmayan birtakım 
yetkiler ikullanacak şekilde bir kurul ihdas etmiştir. 
Cumhuriyet Başsavcısı bir parti ha'kkında dava aç
mak istediği zaman, (Özellikle bu 103 üncü madde
de görülmektedir.) Parti Yasaklarını İnceleme Ku
rulu «Hayır bu davayı açamazsın» dediği zaman, 
Cumhuriyet Başsavcısı dava açamaz hale gelmekte
dir. Bütün bu yönleriyle, bu kurula ihtiyaç yoktur. 
Anayasanın 69 uncu maddesi, doğrudan doğruya bu 
görevi Cumhuriyet Başsavcısına vermiştir. Herhangi 
bir organın süzgeçten geçirmesine de ihtiyaç yoktur. 
Cumhuriyet Başsavcısının yetkilerini. Olsa olsa bir 
istişari organ niteliğinde olabilir; mütalaa alacak şe
kilde ihdas edilebilirdi; fakat bu haliyle ben öyle 
zannediyorum ki bu kurul, kaynağı Anayasada mev
cut olmayan birtakım yetkilerle mücehhez olmak su
retiyle Cumhuriyet Başsavcısının üzerine getirtilip 
oturtulmuştur. 1961 Anayasasında Cumhuriyet Baş
savcısı bu denli yetkilerle mücehhez değildi. 1982 
Anayasası 69 uncu maddesiyle gayet açıktır, Cumhu
riyet Başsavcısına doğrudan doğruya partileri denet
leme yetkisi vermiştir. 648 sayılı Kanunda eskiden 
mevcut olan bu Kurulu, Komisyon maalesef bütün 
ikazlarımıza rağmen tutmakta ısrar etmektedir. Hiç 
anlamı yoktur; bu nedenle bu kurulun çıkarılmasıy
la ilgili önergemizin kabulünü rica ediyoruz, saygı
larımla efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Muratoğlu, sizin de önergeniz çıkmasına 

ilişkindir; bir açıklamanız olacak: mı efendim?.. Bu
yurun* 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Ben, bu maddenin görüşülmesi sırasında önerge
mi açıkladığım zaman tafsil etmiştim düşüncelerimi. 
Aynı hususları sayın arkadaşımız Sayın Dal, Sayın 
Tünay bildirdiler, açıkladılar; durum bundan iba-
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rettir. Hakikaten kaynağını Anayasadan almayan bir 
organ, kaynağını Anayasadan alan bir organın; yani 
Cumhuriyet Başsavcılığının tamamen üzerinde yer 
alıyor ve onun faaliyetlerini istediği zaman durdu-
rabiliyor. Kanaatimize göre yanlış bir hüküm bu ve 
o kadarla da kalmıyor; öte taraftan itirazı varit gör
mediği takdirde, Anayasa Mahkemesine de adeta 
«mahkûmiyet kararı vermen icap ediyor.» demiş 
oluyor. îşte bu iki yönden de, tamamen mahzurlu 
gördüğümüz için metinden çıkarılması hususunda ıs
rar ediyoruz, takdir Yüce Genel Kurulundur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Asoy, Komisyon önergenize katılmamış 

efendim... 
ALÂEDDlN AKSOY — Sayın Başkanım, ar

kadaşlarım arz ettiler; Anayasaya aykırı bir kurum 
olarak telakki ediyorum ve Cumhuriyet Başsavcılı
ğının yetkilerini kısıtlıyor. Bu bakımdan, kaldırılması 
lehindeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Fırat?.. Yoklar. 
Sayın Vardal.. Buyurun. 

ÎSA VARDAL — Sayın Başkan; vakit kaybet
memek için kısaca arz edeyim. Niçin Anayasa Mah
kemesine verilmesi gerektiği konusu muhalefet şer
himde açıkça yazılı. Çünkü, Yargıtayın siyasî plat
forma sürüklenmesini istemiyoruz. Yargıtayla Ana
yasa Mahkemesi arasında bir sürtüşme konusu ola
bilir. O nedenlerle, Anayasa Mahkemesi bünyesinde 
Siyasî Partilerle İlgili Yasakları inceleme Kurulu
nun teşekkülünü talep ettik. Takdir Yüce Kurulun
dur̂  

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkan, İzin verirseniz bir 
açıklama yapmak ihtiyacındayız. 

BAŞKAN — Kısa bir cevap olarak. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri, kıymetli arkadaşlarım; 

Biz bugün huzurunuzda, savunması bizce çok 
kolay; ama aslında Yüksek Meclisin arzularına tam 
olarak intibak etmiş bir metin getiremediğimizin hem 
üzüntüsü, hem de sıkıntısı içindeyiz. 

Anayasa, «Dava açmak Cumhuriyet Başsavcısının 
hakkıdır.» diyerek onu görevlendirmiştir. Burada hu
kuk otoritesi olarak tanıdığım arkadaşlarımdan, me
sela Sayın Uyguner, Sayın Muratoğlu ve birçok ar
kadaşlarımız aynı fikri hararetle savundular; Yüce 
Meclis de büyük bir ekseriyetle bize maddeyi iade 
buyurdu. Buna rağmen biz, yine eski madde metniy
le geliyoruz. Bunun güçlüğünü ve ağırlığını elbette 
takdir buyurursunuz. Maddeleri çıkarmak gayet ko
layken, niçin bu yola gittik?.. Bunu bir an teemmül 
buyurmanızı istirham ediyorum. Bütün sebep şudur; 
kısaca bunun mahzurlarını arz edeceğim. 

Biz daha evvel Başsavcıyı da çağırdık ve bu ko
nuyu kendisiyle görüştük. Konu, Anayasanın ver
diği bu yetkiyle Başsavcıyı tek kişi, tek otorite ha
line, âdeta monark demeyeyim; ama hemen hemen 
ona yakın bir güç haline getirelim mi, getirmeyelim 
mi meselesidir; çünkü sonuç odur. Sayın Başsavcı 
çok kıymetli bir zattır, O da buna razı olmadı ve 
behemahal arada bir süzgeoin bulunması ihtiyacını 
kuvvetle belirtti. Yalnız, «Kurul oradan olsun mü, 
buradan olsun mu?» farkı vardı, o kadar. 

Şimdi zamanınızı fazla işgal etmeyeyim diye bir 
iki örnekten bahsedeceğim. 

Eğer böyle bir supap olmasa, böyle bir inceleme 
kurulu olmasa; Başsavcı, tutalım ki iktidar partisi
nin başkanı ve başbakanın hareketlerini uygun bul
madı (Siyasî faaliyetlerinde bir aksaklık görmek her 
zaman mümkündür.) ve «Senin hakkında partiden 
ihraç kararı istiyorum.» dedi. Parti, partinin lideri 
olan başbakanı ihraç etmedi. O takdirde derhal dava 
açabilecektir. 

Peki, bu dava açmasında, bu kadar insanın ala
kadar olduğu bir konuda, tamamen tarafsız, yansız 
birkaç kişinin meydana getirdiği kurul tarafından 
işin incelenmesi, gerçekten Anayasaya ve mevzuata 
uygun olarak bir kapatma veya partinin lideri baş
bakanı partiden ihraç etme gereği var mı, yok mu; 
bunu takdir etmek için böyle bir kurula ihtiyaç yok 
mudur?.. Biz, var sanıyoruz. 

ikincisi; ana muhalefet partisi başkanının parti
den ihracını istedi, (isteyebilir; çünkü 103 üncü mad
de bunlara müsait.) Bu zat itiraz etti ve parti, «ih
raç etmiyorum, bizim başkanımızın ihracını mucip 
bir sebep yoktur.» dedi. Elbette bir partinin bir hay
li hukukçusu da vardır, güvenilir kişileri de vardır, 
milletin de aşağı yukarı milyonları onunla ilgilidir. 
Bu halde Başsavcı, «Mademki partinin genel başka
nını ihraç etmediniz» diye partiyi kapatma davası 
açabilecektir. Bu da isabetli midir?.. Bizce değildir. 
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Biz, arada bir supap olsun, hem de nasıl bir supap?.. 
Hiçbir zaman politikaya karışmamış, hiçbir parti 
etkisi altında kalmamış, tamamen dürüst, pırıl pırıl, 
melek gibi insanlardan müteşekkil bir heyetin buna 
«evet» veya «hayır» demesini getirdik, başka bir şey 
getirdiğimiz yok. 

Şimdi bunu yersiz bulursanız, elbette hemen uya
cağız. Yani, demin arz ettiğim güçlüklere rağmen, şu 
sebeplerle huzurunuza geldik; takdir elbette sizindir. 

Anayasaya aykırılık meselesine gelince : Elbette 
Anayasanın, «Dava açmak Başsavcının vazifesidir, 
hakkıdır.» dediğini biliyoruz şüphesiz; bunu ileri sü
ren arkadaşlarımıza da haksız demiyoruz, onlar da 
haklıdır. Ancak, Anayasanın yorumu meselesidir. 
Çok iyi bilindiği gibi, Anayasa da dahil, herhangi 
bir yasanın yorumu iki türlüdür; ya lafzî, yani söze 
göre yorum olur veya maksada göre, yani gaî yo
rum olur. 

Kelimeye, söze göre yorum tarihe karışmıştır, 
orta çağ 7İhniyetidir. Kelime şunu diyor, o halde ona 
göre hareket etmek... Mesela eskiden vardı; «Gare 
Ebu Hüreyre», «Gale Bilal'i Habeşi», dedi, dedi, o 
kelime; artık başka bir şey yok. O, lafzi tefsirdir; 
yani kelimeye göre yorumdur ve terk edilmiş bir sis
temdir. 

Bugünkü yorum amaç yorumudur ve biz amaca 
yöneldik. Anayasa, dava açma görevini Başsavcıya 
veriyor, doğru, şüphe yok; fakat Başsavcıdan baş
kasının Anayasa Mahkemesine dava açılmasını iste
yeni ey eceğin e dair hiçbir hüküm yoktur. Anayasayı 
baştan aşağıya inceleyelim, Anayasa baştan aşağı 
«Bu gibi işlerde tarafsız olarak karar verilsin.» di
yor. Yargıtay Başsavcısı gibi, tamamen tarafsız bir 
kişiyi getirmesinin hikmeti de budur. 

O halde, hem Başsavcıyı yalnız başına bu yükün 
altında bırakmamak, hem partilerle ilgili milyonlar
ca insanı da tatmin edebilmek, hem de daha isabetli 
bir karara varabilmek ve Başsavcının hatalara düş
mesini de önlemek için biz böyle bir kurula ihtiyaç 
gördük ve amaç yoluyla tefsire gittik. Elbette ma
lumdur ki, Anayasa «Davayı Başsavcı açacaktır.» di
yor, bunun tersini söylemenin imkânı yok zaten; ama 
bu yorum mümkündür. Çünkü, Anayasada aksine 
bir hüküm de yoktur; «Hiç kimse, Anayasadan böy
le bir istekte bulunamaz.» diyemeyecektir. 

Bir örnek daha arz edeceğim. Kaldı ki, Adalet 
Bakanı da, Hükümetle görüşüp kararını aldıktan 
sonra diyebilecektir ki, «Şu partinin kapatılmasını 
dava et.» Başsavcı da davayı açmak mecburiyetin
dedir. Eğer Başsavcı Hükümetin istediği bu kararı 
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yerine getiremeyecekse, diyeceğimiz yok; ama, çok 
yakın zamanda bu kadar anarşik hareketleri gördük, 
bu kadar şiddet hareketleri gördük, millet baştan 
başa silahlandı, milyarlarca liralık silahlar geldi, az 
kalsın çöküyorduk, gerçeği inkâr etmekte ne mana 
vardır?.. Peki, Hükümet bununla alakasız mı kala
cak, «îşte Başsavcının, ne yaparsanız yapın» mi di
yecek?.. Elbette «Davayı açın» diyecektir, demesi de 
iktiza eder. Böyle durumlarda Başsavcı yalnız başı
na dava açabilmesi hususunda nihayet ölümü göze 
alır, o kadar, o ölür, biri daha gelir ve o da aynı ka
rarı alır; fakat bununla mesele halledilir mi?.. Edil
mez. Onun için, Hükümetin de böyle bir karar al
masını kabul etmek iktiza eder. Hükümet böyle bir 
karar alıp da, Başsavcıya «Davayı aç» dediği za
man Başsavcı açacak ise, o halde herhangi bir par
tinin kapatılması, başkanının ihraç edilmesi halinde 
de, tarafsız bir kurulun işe müdahale etmesinde Ana
yasaya aykırılık yoktur. Zira, biz amaca göre tefsir 
ediyoruz, bu amaç buna müsaittir. Bu sebeple, o 
maddeleri olduğu gibi muhafaza ettik. 

Asla, Yüce Meclise karşı, bizim değil, hiç kimse
nin direnme aklından hayalinden geçmez. Emretti
ğiniz anda tamamen kaldırıp atarız. 

Çok teşekkür ederim, sabırla dinlediniz. Saygılar 
sunarım; sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 

KEMAL DAL — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Artık 

soru sorma yok. 101 inci madde üzerinde gerekli 
görüşme yapılmıştır. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan; yanlış anlama 
dolayısıyla bir açıklama yapmama müsaade buyu
run, 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın 
Dal. 

KEMAL DAL — Usul ^ hakkında efendim. 
BAŞKAN — Efendim, usulün nesi hakkında?.. 
KEMAL DAL — Konuşurken «Anlamsız Ana

yasa Komisyonu» şeklinde anlamış arkadaşlar. Ben, 
getirilen metin hakkında söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, o usul hakkında olmaz, 
bir tavzihiniz olur ancak; yani Anayasa Komisyonu 
için bir «Anlamsız» kelimesini kullanmadığınızı açık
layacaksınız, buyurun. 

KEMAL DAL — Tavzih işte. Hayır, metin için 
«Anlamsız» dedim ben. 

BAŞKAN — Onun için dediniz. Oldu efendim. 
Bu da usulü gerektiren bir husus değil Sayın Dal. 
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Sayın üyeler; 101 inci maddeyi Komisyondan gel- j 
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 101 inci madde kabul edil
miştir efendim. Yani, maddenin çıkarılması söz ko
nusu değildir. 

102 nci maddeyi okutuyorum : 
Siyasî Partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde 

dava açılması 

MADDE 102. — Bir siyasî partinin, bu Kanunun 
4 üncü kısmında yer alan maddelerin hükümlerine 
aykırı amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması se
bebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından partinin 
kapatılması için, bu Kanunun 100 üncü maddesi ge
reğince, dava açılması : 

1. Re'sen veya, 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten, sonra 

Adalet Bakanının yazılı istemi ile; veya, 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu

nan bir siyasî partinin yazılı istemi üzerine; 
Olur, 
Ancak, bir siyasî partinin Cumhuriyet Başsavcılı

ğından dava açılmasını isteyebilmesi için, bu parti
nin merkez organının üye tamsayısının salt çoğunlu-
sı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulun
ması, ilk büyük kongresini yapmış olması ve parti
nin merkez organının üye tam sayısının salt çoğunlu
ğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda ka
rar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti 
genel başkanı veya genel başkana izafeten veya ve
kâleten partiyi mahkemelerde temsil yetkisine sahip 
parti merciince Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı ola
rak yapılmış olması gerekir. 

Cumhuriyet "Başsavcılığı, partinin yazılı isteminde 
yeterli deliller bulunduğu kanısına varması halinde 
davayı açar. Yeterli delillerin bulunmadığı kanısı
na varırsa dava açmayacağını istemde bulunan siyasî 
parti genel başkanlığına, makul süre içinde, yazı ile 
bildirir. 

Siyasî partinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bu 
bildirisi üzerine bildirinin tebliği tarihinden başlaya
rak yedi gün içinde, Siyasî Partilerle tlgili Yasakları 
inceleme Kuruluna yazı ile itirazda bulunma hakkı 
vardır. 

Kurul, itirazı ivedilikle ve en geç altmış gün için
de inceler; itirazı haklı görmezse dava açılmaz; haklı 
görürse, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahke
mesine dava açmakla yükümlüdür. 

Bu maddenin birinci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü 
bentlerinde yer alan hükümler, genel seçimle bu se-
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çimin yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine 
dair verilen kararın Resmî Gazetede yayımlandığı ta
rihten başlayarak oy verme gününün ertesi gününe 
kadar geçecek süre içinde uygulanamaz. 

BAŞKAN — 102 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Bir redaksiyon 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Redaksiyon mu efendim?.. O zaman 
müsaade buyurun efendim. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bu maddeyle ilgili bir açıkla

manız olacak mı efendim?.. Olmayacak. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Sayın Tan. Baş

ka sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — «Partinin merkez organı» 

deyimi vardır. Burada getirilen nedir?.. Bir tashih 
yok. Merkez organı hangi organdır?.. 

BAŞKAN — Yani «Merkez karar organı mı
dır?..» diye soruyorsunuz. 

Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — «Merkez karar organı» olacak, 
eksik yazılmış. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — ikinci fıkra üçüncü satırda «Parti

nin merkez karar organı» şeklinde düzeltiyoruz efen
dim onu. 

Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili yine Sayın Tünay'ın çıkarılma

sına ilişkin önergesiyle Sayın Banaz'ın düzenleme
ye ilişkin önergeleri var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 101, 102 ve 103 

üncü maddelerinin madde başlığı ile birlikte Tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 

REMZt BANAZ — Sayın Başkan; ben geri alı
yorum. Esasa ilişkin bir konu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Banaz, evet, okutmaya ge
rek kalmıyor; geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Sayın Tünay, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?... 

BEKİR TÜNAY — Bu madde doğrudan doğ
ruya 101'le ilgili idi. 101'i Yüce Meclis benimsemiş 
bulunuyor; ancak ben hukukçu değilim; fakat man
tığım bir yanlış yolda olduğumuzdur. Bunu ifade 
etmek istiyorum. Türkiye'de en yükse'k mahkemenin 
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Anayasa Mahkemesi olduğu, onun da dava açabil
mesi için Başsavcılığın talebinin 'bulunması Anaya
sanın emri olduğu halde ikisinin arasına böyle bir 
'kurulun sokulması bir hatadır. Onu söylemekle ik
tifa ediyorum.) 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Geri alıyorsunuz 

Sayın Tünay. önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Yolga, redaksiyonla ilgili olarak buyurun 

efendim. Yalnız duyulmuyor Sayın Yolga, lütfen 
mikrofona buyurun efendim. 

NAMİK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
yerimin biraz kenarda ve çok arkada olması dola
yısıyla hakikaten bütün gayretime rağmen sanıyorum 
iyi işitilemiyor; özür dilerim. 

Şimdi arzım şu; birinci fıkranın üçüncü bendin
de «... grubu bulunan...» diye bir şart koşuyoruz ve 
devam ediyoruz «... ibir siyasî partinin...» diyoruz di
ğer bir şart koşuyoruz. 

Sonra müteakip fıkrada aynı şeyleri söylüyoruz. 
Fıkra şöyle diyor; «Ancak, bir siyasî partinin Cum
huriyet Başsavcılığından dava açılmasını isteyebilme
si için, bu partinin son milletvekili seçimlerine ka
tılmış olması, (O iyi, yeni bir şart.) Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunması...» Yukarıdakini 
tekrar etmiş oluyoruz burada. 

Daha sonra aynı fıkranın en son satırında da 
«... yazılı olarak yapılmış olması...» deniliyor. Zaten 
yukarıda «Yazılı» denmiş, birinci fıkranın üçüncü 
bendinde «Grubu bulunması» şartı var. 

Dolayısıyla şunu ben takdire arz ediyorum; bi
rinci fıkranın üçüncü bendinde sadece «... t>ir siyasî 
partinin istemi üzerine»; demek ve ondan sonra si
yasî partinin isteminin şartlarını kül halinde, tümüy
le müteakip fıkrada sıralamak. 

BAŞKAN — Evet, evvela birinci fıkranın üçün
cü bendinde; «... bir siyasî partinin istemi üzerine»; 
şeklinde düzenlensin diyorsunuz. Altında zaten bu 
siyasî partinin başvurusunun ne şekilde olabileceğine 
ilişkin açıklamanın da var olduğunu belirtiyorsunuz. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, kıymetli arka
daşlarım; 

Sayın Yolga'nın buyurdukları düzeltmeler yerin
dedir. 102 nci maddenin birinci fıkrasının üçüncü 
bendini sadece, «... bir siyasî partinin istemi üzerine;» 
olarak düzeltiyoruz, diğerini kaldırıyoruz. Ötekiler 
aşağıdaki fıkrada mevcuttur, bu surette tamamlan

mış oluyor, Sayın Yolga'nın arzusu da, yerine gel
miş oluyor. 

Teşekkür ederim.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar, 
Sayın Yolga, 'buyurun efendim devam edin. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Müteakip arzım 
da, ikinci fıkranın üçüncü satırında; «... yapmış ol
ması ve...» ifadesi var. Halbuki, henüz unsurların 
sıralaması bitmiş değil, yani henüz «ve» kelimesine 
sıra gelmemiş bulunuyor. Asıl muhafazası gereken 
müteakip satırdaki «... bulunması ve istemin...» ifa
desidir. Bunu muhafaza edip üçüncü satırdaki «ve» 
kelimesini kaldırmak gerekmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Üçüncü satırdaki «... yapmış ol
ması...» 

NAMIK KEMAL YOLGA — Ondan sonra vir
gül olacak. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Virgül diyorsunuz, uygundur efen
dim. 

BAŞKAN — «... kongresini yapmış olması...» dan 
sonraki «ve» kelimesi virgül oluyor. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Özür dileyerek 
bir nokta daha ilave edeceğim. Üçüncü fıkranın bi
rinci satırının sonunda «... varması halinde...» deni
liyor. Bu bendenize Türkçe bakımından «vardığı tak
dirde» den daha iyi gelmiyor. Pek önemli olan bir 
nokta değil; arz ediyorum. 

NECİP BÎLGE — Burada «... kanısına varma
sı halinde...» denilmiş, bunun yerine «... kanısına 
varırsa...» şeklinde de düzenlenebilir efendim. 

BAŞKAN — «Varırsa» da olabilir evet, bu konu
da Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Kabul ediyoruz efendim, yani 
«vardığı takdirde» oluyor ve sonuncusundan da «Ka
nısına varırsa» şeklinde olarak kalacak. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 102 nci maddede Sa
yın Yolga'nın redaksiyonla ilgili önerisine Komis
yon katıldığını beyan etmekte ve birinci fıkranın 
üçüncü bendinde bulunan kısmı çıkartarak «... bir si
yasî partinin istemi üzerine»; olarak düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, onun altında bulunan satırda, «... parti
nin merkez organının...» ifadesi «... partinin merkez 
karar organının...» şeklinde düzenlenmektedir. Bu 
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ifadenin önündeki «ve» çıkartılıp yerine virgül kon
maktadır. Bir alttaki fıkrada ise «... bulunduğu ka
nısına vardığı takdirde...» şeklinde düzenleme yapıl
maktadır. 

Bu biçimi ile 102 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 102 nci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

103 üncü maddeye geçiyoruz efendim. 
Bu madde ile ilgili Komisyonun 'bir tezkeresi var

dır; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının «Siyasî par

tilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde kapatma» baş
lıklı Tasarının 103 üncü maddesi Komisyonumuzca 
yeniden görüşülmüş ve (B) bendinde yer alan «OA) 
fıkrası», «(A) bendi» olarak değiştirilerek oy çokluğu 
ile madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Gereği saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Muhalif üyeler : 

Kemal DAL, 
Tevfik Fikret ALPASLAN, 
Bekir Sami DAÇE, 
Azmi ER YILMAZ, 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 103 üncü maddeyi 

Komisyondan geldiği daha evvelki biçimi ile okutu
yorum efendim. 

Siyasî partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde 
kapatma. 

MADDE 103, — Anayasa Mahkemesince bir si
yasî parti hakkında kapatma kararı : 

1. Parti tüzüğünün veya programının yahut par
tinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti or
ganları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan 
diğer parti mevzuatının bu Kanunun dördüncü kıs
mında yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması; 
veya, 

2. Parti büyük kongresince yahut merkez karar 
organı veya merkez yönetim organı veyahut Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulun
ca bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
deleri hükümlerine aykırı karar alınması yahut genel
ge veya bildiriler yayımlanması; 

Halinde verilir. 
3. A) Yukarıda 2 nci bentte sayılanlar dışında 

kalan parti organı, mercii, kurulu veya bir parti üye

si tarafından t>u Kanunun dördüncü kısmında yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı fiillerin işlenmesi 
veya konuşmalar yapılması halinde fiilin işlendiği 
veya konuşmanın yapıldığı tarihten 'başlayarak iki 
yıl geçmemiş ise Cumhuriyet Başsavcılığı, tayin ede
ceği süre içinde söz konusu organ, merci veya kuru
lun işten el çektirilmesini ve parti üyesinin veya üye
lerinin bu bentte sayılan organ, merci, kurul veya ku
rula dahil olsun veya olmasınlar partiden kesin ola
rak çıkarılmasını yazı ile ilgili siyasî partiden ister. 

Siyasî parti bu isteğin tebliğinden başlayarak on 
gün içinde Siyasî Partilerle ilgili Yasakları İnceleme 
Kuruluna itiraz edebilir. 

Kurul bu itiraz üzerine, evrak üzerinde karar ve
rebileceği gibi, dilerse Cumhuriyet Başsavcısını, ilgili 
siyasî partinin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği 
ileri sürülen parti üyesini veya üyelerini ve varsa 
vekillerini dinler; gerekli gördüğü takdirde soruştur
mayı doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından 
seçeceği naip eliyle veya adlî yargı mahkemeleriyle 
hâkimliklerine yazacağı talimatlarla derinleştirir, ta
nık dinleyebilir, tarafsız ve resmî görevleri olmayan 
yeminli bilirkişi atayalbilir. Delilleri topladıktan sonra 
itirazın ret veya kabulü hakkında en çok altmış gün 
içinde karar verir. İtirazın kabulüne dair karar ke
sindir. 

Kurul, kararını, Cumhuriyet Başsavcılığına ve il
gili siyasî partinin genel başkanlığına yazı ile bil
dirir. Kurul, Cumhuriyet Başsavcılığının isteğini ye
rinde görüp itirazı reddetmiş ise söz konusu organ, 
merci veya kurulun işten el çektirilmesine ve fiili iş
lediği ileri sürülen veya konuşmalar yapan parti üye
si veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkartılma
sına ilgili siyasî partinin yetkili organlarınca, ku
rulun yazılı bildirisinin alınmasından (başlayarak otuz 
gün içinde karar verilmediği takdirde, söz konusu fiil
lerin veya konuşmaların dördüncü kısmında belirti
len nitelikte olduklarının 102 nci madde uyarınca 
açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince tes
pit edilmesi halinde, ilgili siyasî parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alınmış bulunan partiden ke
sin olarak çıkarma kararları hakkında 58 inci madde 
hükümleri uygulanmaz./ 

B) (A) bendi gereğince bir siyasî partiden kesin 
olarak çıkartılan veya çıkartılmayıp da bir siyasî 
partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri, çıkart
ma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma 
kararının kendilerine yazı ile bildirilmesinden başlaya
rak beş yıl süre ile başka hiçbir siyasî partiye alına-
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maz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti liste
lerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde 
bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak 
kabul eden veyaJhut seçimlerde listesinde bağımsız 
aday olarak gösteren siyasî partiler hakkında da (A) 
bendi hükümleri uygulanır. 

Bir siyasî parti üyesinin o partiden bu bent ge
reğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kimse
nin işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hu
kukî sonuçlarının ortadan kalkması ile o kıimsenlin 
parti üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu 
kimsenin başka siyasî partilerde üye veya kurucu 
olmasını veyahut parti listelerinde 'bağımsız aday ola
rak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

97 nci madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu madde ile ilgi

li bir açıklamanız olacak mı efendim?... Madde üze
rinde söz alan sayın üye yok. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın 

üyeler adlarını lütfen yazdırsınlar efendim. 
Sayın Hamitoğulları, Sayın Yarkın, Sayın Tutum, 

Sayın Tan. 
Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

iki sorum olacak : 
1. Bir parti organının bir genelge veya bil

dirisi, üst organlarca reddedilmiş olsa bile, o parti 
hakkında kapatma davası açılabilecek midir?... 

2. Avrıntılı bir madde görünümünde olan bu 
103 üncü madde sonucunda memleketimizde zaten 
çok yavgın olan bürokrasiye bir de siyasal alanda 
çok karmaşık ve partilerin elini kolunu bağlayan, 
hatta partilere girmeyi bile engelleyebilecek (Yöne
ticiler için) sonuçlar doğurmaz mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, kıymetli arka
daşlarım. 

Bir organın yayınladığı genelge, üst. makamlarca 
kaldırılırsa, artık, partinin kapatılmasına mahal kal
masa gerek. Ancak, bu, bendenizin burada arz etti
ğim bir durumdur. Asıl bu kararı tatbikat verir. 
Tatbikatta mahkemelerin vereceği kararlara halel gel

memek üzere arz etmek istiyorum; parti organının 
yayınladığı genelgeyi daha yetkili organ kaldırırsa el
bette o parti sorumlu olmamak gerekir. O kişi hak
kında gereği zaten yapılır. 

İkincisi, «Bürokrasiyi karmaşık hale getirmez 
mi» dediler. «Partilere kimse kayıt olmaz» diye an
ladım. Bu madde daha çok teminat sağlayan bir 
maddedir. O itibarla, bu olmasa daha tehlikeli olur. 
Olduğu için daha teminatlıdır, daha kolay girilme-
ai i'kltiza eder. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, 103 
üncü maddenin 3/B bendinin ikinci fıkrasında «Bir 
siyasî parti üyesinin, o partiden bu bent gereğince ke
sin olarak çıkartılması halinde, bu kimsenin işlediği 
fiil, af veya sair suretle cezanın ve hukukî sonuçları
nın ortadan kalkmasıyla, o kimsenin parti üyeliği 
hakkı kendiliğinden geri döner» denilmektedir. 

Burada «O kimsenin parti üyeliği hakkı kendili
ğinden geri döner» ifadesinde, sanıyorum hukukî bir 
yanlış var gibi geliyor bana. Aslında, «O kimsenin 
üyelik hakkı kendiliğinden geri döner» değil, «O kim
se aynı partiye üye olma hakkını kazanır» şeklinde 
olması sanıyorum daha doğru olacaktır. 

Küçük bir örnekle sorumu sormak istiyorum : 
Bir kamu görevlisi 5 sene ağır hapis cezası giydiği 
takdirde bu kişi, müeb'beten kamu hizmetlerinden 
mahrum olmaktadır. Eğer bu kişi, ileride memnu 
hakların iadesi müessesesiyle bütün haklarını kazan
mış olursa, ancak memur olma hakkını kazanır. Ya
ni, diğer vatandaşlardan herhangi bir farkı kalmaz. 
Burada da böyle olması lazım. Parti üyeliği hakkının 
otomatikman geri dönmesi değil, partiye üye olma 
hakkını kazanmış olması gerekir. Komisyonda aynı 
fikirde ise böyle bir düzeltmeyi düşünürler mi?... 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, kıymetli arka
daşlarım; 

Sayın Yarkın'ın düşündüğünü açıklaması, ben
denizi kendisine teşekkür etmeye mecbur etti. Yal
nız, arz edeceğim husus biraz farklıdır. Arz edeyim, 
eğer kendileri tatmin olmazsa değiştiririz. 

Burada deniyor ki, «Siyasî parti üyesinin o par
tiden bu bent gereğince kesin olarak çıkarılması ha
linde, bu kimsenin işlediği fiil af veya sair suretle 
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cezanın veya hukukî sonuçlarının ortadan kalkma
sıyla o kimsenin parti üyeliği hakkı kendiliğinden ge
ri döner.» 

Sayın Yarkın'ın buyurduklarına göre, o kimse par
tiden çıkartılmıştır. Ancak, yeniden üye olma hakkı 
doğar anlamında sanıyorum. 

Buradaki kasıt, o partiden affedildiğine göre, üye
lik hakkının kendiliğinden doğması, o kişiye «Gel ka
yıt ol» diye bir kayıt olma külfeti veyahut aidatı 
vesaire tahmil etmeden «Buyur efendi, senin üyeli
ğin vardır, mevcuttur» demek gibi bir fark vardır 
aramızda. Bu, affedilmiş, bütün haklarını iktisap et
miş kişi lehine olduğu için bu şekilde kalmasını biz 
arzu ederiz Sayın Yarkın da itiraz etmezse. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Tutum. 

CAHtT TUTUM — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

103 üncü maddenin birinci fıkrası, aslında 648 sa
yılı Kanunda da aynı savruk hukukî düzenlemelere 
veya ifadelere güzel bir örnek teşkil ediyor kanımca. 
«Parti mevzuatı» diyor. Böyle bir deyim duymadım. 
Bövle bir hukukî deyim yok. «Diğer parti mevzua
tının, bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
deler hükümlerine aykırı olması» deniyor. «Parti 
mevzuatı» diye bir hukukî terim geçiyor belki; ama 
«Parti mevzuatı» diye bir deyim olamaz. Acaba bu
na neler giriyor?... Bunu Komisyonun açıklamasını 
istivorum. «Parti mevzuatı» deyimine neler girmekte
dir?.. Kararlar girmekte midir, yetkili organların al
dığı kararlar girmekte midir?. 

ikinci sorum, «Kanunun dördüncü kısmında yer 
alan hükümlere aykırı olması hali «Yani, partinin 
(648 sayılı Kanunda da vardı bu.) ittihaz ettiği bazı, 
(buradaki ifadeye göre), mevzuat kavramı içine gi
rebilecek olan birtakım tasarrufları olabilir. Bu ta
sarrufları, eğer Kanunun dördüncü kısmında yer alan 
hükümlere aykırı düşerse, derhal kapatma nedeni ola
rak işleme konacak. 

Dördüncü kısımda yer alan maddelerden bir ta
nesi dikkatimi çekti, 95 inci madde... 

Sayın Başkan, 95 inci madde, «Siyasî partilerin 
çeşitli kararları ve eylemlerinin parti tüzüğüne uy
gun olması zorunludur» diyor. Ne olacak uygun ol
mazsa?... Yani, parti tüzüğüne aykırı bir karar ve
ya eylem ortaya çıktığında, bunu nasıl değerlendi
recek Anayasa Mahkemesi?... Veya bu kararlar, eğer 
mevzuat kavramına dahilse, parti mevzuatı kapsa
mında ise herhangi bir partinin almış olduğu düzen-
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leyici bu tür tasarrufların, parti tüzüğüne aykırı ol
ması yasaklandığına göre dördüncü kısımda, nasıl 
bir tespit yapılacak, nasıl bir hukukî kargaşaya mani 
olunabilecek?... Bunları işaret etmek istiyorum. Aca
ba, böyle bir hukukî müphemiyet görmemekte mi
dirler?... Sayın Komisyondan bir açıklama yapma
larını rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, Sayın Tutum, par
ti mevzuatının ne olduğunu açıklamamızı İstediler. 
Sanıyorum bir arkadaşımız bu mevzuatın konmasını 
istemiş idi. Eski metinde de vardı zaten. Parti mev
zuatından maksadımız şudur : Eğer partiden çıkarı
lan herhangi bir tasarruf, yetkili merciden çıkarılan 
bir tasarruf bir hadiseye, bir olaya, bir kişiye, bel
li, muayyen olaylara müteallik ise, o, parti mevzuatı 
olmaz; ama parti teşkilatının tümü ona riayet et
mek zorunda ise, o, parti mevzuatı içerisindedir. Bi
zim inanışımız budur. 

Bir de 95 ile ilgili bir soru sordular : Dava açıl
dığı takdirde elbette inceleyecektir Anayasa Mahke
mesi, eğer parti tüzüğüne ve Dördüncü Kısımda tes
pit edilen hükümlere de aykırı ise elbette bunun ka
patılmasına karar verecektir. 

Cevabım müspettir. 

BAŞKAN — Teşekkkür ederim. 
Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım; 
103 üncü maddenin incelenmesinden şu sonuç çık

maktadır : Parti organ, merci ve kurullarıyla üyele
rinin faaliyetlerinin Tasarının Dördüncü Kısım hü
kümlerine aykırılığı hem siyasî partilerle ilgili yasak
ları inceleme kurulunca değerlendirilmektedir hem 
de Anayasa Mahkemesince değerlendirilmektedir. 

Acaba Komisyonumuz aynı konunu iki farklı 
organ, Anayasa Mahkemesi ve bir de menşe itibariy
le Yargıtaydan geldiklerine göre üyeler, Yargıtay men
supları tarafından aynı konunun değerlendirilmesinin 
yaratacağı farklılığın ortaya çıkaracağı sorunlardan 
endişe etmişler midir, bu sorunlar düşünülmüş mü
dür?.. Sormak istediğim bir nokta bu. 

ikinci sormak istediğim nokta : Parti listelerin
den, bağımsız adaylıktan söz edilmektedir bu mad
dede. Acaba Komisyonumuz, parti listelerinden ba
ğımsız adaylık müessesesini benimsediği şeklinde 
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yorumlayabilir miyiz bu düzenlemeyi?. Bir de bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Yazar. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın arkadaşlarım; 
Partilerle ilgili yasakları inceleme kuruluna git

me ile Sayın Tan'ın 103 üncü maddenin bir ve ikinci 
fıkralarını ilgilendiren konu arasında ilgi pek yok
tur. O ayrı bir konudur, bu ayrı bir konudur. 

Bir de, partilerle ilgili yasakları inceleme kuru
lunun görevi, aslında, dava açılmasına yeter derece
de, gerek fiil gerek deliller, müsait mi değil mi?... 
Ondan ibarettir. Kurulun görevi, fiillerin ve delille
rin takdirine taalluk etmez. Delillerin ve eylemin hu
kukî mahiyetinin ve değerinin takdiri münhasıran 
mahkemeve aittir. Kurul dava açmaya yeterli delil 
ve fiil, yani eylem, dava açılmasını gerektirir mahi
yette olup olmadığı ile bunun delillerinin dava açma
ya yeter olup olmadığını tespitten ibarettir. Kaldı ki, 
buradaki, Sayın Tan'ın sorduğu eylemler başkadır. 
Anayasa Mahkemesine intikal ediş başkadır kuru
la gidecek evlem başkadır. 103 üncü maddenin bir ve 
ikinci bentlerindeki hallerde zaten kurula gidilmez. 
Kurula, ancak üçüncü bentteki halde gidilebilir, bir 
ve ikinin kurulla ilgisi yoktur. 

Son sorusu da, sanıyorum, «Bağımsız adaylığı ka
bul etti mi, etmedi mi?» diyorlar. Bir kanunda her
hangi 'bir müesseseden bahsedilmesi o müesseseyi dü
zenleyecek kanuna etkili değildir. Bir müesseseden 
bir kanun bahseder, ama bir başka kanun o mües-
sesevi ya var eder ya yok eder; ona etkili değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 103 üncü mad
desinin (B) işaretli bölümünün ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederim. 

Remzi BANAZ 

MADDE 103. — (B) İkinci fıkra. 
Bir siyasî parti üyesinin yukarıdaki hükümler ge

reğince o partiden kesin olarak çıkartılması halin
de bu kimsenin partiden kesin olarak çıkartılmasına 
sebep olan suçunun veya cezasının af ya da sair su
retlerle hukukî sonuçlarıyla birlikte ortadan kalk

ması üzerine o kimsenin partiye üye olma hakkı 
kendiliğinden geri döner ve bu kimsenin başka si
yasî partilerde üye veya kurucu olmasını yahut par
ti listelerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini 
engelleyen yasaklar da kalkar. 97 nci madde hükmü 
saklıdır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 103 üncü mad

desinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasının Yüce 
Meclisin takdirine sunulmasını saygıyla rica ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
Birinci fıkranın mevcut üçüncü bendinin dördün

cü olarak numaralanması, yeni üçüncü bent olarak 
şu metnin eklenmesi : 

«81 inci maddenin üçüncü bendi hükümlerine 
aykırı hareket edilmesi.» 

BAŞKAN — Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygı değer 

arkadaşlarım; 
Ben, 103 üncü maddenin son fıkrası üzerinde du

ruyorum. Burada diyor ki, «Bir siyasî parti üyesinin 
o partiden bu bent gereğince kesin olarak çıkartıl
ması halinde bu kimsenin işlediği fiil af veya sair 
suretlerle cezanın ve hukukî sonuçlarının ortadan 
kalkması ile o kimsenin parti üyeliği hakkı kendili
ğinden geri döner.» 

Bunun bir bölümünü ele alacağım, «Bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve huku
kî sonuçlarının ortadan kalkması ile o kimsenin parti 
üyeliği kendiliğinden geri döner...» 

Önce, bu cümle Türkçe bir cümle midir?. Bu ko
nuda tereddüt ediyoruz. Bir. ' 

İkincisi, fiil afla ortadan nasıl kalkar?. Bir suç 
işlenmiştir, bir fiil vardır ortada; birisi dayak yemiş
tir, bir hırsızlık yapılmıştır, ama «afla bu fiil ortadan 
kalkması halinde» diyoruz. Afla, fiil ortadan kalkmaz. 
Afla, fiile isnat edilen suç ortadan kalkar veya bu 
fiile karşılık verilen ceza ortadan kalkar. Önergemiz 
önce bunu düzeltmeyi amaçlamıştır. 

İkincisi, bu fıkradan bütün fiillerin Ceza Kanu
nuna göre suç teşkil etmesi gibi bir anlam da taşı
maktadır. Bir üyenin siyasî partiden çıkarılmasını 
gerektiren fiiller her zaman Ceza Kanununa göre suç 
teşkil etmeyebilir. Bu da dikkate alınarak madde ye
niden düzenlenmiştir. Değiştirdiğimiz kısım aynen 
şöyledir : 

«Bu kimsenin partiden kesin olarak çıkartılması
na sebep olan suçunun veya cezasının af yada sair 
suretlerle hukukî sonuçlarıyla birlikte ortadan kalk
ması üzerine.» 
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Bu şekilde değiştiriyoruz, bu maddedeki biraz ön
ce okuduğum kısmı. O kimsenin partiye üye olma 
hakkı kendiliğinden geri döner diyoruz. Bunu biraz 
önce Sayın Yarkın da açıkladılar; üyelik hakkı de
ğildir, üye olma hakkıdır kendiliğinden geri dönen. 
Düzenlememizin hem maddenin Türkçesini ve hem 
de hukukî hataları düzeltmeye yönelik olduğu ka
naatindeyiz. Yeni bir şey getirmemektedir. Sayın 
Komisyonun uyacağı umuduyla önergemizi takdirle
rinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Buyurun Sayın Komisoyn. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın arkadaşla
rım; 

Sayın Banaz'ın buyurdukları hususa bir açıklık 
getirmek gerekir. «Af ile fiil ortadan kalkmaz» de
diler. Bunun doğru olan kısmı var, yanılgılı olan kıs
mı da var. Âfîler iki türlüdür; (Cumhurbaşkanının 
tahfifi başka) birisi genel af, birisi de özel aftır. Ge
nel af suçluluğu dahi ortadan kaldırır, eylemi yok 
farz eder, genel affın anlamı budur. Onun içindir 
ki, genel affa dahil olan eylemler de takibat ve tah
kikat dahi durur. Halbuki özel af ise; fiili ortadan kal-

, dırmaz, sadece cezayı ortadan kaldırır; azaltır, çoğaltır, 
ama bunun sonucu olarak da; dava yürür, neticeye va
rılır. Neticede özel affa dair ahkâm uygulanarak ya be
raat o yahutta belli edilen cezanın tespitine karar verilir. 
O itibarla fiilin ortadan kaldırılması hali afta da var
dır. 

Gelelim üyelik hakkının geri dönmesine : Bura
da arzu edilmiş olan evvelki kararda da, eski kanun
da da öyle, arzu edilen şey; biraz evvel Sayın Yar-
kın'a cevap olarak arz ettiğini gibi, üyelik hakkını 
olduğu gibi müessese kabul ediyor, ayrıca üyeliğini 
kabul ediyor, ayrıca üye olma hakkını kabul edecek 
olsa, senin üye olmaya hakkın vardır, gel kaydını yap
tır, aidatını da ver demek gerekir. Halbuki yasa ko
yucu, eskisi veya şimdi takdim etmek istediğimizde; 
o külfete dahi tahmil etmeden, efendi sen arkadaşı-
mızsın, üyemizsin, her zaman bütün haklan haizsin, 
ayrı bir işleme gerek yoktur diyor. Kabul elbette Yü
ce Kurulundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Banaz'ın önergesine Ko

misyon katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin 
dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yolga, redaksiyonla ilgili önergenin ya
nında bir de; «81 inci maddenin 3 üncü bendi hü
kümlerine aykırı hareket edilmesi» şeklinde bir metin 
ekliyorsunuz. Sayın Yolga, bu önergenizle ilgili bir 
açıklamanız olacak mı?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

önergem gerçekten 105 inci madde konusundaki bir 
sıkıntıdan ileri geliyor, fakat oradan buraya nakle
dilecek hüküm 103 üncü maddeyi ilgilendirdiği için 
o şekilde yazmış oldum. Binaenaleyh, asıl mesele hak
kında bir miktar izahatta bulunmam gerekiyor. 

Sayın Başkanım; Anayasanın 69 uncu maddesinin 
8 inci fıkrası son derece önemlidir. Yabancıdan yar
dım alınmasını, emir alınmasını ve yabancının Tür
kiye'yi yıkmaya matuf hareketlerine yardım etme
sini yasaklıyor. Bu, o kadar önemli ki, hakikaten 81 
inci maddede «bağımsızlığın korunması» kenar başlığın 
görüyoruz. Binaenaleyh, bu hükmün Siyasî Partiler Ka
nunu Tasarısına gereği gibi yansıması istikametinde 
bir miktar çaba sarf ettim. 

68, 81 ve 117 inci maddeler hakkında önergelerim 
oldu. Burada asıl mühim nokta sanıyorum açıkta ka
lıyor, bu kapatma noktasıdır. Çünkü, Anayasanın 69 
uncu maddesi gayet haklı olarak bu fiilleri işleyen 
partilerin temelli kapatılacağını söylüyor. 

Şimdi, 81 inci madde 105 inci maddede zikredi
lenler arasında. Yalnız, şu durumu görüyoruz; yaban
cı yardımı ve ona alet olmanın kendine özel husu
siyetleri var. Yardım alenî olmaz, ancak el altından 
ve bir iki kişi arasında cereyan eder, emir alenî alın
maz, hiçbir parti ben yabancı emellerine hizmet edi
yorum demez, böyle özelliği olan bir fiilin 105 inci 
madde sayesinde karşılanıp karşılanamayacağını ve 
partinin kapatılıp kapatılamayacağını aradığımızda şu 
güçlüklerle karşılaşıyoruz; bir defa 105 inci madde
nin (a) bendinde suçun kesif şekilde işlenmesi şartı 
konuyor. Halbuki arz ettiğim gibi bir parti yabancı 
bir devletten yardımı kesif bir şekilde, yani yaygın 
ve yoğun biçimde almaz. Özelliği vardır bunun. 
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Bir fıkrasında, (b) bendinde; «Bu işlerin partinin 
merkez karar organı veya merkez yönetim organı ve
ya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel 
kurulu yahut bu grubun yönetim kurulunca zımnen 
veya sarahaten benimsendiğinin sübuta ermesi.» de
niyor. Bunu da sübuta erdirmek son derece güçtür. 
Arz ettiğim gibi, yabancıdan yardım ve emir alma
nın özelliği dolayısıyla. 

Sonra üçüncü güçlük şu noktada beliriyor; hiç ol
mazsa bendenizin anlayışına göre; Bu konudaki ka
patma kararları, yani 81 inci maddeyle ilgili kapatma 
kararları Cumhuriyet Başsavcılığınca ancak resen açı
labilir denmiştir, bu nokta üzerinde hatta müzakere 
oldu, bunun sarih bir anlamı var, bunu biliyorum, 
çünkü o müzakere esnasında belirtildi; hükümet devre 
dışı bırakılıyor. Halbuki yabancı müdahalesiyle ilgili 
konularda, Cumhuriyet Başsavcısının fazla oynayabi
leceği bir rol olduğuna inanamıyorum, çünkü o im
kânlara sahip değildir. Bu hükümet işidir. Dolayısıy
la bendeniz belki yanılıyorum, o zaman tashih bu-
yurulur Komisyon tarafından, 81 inci maddenin 105 
inci maddedeki kapatma hükmü sayesinde gereğince 
karşılanamadığı izlen'imindeyim. Özellikle yardım ve 
emir alma konusunda. 

Dolayısıyla aslında 81 inci maddenin tümüyle 103 
üncü maddeye nakledilmesini temenni ederdim, fa
kat mazur görülmesini rica ettiğim hukukî acemilik 
dolayısıyla o kadarına gidemedim, hiç olmazsa yar
dımlar bakımından, yani 81 inci maddenin 3 üncü 
bendi bakımından hükmün 103 üncü maddede yer 
almaşını öneririm. 

Bunun da sebebini kısaca arz edeyim; 103 üncü 
madde aslında bir bakıma belgeli suç maddesidir. Bi
rinci ve ikinci bendlerinde parti tüzüğü olacak, prog
ramında yer alacak, partinin kararlarında genelgele
rinde vesaire, yani bir belge ile işlenen kanuna aykırı 
hareketler fıkralarıdır bu birinci ve ikinci bentler. 
Üçüncü bendin (a) ve (b) fıkraları dahil anlamı ise; 
üyeler suç işleyecek, onun üzerinde durulacak ve veri
lecek karara rağmen parti onları kesin ihraçtan yahut 
elçektirmeden kaçınacak, inat edecek. O zaman an
cak kapatmaya gidiliyor. 103 üncü madde tamamıyla, 
bu 81 inci madde konusundaki benim endişemi hiç 
olmazsa karşılamıyor. Binaenaleyh, oraya bir üçün
cü bent eklenmesini ve mevcut bendin dördüncü bent 
haline getirilmesini önerdim. 

Tekrar ediyorum: önerimin biraz acemice oldu
ğunun farkındayım; fakat tüm maksadım, belki mes
lek icabı; fakat demin arz ettiğim üzere, Meclisin 

de paylaştığından katiyetle emin bulunduğum, has
sasiyet dolayısıyla bu yabancı müdahalesi üzerinde 
durmaktayım ve o partilerin kapatılması konusunda 
bir açıklık, bir boşluk olduğu intibaındayım. Onun 
için bu önergeyi sundum; anlamı budur. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Yolga'nın önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Başkanım, Sayın Yolga'dan 
bir şey sormama izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Efendim, soru sormanız mümkün 
değil, fakat eğer konuşması içerisinde anlayamadığı
nız bir husus varsa tabiî sorabilirsiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Evet, açıklık getirmesi bakımından 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Anlayamadığım nokta şurası: 81 
inci maddenin 105 inci maddede bulunmasına rağ
men yetersizliği, bu fiilin kesif olarak işlenmesi, bir 
mihrak haline gelmesi şartlarına bağlı olduğundan 
ileri geliyor sanıyorum bu endişeniz. Halbuki bu 103 
üncü maddenin içerisine dahil edilirse bunda kesafet 
ve mihrak olma aranmayacaktır ve öyle olması ge
rekir buyurdunuz; anladığım bu. 

Böyle olunca, biz bunu 103 üncü maddeye 81 inci 
maddenin üçüncü bendi olarak koyarsak, bir de 105 
inci maddedeki 81 inci maddenin bu sefer tekerrürünü 
nasıl izale edeceğiz?.. Onu söyler misiniz lütfen. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Onu demin bir 
nebze ima ettim. Tümüyle 81 inci madde 103 ün
cü maddeye nakledilebilir; fakat ben bu yabancı yar
dımı konusundaki hassasiyet dolayısıyla böyle bir 
metin önermiş oldum. Farzumuhal 103 üncü madde
deki bu önergem kabul edilirse, o zaman gereken 
sarahat 105 inci maddede verilebilir, «81 inci mad
denin birinci ve ikinci bentleri» denebilir. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — O zaman 105 inci maddenin 81 
inci maddeyle ilgili kısmında bir tadilat yapmak ik
tiza eder. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Tabiî «fendim. 
Sayın Başkanım, izninizle tekrar edeyim: Ben me

seleyi vazediyorum. Bunu en isabetli şekilde hallede
cek olan Komisyondaki arkadaşlarımızdır. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Sayın Yolga, 117 nci maddede cezaî 
müeyyide vardır; acaba sizi tatmin eder mi? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Anladığım kada
rıyla o kişileri ilgilendiriyor. Bendeniz burada kapat
ma noktası üzerindeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Anladım efendim, teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, bir tekerrür olmaması için, 105 
inci maddenin 81 inoi maddeyle ilgili kısmında bir 
tadilat yapmak ve şunu demek gerekir: 105 inci 
maddede birçok madde numaraları var; bir tanesi de 
81'd'ir. O 81 yerine, «81 inci maddenin bir ve ikinci 
bentleri» denildiği takdirde, Sayın Yolga'nm ileri 
sürdüğü hususu da (ki, aslında haklıdır; doğrudur) 
buraya yerleştirdiğimiz takdirde bir tekerrür olmaz. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Yazar, müsaade eder
seniz, Komisyonun bu husustaki görüşüne Başkan
lıkça katılmak mümkün değil. Bizim İçtüzüğümüze 
göre bir tekriri müzakere söz konusu değildir. Oysa 
105 inci madde daha evvelki birleşimlerde oylanmış 
ve kesin halini kabulle almıştır. Bu nedenle, 105 inci 
maddedeki, 80, 81, 82, 83 vesair maddeler üzerinde 
herhangi bir değişiklik yapmamız artık mümkün gö
rülmemektedir efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — O takdirde Sayın Yolga'nın öner
gesine katılmak mümkün olmuyor efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Yolga'nın önergesine Komis

yon katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum: Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

3 . 3 . 1983 O : 2 

Sayın üyeler, 103 üncü maddeyi... 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, redaksiyonla il

gili bir arzım olacak efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, sondan ikinci fık

rada, bu fiille ilgili fiilin af veya sair suretlerle kalk
ması ile ilgili önerge kabul edilmedi. Mevcut me
tinde, «Bu kimsenin işlediği fiil af veya sair suretlerle 
cezanın ve hukukî sonuçlarının ortadan kalkması» 
deniliyor. «Ortadan kalkması» nedir?.. Cezanın ve 
hukukî sonuçlarının. Burada «fiil» kelimesi açıkta ka
lıyor. O halde redaksiyon bakımından, «İşlediği fii
lin af veya sair suretlerle cezanın ve hukukî sonuç
larının ortadan kalkması:..» denilmesinin daha uygun 
olacağı kanısındayım; yani «fiil» kelimesi yerine 
«fiilin», «cezanın» kelimesi yerine «cezasının» olması 
gerekiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Doğrudur Sayın Başkanım, kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon zaten daha 
evvel getirdiği yeni metinde, (B) bendinde iki yerde 
geçen «(A) fıkrası» yerine «(A) bendi» şeklinde ge
rekli düzeltmeyi yapmıştır. Bu kere de Sayın Bilge'nin 
redaksiyonla ilgili teklifine katılmışlar ve sondan ikinci 
fıkra «Bir siyasî parti üyesinin o partiden bu bent 
gereğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kim
senin işlediği fiilin af veya sair suretlerle cezasının 
ve hukukî sonuçlarının...» şeklini almıştır. 

Bu değişikliklerle 103 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler... 
103 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 17.20 

..<••• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.40 

BAŞKAN : Başkanvekiii Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 67 nci Birleşimin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

Siyasî Partiler Kanun Tasarısı ve Anayasa Komis
yonu Raporu üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Sayın üyeler, Anayasa Komisyonunun 116 ncı 
maddeyle ilgili tezkeresini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Komisyonu

muzda bulunan 116 ncı maddesi, ilgili önerge ile bir
likte yeniden incelenmiş, önerge benimsenmediğinden 
tasarıdaki metnin aynen muhafaza edilmesi uygun 
görülmüştür. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, 116 ncı maddeyi 

yeniden eski biçimiyle muhafaza ettiğinizi beyan edi
yorsunuz. Ancak, ne var ki, 116 ncı madde tasarının 
47 nci maddesindeki fiillerle ilgili cezaları getirmiş 
bulunmaktadır. Oysa, Birleşimin sabahki Oturumun
da 47 nci madde metinden çıkartılmıştır. Buna göre, 
116 ncı maddenin artık bu metin içinde yer alması 
mümkün görülmemektedir. 

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

Gerçekten Sayın Başkanımız çok haklı bir nok
tayı açıkladılar. Bizim notlarımız arasında da 47 nci 
madde metinden çıkarılırsa, bunun da metinden çı
karılmasını talep edeceğimiz yolunda bir ibare var. 
41'den 53'e kadar olan maddeler çıkarılınca, bunun 
da metinden çıkarılması doğal bir sonuçtur. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın üyeler, sabahleyin kabul buyurmuş olduğu

nuz kesin karara göre, tasarının 41 inci maddesinden 
53 üncü maddesine kadar, olan bölümü çıkmış oldu
ğundan, 116 ncı maddenin uygulama imkânı kalma
mıştır. Bu nedenle 116 ncı maddenin tasarıdan çıka
rılması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 ncı madde tasarıdan çıkartılmıştır. 

117 nci maddeyle ilgili olarak Komisyondan ge
len tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Yedinci Kı

sım, Ceza Hükümleri arasında yer alan «Kanuna 
aykırı bağış, kredi ve borç alınması» başlıklı tasarı
nın 117 nci maddesi, verilen önergeler ve Genel Ku
rul görüşmeleri göz önünde bulundurularak yeniden 
düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

Kanuna aykırı bağış, kredi ve borç alınması 
Madde 117. — 68 inci madde hükümlerine aykı

rı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden 
parti sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır. 

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

Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar veya 
yabancı gerçek ve tüzelkişilerden yardım ve bağış ka
bul edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBÎ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım, izin verirseniz bir açık
lama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, açıklamanızı yapın, on
dan sonra da söz isteyen sayın üyelere söz vereyim. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Efendim, bu maddenin «69 uncu mad
deye» diye başlayan ikinci fıkrasının ikinci satırında
ki «fıkra» kelimesinden sonra «hükmü» kelimesinin 
ilave edilmesi lazım. Bir daktilo hatası olmuştur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 117 nci madde üzerin

de söz isteyen sayın üye?.. Sayın Gürbüz, Sayın Mu-
ratoğlu, Sayın Tosyal... Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anayasamız 69 uncu maddesi ile denetleme yetki

sini Cumhuriyet Başsavcılığına iki bölüm halinde 
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vermiştir. Birinci bölümde parti kurulduğu zaman 
tüzük, program, kuruluşu, kurucuların hukukî duru
mu gibi, başlangıcındaki denetleme ve sonra faali
yetlerini takip görevini vermiştir Cumhuriyet Baş
savcısına. Malî yönden denetimi Anayasa Mahkeme
sine vermiştir. 

Maddemizde, 68 inci madde hükümlerine aykırı 
olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden 
parti sorumlusu hakkında üç aydan bir yıla kadar 
ve diğerinde yine aykırı olarak kredi ve borç veren
ler hakkında da cezaî müeyyideler gelmiştir. 

Uygulamada kolaylık sağlanması ve tutanaklara 
geçmesi yönünden, Komisyondan açıklanmasını is
tediğim hususlar vardır : Malî yönden denetimde, 
daha önce incelediğimiz gibi, Anayasa Mahkemesi
ne Bütçe ve Kesinhesap raporu gelmektedir. Hal böy
le olunca, 68 inci maddeye aykırı olarak bağışta bu
lunan kimseyi veya 69'a göre kredi ve borç veren 
kimseyi kim tespit edecektir? 

Anayasa Mahkemesi hesaplarda bir eksiklik gör
düğü zaman bunu Cumhuriyet Başsavclığına mı ve
recektir veya mahallî savcılıklar bu konuda evrak 
inceleme yapabilecek midir? 

Mahallî savcılık, bir partiye bağış yapıldı diye 
ihbar aldığı zaman partinin evraklarını inceleyebile
cek midir? 

Hesap yönünden Cumhuriyet Başsavcılığı resen 
inceleme yapabilecek midir? 

Bu konularda yarın uygulamada yanlışlıklar çı
kabilir, yasa dışı uygulamalar istenebilir veya ya
pılmıyor zannedileblilir. Çünkü seçim önleri (Hatır
larsınız veya geçmiş dönemlerde duyulmuştur) bazı 
partilere yardım ediliyor denebilir, para yardımı ya
pıldı denebilir, kredi verildi denebilir, borç verildi 
denebilir. Bu tip tahkikatları Cumhuriyet Başsavcı
lığı mı yürütecek, yoksa mahallî savcılık bu konuda 
bir ihbar aldığı zaman resen partinin evraklarını in
celeyebilip hesaplarını tetkik edebilecek mi? Anaya
sa Mahkemesi hesapları incelediği zaman, bunlara 
muttali olduğu anda mı bunu savcılığa bildirebile
cek? Bu konuda Komisyonca açıklama yapılırsa, 
yarın uygulamada tutanakların incelenmesi yönün
den yararlı olur düşüncesindeyim. 

Tüm Kurula saygılar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Bu 117 nci maddenin ilk fıkrası şöyle diyor : 
«68 inci madde hükümlerine aykırı olarak bağışta 
bulunan kimse ve bağışı kabul eden parti sorumlu
su, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır». 

Şimdi Tasarının 77 nci maddesinin üçüncü fık
rasını okuyorum; bu fıkrada diyor ki: «Anayasa 
Mahkemesi, inceleme ve araştırmaları sonucunda, o 
siyasî partinin gelir ve giderlerinin doğruluğu ve ka
nuna uygunluğu hakkında veya kanuna uygun olma
yan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazi
neye gelir kaydedilmesine karar verir.» 

Şimdi, bağış ile gelir arasında herhalde bir fark 
olmamak icap eder. Hazineye irat kaydj meselesi 
açıkta kalıyor. Görülüyor ki, usulsüz gelirler, ki bu
na bittabiî bağışlar da dahildir; bu maddeye göre, 
bunların Hazineye irat kaydına karar vermek Ana
yasa Mahkemesine ait olduğuna göre, bu maddenin 
görüşülmesi de Anyasa Mahkemesine ait olmak icap 
eder. Zira, bidayet mahkemesi gelirin usulsüz oldu
ğuna karar verdiği takdirde, mahkûmiyet hükmünü 
tesis ettiği takdirde, bu bir muhkem kaziyye halini 
alabilecektir. O takdirde, irat kaydı meselesi de 
Anayasa Mahkemesi için bağlayıcı oluyor; yani Ana
yasa Mahkemesinin karşısına bidayet mahkemesi bir 
muhkem kaziyye ile çıkmış oluyor. 

işte bu sebeple, 117 nci maddede geçen 68 inci 
maddeye açıklık getirmek lazımdır kanaatimize gö
re. Bu ceza ile birlikte 'irat kaydı meselesi herhalde 
Anayasa Mahkemesine ait olmak icap eder. Şayet 
öyle kabul edilmiyorsa, mahkûmiyet kararını veren 
bidayet mahkemesi, Hazineye irat kaydına da ka
rar verebilmelidir. 

işte bu iki yönden kanatime göre, 117 nci mad
denin ilk fıkrası, 77 nci maddenin üçüncü fıkrası 

, ile çelişmektedir; takdir Yüce Kurula aittir. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muratoğlu, yalnız yeni getirilen metinde, 

daha sonraki cümle malumuâliniz çıkarılmış bulun
maktadır; yani ayrıca bir müsadereye karar verilme, 
iade olunması keyfiyetini daha evvelki konuşmalar
la ilgili olarak çıkarmışlar efendim. 

ENÎS MURATOĞLU — İrat kaydı yok, ceza 
vermek var. 

Şimdi, bağışın usulsüz olduğunu kabul ettiği tak
dirde bidayet mahkemesi, mahkûmiyet kararı veri
yor. O zaman ne oluyor, bir kesin hüküm çıkıyor 

Anayasa Mahkemesinin karşısına. 
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Ben diyorum ki, bu kabil ahvalde, bidayet mah
kemesi, Anayasa Mahkemesi için bağlayıcı bir hü
küm tesis etmiş oluyor. Bunu ya bidayet mahkeme
sine bırakalım, irat kaydına da cezaî hükümle bir
likte (Mahkûmiyet hükmüyle birlikte) bidayet mah
kemesi karar versin yahut irat kaydına karar veren 
Anayasa Mahkemesi cezaî hükmü de tesis etsin. İki
sinin, her iki müessesenin bir maddede gösterilmesi 
lazımdır demek isterim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Muraltoğlu. 
Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

maddede 68 ve 69 uncu maddeler geçmektedir; bun
ların numarası değiştiği için not alınırsa, yeniden 
yazıldığında bir maddî hataya düşülmemiş olur. 
Arz ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Tosyalı, teşekkür ederim, 
gerçekten 'bazı maddeler ilk Tasarıdaki biçime göre 
numaralanmıştır, oysa bunlar bitiminden sonra Ta
sarının, yeniden bir tasnife tutulmak suretiyle yeni 
numaralarını alacaklardır efendim; herhalde ona 
göre de, bu madde numaraları da değişeceikftir. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, 'buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekten bize durumu açıklama imkânını ve

ren Sayın Muratoğlu ve Sayın Gürbüz arkadaşları
ma teşekkür ederim. 

Sayın özer Gürbüz, «Mahallî savcılık partinin 
evrakına elkoyabilecek mi, aykırı hareket edenleri 
kim tespit edecek, nasıl tespit edilecek; ancak malî 
durumda mı tespit edilecek?» şeklinde bir soru yö
nelttiler. 

Bana öyle geliyor ki, 107 nci maddeyi okursak, 
bu sorunun cevabını bu madde içerisinde bulmak 
mümkün olacak. Kabul buyurduğunuz 107 nci mad
dede, «103, 105 ve 106 nci maddelerde söz konusu 
fiil ve haller hakkında bilgi edinen idarî merciler, 
edindikleri bilgiyi mahallî Cumhuriyet Savcılığına 
derhal ve yazılı olarak intikal ettirirler. Mahkeme
ler dahi, bu gibi fiil ve halleri öğrendikleri zaman 
durumu derhal mahallî Cumhuriyet Savcılığına yazı 
ile duyururlar. 

Cumhuriyet savcılıkları yukarıdaki fıkrada söz 
konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri der
hal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığı
na yazı ile bildirirler.» 

Bu maddeler ve bundan evvel kabul edilmiş bu
lunan 74 üncü madde, Komisyonumuzda çok tartı

şıldı ve Komisyonumuzun verdiği karar muvacehe
sinde gerçekten kanuna aykırı bir gelirin tespiti ha
linde Anayasa Mahkemesinin irat kaydı söz konusu 
olacağından, 117 nci maddede yeniden irat kaydı ya 
da müsadereye ilişkin hüküm çıkarıldı. 

Şimdi, uygulamada nasıl olacak?.. Uygulamada 
idarî merciler yahut ilgili mahkeme, savcılık, kanu
na, aykırı bir bağış ya da bir davranışı haber aldığı 
anda, kendisi partinin hemen evrakına, vesairesine 
elkoyamayacaktır. 107 nci madde sarih; Anayasa 
Mahkemesine bildirecektir, Anayasa Mahkemesi par
tinin kapatılması ya da parti hakkında gerekli 'kara
rı verdikten sonra, mahallî savcılık, mahallî mah
kemede dava açıp, tecziyesini isteyebilecektir yapan 
kişinin. 

Bizim ceza hükümleriyle ilgili YEDİNCİ KISIM' 
daki cezaları uygulama tamamen adliye mahkeme
lerine ait olduğunu yüksek huzurunuzda açıklamak 
istiyorum. Anayasa Mahkemesi hiçbir zaman, birisi 
5Q0, 1 000 lirayı aşan bir bağışta bulundu diye o ki
şiyi Anayasa Mahkemesine götürüp de, üç ay, beş 
ay mahkûmiyet kararı vermeyecektir. Bu ancak ma
hallî mahkemelere... Aslında bu mümkün de olamaz. 
Hakkâri'de, Hakkâri'nin bir ilçesinde bağışta bulu
nan bir kişiyi Anayasa Mahkemesine kadar getir
mek, orada evrak üzerinden de olsa, onu dinlemek 
külfetli olur; bizim düzenlememizde tamamen adli
ye mahkemelerini yetkili kılmışızdır. Bu yönden ar
kadaşlarımız endişe etmesinler. 

74 üncü (Zamanınızı almak istemiyorum) madde 
okunursa, orada bağışlar ve bu bağışların müsade
resi ile ilgili hükümler de var. 

Bilmiyorum, arkadaşlarımı tatmin edebildim mi? 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
117 nci madde ile ilgili olarak soru sormak iste

yen üye?.. Sayın Hamitoğulları ve Sayın Şengün so
ru soracaklar. 

Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlar; 
Değiştirilmiş 68 inci madde ve 69 uncu madde 

çerçevesinde siyasal partilerimize yapılacak bağış ve 
sağlanacak maddesel olanaklar son derece sınırlan
mıştır. 117 nci madde bu sınırlılıklara ek olarak, çok 
ağır müeyyideler getirmektedir. 

Şimdi, bu çerçeveler içerisinde partilerin, ki bi
raz önce değerli arkadaşlarım Devletten sağlanması 
temenni edilen yardımlar da gerçekleşmeyecek bir 
statü içine girmiştir, bunu izninizle «oyluyorum. Si-
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yasal partilerin elini kolunu bağlamış olmuyor mu
yuz; birinci sorum bu. Yani 117 nci madde ile ve 
oraya kadar uzanan arz ettiğim 68 inci, 69 uncu 
maddelerle siyasal partilerimizin elini kolunu 'bağlı
yor olmuyor muyuz? Bu birinci sualim. 

ikinci ve son sorum; şimdi siyasal partilerin pa
rasal sorunlara ilişkin ekonomi politiği var Sayın 
Başkanım. Bu maddeler muvacehesinde yaşamak is
teyen partilerin burada getirilmiş bulunan yasakları 
aşmadan yaşamaları bana mümkün görünmüyor. Bu 
maddelerle partileri gayri meşru bir düzleme itmiyor 
muyuz? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Hamitoğul-

lan. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTlBÎ ABBAS 

GÖKÇE — Teşekkür ederim efendim. 
«Siyasî partilerin elini kolunu bağlamış olmuyor 

muyuz?» diye buyurdular. Bir yandan şimdiye ka
dar kabul ettiğimiz maddelerde yasaklayıcı hüküm
ler getiriyoruz, hu yasaklayıcı hükümleri bir müey
yideye bağlamayalım mı? Yasaklayıcı hükümlere 
rağmen, partiler yine istedikleri gibi mi; yani sadece 
bu yasaklar metin arasında bir sözden ibaret kalırsa 
elbette ki kanun etkili olamaz. Bu yönden söylüyo
rum. «Yasakları asmadan partilerin yaşama imkânı 
yok» buyurdular Değerli arkadaşım. Neden olma
sın? Partilere 500 bin liraya kadar 'bağış var, parti
lerin üye aidatları var, milletvekillerinden alınacak 
aidatlar var, adaylardan alınan aidatlar var. Biz, hiç 
de aynı kanıda değiliz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
ÎSMAÎL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; madde 

başlığı ile maddenin içinde geçen bir i'bare üzerinde 
kısaca durmak 'istiyorum. Madde başlığında, «Ka
nuna aykırı bağış, kredi ve borç alınması» ibaresi 
kullanılmaktadır. Halbuki, madde içinde ise bu «Kre
di ve !borç» şeklinde değil, «Kredi veya borç alma» 
şeklinde geçmektedir. Bu bir redaksiyonu gerektire
bilir sanıyorum; bu bir. 

Sayın Başkanım; 
ikincisi, burada «Kredi alma» nedir, «Borç al

ma» nedir? Sanıyorum bunların açıklanmasında bü
yük yarar vardır. Acaba buradaki «Kredi alma» 
kredi açma anlamına mı kullanılmıştır, yoksa benim 

şahsen bilmediğim kredi alma ve borç alma arasın
da bir fark var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Komisyon adına Sayın Erginay, buyurunuz efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-

GlNAY — Sayın Başkan; başlıktaki, «Ve» kelime
sinin «Veya» olmasına bir itirazımız yok. Yalnız, 
«Kredi» kelimesiyle «Borç» kelimesinin aynı mana
ya geldiğini düşünmüyoruz. Kredi bir borç verme 
vaadidir. Ortada bir fiil yoktur. Size kredi açıyo
rum demek, o miktarda sizin benden alacağınız pa
rayı şimdiden vaat ediyorum demektir. Borç ise, fii
len ödemedir. Bu itibarla kredi açtırmak zaten ya
saktır; çünkü kredi açtırmak bakımından, kredinin 
alınması fiilî gerçekleştiği takdirde suç ortaya çıka
caktır. Bir banka (Ki, buradaki «Kredi» lafı zaten 
daha çok bu müesseselere racidir) kendisine kredi 
açmayı kabul ederse, parti bunu kullandığı anda suç 
tekevvün edecektir; ama bir kimsenin bir kimseye 
borç vermesi demek, cebinden veya şuradan bura
dan, doğrudan doğruya para vermesi demektir. Kre
dinin demek kli bir vaat şeklinde, bir borç vaadi 
şeklinde nazarı dikkate alınması bakımından bu me
tinde kalmasında fayda mülahaza ediyoruz efen
dim. 

Binaenaleyh, Sayın Şengün'ün soruları zannede
rim bu şekilde cevaplandırılmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeler var. 

Yalnız onları okutmadan evvel önerge sahiplerine 
sorayım. 

Sayın Vardal, önergenize zannederim katılmış
lar. 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, önergeye ka
tıldılar. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz; işlem
den kaldırıyorum efendim. 

Sayın Yolga, sizin de önergeniz var. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

'ben de teşekkür ediyorum. Dikkate almışlar. Yaban
cı devletlerden alınacak yardımlar konusunda haki
katen bir tefrik yapmak gerekiyordu. Bir koopera
tiften alınan yardımla yabancılardan alınan yardım 
arasında fark vardı. Bunu nazarı itibara almışlar, 
çok teşekkür ederim. 
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Ayrıca, yaptığım bir maddî hatayı da düzeltmiş
ler. Bu bakımdan da kendilerine ayrıca teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga, 
Önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın Muratoğlu, madde üzerinde yaptığınız ko
nuşmada önergenizi de açıkladığınız için zatıâlinize 
söz vermiyorum. Zannederim önergeniz dikkate de 
alınmamış efendim. O nedenle önergeniz işleme ko
nulmuştur. 

Sayın üyeler; Sayın Muratoğlu'nün önergesi le
hinde veyahut aleyhinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. 

NECİP BlLGE — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Bilge söz 
istiyorlar. 

Önerge lehinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Bilge, buyurun efendim» 

NEClP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; bu 117 nci madde dolayısıyla bazı yasaklara 
aykırı hareket edenlere verilecek cezaların mahallî 
mahkemelerle ilgili olduğu, halbuki kapatana kararı
nın Anayasa mahkemesine ait olması dolayısıyla 
arada bazı çelişkiler doğacağı ileri sürülmekte, bu 
itibarla da bu ceza verme işinin dahi icabında Ana
yasa Mahkemesine devredilmesinin uygun olacağı 
belirtilmektedir. Kanımca bu mümkün değildir; çün
kü Anayasa Mahkemesinin görevi, Anayasamızın 
148 inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna gö
re, Anayasa Mahkemesi ya kanunların ve Meclis iç
tüzüklerinin, kanun hükmündeki kararnamelerin Ana
yasaya uygun olup olmadığını denetler veyahut da 
bazı yüksek görevlileri ceza bakımından yargılar. 
Kimleri yargılayacağı bu 148 inci maddenin üçüncü 
fıkrasında açık bir şekilde tayin edilmiş bulunmak
tadır. 

Binaenaleyh, onun dışında başka kimselerin ceza 
bakımından Anayasa Mahkemesine gitmeleri uygun 
değildir. Gerçi bu 148 inci maddenin son fıkrasında, 
Anayasa Mahkemesine Anayasayla verilen diğer gö
revlerin de «aklı olduğu belirtilmektedir; ama bu gö
revler Anayasanın diğer maddelerinde verilen görev
lerdir. Mesela dokunulmazlığın kaldırılması gibi. 
Yoksa diğer kanunlarla Anayasa Mahkemesine ay
rıca görev verilemez. Bu bakımdan önergenin uygun 
olmadığı kamsındayım. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
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Sayın Komisyon, daha evvel Sayın Muratoğlu' 
nun önergesi üzerinde görüşünüzü açıklamıştınız 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. îlave edeceğiniz 
husus bu. 

Sayın üyeler; Sayın Muratoğlu'nün önergesine 
Sayın Komisyon katılmadığını beyan etmektedir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması ikabul edilmemiştir. 

Saym üyeler; 117 nci maddeyi biraz evvel re
daksiyonla ilgili olarak yapılan değişikliğe göre ye
niden okuyorum efendim. 

«Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınma
sı, 

MADDE 117. — 68 inci madde hükümlerine ay
kırı olarak bağışta bulunan kimse ve bu bağışı ka
bul eden parti sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

69 uncu maddeye aykırı olarak kredi veya borç 
veren kimse ve bu kredi veya borcu alan parti so
rumlusu hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygu
lanır. 

Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar veya 
yabancı gerçek ve tüzelkişilerden yardım ve bağış 
kabul edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.» biçimindedir. 

Bu biçimi ile 117 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 117 
nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, oldukça yoğun ve sonuçta da yor
gunluk içinde olan bir çalışma yaptınız. Ne var M; 
elimizde Komisyondan gelen maddeler daha henüz 
epeyce bulunmaktadır. Bu nedenle gece çalışması 
yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
21,0K)'den itibaren gece çalışması yapılması hususu
nu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — O zamana kadar çalışma biterdi 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bittiği takdirde, zaten gece çalış
ması yapılmaz ki efendim. 

Sayın üyeler, 118 inci maddeyle ilgili olarak Ko
misyondan gelen tezkereyi okutuyorum. 



Danışma Meclisi B : 67 3 . 3 . 1983 O : 3 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Yedinci Kı

sım ceza hükümleri arasında yer alan «Askerî nite
likte veya savunmaya yönelik davranışlar» başlıklı 
tasarının 118 inci maddesi, verilen önergeler ve Ge
nel Kurul görüşmeleri göz önünde bulundurularak 
madde başlığı ve metni yeniden düzenlenmiş ve ilişik
te sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum efendim. 
Kanuna aykırı sair davranışlar 
Madde 118. — Bu Kanunun dördüncü kısmında 

yazılı yasak fiilleri işleyenler başka kanunlarda daha 
ağır bir cezayı gerektirmeyen hallerde altı aydan az 
olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, önergeniz dikka
te alınmış mı efendim?.. 

ENİS MURATOĞLU — Tamam efendim al
mışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın üyeler, 118 inci maddeyi Komisyondan gel

diği bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 118 inci madde kabul edil
miştir efendim. 

Sayın üyeler, 120 ve 121 inci maddelerle ilgili Ko
misyondan gelen tezkereyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Sekizinci Kı

sım, uygulanmayan kanun hükümleri ve yürürlükten 
kaldırılan Kanunu gösteren «Dernekler Kanununun 
40 inci maddesinin uygulanmayacağı» başlıklı tasa
rının 120 nci maddesi ile «Vicdan ve Toplanma Hür
riyetinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulan
mayacak Hükümleri» başlıklı tasarının 121 inci mad
desi, verilen önergeler ve Genel Kurul görüşmeleri 
göz önünde bulundurularak madde başlıkları ve me
tinleri yeniden düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

SEKİZİNCİ KISIM 

Uygulanmayan Kanun Hükümleri ve Değiştirilen 
Kanun Maddesi 

Uygulanmayan kanun hükümleri 

Madde 120. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sa
yılı Dernekler Kanununun 40 inci maddesi ile; 
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24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Vicdan ve 
Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanu
nun 2 nci ve 3 üncü maddeleri; 

Hükümleri siyasî partiler hakkında uygulanmaz. 
Değiştirilen kanun maddesi 
Madde 121. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
14 üncü maddesinin 11 inci bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«11. Siyasî partilerin, yasama meclisleri genel 
ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye 
ve il genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katı
labilmeleri için kendi tüzüklerine göre ilk genel kong
relerini yapmış olup, illerin en az yarısında oy verme 
gününden en az altı ay evvel bu illerle ve illere bağ
lı merkez ilçeler dahil yarıdan fazla ilçe teşkilatları
nı kurmuş bulunmaları veya ilk genel kongrelerini 
yapmış olmak kaydıyla Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde gruba sahip olmaları gereklidir. Bu esaslar dai
resinde seçime katılabilecek siyasî partileri tespit ve 
seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yeni
lenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki 
beş gün içinde ilan etmek.» 

BAŞKAN — Sayı üyeler, Anayasa Komisyonu 
120 ve 121 inci maddeleri görüşme yapılmaksızın 
Komisyona geri almış idi. Bu defa, 120 nci ve 121 in
ci maddeleri yeniden düzenlemiş ve her ikisini bir
leştirmek suretiyle yeni biı 120 nci madde meydana 
getirmiştir. Ayrıca «Değiştirilen Kanun maddesi» 
başlığı altında da yeni bir 121 inci madde düzenlen
miş bulunmaktadır. 

Evvela yeni 120 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. Sa
yın öztürk. 

Başka sayın üye?.. Yok. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Gözlemim odur ki, genelde özel ve resmî bir işin 
bitimi duygusal olarak aceleye gelir. Büyük işler için 
bu eğilime iradî olarak karşı çıkmak lazımdır. Şu an
da büyük bir işi bitirmeye yaklaşmış bulunuyoruz. 
Son maddelere geldik; ama acele etme duygusu da 
içimizi kemirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başlıklar; indeksleme, arama, bulma kolaylığı ge

tiren ve metinlerden sayılmayan unsurlardır. Ana
yasamızda tasrih edilmiştir. Bu nedenledir ki, madde 
başlıklarını ve bölüm başlıklarını koyarken çarpıcı, 



Danışma Meclisi B : 67 3 . 3 . 1983 O : 3 

kısa biçimde tanzim edilmelidir. «Sekizinci Kısım» 
diye adlandırdığımız bu kısımda, «Uygulanmayan 
Kanun Hükümleri ve Değiştirilen Kanun Maddesi» 
gibi hem ifadeyi kulağa hoş gelmeyen ve hem de çok 
uzun bir başlık konulmaktadır. «Uygulanmayan ve 
değiştirilen hükümler» yeterlidir. Zira, kanunlarla 
Anayasanın tadili başka bir prosedür içindedir. Ka
nunla tüzükler tadil edilmeyeceğine göre, «kanun mad
desi» demenin hiçbir anlamı yoktur. Ayrıca arz et
tiğim gibi, indeksleme, arama ve bulma kolaylığını 
getirecek madde başlıklarını amacından saptırarak 
götürüyoruz. Korkarım ki, bu yaptığımız işlemle ta
rih bizi edebiyat yönünden sınıfta bırakacaktır. 

Huzurunuzu işgal etmişken diğer madde için de 
bir usulî önerim var, onu da arz edip hemen huzu
runuzu terkedeceğim. 

Mevzuat konusunda değindiğim gibi, burada 298 
sayılı Kanunun bir hükmü değiştirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mevzuatı bozan unsurlardan biri, bir kanunla pek 

çok kanunu tadil etmektir Evvelce arz ettiğim gibi, 
finans kanunlarından başlayarak hukuk kanunlarına 
sıçrayan bu hastalık, bu defa Meclisimizce de ortaya 
getirilmiş bulunmaktadır. Bu yol, son derece sakın
calıdır. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı 

efendim, bu 120 inci maddeyle ilgili?.. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBÎ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Öztürk'ün, başlık konusundaki uyarısına 

teşekkür ederiz; katılıyoruz, gerçekten daha kısa, da
ha iyi bir şekilde ifade edilebiliyor. «Uygulanmayan 
ve değiştirilen kanun hükümleri» biçiminde, buna 
katılıyoruz. 

Ancak, Sayın öztürk mevzuatı bozan durumları 
söz konusu ederek, «Bir kanunun diğer kanunla bir 
mevzuatı değiştirmesi mevzuatı bozar (ve yanlış an
lamadıysam) mevzuat kargaşası gibi bir durum yara
tır» şeklinde bir ifadede bulundular. Biz buna ka
tılmıyoruz; çünkü eğer biz bir kanunun, ki burada 
değiştirilmesini öngördüğümüz kanunun yürürlükten 
kaldırıldığını burada belirtmesek, ortaya çelişik bir 
durum çıkacaktır. Eski metinde, yani 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci 
bendi, Yüksek Seçim Kurulunun görevlerini sayar

ken, eski düzenlemeye göre 15 ilde teşkilat kurma 
esasını öngörmüştü. Biz, şimdi bunu illerin yarıdan 
fazlasına çıkarmış olmakla elbette ki bu değişikliğin 
yapılması gereklidir. Aksi halde bir yandan 298 sa
yılı Kanunun Yüksek Seçim Kuruluna görev veren 
14 üncü maddesinin 11 inci bendi yürürlükte, bir 
yandan bizim değiştirdiğimiz 34 ilde teşkilatı kurma 
hükümleri yürürlükte. Bu olamazdı. Bu yönden de
ğiştirdik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. Kayıt iş

lemi bitmiştir. 
Sayın Cebeci, buyurunuz efendim. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim, 120 nci 
maddenin ikinci fıkrasında, «... Hürriyetlerinin Ko
runması Hakkında Kanunun...» Burada «... Hakkın
daki...» demek herhalde daha doğru olur. 

Bir de, «2 nci ve 3 üncü» demiş, 2 nciye bir «i» 
ilave edilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, müsaade ederseniz 
bunu redaksiyon kabul edeceğim, yalnız yüksek ma
lumları olduğu üzere, kanunlar yazılırken aynen ka
nun adının başlığında ne varsa o biçimde yazılır. 
6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Ko
runması Hakkındaki değil, «Hakkında» Kanundur 
efendim; o nedenle bu başlığı Komisyonun değiştir
me imkânı yoktur. 

2 nci ve 3 üncü de yazışma veya yazma adabın
da bu biçimde yazılır. Redaksiyon zannederim bu şe
kilde düzelmiş oldu efendim. 

Sayın üyeler, 120 nci maddeyle ilgili önergeler var. 
Daha evvel yalnız soralım : Sayın Çakmakçı, Ko
misyon önergenize katılmış mı? 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Katılmışlar, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir birleştirme 
istiyordunuz. O yüzden işlemden kaldırıyorum efen
dim. 

Sayın Tosyalı?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Katılmışlar. Ko

misyona teşekkür ederim. 
BAŞKAN — «Katılmışlar» diyorsunuz. Önerge

nizi işlemden kaldırıyorum efendim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler de iş

lemden kaldırılmış olmasına göre, 120 nci maddeyi, 
başlığında biraz evvel Sayın Komisyonun vaki de
ğiştirmesine göre, oylayacağım. Başlık, «Uygulanma
yan ve değiştirilen hükümler» biçimindedir ve 120 nci 
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maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 120 nci madde kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, biraz evvel 121 inci maddeyi de 
okutmuş bulunmaktayım. Bu madde üzerinde söz 
isteyen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efen
dim... Sayın Ender, Sayın Akkılıç, kayıt işlemi bit
miştir. 

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

arkadaşlarım; 
Evvela bir redaksiyon düzeltmesi yapacağız. Fık

ranın üçüncü satırında, «... genel seçimlerine katıla
bilmeleri için, kendi tüzüklerine göre ilk genel kong
relerini yapmış olup illerin en az yarısında, oy ver
me gününden en az altı ay evvel, bu illerde il ve illere 
bağlı merkez ilçeler dahil yarıdan fazla ilçe teşkilat
larını kurmuş bulunmaları...» 

Yani, «...bu illerle...» değil, «..Jbu illerde il teşki
latını ve illere bağlı merkez ilçeler dalhil yarıdan faz
la ilçe teşkilatlarını kurmuş bulunmaları..» anlamını 
taşıyor zannediyorum cümle; o şekilde düzeltilmesi 
lazım. 

Bir Önemli nokta da efendim; «...oy verme günün
den en az altı ay evvel...» Bu nokta önemlidir. Şu an
da gazetelerden aldığımız habere göre, seçimlerin 16 
Ekimde yapılması gerekecek; aldığımız haber bu efen
dim, yani görünen bu. Eğer böyle ise, bunu burada 
bu ilk seçimler için geçici bir madde ile düzenlemek
te fayda vardır. Teşkilatların en az altı ay evvel ku
rulması gerektiğine göre, teşkilatların hemen bu gün
lerde kurulması gerekiyor, bu maddeye göre. Eğer 
bu geçici bir madde ile düzenlenmezse, burası yürür
lükte olmayacaktır, bir karışıklık yaratacaktır. Ko
misyon burayı geçici bir madde ile düzenleyebil irse, 
daha uygun olur kanaatindeyim. En az altı ay evvel 
bu teşkilatların kurulması gerektiğine göre, burada bir 
zaman faktörü var. İyi düşünülmesli, düzenlenmesi 
gereken bir zaman faktörü var. Komisyonun bu nok
taya dikkatini çekiyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Akkılıç, buyurunuz efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, gerçekten bu 

maddede biraz yazım karışıklığı var, örneğin «M. 
siyasî partilerin, yasama meclisleri...» diyor. Bundan 
sonra meclisler yok, Meclis var, öyle değil mi? Ya
sama Meclisi. Burada bir yanlışlık mı var, yoksa 
ben mi hataya düşüyorum. Yasama Meclisi veya Tür
kiye Büyük ıM illet Meclisi olması lazım. 

Yine üçüncü satıra kadar okuyorum efendim: 
«...tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış ol
maları, oy verme gününden altı ay evvel illerin en az 
yarısında illere bağlı merkez ilçeler dahil yarıdan 
fazla ilçe teşkilatlarım kurmuş bulunmaları veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde gruba sahip olmaları 
gereklidir...» Çünkü burada tekrar ilk kongelerini 
yapmış olmalarını tekrar etme lüzumu yok; çünkü 
bu, aşağı - yukarı daha önce kabul ettiğimiz 40 inci 
maddenin hemen hemen aynı oluyor. Orada da tek
rara lüzum yok Sayın Başkan. Sayın Komisyon ka
bul ediyorsa, ben yazdım, kendilerine vereyim. Onu 
bu şekilde redakte etsinler; tahmin ediyorum ki iyi 
olacak. 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA «KOMİSYONU KÂTlfBt ABIBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Ender'in belirlediği redaksiyon düzeltme
lerinden virgüllere katıldık. 

Ayrıca, «...bu illerde...» olarak düzelttik, «...iller
de il...» diyordu, onu benimsemiyoruz, «...bu illerde 
ve illere bağlı merkez ilçeler dalhil yarıdan fazla il
çelerde...» Bu şekilde Sayın Ender'in redaksiyonla il
gili düzeltmelerine katıldık. 

BAŞKAN — Efendim, sadece bu «illerle» yerine 
«illerde» yi yapıyorsunuz o kadar?... 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım; «fillerde» bir de «İlçe
lerde» aynı satırın «ıfazla ilçelerde teşkilatlarını kur
muş bulunmaları..» ilde kurulan teşkilat ilin teşkila
tını da kapsıyor, bu yönden «tilerde il» diye tekrar
lamaya gerek görmedik efendim. 

Şimdi, 6 ay hususuna değindiler, 6 ayı biz (Eski 
Kanunda da öyleydi) eski Kanundan aldık. Bu bir 
temel Kanundur, biz temelini böyle getiriyoruz; ama 
bu Kanun bizden geçtikten sonra Konseyde görüşü
lecektir, Yüce Konsey tercihine göre bir geçici mad
de ekleyebilir, biz ancak temel yasayı ve temel pren
sipleri bu şekilde düzenliyoruz. 

Efendim, Sayın Akkılıç'm «'Meclisleri» yerine «Ya
sama meclisi» düzeltmesine uyuyoruz. 

Arzım bu kadar teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sanoğlu, redaksiyonla ilgili bir görüşünüz 

vardı efendim, buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın (Başkanım; özür di

lerim, siz biraz evvel ikisini beraber okutunca, bunu 
da ele alacağınızı düşünerek konuşmak istedim. 
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Arkadaşlarım değindiler; ama yalnız ben şimdi 
burada tashih ettiğim şekilde okumak istiyorum, zan
nederim daha anlamlı olacak. 2 nci fıkradan başlıyo
rum: 

«11. Siyasî partilerin, yasama meclisleri genel ve 
ara seçimlerine ve Belediye Başkanlığı ile belediye ve 
il genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabil
meleri için kendi tüzüklerine göre ilk genel kongre
lerini yapmış olmaları («Olup» diyor burada) ve ay
rıca oy verme gününden en az altı ay önce bu illerle 
onlara bağlı merkez ilçeler dalhil yarıdan fazla il ve 
ilçede teşkilatlarım kurmuş bulunmaları... diye de
vam edior. «Olup» değil de, «...yapmış olmaları ve 
ayrıca oy verme gününden en az altı ay önce bu iller
le onlara bağlı merkez ilçeler dalhil yarıdan fazla il 
ve ilçede teşkilatlarını kurmuş bulunmaları..» diye 
devam ediyor efendim. Burada «En az» iki defa kul
lanılmış. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, zaten bir benttir; daiha evvelki 

bentlere uygunluğunu sağlamak bakımından görüşe
bilirsiniz. 

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

Sayın Sarıöğlu'nun düzeltmelerinden sadece ll'le 
başlayan fıkranın 4 üncü satırında «Yapmış olup» 
şeklini «Olmaları» olarak düzeltmeyi kabul ediyoruz, 
diğerlerine katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Yalnız bu arada «Değiştirilen kanun maddesi» 

şeklinde mi kalacak başlık? Biraz evvel «Uygulanma-
mayan ve değiştirilen hükümler» dediğimize göre, 
buna da «'Değiştirilen hüküm» mü diyeceksiniz, 
«Hükümler» mi diyeceksiniz yoksa, «Değiştirilen 
Kanun maddesi» olarak mı kalacak efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABİBAS 
GÖKÇE — «Değiştirilen kanun hükmü» olarak efen
dim. 

BAŞKAN — «Değiştirilen kanun hükmü» Çün
kü bir maddeyi değiştirmiyorsunuz, bir maddenin bir 
bendini değiştiriyorsunuz. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; 
«...yapmış olup» kalması lazım, değiştirenleyiz. 

BAŞKAN — Efendim, aslında tabiî bu bendi iyi
ce anlayabilmek için 14 üncü maddeyi; yani 298 sa

yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin üst
te bulunan bütün bentlerini de birlikte mütalaa ede
rek bir bağlantı kurmak söz konusudur. Bu bakım
dan, «Kongrelerini yapmış olup», «Gelip», «Yapma
ları» şeklindeki bir bağlantı yukarıdaki bentlerle uy
gunluk sağlıyorsa değiştirilmesi pek uygun değildir. 
Komisyon bunu da dikkâte almak suretiyle mi bu de
ğişikliği kabul etmiştir? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın 'Başkanım; biz bu maddeyi buyur
duğunuz gibi çok uzun olan 298 sayılı Kanunun 14 
üncü maddesinden aldık ve oradaki deyim ve ifade
leri olduğu gibi aldık. Gayet haklı olarak buyurduğu
nuz gibi o «Olup» şekli «Olmalarına» dönüştürüldü
ğünde yeniden baktık ki, maddenin bütünlüğünde 
bir aksama oluyor. Bu yönden eski şekliyle «Olup» 
altında da «Bulunmaları» diye bağlıyor; o yönden 
«Olup» şeklini yine benimsiyoruz, onu tercih ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Benimsiyorsunuz, yalnız «'İllerde 
ve ilçelerde» yi o şekilde düzeltiyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, yanılmıyorsam 

Komisyon Sözcüsü «Fazla ilçe» kelimesini «Fazla 
ilçelerde» diye düzeltilmek istedi. Değil mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim, «Yarıdan fazla ilçelerde» 
dediler. 

NECİP BİLGE — Şimdi, «Yarıdan fazla» keli
meleri mevcut olduğuna göre, çoğul olarak kullan
maya gerek yok. «Yarıdan fazla ilçede» denebilir; «Ya
rıdan fazla ilçelerde» demek doğru değildir. «Yarı
dan fazla ilçede» denebilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Katılıyoruz efendim. 

[BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. 
Sayın üyeler; 121 inci maddeyi başlığı ile birlik

te müsaade ederseniz okuyorum: 
«Değiştirilen kanun hükmü 
'MADDE 121. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 
üncü maddesinin 11 inci bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 
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11. Siyasî partilerin, yasama meclisi genel ve 
ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve 
il genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabil
meleri için kendi tüzüklerine göre ilk genel kongrele
rini yapmış olup, illerin en az yarısında oy verme gü
nünden en az altı ay evvel bu illerde ve illere bağlı 
merkez ilçeler dahil yarıdan fazla ilçede teşkilatları
nı kurmuş bulunmaları veya ilk genel kongrelerini 
yapmış olmak kaydıyla Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde gruba sahip olmaları gereklidir. Bu esaslar dai
resinde seçime katılabilecek siyasî partileri tespit ve 
seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yeni
lenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki 
ibeş gün için ilan etmek.» biçimindedir, madde. 

121 inci maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Sayın üyeler, 18 inci maddeyle ilgili Komisyon 
tezkeresini okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 18 inci mad

desinin görüşülmesi sırasında, hu maddenin tasarı 
metninden çıkarılması konusundaki önergelerin dik
kate alınmasına karar verilmiş olması ve madde öner
gelerle birlikte Komisyonumuza tevdi edilmesi üze
rine, madde Komisyonumuzda yeniden görüşülerek 
Genel Kurul kararı gibi 18 inci maddenin tümüyle 
Tasarıdan çıkarılması uygun görülmüştür. 

Gereği saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Tan Önergeniz dikkate alın
mış;. Bir söyleyeceğiniz var mı efendim? 

TURGUT TAN — Teşekkürlerimi sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın üyeler, «iKüçük kongre» başlıklı 1(8 inci 

madde Tasarıdan Komisyonca çıkarılması istenmek
tedir. Bu maddenin Tasarıdan çıkarılmasını oylarını
za sunuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiş ve 18 inci madde Tasarıdan çıkarıl
mıştır. 

Sayın üyeler, 15 inci madde ile yeni bir 31 -A ge
çici numarası verilmek üzere düzenlenen maddelerle 
ilişkili Komisyon tezkeresini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel 'Kurulca dikkate alınmasına karar verilen 

önergelerle birlikte Komisyonumuza tevdi olunan Si
yasî Partiler Kanunu Tasarısının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzda yeniden görüşülerek 15 ve 31-A ge
çici numaraları verilmek suretiyle iki ayrı madde dü
zenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan AUDIKAÇT1 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Genel başkan 
iMADDE 15. — Parti genel başkanı, büyük kenger

ce gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü 
oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. 

(Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Baş
kanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde bü
yük kongre toplanıncaya kadar merkez karar organı 
partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üye
ye tevdi eder ve en geç üç ay içerisinde büyük kongre
yi toplantıya çağırır. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve varsa yöne
tim organlarının tabiî başkanıdır. 

Parti tüzüğü, ıgenel başkana görevinin yerine ge
tirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardım
cılık veya vekillik etmek üzere genel başkan yardım
cısı, ıgenel başkanvekili veya genel sekreter gibi ad
larla gerekli gördüğü sayıda yardımcılar öngörebi
lir. Bunların ne suretle seçileceğini parti tüzüğü gös
terir. 

Anamuhalefet partisi genel başkanı 
MADDE 31-A. — Bakanlar Kuruluna katılmayan 

siyasî partiler arasında kırktan az olmamak üzere en 
fazla milletvekiline sahip olan partinin genel başka
nına anamuhalefet partisi genel başkanı denir. Bu 
siyasî partilerin milletvekilleri sayısı eşitse, son mil
letvekili genel seçimlerinde aldıkları muteber oy sa
yısına bakılır; bu oylar da eşitse, aralarında kura çe
kilir. 

Anamuhalefet partisi genel başkanının Devlet pro
tokolündeki yeri Başbakandan sonra ve Bakanlardan 
önce gelir. 

Anamuhalefet ıpartisi genel başkanına ayrılan taşıt 
aracının seçimlerde kullanılmasında, Başbakana ait 
resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair 
kanunî kayıtlamalar uygulanır. 
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BAŞKAN — Sayın Yolga, önergeniz dikkate 
alınmış; iki ayrı madde halinde düzenlenmiş?.. 

NAMIK KEMAL TOLGA — Evet efendim, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Göktepe; üç ay içinde büyük kongreyi top

lantıya çağırma hususu; yani 15 inci maddede dikka
te alınmış, bir diyeceğiniz var mı efendim? 

İBRAHİM GÖKTEPE — Hayır. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 15 inci maddeyi Komisyondan ge

len bu biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Sayın üyeler «Anamuhalefet partisi genel baş
kanı» başlıklı bir 31-A maddesi yeniden düzenlenmiş
tir. 

Sayın Öztürk?.. 

FAHRÎ ÖZTURK — Dikkate alınmış, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Dikkate alınmıştır. 
MAHMUT AİKİKILIÇ — Bir şey sormak istiyo

rum. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir soru sorma

nız mümkün değil Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Redaksiyon ya da dü
zenleme diyebiliriz... 

BAŞKAN — Yalnız redaksiyon üzerinde, buyu
run Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Yeni maddeye «31-A» 
denilmiş; 23 den başlayan «BEŞİNCİ BÖLÜM, Mec
lis Grupları», deniliyor; «Grup kurma hakkı, Grup 
îçyönetmeliği, Grup genel kurulu, Grup yönetim ve 
disiplin organları» diyor ve ondan sonra muhalefet 
partisi başkanını getirip buraya koyuyor, oluyorsa 
âmenna?.. Niye 15-A olmadı da onu merak ettim. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, ben de affınıza sığı
narak şu hususu müsaade ederseniz söyleyeyim. Biraz 
evvel Sayın Aldıkaçtı'nm imzası ile huzurunuza ge
tirilen tezkerede bunların geçici numaralar olduğu 
belirtilmektedir; yani bunlar 31 -A, 15 diye kalmaya
caktır; bu ıgeçici numaralar, sadece oylamaya kolay
lık olma bakımındandır. Kaldı ki, bunu zannederim 
yarım saat evvel yine Yüce Genel /Kurulun ıttılaına 
arz etmiş bulunmaktayım. 

MAHMUT AKIKILIÇ — 15̂ A olabilirdi de o 
bakımdan arz ettim. 

BAŞKAN — 15-A da olabilir, 31-A da olabilir, 
bilemiyorum efendim. 

j Sayın üyeler, 31-A başlığını taşıyan ve tabiî bu
nun da geçici olduğu biraz evvel açıklanan maddeyi 

'oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, geçici 1 inci madde ile ilgili Komis
yondan gönderilen tezkereyi ve maddeyi okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının DOKUZUN

CU KISIM, Geçici Hükümlerde yer alan Tasarının 
Geçici 1 inci maddesi, verilen önergeler ve Genel Ku
rul görüşmesi göz önünde bulundurularak yeniden 
düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

DOKUZUNCU KISIM 

Geçici Hükümler 
Geçici Madde 1. — Siyasî parti kurma, siyasî 

partilere üye kaydedilme ve seçimlerde aday olma 
bakımlarından 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 4 üncü 
maddesi bükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde za
ten önerge bulunmamaktadır. DaJha evvel de yeniden 
düzenlenmek üzere Komisyonca geri alınmış ve geti
rilmiştir. 

Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim? 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, re
daksiyon ile ilgili ufak birşey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Redaksiyon ile ilgili, buyurun Sa
yın Ender. 

MUZAFFER ENDER — «7 Kasım 1982 tarih 
ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası» der
sek daha iyi olur. 

BAŞKAN — «Tarihli» değil de «Tarih» diyor
sunuz? 

MUZAFFER ENDER — Evet efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AKİF ER-

GİNAY — Katılmıyoruz efendim; hepsinde «Tarih
li» dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, geçici 1 inci maddeyi Komisyondan 

geldiği biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; geçici 3 üncü madde ile ilgili olarak 
Komisyondan gönderilen tezkereyi ve geçici 3 üncü 
maddeyi okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Geçici Hüküm

lerde yer alması istenen ve Genel Kurulca benimse
nip dikkate alınmak üzere Komisyonumuza tevdi bu-
yurulan yeni Geçici 3 üncü madde Komisyonumuz
ca müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiş 
olup, ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
tik bütçenin hazırlanması 
Geçici Madde 3. — 1983 yılında kurulacak siya

sî partiler, 16 ncı maddeye göre Anayasa Mahkeme
sine vermekle yükümlü oldukları bütçel'erini, 1983 ve 
1984 takvim yılları gelir ve giderlerini içerecek şe
kilde düzenleyip en geç 1984 yılı Haziran ayı sonuna 
kadar Anayasa Mahkemesine vermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; geçici 3 üncü madde 
üzerinde zannederim, Sayın Tosyalı; değil mi efen
dim?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Daha önce madde 
olarak kalbul edilmişti Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kabul edilmişti; bir diyeceğiniz yok, 
katılıyorsunuz. 

Sayın üyeler; geçici 3 üncü maddeyi bu biçimi 
ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; geçici 4 üncü maddeye ilişkin 
tezkereyi bilahare Komisyon Başkanı Aldıkaçtı imza
sıyla geri alınmasına ilişkin bir yazı var, okutuyo
rum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisimizin Siyasî Partiler Kanunu Ta

sarısının 41-53 üncü maddelerini Tasarıdan çıkartma
sı üzerine varlık sebebini yitirmiş olan geçici 4 üncü 
maddeyi geri aldığımızı en derin saygılarımızla arz 
ederiz. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, geri alma de
ğil, metinden çıkarılması lazım. 

BAŞKAN — Zaten metinde geçici 4 üncü madde 
yoktuki Sayın Genç. Önergeler var; müsaade eder
seniz onlar ayrı efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Komisyon, bu arada Sayın Öztürk'ün bir 

geçici 4 üncü madde konulmasına ilişkin; yani biraz 
evvel zatıâlinizin geri çektiği maddeye uygunluk arz 
eden ve yine Sayın Muratöğlu, Sayın Demirel ve Sa-
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yın Dinçer'in bir önergeleri var; fakat bunlar üzerin
de Komisyondan herhangi bir yazı, bir tezkere alın
madı efendim. Yani yapılacak ilk genel seçimlerde 
merkez yoklamasına ilişkindir efendim... > 

ANAYASA KOMİSYONU [BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; bu önergeleri dikkate 
alarak biz geçici 4 üncü maddemizi hazırlamıştık ve 
aynı zamanda bunun mesnedinin de, hukukî mesne
dinin de getirilecek düzen içerisinde, düzenle birlik
te önseçimlerin yapılmaması görüşüne dayanıyorduk. 
Çıkarılınca tabiîdir ki, biz teklifimizi geri almak zo
runda kaldık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Öteki önergelere de katılmıyoruz 
efendim. Sebep yok; bir sebebe dayanması lazım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 
Tasarı içindeki önseçimle ilişkili maddeler Yü

ce Genel Kurulunuzca madde metninden çıkarılmış 
bulunmaktadır. Bu nedenle bu maddelerin çıkarılma
sı sonucunda Komisyon gerek Sayın öztürk'ün, ge
rek Sayın Murtaoğlu'nun önergelerine artık bu Kanu
nun içinde yer almasının mümkün olmadığı gerekçe
siyle katılmadığını beyan etmektedir. 

Sayın öztürk?.. Yoklar. 
Sayın Muratöğlu, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
ENİS MURATÖĞLU — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergenizi işlemden kaldırıyorum; 

teşekkür ederim Sayın Muratöğlu. 
Sayın üyeler; 
123 üncü maddeye geçmeden evvel, Dördün

cü Bölüm başlığında gerekli düzeltmenin yapılma
sını müsaadelerinize sunacağız efendim; orayı geçtik. 

Dördüncü Bölüm'ün başında «'İl, İlçe, Köy 
ve Maihalle Teşkilatı» bulunmaktadır. Oysa daha ev
vel kaibul buyurduğunuz 7 nci maddeye göre (burada
ki «Köy ve Mahalle Teşkilatı» ibaresinin «11, İlçe 
Teşkilatı» olarak düzenlenmesi ve bunun «Köy ve 
Mahalle» bölümünün çıkartılması gerekmektedir. 
Redaksiyonla ilgili bir husus olduğu için bunu ayrıca 
oylamanıza sunmuyorum; zabıtlara geçmesi bakımın
dan söylüyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 
benzer şekilde Sekizinci Bölüm'de bir husus 
var. Adaylık müessesesi çıkınca, Sekizinci Bö
lüm başlığından da «Adayların Tespiti» hususunun 
çıkarılması gerekir efendim. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — O bölüme bakalım Sayın Tosyalı. 
«Siyasî Partilerin Seçime Katılması ve Adayların 

Tespiti...» Evet efendim, burada «Adayların Tespi
ti» nin de yine aynı biçimde çıkarılması keyfiyeti söz 
konusudur. Redaksiyonla ilgilidir; «Siyasî Partilerin 
Seçime (Katılması» şeklinde düzenlenecektir. ISayın 
üyeler; 

123 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürülüğe giriş 
MADDE 123. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürülüğe girer. 
BAŞKAN — 123 üncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üyeler?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Yok. 
ISayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen

dim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDrKAÇTI — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Gökçe'nin bu maddeyle ilgili önergesi var, 

okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 123 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 
Abbas GÖKÇE 

«MADDE 123. — Bu Kanun, 29 Haziran 1981 
tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanu
nun 2/c maddesinde hazırlanması öngörülen Seçim 
Kanunuyla birlikte yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, zatıâlinize söz verme
den evvel müsaade ederseniz muhalefet şerhlerinize 
bakıyorum efendim.. 

ABBAS GÖKÇE — Var efendim; arz edeyim... 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bir muhalefetiniz 

var mı, müsaade ederseniz bakayım da efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, sıra sayısı

nın onuncu sayfa, «Söz alma ve değişiklik önergesi 
verme hakkı mahfuz tutulan maddeler» başlığı altın
da 123 üncü maddeyi zikrediyorum. 

BAŞKAN — Doğrudur Sayın Gökçe, buyuılm 
efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Aylarca süren uzun bir çalışmadan sonra bir Siya
sî Partiler Kanunu yaptık ve çok şükrü yürürlük 
maddesine geldik; yürürlük maddesini tartışıyoruz. 

Bendeniz Komisyona seçildiğim günden beri sü
rekli söylediğim, savunduğum bir fikir var. Bir mem
lekette, bir ülkede siyasî tercihin belirlenmesi, yöne

timin elde edilmesi sadece bir partiler kanunu işi de
ğil; partiler kanunu ve seçim kanunu bir bütündür; 
birbiriyle ahenk içerisinde dönen iki dişli gibi. Bun
lardan birisini yalnız başına döndürmek makineyi 
çalıştırmaz, makineyi muattal bırakır. Şimdi biz par
tiler kanununu yaptık ve diyelim ki, «Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.» Yürürlüğe konsa bu 
kanun, bugünkü haliyle seçim sistemi belli değil, aday
ların tespiti belli değil, 298 sayılı Kanunda yapılacak 
düzeltmeler belli değil ve daha birçok noksanlıklar, 
(Kanun iyice tetkik edilirse) birçok atıflar ve birbi
rine sıkı sıkıya bağlı birçok hükümler var. Bu hüküm
leri getirmeden ve henüz kamuoyu parti kurulması
na müsait bir hale gelmiş mi, gelmemiş mi, bunu göz 
önünde tutmadan «Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer» hükmünü getirmemiz fevkalade mem
leket gerçeklerine aykırı düşer. 

Efendim, denecektir ki, Kurucu Meclis Kurulma
sı Hakkında Kanun var. Bu Kanunun 2 nci maddesi 
Kurucu Meclisin, özellikle Danışma Meclisinin ya
pacağı kanunları saymıştır. 2 nci maddenin (a) ben
dinde «Anayasayı ve Anayasanın Halkoyuna Sunul
ması Hakkındaki Kanunu hazırlamak» (b) bendin
de; «Siyasî Partiler Kanununu hazırlamak» (c) ben
dinde de «Seçim Kanununu hazırlamak» şeklinde bir 
düzenleme var; bu düzenlemeye göre bu zincir takip 
edilecektir, şeklindeki bir yorum çok yanıltıcı olur. 
Sadece yapılacak işleri düzenli bir şekilde göz önüne 
sermek şekliyle bu sıralama yapılmıştır. Yoksa, biri 
diğerinden önce yapılacaktır diye bir yoruma müsait 
değildir kanunun bu şekli. 

Böyle olunca, ben, 123 üncü maddenin, bu Ka
nun 29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu 
Meclis Hakkında Kanunun 2-c maddesinde hazırlan
ması öngörülen Seçim Kanunuyla birlikte yürürlüğe 
konulmasını önerdim. Elbette ki, takdir Yüce Ku-
rulunuzundur. 

ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Yarkın, önergenin aleyhinde söz istedi; le

hinde söz isteyen?.. Yok. 
Aleyhinde konuşmak üzere buyurun Sayın Yar

kın. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Verilen önerge «Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı

nın daha sonra çıkacak Seçim Kanunuyla birlikte yü
rürlüğe girmesi» şeklindedir. 

Önce, kanun tedvini açısından bir kanunun yü
rürlüğe girmesini bir başka kanunun yürürlüğe gir-
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mesiyle veya çıkarılmasıyla bağlantılı görmek hatalı. 
Ayrıca, bu iki yasa arasında o kadar büyük bir orga
nik bağ olması lazım ki, bunu zorunlu kılacak; böy
le bir bağda yoktur. Konuya bu açılardan değil de 
tamamen Anayasanın 177 noi maddesiyle ilgili olarak 
bakmak istiyorum. 

Anayasanın 177 nci maddesi Anayasanın yürür
lüğe girmesiyle ilgilidir ve hangi hükümlerinin Resmî 
Gazetede yayınlanır yayınlanmaz, hangi hükümleri
nin daha sonra yürürlüğe gireceğini açıklamıştır. Bu
nun (b) bendinde aynen şöyle denilmektedir; «İKİN
Cİ KISIM'daki; (yani Anayasanın ikinci kısmında
ki) siyasî faaliyette bulunma hakları ile siyasî parti
lerle ilgili hükümler, bunlara dayalı olarak yeniden 
hazırlanacak Siyasî Partiler Kanununun;..» ikinci fık
rasında; 

«Seçime ve seçilme hakkı ise yine bu hükümlere 
dayalı olarak hazırlanacak Seçim Kanununun; 

Yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.» 
Burada çok açıkça nasıl yürürlüğe gireceği belir

tilmiştir; amaçta gösterdim işitir. Eğer her ikisinin bir
den, birbirine bağlı olarak yürürlüğe girmesi öngörül-
seydi madde böyle değil, şu şu konular diye ikisini 
beraber zikretmek suretiyle «Siyasî Partiler Kanunu, 
ve Seçim Kanununun yürürlüğe girmesiyle ancak yü
rürlüğe girer» şeklinde bir hüküm olabilirdi. 

Kaldı ki bu konu aslında bir tercih konusuna da 
girebilir. Bu tercihte tıpkı, Anayasanın halkoyuna su
nulacağı tarihin tespiti, tıpkı seçimlerin yapılacağı 
tarihin tespiti, Danışma Meclisinin kurulacağı zama
nı tespit gi'bi tamamen bir tercih şeyidir ve Millî 
Güvenlik Konseyine ait bir yetkidir. Yayınlanır ya-
yayınlanmaz mı, yoksa daha sonra mı yürürlüğe gi
receği takdir yetkisi bize de ait değildir. Kaldı ki, 
Anayasa hükmü de açıktır. 

Bu itibarla önergeye müspet oy kullanılmamasını 
arz ederim saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
iSayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI —- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekte, bütün bu müzakerelerin sonunda bir 

Komisyon üyesi arkadaşla karşı karşıya kalmanın 
üzüntüsü içindeyiz. Sayın Şerafettin Yarkın'rn söz
lerine ilave edecek bir şeyim yok. Hepsini kabul edi
yorum; aynı görüşü ben de tekrarlamak istemiyorum. 
Sadece, bizim Meclisimizin Kuruluş Kanununun, 
Kurucu Meclisin görevlerine ait 2 nci maddesi de 
daha başlangıçtan itibaren bize bu görevi ayrı ola-
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rak vermiştir ve Siyasî Partiler Kanununu Seçim Ka
nunundan ayırmıştır; (b) ve (c) fıkralarında. Yeni 
Anayasanın ve Siyasî Partiler Kanununun hüküm
lerini göz önünde tutarak Seçim Kanununu hazırla
mak... Binaenaleyh, evvela Siyasî Partiler Kanunu 
yürürlüğe girmesi lazım, ondan sonra da Seçim Ka
nunun hazırlanması. Diğer taraftan da Anayasanın 
177 nci maddesi gayet açıktır. İlave edecek bir şeyim 
yok. Katılamıyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Gökçe'nin önergesine Ko

misyon katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

123 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim... 

SELÇUK KANTAROOĞDU — Sayın Başkan, 
«Yürürlüğe girişi» olmaz «Yürürlük» olur. 

BAŞKAN •— Efendim, redaksiyonla ilgilidir, ge
rektiğinde düzeltmeyi yaparız; «Yürürlük» deriz. 

124 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 
MADDE 124. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 124 üncü madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Komisyonun bir diyeceği var mı efendim?.. Yok. 
124 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiy

le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, son söz istemleri bulunmak'tadır. 
Sayın Erener, aleyhte söz istediler?.. Yok. 
Sayın Ender, aleyhte mi efendim?.. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, söyle

yecek bir şey yok. Çok şey söylendi, son söze lüzum 
kalmadı. Memlekete hayırlı ve uğurlu olsun. («Bra
vo» sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Yani, son söz hakkınızı aleyhte böy
lece kullandınız efendim, teşekkür ederim. 

tflAJMER GENÇ — Kullanmadı Sayın Başkan; 
bizim de son söz hakkımız var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kullanmadır bu... Bu da 
kullanmadır. Aleyhte söz isteyen Sayın Üye, söyle
necek bir husus kalmadığından bahisle konuşması
nı, aynen 82 nci madde uyarınca, kısa, açık kestiler. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar); 
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Sayın üyeler; Siyasî Partiler Kanunu Tasarısını 
tümüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Ekseriyetle kalbul edilmiştir; hayırlı 
uğurlu olsun efendim. .(Alkışlar). 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALD1KAÇTI — Sayın Başkan; müsaade ederseniz 
'bir, iki kelime söyleyelim. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz konuşun daha 
sonra bendeniz konuşayım. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekte, 13 Şubatta Yüce Mecliste Siyasî Par

tiler Kanunu müzakeresine başladık; fakat ondan da
ha önce iki, iki buçuk aylık bir süre içerisinde bu Ka
nunu hazırlayıp yüksek huzurlarınıza getirmek çaba
sına giriştik. 

Anayasa Tasarısını çok dalha başka şartlar içe
risinde hazırlamamıza rağmen, inanmanızı isterim ki, 
bu Siyasî Partiler Kanununun hazırlanması bizi da
ha fazla yordu ve en nihayet Siyasî Partiler Kanunu 
belki de siyasî hayata gerçeklik getirecek, Anayasa
yı hakiki yüzüyle kamuoyunda duyurup demokrasi 
rejiminin işlemesine yol açacak bir kanun olduğu 
için Yüce Mecliste de çok büyük tartışmalara yol aç
tı. Bu tartışmalar sırasında aydın kişilerin birbirleri
ne söyleyebilecekleri sözlerin üstüne Ibazen çıkıldı; 
bundan dolayı Anayasa Komisyonu olarak büyük 
bir üzüntü içindeyim. («Bravo» sesleri) Bunların unu
tulması gereğine inanıyorum ve Siyasî Partiler Kanu
nunun Konseyden de geçtikten sonra milletimizin de
mokrasi yolunda gelişmesinde temel unsurlardan bi
ri olarak, devamlı olarak kalmasını temenni ediyo
rum. 

(Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar), 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler; Yüce Genel Kurulunuzun 52 nci 

Birleşiminde almış olduğu karar gereği 14 Şubat 
1983 Pazartesi günü Siyasî Partiler Kanunu Tasarı
sı üzerindeki görüşmelere başlanılmış ve bugün de
ğerli katkılarınızla Kanun Tasarısı, Genel Kurulca, 
en iyi biçimde ve bu millete layık bir şekilde ve de
mokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru, siyasî 
faaliyette bulunacak olan partiler için hazırlanmış bu
lunmaktadır. Millî Güvenlik 'Konseyinden geçtikten 
sonra gerçek anlamına kavuşacağından ihiç şüphemiz 
yoktur. 

14 Şubat 1983'den 3 Mart 1983 tarihine kadar 
geçen süre içinde 13 birleşimde 42 oturum yapılmış
tır ve 89 saat 50 dakika süreyle bu Kanun Tasarısı 

üzerinde görüşmeler sürdürülegelmiştir. Kanun Tasa
rısının tümü üzerinde 36 değerli üyemiz söz almış, 
maddeler üzerinde ise 1062 sayın üye gerek soru •sor
mak suretiyle, gerek önergeler üzerinde ve gerdc 
madde metinleri üzerinde görüşlerini bildirmiş bulun
maktadırlar. 

Bunun sonucunda zannederim Kanun Tasarısı, 
bu değerli katkılarınızın ışığı altında ilerdeki yıllar
da büyük bir değişikliğe uğramadan, Türk siyasî 
hayatında görev ifa edecek olan siyasî partilere hiz
met götürecektir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını tekrar diler, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

Sayın üyeler; bu arada bu yoğun ve tabiî sizleri 
de oldukça yorgun düşüren çalışma sonucunda ve
rilen !bazt önergeler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanununun kesintisiz ve uzun sü

reli görüşülmesinin ardından, Mart ayının getirdiği 
malî yükümlülükleri de karşılayabilmek amacıyla 7 
Mart 1983 Pazartesi günü Genel Kurul yapılmama
sını saygıyla arz ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL Özer GÜRBÜZ 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
9 Mart 1983 Çarşamba gününe kadar Genel Ku

rul çalışmalarına ara verilmesi için gereğini müsaa
delerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının kısa zamanda 

sonuçlandırılması için yapılan yoğun çalışmalar dola
yısıyla ve gündeme alınan tasarı ve tekliflerin daha 
iyi incelenmesi amacıyla 7 Mart 1983 Pazartesi gü
nünden başlamak üzere çalışmalara beş gün ara ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI A. Fehmi KUZUOĞLU 
Muzaffer SAĞIŞMAN Bahtiyar UZUNOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gerek Sayın Uğur'un, 
gerek Sayın Devrimsel, Sayın Gürbüz ve Sayın Çak
makçı'nın önergeleri, bir birleşim ara vermeden son
ra, önümüzdeki (hafta Çarşamba günü yeniden çalış
malara devam etme hususuna ilişkindir. Malumları 
olduğu üzere, Anayasanın çıkarılmasını öngördüğü ka
nunlardan bir bölümü Yüce Meclisinize intikal et
miş ve bazıları da komisyonlardan geçerek Genel 
Kurul gündemine alınmış bulunmaktadır. Bu nedenle 
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evvela, Sayın Devrimsel, Sayın Gürbüz, Sayın Çak
makçı ve Sayın Üğur'un önergelerini birlikte oyları
nıza sunacağım efendim. ' 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; İçtüzüğün 52 
nci maddesine göre önergeleri işleme koyamazsınız; 
çünkü beş imzalı değildir. 

BAŞKAN — Efendim, toplanma hususudur. 
KAMER GENÇ — İçtüzüğün 52 nci maddesi, 

«Başkanın veya beş üyenin önerisi üzerine Genel Ku
rul, toplantı gün ve saatlerini değiştirebileceği...» diyor. 
Hüküm açık. 

S. FERİDUN GÜRAY — Önergelere ben de ka
tılıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu açık hükme göre öner
gedeki üç imza, diğer önerge de aynı mealde olduğu 

için dört imza ve sayın Güray da katıldığına göre beş 
imza yanyana gelmiştir. Kaldı ki, eğer müsaade eder
seniz Başkanlığınızın görüşü de bu istikamettedir. 

| BEKİR TÜNAY — Saym Tosyalı'nın önergesi 
aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, o da süreyle ilgili. 
Sayın üyeler; bir birleşim çalışmayarak, önümüz

deki hafta Çarşamba günü toplanılmasına ait önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. Diğer önerge üzerinde işlem 
yapılmayacaktır. 

Sayın üyeler; bu nedenle 9 Mart 1983 Çarşamba 
günü saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 
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SİYASÎ PARTİLER KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Anayasada kurulması öngörülen, Siyasî Partilerle ilgili esasları dü
zenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin kurulmaları, teşkilâtlanmaları, faaliyetleri; görev, yetki ve so
rumlulukları, gelir ve giderleri; denetlenme, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar. 

Tanım 

MADDE 3. — Siyasî partiler, milletvekili ve mahallî idareler seçimleri yoluyla, Anayasaya ve kanunlara 
uygun olarak, programları ve belli görüşleri yönünde, medenî ölçüler içinde sürekli ve açık çalışmaları ile 
milİî iradenin oluşmasını sağlayarak toplumun ve Devletin demokratik temel düzenini koruma ve kamu faa
liyetlerini etkileme, yönetme ve denetleme amacı güden, ülke çapında teşkilâtlanan, tüzelkişiliğe sahip mil
lî kuruluşlardır. 

Siyasî partilerin Anayasadaki yeri, vazgeçilmezliği ve niteliği 

MADDE 4. — Siyasî partiler ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazge

çilmez unsurlarıdır. 
Siyasî partiler Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlıdırlar. 
Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları Anayasada nitelikleri be

lirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 
Siyasî parti kurma hakkı 

MADDE 5. — Vatandaşlar siyasî parti kurma hakkına sahiptirler. 
Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar. 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını 

tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetil
mesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerindeki egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve 
mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere veya herhangi bir diktatörlük 
türüne dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla siyasî parti kurma hakkı kullanılamaz. 

Üye ohna ve üyelikten ayrılma serbestliği 

MADDE 6. — Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre si
yasî partilere üye olmakta ve üyelikten çekilmekte serbesttir. 

Kimse aynı zamanda birden fazla siyasî partinin üyesi olamaz; aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî partile
rin hepsinde birden sona ermiş sayılır. 

Kimse bir partinin birden fazla teşkilât birimine üye kaydolamaz; aksi halde son kayıt tarihinden önce 
yapılmış olan kayıtlar geçersizdir. 

Siyasî partilerin teşkilâtı 

MADDE 7. — Siyasî partilerin teşkilâtı, merkez organları ile il ve ilçe teşkilâtından ve parti tüzükleri
nin köy ve mahallelerde öngördüğü görevliler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisleri ve bele
diye meclislerindeki gruplarından ibarettir, 
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İKİNCİ KISIM 

Siyasî Partilerin Teşkilâtlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Partilerin kurulması 

MADDE 8. — Siyasî partiler, milletvekilliğine seçilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatandaşı ta
rafından kurulur. 

Siyasî partilerin genel merkezi Başkent Ankara'da bulunur. 
Siyasî partiler, kuruluş bildirilerini İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. 
Bildiride, siyasî partinin adı ile genel merkez adresinin gösterilmesi; bütün kurucuların adı, soyadı, do

ğum tarihi ve imzalarının bulunması, meslek veya sanat ve ikametgâhlarının belirtilmesi ve kurucular tara
fından imzalanmış olan parti tüzüğü ile programından beşer adedinin ekli olarak verilmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığınca, bildirinin alındığı anda bir alındı belgesi verilir. 
İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse noksanların tamamlanmasını ilgili 

partiden ister. 
İçişleri Bakanlığı kuruluş bildirisini ve alındı belgenin tasdikli birer örneği ile bildiri eklerinden birer ta

kımı, üçgün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir ve kuruluşu Resmî Gazete' 
de ilân eder. 

Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşunu denetlemesi /i 

MADDE 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucuların hu
kukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben öncelikle ve otuz gün 
içinde inceler; kurucuların kanunda gösterilen şartları haiz olduklarının belgelendirilmesini yazı ile ister. 

Yukarıda söz konusu edilen istemin tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde noksanlık giderilmedi
ği veya belgelendirme sağlanmadığı takdirde, siyasî partilerin kapatılmasına dair hükümler uygulanır. 

Parti sicili 

MADDE 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasî partiler için birer sicil tutulur. 
Siyasî partiler, bu sicile konulmak üzere : 
a) Adlarını, genel merkezlerin açık adreslerini, merkez organları ile il ve ilçe merkezlerindeki organla

rını gösteren tasdikli bir listeyi; 
b) Parti tüzüğü ve programıyla partinin faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikleri ile diğer yayınları, bun

ların yürürlüğe konuluşlarını veya yayımlarını takiben onbeş gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına; 
Gönderirler. 
(a) bendinde gösterilen bilgilerle (b) bendindeki belgeler her parti için açılacak dosyada saklanır. Bu dos

yalar siyasî partilerin sicillerini teşkil eder. 
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerde sonradan yapılacak değişiklikler de onbeş gün içinde Cumhuriyet 

Başsavcılığına bildirilir. Bu değişiklikler ve siyasî partilerin kapatılmaları veya kapanmaları da sicillerine 
geçirilir. 

Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik ve Organlarda Görev Alma 

Siyasî partilere üye olma 

MADDE 11. — 21 yaşını dolduran ve medenî ve siyasî haklan kullanma ehliyetine sahip bulunan her 
Türk vatandaşı siyasî partilere üye olabilir. 

Ancak; 
1. Hâkimler ve Savcılar, Yüksek Yargı organları mensupları, Yüksek öğretim Kurumlarındaki öğretim 

elemanları, Yüksek öğretim Kurumu üyeleri, Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görev
lileri . ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve Silahlı 
Kuvvetler mensupları, 

2. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan ve ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

3. Herhangi bir suçdan dolayı ağır hapis veya, taksirli suçlar hariç, beş yıl veya daha fazla hapis ce
zasına mahkûm edilenler, 

4. Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babınım birinci ve ikinci fasıllarında yazılı suçlardan 
veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçundan hüküm giyenler, 

5. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep 
veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 
318 inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından mahkûm, olanlar, 

6. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, İkinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 
aynı kanunun 537 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri 
siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenler, 

Siyasî partilere üye olamazlar. 

Üyeliğe kabul şartları 

MADDE 12. — Siyasî parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayanların parti tüzüklerinde 
gösterilen şartlar uyarınca üyeliğe kayıtları yapılabilir. Ancak, üyeliğe kaydını isteyen kimsenin, istemini red
deden teşkilat kademesinin üstündeki teşkilat kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde, itiraz etmek 
hakkı vardır. îtiraz üzerine verilen karar kesindir. 

Siyasî partiler, üye olma istemlerini, sebep göstermeksizin de reddedebilirler. 
Siyasî parti tüzüğündeki kabul şartlarında, üyelik için başvuranlar arasında, dil, ırk, cinsiyet, din, mez

hep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Teşkilatı 

Partinin genel merkez teşkilatı 

MADDE 13. — Parti merkez organları 
a) Büyük kongre, 
b) Genel başkan, 
c) Merkez karar organı, 
d) Merkez disiplin organından, 
İbarettir. 
Bu organlar parti tüzüğünde başka türlü de adlandırılabilir. 
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Parti tüzüğünde, partinin amacına uygun olarak, merkez yönetim kurulu, küçük kongre, araştırma mer
kezi ve benzeri ihtiyarî organların kurulması öngörülebilir. 

Büyük kongre 

MADDE 14. — Siyasî partinin en yüksek organı büyük kongredir. 
Büyük kongrenin : 
a) Seçilmiş üyeleri : Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının üç katından fazla olmamak 

kaydıyla, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrelerince seçilen delegeler; ve 
b) Tabiî üyeleri : Parti genel başkanı ile parti tüzüğüne göre seçilen mefkez organları üyeleri; partinin 

üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleridir. 
Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il kongrelerince delege olarak se

çilemezler. 
Parti genel başkanı ile partinin merkez karar ve varsa merkez yönetim organı ile disiplin organları üye

lerini gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak; partinin gelir gider kesinhesa-
bını kabul ve merkez karar organını ibra etmek yahut kesinhesabı reddetmek; toplumu ve Devleti ilgilendi
ren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları 
veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği şair hususları karara bağlamak; 
partinin feshine veya başka bir partiyle birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona erecek partinin malla
rının tasfiye suretine dair kararlar vermek, büyük kongrenin yetkiterindendir. 

Büyük kongrenin olağan toplantıları iki yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya 
merkez karar organının lüzum görmesi yahut büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi 
üzerine yapılır. 

Parti kurucuları, ilk büyük kongrenin tabiî üyeleridir. Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin tü
zelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar. 

Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, büyük kongre yetkilerini kurucular kurulu kullanır. Par
tinin genel başkanı ve merkez karar ve varsa merkez yönetim organı ile disiplin organları üyeleri ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu kurulun tabiî üyeleridir. 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur, ilk çağrı üze
rine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplan
tı yeter sayısı aranmaz. Büyük kongrenin karar yeter sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde daha büyük 
bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifleri ve toplum ve Devletin demokratik te
mel düzenini veya kamu faaliyetlerini yahut parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair 
teklifleri karara bağlamak için, bunların genel başkan yahut merkez karar veya yönetim organı veya büyük 
kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Bu teklifler, büyük kong
rece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır. 

Genel Başkan 

MADDE 15. — Parti Genel Başkanı, büyük kongrece gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncüoylamada ençok oy alan seçilmiş sayılır. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde büyük 
kongre toplanıncaya kadar merkez karar organı partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye 
tevdi eder ve en geç üç ay içerisinde büyük kongreyi toplantıya çağırır. 

Parti genel başkanı, merkez karar ye varsa yönetim organlarının tabiî başkanıdır. 
Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık 

veya vekillik etmek üzere genel başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya genel sekreter gibi adlarla 
gerekli gördüğü sayıda yardımcılar öngörebilir. Bunların ne suretle seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 
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Ana muhalefet partisi genel başkanı 

MADDE 16. — Bakanlar Kuruluna katılmayan siyasî partiler arasında kırktan az olmamak üzere en 
fazla milletvekiline sahip olan partinin genel başkanına ana muhalefet partisi genel başkanı denir. Bu 
siyasî partilerin milletvekilleri sayısı eşitse'son milletvekili genel seçimlerinde aldıkları muteber oy sayısına 
bakılır; bu oylar da eşitse aralarında kur'a çekilir. 

Ana Muhalefet partisi genel başkanının Devlet protokolündeki yeri Başbakandan sonra ve Bakanlardan 
önce gelir. 

Ana muhalefet partisi genel başkanına ayrılan taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Başbakana ait 
resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair kanunî kayıtlamalar uygulanır. 

Merkez karar organı 

MADDE 17. — Siyasî partinin merkez karar organı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Mer
kez karar organının üye sayısı onbeşden az olamaz. 

Merkez karar organı, iki büyük kongre arasında parti tüzük ve programına ve büyük kongre karar
larına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. Parti işlerini düzenle
yen parti içyönetmelikleri de bu organ tarafından yapılır. 

Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin 
hukukî varlığına son verilmesiyle tüzük ve programının değiştirilmesi dışında bütün kararları alabilir. 

Parti tüzüğünde, merkez karar orgam, aynı zamanda, merkez yönetim organı olarak görevlendirilebilir 
veya ayrı bir merkez yönetim orgamnın kurulması öngörülebilir. 

Merkez karar organının, parti tüzüğü ile merkez yönetim organı olarak görevlendirilmediği hallerde, en 
az altı ayda bir toplanması şarttır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın çağrısı, merkez yönetim organının 
kararı veya merkez karar orgam üye tamsayısının en az üçte birinin yazılı istemi üzerine yapılır. 

Merkez disiplin organı 
MADDE 18. — Siyasî partinin merkez disiplin organı veya organları bu Kanunda ve parti tüzüğünde 

gösterilen şekilde kurulur. Bu organların üye sayısı yediden az olamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İl ve fice Teşkilatı 

İl teşkilatı 

MADDE 19. — İl kongresi, sayısı binden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe, kongrelerince 
seçilen delegelerden kurulur. O ilin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan partili üyeleri ile yönetim ve 
disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici il yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

İl kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır; bu süre iki yılı aşamaz. 
İl yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda, il başkanı dahil en az yedi üyeden kurulur. 
İl başkanı ve il yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçileceği, merkez karar veya yönetim organın

ca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl kurulacağı parti tüzüğün
de gösterilir. El çektirme kararı 90 inci maddenin 3/A bendinde gösterilen haller dışında yetkili kurulla
rın üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. İşten el çektirme karannm il yönetim kuruluna 
bildirilmesinden itibaren kırkbeş gün içinde il kongresi toplanarak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu 
süre içerisinde il kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

İl teşkilatı arasında bir il disiplin kurulu bulunur. İl disiplin kurulunun üye sayısı ve bu üyelerle başka
nının nasıl seçileceği, parti tüzüğünde gösterilir. 

Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileriyle yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle 
göreve çağrılacağı parti tüzüğünde belirtilir. 
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İlçe teşkilatı 

MADDE 20. — İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahalle bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan 
parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri, sayısı aitıyüzü aşmayan delegelerden kurulur, 
îlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, 
geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz, 

İlçe kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır; bu süre iki yılı aşamaz. 
İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı dahil en az beş üyeden kurulur. 
ilçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun ilçe kongresince nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya mer

kez karar organınca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl kurula
cağı, parti tüzüğünde gösterilir. El çektirme kararı 90 inci maddenin 3/A' bendinde gösterilen haller dışın
da yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır, tşten el çektirme kararının 
ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren kırkbeş gün içerisinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî 
ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre es
ki delegelerle toplanır. 

Diğer ilçe teşkilatı kurullarının nasıl seçileceği ve bunların görev ve yetkileri ile yukarıdaki fıkralarda 
yazılı kurulların yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde gös
terilir, 

Siyasî partilerin, illerin merkez ilçelerinde teşkilat kurmaları hususunda, ilçe teşkilatına ilişkin hükümler 
uygulanın 

Muhtarlık bölgelerindeki parti görevlileri 

MADDE 21. — Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinden partiye kayıtlı bulunan parti üyeleri, parti tü
züğü öngörmüşse, muhtarlık bölgesindeki parti işlerinin yürütülmesi için bir parti görevlisi ile bir de yede
ğini, parti tüzüğüne göre seçerler. 

Siyasî partinin muhtarlık bölgesindeki parti temsilcisinin nasıl görevlendirileceği ve nasıl işten el çektiri
leceği parti tüzüğünde düzenlenir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Meclis Grupları 

Grup kurma hakkı 

MADDE 22. — En az yirmi milletvekiline sahip olan siyasî partiler Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
siyasî parti grubu kurma hakkına sahiptirler. 

Bir siyasî partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu yazıya parti grubunun geçici içyönetmeliğinin eklenmesi gereklidir. 

Grup içyömetmeKgl 

MADDE 23. — Bir partinin grup içyönetmeliği, grubun ilk kuruluşunda, partinin mefkez karar orgam ta
rafından geçici olarak yapılır. 

Bu geçici içyönetmeliğin, partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üyeleri tamsayısının salt çoğun
luğuna eşit sayıda üye tarafından imzalanması şarttır. 

Grup içyönetmeliğine parti tüzüğü ve programına aykırı hükümler konulamaz. İçyönetmelik, daha son
ra, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu genel kurulu tarafından değiştirilebilir. 
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Grup genel kurulu 

MADDE 24. — Bir siyasî partinin grup genel kurulu, o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki üye
lerinden kurulur, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî parti gruplarının faa
liyetlerine katılamazlar. 

Grup yönetim ve disiplin organları 

MADDE 25. — Grup yönetim ve disiplin organlarının kuruluş, görev ve yetkileri, parti tüzüğüne uygun 
olarak grup içyönetmeliğinde belirtilir. 

Grup disiplin organının hangi hallerde merkez disiplin organı ile bir arada çalışacağı, parti tüzüğünde 
gösterilir. 

Grup başkanı 

MADDE 26. ^- Partinin genel başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grubunun da başkanıdır. 

Partinin genel' başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, grup başkanlığı konusu, parti tüzü
ğüne uygun olarak grup içyönetmeliği ile düzenlenir. 

Diğer grup organları 

MADDE 27. — Parti tüzüğü veya grup içyönetmeliği, grup çalışmalarının amacına uygun olarak başka
ca organlar kurulmasını da öngörebilir. 

Seçimlerde gizli oy 

MADDE 28. — Grup genel kurulunda seçimler gizli oyla yapılır. 

Grup ve Hükümet ilişkileri 

MADDE 29. — Parti tüzüğünde veya grup İçyönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir Bakana 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar alma 
yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi grup genel ku rulundan başka bir parti organına bırakan hüküm bulu
namaz. 

Bakanlar Kuruluna katılacak üyeler parti gruplarında ve diğer parti organlarında seçim yoluyla tespit edi
lemez. 

Grupla diğer parti organları arasmda işbirliği 

MADDE 30. — Siyasî parti grubunun merkez karar ve varsa yönetim organları ile ahenk içinde çalışma
sını sağlayıcı tedbirler, parti tüzüğünde gösterilir. 

Parti grup başkanları arasında toplantı 

MADDE 31. — Siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanları, grup başkanı siyasî 
parti başkanı değilse siyasî partilerin genel başkanları üç ayda 'bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
daveti üzerine toplanarak, ülkenin genel sorunları ve meclis çalışmaları üzerinde görüşme yaparlar. 

Görüşme gündemini ve tarihini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit eder. Siyasî parti genel 
başkanlarından birinin yazılı teklifi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının lüzum görmesi halinde, 
olağanüstü toplantılar da yapılabilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Mahallî idareler Meclislerindeki Parti Grupları 

İl genel meclisi parti grubu 

MADDE 32. — il genel meclisi partili üyelerinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, merkez karar 
organınca, parti tüzüğüne göre tespit edilir. 

Belediye meclisi parti grubu 

MADDE 33. — Belediye meclisi partili üyelerinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları merkez ka
rar organınca parti tüzüğüne göre tespit edilir. 

Partili belediye başkam bu grubun Jabiî üyesidir, ancak; grubun kararıyla bağlı değildir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Teşkilâtla İlgili Diğer Hükümler 

Kongrelerle ilgili genel hükümler 

MADDE 34. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmıyan 
hükümleri, siyasî partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır. ' 

Şu kadar ki. parti tüzükleri ve yönetmelikleri, parti kongreleri için gerekli ilânın gazete ile yapılması şar
tını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter sayısını ve yeter sayının sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci top
lantı arasındaki süreyi de azaltabilir. Bu kanundaki özel hükümler saklıdır. 

İbra için oya katılamayacak olanlar 

MADDE 35. — Değişik kademelerdeki kongrelerde tabiî üye olarak bulunan karar veya yönetim organ 
ve kurullar üyeleri, mensup oldukları organ veya kurulun ibrası için yapılan oylamalara katılamazlar. 

Teşkilatın merkezleri 

MADDE 36. — Siyasî partilerin merkez teşkilatının bulunduğu yer Ankara il mericeZi; il ve ilçe teşkilatı
na dahil kurulların kuruluş yeri ise ilgili il ve ilçe merkezleridir. 

Bağdaşmayan görevler 

MADDE 37. — Siyasî partinin disiplin kurullarında görev alanlar, kongreler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki parti grubu, il genel ve belediye meclislerindeki grup üyelikleri hariç, partinin diğer organ, 
kurul ve görevlerinde bulunamazlar. 

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

Siyasî partinin il ve ilçe yönetihı kurullarından birinde üye olan kimse, diğer bir il veya ilçe yönetim 
kurulunda üye olamaz. 11 ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Organlarda görev alanların bildirilmesü 

MADDE 38. — Her kademedeki parti organları ile parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin 
adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâhları, o mahallin en büyük mül
kiye amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak on beş gün içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili yazı, İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına 
verilir. 
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Kamu yararına dernek sayılmama 

MADDE 39. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan der
nek sayılma hükümleri siyasî partiler hakkında uygulanmaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Siyasi Partilerin Seçime Katılması 

Siyasî partilerin seçimlere katılması 

MADDE 40. — Siyasî partinin ülke çapında teşkilatlanmış sayılması ve seçimlere katılabilmesi için, ille
rin en az yarısında teşkilatını kurmuş ve ilk büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunması şarttır. 

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

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

Disiplin suçlan ve cezaları 

MADDE 41. — Siyasî partilerin disiplin organlarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, partiden ge
çici çıkarma ve kesin olarak çıkarma cezalarıdır. 

Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili olduklarının, hangi halde ne tür di
siplin cezası verileceğinin parti tüzüğünde açıkça belli edilmesi zorunludur. 

Partinin hangi organ ve mercilerinin kimler hakkında ve hangi disiplin organında disiplin cezası isteminde 
bulunabileceği ve disiplin cezalarına karşı hangi üst disiplin organına, hangi şartlarla itiraz edilebileceği, ka
nunda belirtilmeyen hallerde, parti tüzüğü ile düzenlenir. 

Disiplin organlarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en geç otuz gün içinde 
ilgiliye tebliğ olunur. 

Bir partiye mensup (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gru
bu üyeliğinden kesin olarak çıkarılması partiden çıkarılmayı, partiden kesin olarak çıkarılması da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grubu üyeliğinden çıkarılmayı ifade eder. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubundan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, ilgili 
üyenin ceza süresince gruptaki çalışmalara katılmamasını gerektirir. 

Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesi, faaliyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklif ya
pamaz. Ancak bu hüküm, o üyenin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının 
bağlayıcı kararlarına uyması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyeleri
ne, parti içinde hiçbir görev verilemez. 

Disiplin organları üyelerinin seçimi ve nitelikleri 

MADDE 42. — Siyasî partilerin disiplin organlarının üyeleri iki yılda bir yapılacak olan olağan kongre-
lerce seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu disiplin organı üyelerinin seçimi, en az iki yıl için olmak 
üzere, parti tüzüğünde gösterildiği şekilde yapılır. 

Disiplin kurulu üyeleri, bir başka disiplin kurulunda üye olamazlar; her kademedeki kongreleriyle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki ve mahallî idareler meclislerindeki gruplar genel kurulları dışında, partinin 
diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamaz ve partiden herhangi 
bir suretle gelir sağlayamazlar. 

Birinci ve ikinci derecedeki kan hısımları veya sıhrî hısımlar aynı disiplin kurulunda görev alamazlar. 
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Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 43. — Disiplin organları, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların salt 
çoğunluğuyla karar verir. Ancaik, 90 ncı maddenin 3. A bendinde gösterilen haller dışında, partiden kesin 
çıkarma cezaları için üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı gerekir. 

Disiplin organlarının kararları gizli oyla verilir. 
Disiplin kuruluna sevk edilen partili, kendisini yazı veya sözle savunmak hakkına sahiptir. Savunma için 

süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliği tarihinden başlamak üzere ortbeş gündür. Ancak, seçimlerde 
veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında, bu süre bir haftadır. Savun
ma süresini geçirenler, savunma, hakkından vaz geçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, disiplin kurulu baş
kanlığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesine sebep olan 
fiiller açıkça gösterilir. 

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

Disiplin işlerinde yetkisizlik 

MADDE 44. — Siyası partilerin her kademesindeki kongrelerinde, disiplin organlarına sevk yetkisine 
sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararlara ile disiplin organlarınca verilen disiplin cezaları hak
kında görüşme yapılamaz ve bu konularda karar alınamaz. 

46 ncı madde hükmü saklıdır. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 45. — Siyasî partilerin disiplin organlarınca kesin olarak verilen disiplin cezalanna karşı, cezaya 
çarptırılan parti üyesi, disiplin organına sevk eden organı n veya disiplin organının görev ve yetkisizliği yahut alı
nan kararların kanuna veya parti tüzüğüne veya içyönetmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu 
iddiası ile itiraz edebilir. Bu itirazlar, kararın usulüne uygun olarak tebliğinden itibaren bir ay içinde, disip
lin organının bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden 
önce en geç bir ay içinde, basit muhakeme usulüne gö re inceleyerek karara bağlar; bu karar kesindir. 

Af yetkisi 

MADDE 46. — Disiplin organlarınca verilecek cezaların partinin hangi organı tarafından ve ne şekilde 
af edileceği siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir. 

Disiplin konusunda tedbir kararı 

MADDE 47. — Partiden geçici çıkarmayı veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası veril
mesi için seVk kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin organına 
sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

ilgili, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği disiplin organından isteyebilir. Bu istek, disiplin 
organı tarafından yedi gün içinde karara bağlanır. * 

ONUNCU BÖLÜM 
Parti Defterleri 

Tutulacak defterler ve kayıtlar 

MADDE 48. — Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak ka
yıt defteri, gelir ve gider defteri tutmak zorundadırlar. 

Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder. Kararlar oyla
maya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özet
leri başkanlık divanı üyelerince imzalanır. 
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Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak kayıt defterlerine kaydedilir ve gelen 
evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili 
defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şekilde geçirilir. 

Üye kayıt defterleri ve gelir gider defterlerinin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları notere tasdik 
ettirilir. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği üçe ve il kademesinde ayrı bir dos
yada saklanır. 

Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterler parti tüzük ve içyönetmeliklerinde 
gösterilir. 

Parti genel merkezinde üye kayıt defterlerinin özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesinhesabın nasıl hazırla
nıp düzenleneceği parti içyönetmeliğiyle belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Partilerin Gelirleri 

Gelir kaynakları 

MADDE 49. — Siyasî partiler aşağıda çeşitleri belirtilen gelirleri elde edebilirler : 
1. Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatı; 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partili üyelerden alınacak milletvekilliği aidatı; 
3. Milletvekili adaylığı için başvuranlardan başvuru üzerine alınacak özel aidat; 
4. Parti rozeti ve üye kimlik kartlarından sağlanacak gelirler; 
5. Parti yayınlarının satış bedelleri; 
6. Parti defter, makbuz ve kâğıtları karşılığı alınacak paralar; 
7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilecek gelirler, 
8. Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden sağlanan gelirler; 
9. Parti mal varlığından elde edilen gelirler; 

10. Bağışlar; 
11. Devletçe sağlanan yardım; 
7 nci bentte yazılı parti lokallerinin ticarî nitelikte işletilmesi hali 9 uncu bentte yazılı parti mal var

lığından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde yazılı kaynaklardan ©İde edilen gelir
lerden hiçbir surette vergi, resim ve harç alınmaz. 

Giriş ve üyelik aidatı 

MADDE 50. — Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı parti tüzüğünde gösterilir. Bu miktar 
bin lirayı aşamaz. 

Her üye aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde kabul etmek zorundadır. Bu ai
datın yıllık tutarı ikibindörtyüz lirayı geçemez. Üyelik aidatının alt ve üst sınırı parti tüzüğünde gösterilir. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, bu Kanun ve parti tüzüğüne uygun olmak şartıyla, ka
yıtlı bulunduğu teşkilât kademesi başkanlığına yazıyla bildirerek artırabilir. 

Aidatı alacak olan teşkilat kademesi yönetim organı parti üyesinin, vermeyi kabul ettiği miktarda ai
dat ödeyecek durumda olmadığını tespit ederse, aidat yükümünü asgarî hadde kadar azaltabilir. 

Bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamım ödememiş olması, bu kimse
nin, partinin her kademesindeki kongrelerine delege seçilmesini hiçbir suretle engellemez; bu kimse hakkında, 
partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair disiplin cezaları uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye borçlu ol
duğu aidatın tamamını ödememiş olan parti üyelerinin yukarıda sayılanlar dışında bazı parti görevlerine se-
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çilemeyeceğini veya atanamayacağını belirtebileceği gibi, bunların seçimlerde parti adayı olmasını yasakla
yan hükümler de koyabilir. 

Milletvekilliği aidatı 

MADDE 51. — ©ir siyasî partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ayrıca ne miktar aidat 
ödeyeceği ve bu suretle paraların ne miktarının grup faaliyetlerine ve ne miktarının parti merkezine ayrıla
cağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu kararıyla belli edilir. Ancak, bu miktarın yıllık tutan milletvekilinin 
ödeneğinin net bir aylık tutarını geçemez. 

Adaylıkla ilgili gelirler 

MADDE 52. — 49 uncu maddenin 3 üncü bendinde yazılı özel aidat, elli bin lirayı aşmamak kaydı ile 
parti içyönetmeliklefinde gösterilir. 

Satış bedelleri 

MADDE 53. — 49 uncu maddenin 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin merkez karar 
veya varsa yönetim organının kararı ile belirtilir. 

Lokal işletme gelirleri 

MADDE 54. — Parti lokallerinin işletilmesine ilişkin bedeller partilerin ilgili organlarının yapacakları ta
rifelerde gösterilir. 

Bağışlar 

MADDE 55. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadî teşeb
büsleri, özel kanunuyla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluş
lar, kamu iktisadî teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin yarısı Devlete veya bu fıkrada adıge-
çen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları, işçi ve işveren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları ile dernekler, vakıflar ve kooperatifler, 
siyasî partilere, hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mallar veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal 
veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında, siyasî 
partilere aynî hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin bir siyasî partiye aynı yıl içeri
sinde beşyüz bin liradan fazla kıymette aynî veya nakdî bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışların ba
ğışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belir
tilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasî partilerce bağış kabul edilemez. 

Siyasî partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerle, yabancı ülkeler
deki dernek, grup ve kurumlardan herhangi bir surette aynî veya nakdî yardım ve bağış alamazlar. 

Kredi ve borç alma yasağı 

MADDE 56. — Siyasî partiler hiçbir şekilde hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız ola
rak kredi veya borç alamazlar. 

Amaç dışı taşınmaz mal edinme yasağı 

MADDE 57. — Siyasî partler amaçları dışında taşınmaz mal edinemezler. 
22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 52 nci maddesinin son fıkrası hükmü, siyasî 

partiler için uygulanmaz. 
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Gelir makbuzları 

MADDE 58. — Bir siyasî partinin bütün gelirleri, o siyasî partinin tüzelkişiliği adına elde edilir. 
Siyasî partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirleri parti merkez karar organınca bas

tırılan makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilat kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıy
la parti merkez karar organına karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarının sak
lama süresi beş yıldır. 

Sağlanan gelirin miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin kim
liği ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Partilerin Giderleri 

Giderlerde usul 

MADDE 59. — Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır. 
Giderlere ait müsbit evrak, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere kademelerce beş yıl sürey

le saklanır. 
Bin liraya kadar (bin lira dahil) giderlerin müsbit evrak ile belgelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak, 

miktarı ne olursa olsun, bütün giderlerin yetkili yönetim organının veya merciin kararına dayanması şarttır. 
Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir hesap vermekle 

yükümlüdür. 

Malt sorumluluk 

MADDE 60. — Siyasî partilerin yapacakları giderler, akitler ve girişecekleri yükümlülükler, genel merkez
de parti tüzelkişiliği adına, illerde il yönetim kurulu adına, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yapılır. 

Siyasî partilerin il ve ilçelerdeki teşkilat kademeleri tarafından parti tüzelkişiliği adına akit yapılmasına ve 
yüküm yüklenilmesine ilişkin esaslar, merkez karar organınca tespit olunur. Bu esaslara aykırı olarak yahut 
siyasî partilerin tüzüklerine göre, merkez karar organınca önceden yazılı yetki verdlmediğl veya sonradan bir 
kararla tasdik edilmediği takdirde, partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları akit ve yüklendikleri yükümlü
lüklerden dolayı, parti tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; merkez karar organı veya genel başkan 
veya parti tüzelkişiliği aleyhine takipde bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, akti yapan veya yükümlülüğü 
yüklenen kişi veya kişilere ait olur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hükümlerin Müeyyideleri 

Hazinece elkoyma 

MADDE 61. — 55 inci maddede bağışlar hakkında belirtilen esaslara aykırı olarak gelir sağladığı Ana
yasa Mahkemesince tespit edilen siyasî partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, Hazineye irad kaydedi
lir; taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir. 

57 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin taşınmaz mallara sahip olduğu anla
şılırsa, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ve bu mahkemenin göstereceği süre içinde bu malların paraya 
çevrilmesi yoluna gidilir; bu durumda 55 inci maddede belirtilen bağış miktarını aşan kısım Hazineye irad 
kaydedilir. 

ölüme bağlı tasarruflarda Türk Medenî Kanununun mahfuz hisse ile ilgili hükümleri saklıdır. 
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56 ncı madde hükmüne aykırı olarak siyasî partilere sağlanan kredi veya borçlar üzerine Anayasa 
Mahkemesi kararıyla Hazinece elkonulur; krediyi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yükümlülük altına 
girmez. 

58 inci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan ge
lir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irad kaydedilir. 

Müsbit evrak ile belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilemeyen parti giderleri miktarınca parti 
mal varlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla, Hazineye irad kaydedilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Parti tçi Malî işlemler 

Parti bütçeleri ve kesinhesapları 

MADDE 62. — Siyasî partilerin genel merkezleri ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilâtı, ayrı 
ayrı her takvim yılı başında gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlarlar. Bu 
bütçeler, en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar parti merkez karar organınca incelenir 
ve karara bağlanır. 

Siyasî partilerin bütçeleri basit işletme hesabı esasına göre düzenlenir. 
Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsam'ak üzere iller teşkilâtı her bütçe yılını izleyen Haziran ayı so

nuna kadar bir evvelki y la ait bütçelerin kesinhesaplarını hazırlarlar. Kesinhesap cetvelleri ilgili bulunduk
ları bütçelerin iç bölüm ve maddelerine uygun olarak düzenlenir. 

Bu kesinhesaplar, merkez karar organınca incelenerek karara bağlanır. 
Merkez karar organınca karara bağlanan kesinhesaplar, hesap dönemini takip eden yıl içinde Resmî Gaze

tede yayımlanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesinin Denetimi 

Bütçe ve kesinhesabın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi 

MADDE 63. — Siyasî partilerin genel merkezleri, karara bağladıkları genel merkez ve mahallî teşkilâtın 
o yıla ait bütçe ile bir evvelki yılın kesinhesabının tasdikli birer örneğini, en geç aynı bütçe yılının Haziran 
ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine vermek zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi 

MADDE 64. — Anayasa Mahkemesi bütçe ve kesinhesapların alınmasından başlayarak kendisine verilen 
bilgilerin belgelendirilmesini bir yıl içinde ilgili siyasî partilerden her zaman isteyebilir ve gerekli görürse 
evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî partilerin genel merkezlerinde ve teşkilâtında doğrudan doğruya veya 
kendi üyeleri arasından seçeceği bir naip eliyle yahut mahallin en kıdemli hâkiminin niyabetinde gerekli in
celeme ve araştırmaları yaptırabilir; bu maksatla tarafsız, resmî görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi 
görevlendirebilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin temsilcisinden yazılı mütalaa isteyebilir. Gerekli görürse onları 
sözlü olarak da dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasî partinin gelir ve giderlerinin doğru
luğu ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Ha
zineye gelir kaydedilmesine karar verir. 

Siyasî partilerin büyük kongrelerinin bütçe ve kesinhesaplar hakkındaki kararları, Anayasa Mahkemesi
nin incelemesini etkilemez. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yasak Amaçlar ve Faaliyetler 

Devletin şekline, Cumhuriyetin niteliklerine, egemenliğe, ülke ve millet bütünlüğüne, genel ahlaka aykırı 
amaç ve faaliyetlerle ilgili yasaklar 

MADDE 65. — Siyasî partiler : 
1. Türkiye Devletinin «Cumhuriyet» olan şeklini; 
2. Türkiye Cumhuriyetinin, Anayasanın ikinci maddesiyle başlangıcında belirtilen «esaslar»'ını; 
3. Türkiye Devletinin, Anayasanın üçüncü maddesinde açıklanan «ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün

lüğüne, diline, bayrağına, millî marşına ve başkentine» dair hükümlerini; 
4. «Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunun ancak, Anayasanın koyduğu esas

lara göre yetkili organları eliyle kullanılabileceği» esasını; 
5. Türk Milletine ait olan «Egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılama

yacağı veya hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağı» 
hükmünü; 

Değiştirmek amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar ve; 
6. Bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya 

adlarını kullanamazlar; 
7. Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaç

layamazlar ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar; 
8. Askerliğe veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu

lunamazlar; 
9. Genel ahlâk ve adaba aykırı amaçlar güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. 

Demokratik Devlet düzeni ile temel hak ve hürriyetlere aykırı amaç, faaliyet ve yorum yasağı 

MADDE 66. — Siyasî partiler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Dev
letinin ve Cumhuriyetin 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 sağla
mak veya dil, ırk, din, mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere da
yanan bir devlet düzeni kurmak amacını güdemezler; veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar; baş
kalarını bu yolda teşvik veya tahrik edemezler; Anayasanın hiçbir hükmünü, Anayasada yer alan hak ve 
hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlayamazlar. 

Demokratik düzenin korunması 

MADDE 67. — Siyasî partiler, seçimler ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, 
açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılması esasına ve Türkiye Cum
huriyetinin insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti nite
liğine ve adalet anlayışına uymayan amaçlar güdemezler ve bu amaçlara yönelik faaliyette bulunamazlar. 
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İKİNCt BÖLÜM 

Millî Devlet Niteliğinin Korunması 

Bağunsızhğın korunması 

MADDE 68. — Siyasî partiler; 

1. Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan hukukî 
ve siyasî varlığını ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cumhuriye
tinin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin, milletlerarası kuruluşlar ve tüzelkişilerin karışmasını sağla
mak amacını güdemezler ve bu amaçlara yönelik faaliyette bulunamazlar. 

2. Yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamazlar. 
3. Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler ile yabancı ülkelerdeki 

dernek, grup ve kurumlardan herhangi bir suretle, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yardım kabul ede
mezler; bunlardan emir alamazlar ve bunların, Türkiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü aleyhindeki ka
rar ve faaliyetlerine katılamazlar. 

Devlet tekliği ilkesinin korunması 

MADDE 69. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı «Devlet tekliği ilkesi» ni değiştirmek 
amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. 

Azınlık yaratılmasının önlenmesi 

MADDE 70. — Siyasî partiler; 
1. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür veya mezhep yahut dil farklılığına dayanan 

«azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler»; 
2. «Türk dilinden veya kültüründen gayri dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek ya da yaymak» 

yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını gü
demezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar; 

3. Kongrelerinde, özel veya resmî, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandaların
da, program ve tüzüklerinin yazımı ve yayımlanmasında Türkçe'den başka dillerde açıklama yapamaz, Türk
çe'den başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plâk 1ar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler 
kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem veya işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına müsaade edemez
ler ve kayıtsız kalamazlar. 

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı 

MADDE 71. — Siyasî partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacını güde
mezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. 

Eşitlik ilkesinin korunması 

MADDE 72. — 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 güdemez ve 
faaliyette bulunamazlar. 

Siyasî partiler, ister iktidarda, işer muhalefette olsunlar, devlet organları ile idare makamlarının bütün 
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmelerini sağlamak amacını güderler. 
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ÜÇÜNCÜ BOLÜM 

Atatürk tike ve İnkılaplarının Korunması ve Lâik Devlet Niteliği 

Lâiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği 
MADDE 73. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriye nin lâiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin ye

niden kurulması amacım güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. 

Dinî ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı 

MADDE 74. — Siyasî partiler, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen 
de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî yahut şahsî çıkar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne su
retle olursa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamazlar. 

Partilerin dinî gösteride bulunma yasağı 

MADDE 75. — Siyasî partiler, herhangi bir şekilde dinî tören tertipleyemez veya parti sıfatıyla bu gibi 
törenlere katılamazlar. 

Siyasî partiler, dinî bayramları ve cenaze törenlerini parti gösterilerine ve propagandalarına vesile yapa
mazlar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin ölümü halinde veya parti ne
zaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin veya bir bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili 
ve parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri ve bayramlaşmalar, herhangi bir siyasî propagandaya 
dönüştürülmemek kaydıyla birinci fıkradaki yasağın dışındadır. 

Atatürk ilke ve inkılâplarının korunması 

MADDE 76. — Siyasî partiler, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak ve Türkiye 
Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını gii den : 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka tktisası Hakkındaki Kanun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklarla 

Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendir

me memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi; 
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkâmın Kabulü Hakkında Kanun; 
6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına 

Dair Kanun; 
8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun; 
Hükümlerine aykırı amaç güdemezler ve faaliyette bulunamazlar. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması 

MADDE 77. — Siyasî partiler, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında 
kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getir
mek durumunda olan Diyanet işleri Başkanlığının, genel idare içinde yer almasına ilişkin Anayasanın 136 ncı 
maddesi hükmüne aykırı amaç güdemezler. 
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Cumhuriyetin büyük kumcusuna saygı 

MADDE 78. — Siyasî partiler, Türk Milletinin kur tarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün 
şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemezler ve buna yol 
açacak hareket ve faaliyetlerde bulunamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Siyasi Partilerin Tüzük ve Programlan, Yan Kuruluşları, Parti Üyeliği ve Kapatılan Partilerle İlgili Yasaklar 

Tüzük ve programlar ile parti faaliyetlerine ilişkin sınıramalar 

MADDE 79. — Siyasî partilerin tüzük ve programlan, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
ne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. 

Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faali, ette bulunamazlar; Anayasanın 14 üncü maddesindeki 
sınırlamalar dışına çıkamazlar. 

Yan kuruluşlar yasağı 

MADDE 80. — Siyasî partiler, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluş
lar meydana getiremezler, vakıf kuramazlar. 

Dernek, sendika, vakıf, kooperatif ve meslek kuruluşlarıyla siyasî ilişki ve işbirliği yasağı 

MADDE 81. — Siyasî partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla, dernekler, sen
dikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 
ile siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, bunlardan maddî yardım alamazlar veya bu kuruluşlara mad
dî yardım yapamazlar; bunlara destek olamazlar ve bu amaçlarla ortak hareket edemezler. 

Parti içi çalışmaların demokrasi esaslarına uygun olması zorunluğu 

MADDE 82. — Siyasî partilerin parti içi çalışma lan, özellikle parti yönetimi, denetimi; parti organları 
için yapılacak seçimler, parti genel başkanlığınca, genel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan ka
rarları ve yapılan eylemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve parti içi demokrasi 
esaslarına aykırı olamaz. 

Parti üyeleri ve personeline üniforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerini üstlendirme yasağı 

MADDE 83. — Siyasî partiler, üyeleri ve personeli için üniforma ve devamlı olarak hariçte takılacak kol-
bağı ve benzeri alâmetler ihdas edemez ve bunları kul landıramazlar; parti üyelerinin, güvenlik kuvvetlerinin 
görev veya yetkilerin üstlenmesine veya parti kongre ve toplantılarında bu sıfatla hareket edilmesine göz 
yumamazlar. 

Temelli kapatılan siyasî partiler mensuplarının durumu 
MADDE 84. — Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri, başka bir 

siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. 
Kapatılmış bir siyasî partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasî parti de kuru

lamaz. 

Kullanılamayacak parti adlan ve üşaretleri 
MADDE 85. — 16.10.1981 tarihli ve 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun gereğince ka

patılmış bulunan Siyasî Partiler ile bu tarihten Önce her ne sebeple olursa olsun kapatılan siyasî partilerin 
isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri, kurulacak yeni siyasî partilerce doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak kullanılamaz. 
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Kurulacak siyasî partiler, kapatılan siyasî partilerin devamı oldukları beyan ve iddiasında bulunamazlar. 
Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da si

yasî partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. 

12 Eylül 1980 Harekâtına karşı beyan ve tutum yasağı 

MADDE 86. — Siyasî partiler, Anayasanın başlangıç kısmında yazılı sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetleri
nin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 Harekâtına karşı bir tutum, beyan ve davranış içinde 
bulunamazlar. 

BEŞİNCİ KISIM 

Siyasi Partilerin Kapatılması 

Görevli savcılık ve yetkili mahkeme 

MADDE 87. — Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine Anaya
sa Mahkemesince, dosya üzerinde inceleme yapılarak, karara bağlamr. Mahkeme gerekli gördüğü hallerde 
sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir. 

Anayasa Mahkemesi bu konuda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun son tahkikatla ilgili hükümle
rini uygular. 

Anayasa Mahkemesince bu konuda verilen kararlar kesindir. 
Bu davalarda savcılık görevi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine getirilir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olayların araştırılması ve soruşturulmasında 

ve davanın açılması ve yürütülmesinde Cumhuriyet Savcılarına ve sorgu hâkimlerine tanınan bütün yetkile
re sahiptir. Ancak, Anayasanın ve kanunların sadece hâkimler tarafından kullanılabileceğini belirttiği yetki
ler bunun dışındadır. 

Cumhuriyet Başsavcısı, görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcıvekili veya Cumhuriyet Başsavcı Yardım
cıları siyasî partilerin kongrelerini izleyebilecekleri gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı siyasî partilerden incele
mek üzere gerekli gördüğü belgeleri isteyebilir. 

Siyasî partiler Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine en geç bir hafta içinde cevap vermek zorundadır
lar. 

Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı kendisi veya Cumhuriyet Başsavcıvekili veya yardımcıları eliyle yü
rütür. 

Cumhuriyet Başsavcısının bu işle görevlendirdiği Başsavcı yardımcılarının, Yargıtay üyeliğine seçilmeleri 
hariç, istekleri dışında süreli veya süresiz başka bir göreve atanmaları Cumhuriyet Başsavcısının yazılı mu-
vafakatına bağlıdır. 

Cumhuriyet Başsavcısının gerekli gördüğü hallerde araştırma, soruşturma ve inceleme için makamından 
ayrılan Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılarına verilecek yol giderleri, 
tazminat ve gündelikler hususunda 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 67 nci maddesi hü
kümleri uygulanır. 

Siyasî partilerle ilgili yasakları inceleme kurulu 

MADDE 88. — Bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere bir «Siyasî Partilerle İl
gili Yasakları İnceleme Kurulu» kurulmuştur . 

Bu kurul, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, beşi ceza, dördü hukuk daireleri başkan ve üyeleri arasın
dan dört yıl süre için seçilen dokuz üyeden oluşur. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanve-
kili seçer. 

Kurulun toplantı yetersayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yetersayısı da hazır bulunan üye
lerin salt çoğunluğudur. 
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Siyasî partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde dava açılması 

MADDE 89. — Bir siyasî partinin, bu Kanunun 4 üncü kısmında yer alan maddelerin hükümlerine 
aykırı amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından partinin ka
patılması için, bu Kanunun 87 nci maddesi gereğince, dava açılması : 

1. Re'sen veya, 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Ada let Bakanının yazılı istemi ile; veya, 
3. Bir siyasî partinin istemi üzerine; 
Olur. 
Ancak, bir siyasî partinin Cumhuriyet Başsavcılığından dava açılmasını isteyebilmesi için, bu partinin son 

milletvekili genel seçimlerine katılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması, ilk büyük 
kongresini yapmış olması, partinin merkez karar organının üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile dava 
açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti genel başkam veya genel 
başkana izafeten veya vekâleten partiyi mahkemelerde temsil yetkisine sahip parti merciince Cumhuriyet 
Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, partinin yazılı isteminde yeterli deliller bulunduğu kanısına vardığı takdirde da
vayı açar. Yeterli delillerin bulunmadığı kanısına varırsa dava açmayacağını istemde bulunan siyasî parti ge
nel başkanlığına, makul süre içinde yazı ile bildirir. 

Siyasî partinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bu bildirisi üzerine bildirinin tebliği tarihinden başlayarak yedi 
gün içinde, Siyasî Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kuruluna yazı ile itirazda bulunma hakkı vardır. 

Kurul, itirazı ivedilikle ve en geç altmış gün içinde inceler; itirazı haklı görmezse dava açılmaz; haklı gö
rürse, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dava açmakla yükümlüdür. 

Bu maddenin birinci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü bentlerinde yer alan hükümler, genel seçimle bu seçimin 
yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine dair verilen kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten 
başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar ge çecek süre içinde uygulanamaz. 

Siyasi partilerle ilgili yasaklara aykırılık hafinde kapatma 

MADDE 90. — Anayasa Mahkemesince bir siya sî parti hakkında kapatma kararı : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organları veya 

mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
deler hükümlerine aykırı olması; veya 

2. Parti büyük kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulunca bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeleri hü
kümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayımlanması; 

Halinde verilir. 
3. A) Yukarıda 2 nci bentte sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu veya bir parti üyesi 

tarafından bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiillerin işlenmesi veya 
konuşmalar yapılması halinde fiilin işlendiği veya konuşmanın yapıldığı tarihten başlayarak iki yıl geçme
miş ise Cumhuriyet Başsavcılığı, tayin edeceği süre içinde söz konusu organ, merci veya kurulun işten el 
çektirilmesini ve parti üyesinin veya üyelerinin bu bentte sayılan organ, merci, kurul veya kurula dahil olsun 
veya olmasınlar partiden kesin olarak çıkarılmasını yazı ile ilgili siyasî partiden ister. 

Siyasî parti bu isteğin tebliğinden başlayarak on gün içinde Siyasî Partilerle İlgili Yasakları İnceleme 
Kuruluna itiraz edebilir. 

Kurul bu itiraz üzerine, evrak üzerinde karar verebileceği gibi, dilerse Cumhuriyet Başsavcısını, ilgili 
siyasî partinin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti üyesini veya üyelerini ve varsa 
vekillerini dinler; gerekli gördüğü takdirde soruşturmayı doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından 
seçeceği naip eliyle veya adlî yargı mahkemeleriyle hâkimliklerine yazacağı talimatlarla derinleştirir, ta
nık dinleyebilir, tarafsız ve resmî görevleri olmayan yeminli bilirkişi atayabilir. Delilleri topladıktan sonra 
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itirazın red veya kabulü hakkında en çok altmış gün içinde karar verir. İtirazın kabulüne dair karar ke
sindir. 

Kurul, kararını, Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili siyasî partinin genel başkanlığına yazı ile bildirir. 
Kurul, Cumhuriyet Başsavcılığının isteğini yerinde görüp itirazı reddetmiş ise söz konusu organ, merci ve
ya kurulun işten el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sürülen veya konuşmalar yapan parti üyesi veya üye
lerinin partiden kesin olarak çıkarılmasına ilgili siyasî partinin yetkili organlarınca, kurulun yazılı bildiri
sinin alınmasından başlayarak otuz gün içinde karar verilmediği takdirde, söz konusu fiillerin veya konuş
maların dördüncü kısımda belirtilen nitelikte olduklarının 89 uncu madde uyarınca açılacak dava sonucunda 
Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili siyasî parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alınmış bulunan partiden kesin olarak çıkarma kararları hakkında 45 inci madde hü
kümleri uygulanmaz. 

B) (A) bendi v gereğince bir siyasî partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılmayıp da bir siyasî par
tinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma ka
rarının kendilerine yazı ile bildirilmesinden başlayarak beş yıl süre ile başka hiçbir siyasî partiye alına
maz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti listelerin de bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde bu 
gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak ka bul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız aday 
olarak gösteren siyasî partiler hakkında da (A) bendi hükümleri uygulanır. 

Bir siyasî parti üyesinin o partiden bu bent gereğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kimsenin işle
diği fiilin af veya sair suretlerle cezasının ve hukukî sonuçlarının ortadan kalkması ile o kimsenin parti 
üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu kimsenin başka siyasî partilerde üye veya kurucu olmasını ve
yahut parti listelerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

84 üncü madde hükmü saklıdır. 
Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine uyulmaması halinde yapılacak işlem 

MADDE 91. — Siyasî partilerin denetimi ve faaliyetlerinin takibi hususlarında Cumhuriyet Başsavcı
lığının istediği bilgi ve belgeleri, belli edilen süre veya belli edilmemesi halinde makul süre içinde vermeyen 
siyasî partinin kapatılması için dava açılabileceği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilgili siyasî partiye 
tebliğ olunur. Bu tebliğde bildirilecek süre içinde yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Cum
huriyet Başsavcılığı o siyasî partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde re'sen dava açabilir. Bilgi ve 
belgelerin verilmemesinin muhik bir sebebe dayanmadığının tespiti halinde o siyasî partinin kapatılmasına 
karar verilir. 

Kanunsuz siyasî faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma 

MADDE 92. — Bir siyasî partinin bu Kanunun 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73 74 ve 86 ncı maddeleri 
hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta ermesi takdirinde, o siyasî parti 
Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasî partinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiği : 
a) 90 inci maddenin 3 üncü bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üyelerince kesif 

bir şekilde işlenmiş olduğunun; ve 
b) Bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim organı 

veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu yahut bu grubun yönetim kurulunca zımnen 
veya sarahaten benimsendiğinin; 

Sübuta ermesi ile olur. 
Bu madde gereğince bir siyasî partinin kapatılması hakkında dava Cumhuriyet Başsavcılığınca ancak 

re'sen açılabilir. 
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Diğer sebeplerle dava açılması 

MADDE 93. — Bir siyasî partinin bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümleri dı
şında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık 
halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen yazı 
ile başvurulur. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî 
parti hakkında ihtar kararı verir. Bu karar o siyasî parti genel başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Bu yazı
nın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcısı Ana
yasa Mahkemesine bu siyasî partinin kapatılması için re'sen dava açar. 

tdarî mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi 

MADDE 94. — 90, 92 ve 93 üncü maddelerde söz konusu fiil ve haller hakkında bilgi edinen idarî 
merciler edindikleri bilgiyi mahallî Cumhuriyet savcılığına derhal ve yazılı olarak intikal ettirirler. Mahke
meler dahi bu gibi fiil veya halleri öğrendikleri zaman durumu derhal mahallî Cumhuriyet savcılığına yazı 
ile duyururlar. 

Cumhuriyet savcılıkları yukarıdaki fıkrada söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri derhal 
Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bildirirler. 

Kapatılan partinin malları 

MADDE 95. — Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasî partinin bütün malları Hazineye ge
çer. 

Kapatma kararı hükümet eliyle uygulanır. 

Kapatma kararının kapatmaya ilişkin hükmün sonuçlarına etkili olamayacağı 

MADDE 96. — Bir siyasî partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili orgam 
tarafından verilen kapanma kararı, Anayasa Mahkemesinde açılmış bulunan kapatma davasının yürütülmesi
ne ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukukî sonuçlara hükmedilmesine engel değildir. 

ALTINCI KISIM 
Siyasi Partilerin Kapanması 

Kapanma kararı 

MADDE 97. — Bir siyasî partinin kapanmasına ancak büyük kongrece karar verilebilir. Bu karar giz
li oyla alınır; karar yeter sayısı, parti tüzüğünde belirtilen toplanma yeter sayısının salt çoğunluğudur. 

Siyasî partinin kapanmasına karar verilirse bu karar derhal kapanan partinin genel başkanlığı tarafın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığına 
bildirilir; ayrıca Resmî Gazetede yayımlanır. 

Siyasî partinin tüzelkişiliği, kapanma kararının alındığı tarihte sona erer. 

Kapanan siyasi partinin malları 

MADDE 98. — 97 nci madde uyarınca kapanan bir siyasî partinin malları, büyük kongre toplanma 
yeter sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, bir diğer siyasî partiye veya başka bir 
parti ile birleşmek için kapanma kararı alınmışsa birleşeceği partiye devredilebilir. Aksi halde kapanan 
siyasî partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararları, Hükümetin gözetim ve denetimi altında, büyük kongrenin görevlendireceği bir tas
fiye kurulu eliyle uygulanır. 
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Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir siyasî parti, açılan soruşturma veya 
dava sonuçlanmadan önce kapanma kararı aldığı takdirde, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar 
mallarını hiçbir gerçek veya tüzelkişiye devredemez. 

Kapanma kararını veren büyük kongre, parti mallarının, kapanma tarihinden başlayarak üç ay içinde 
kurulacak bir siyasî partiye devredileceğine dair kararı birinci fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen si
yasî parti bu süre içinde kurulmazsa kapanan partinin bütün malları Hazineye geçer. 

YEDtNCİ KISIM 

Ceza Hükümleri 

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesine gerekli bilgilerin verilmemesi 

MADDE 99. — a) Siyasî partilerin, Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak sicilleri için istenen bilgi ve 
belgeleri vermeyen parti .sorumluları hakkında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası; 

b) 63 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında onbin liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası; 

c) 64 üncü madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen parti sorumluları ile aynı mad
de gereğince istenen bilgileri kasten vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezası; 

Verilir. 
Tekerrür halinde bu cezalar yarı nispette artırılarak hükmolunur. 

Oylamaya hile karıştırılması 

MADDE 100. — Siyasî parti kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamalarla, her kademe
deki her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve 
dökümüne hile karıştıranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahrifi, defterlerin yokedilmesi veya gizlenmesi 

MADDE 101. — 48 inci maddede yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, bu defter ve kayıtları tahrii 
veya yokederiler veya gizleyenler üş aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Mükerrer kayıt 

MADDE 102. — Bu kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarına aykırı hareket edenler beş
bin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Organlarda görev alanların resmî makamlara bildirilmemesi 

MADDE 103. — 38 inci maddede yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki her çeşit parti görevlileri ile yedeklerinin seçimi için yapılacak toplantıla
rın gün ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirme
yen parti sorumluları hakkında da uygulanır. 

Kanuna ayları bağış, kredi veya borç alınması 

MADDE 104. — 55 inci madde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden 
parti sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

56 ncı maddeye aykırı olarak kredi veya borç veren kimse ve bu kredi veya borcu alan parti sorum
lusu hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
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Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar veya yabancı gerçek ve tüzelkişilerden yardım ve bağış ka
bul edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı sair davranışlar 

MADDE 105. — Bu Kanunun dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri işleyenler başka kanunlarda da
ha ağır bir cezayı gerektirmeyen hallerde altı aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Genel Ceza Hükümleri 

MADDE 106 — Bu Kanunla, 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununa yapılan atıf
lar hakkında, söz konusu kanunda yer alan ve bu kanun hükümlerine aykırı bulunmayan ceza müeyyidele
ri, siyasî partiler ve sorumluları hakkında da uygulanır. 

SEKİZİNCt KISIM 

Uygulanmayan ve Değiştirilen Hükümler 

Uygulanmayan Kanun Hükümleri 

MADDE 107 — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 40 mcı maddesi ile; 
24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Vicdan vo Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunun 

2 nci ve 3 üncü maddeleri; 
Hükümleri siyasî partiler hakkında uygulanmaz. 

Değiştirilen Kanun Hükmü 

MADDE 108. — 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 
üncü maddesinin 11 inci bendi aşağıdaki şekilde değ"ştirilmiştir; 

«11. Siyasî partilerin, yasama meclisi ıgenel ve ara seçimlerine ve Belediye Başkanlığı ile belediye ve il 
genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabilmeleri için kendi tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yap
mış olup, illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel bu illerde ve illere bağlı merkez il
çeler dahil yandan fazla ilçede, teşkilâtlarını kurmuş bulunmaları veya ilk genel kongrelerini yapmış olmak 
kaydiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruba sahip olmaları gereklidir. Bu esaslar dairesinde seçime katı
labilecek siyasî partileri tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme 
kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.» 

DOKUZUNCU KISIM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1 .— Siyasî parti kurma, siyasî partilere üye kaydedilme ve seçimlerde aday olma ba
kımlarından 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 4 üncü maddesi 
hükümleri uygulanır. 

Bazı aykırılıkların, düzeltilmesi için yapılan ihtarın süresi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bir siyasî partinin, Anayasanın geçici 4 üncü maddesi hükümlerine aykırılık ha
linde bulunması sebebiyle yapılan başvuru üzerine 93 üncü madde gereğince Anayasa Mahkemesi tarafından 
ihtar kararı verildiği takdirde aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî partiye tanınan süre bir ay olarak uygu
lanır. 
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İlk Bütçenin Hazırlanması 
GEÇİCİ MADDE 3. — 1983 yılında kurulacak siyasî partiler, 63 üncü maddeye göre Anayasa Mani

sine vermekle yükümlü oldukları bütçelerini, 1983 ve 1984 takvim yıllan gelir ve giderlerini içerecek şekilde 
düzenleyip en geç 1984 yılı Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine vermek zorundadırlar. 

ONUNCU KISIM 

Son Hükümler 

Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hükümleri 

ıMADDE 109 — Medenî Kanun ile Dernekler Kanunifnun ve dernekler hakkında uygulanan diğer ka
nunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasî partiler hakkında da uygulanır. 

Yürürlük 

'MADDE 110. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 111. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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