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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

18 Nisan 1983 Pazartesi 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 

Abdülaziz Kılıç Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/296) (S. Sayısı : 565), talebi üzerine Komisyona 
geri verildi. 

Şener Yiğit (3/301) (S. Sayısı : 566) ve 

Cafer Aksu (Altuntaş) (3/307) (S. Sayısı : 567), 

Haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesi

ne dair Adalet Komisyonu raporları ile; 

1615 Sayılı Gümrük Kanununda Bazı Değişiklik
ler Yapılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/462) (S. Sayısı : 564), 

Kabul edildi. 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, Birleş'ime saat 17.50 
de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkururay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiraü Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 141 in
ci Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/ . — 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 2/89, 2/110; M. G. Konseyi : 2/114) (D. 
Meclisi S. Sayıları : 355, 381 ve 355 ve 381'e 1 inci 
Ek; M. G. Konseyi S. Sayısı : 568) (1) 

BAŞKAN — Birinci sırada, 2429 sayılı Ulusal 

(1) 568 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisince Kaibul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi fhtisas Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 568 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

'İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il
gililer yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve Komisyon Sözcüsünün ibir açıklaması var 
ise ilk sözü ona veriyorum. 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 17 
Mart 1981 tarihinde kabul edilen 2429 sayılı Ulusal 
Bayram ve Gene'l Tatiller Hakkındaki Kanunla, 
millî ve dinî bayramlarla genel tatil günleri için yeni 
bir düzenleme yapılmıştır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, bu kanunla 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ana 
ve ilkokullarda kutlanması ve sadece kutlamaya 
katılan okullarla kurumların tatil edilmesi esası ge
tirilmişti. Ancak iki yıllık uygulamada Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramının kutlanmasında velile
rin çocuklarla bulunamamalarının, törenlere katıla
mamalarının, 'bazı aksaklıklara neden olduğu müşa
hede edilmiştir. 

Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete ait olduğu
nun vurgulanacağı bu anlamlı günde, kutlama tören
lerinin amacına uygun ve görkemli yapılabilmesi 
için, 23 Nisan gününün genel tatil günlerine dahil 
edilmesi gerekli ve yararlı görülerek, hazırlanan ka
nun teklifi Danışma Meclisinde kabul edilmiş ve 
şimdi yüksek onaya sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Esasında yine görkemli olarak kut

lanıyor, görkemlisi mörkemlisi yok. Bu bir çocuk 
bayramıdır ve vilayetlerde, kazalarda vali ve kay
makamların nezareti altında toplanılır, bir geçit res
mî yapılır. Görkemlisinden falan değil, velilerin ka
tılması da değil, maksat memur velilerin katılma
sıdır Bugün şoför olan 23 Nisanda işini bırakıp gi
diyor mu, kasap kapatıp gidiyor mu, bakkal kapa
tıp gidiyor mu, dışarıda çalışan serbest meslek er
babı tatil edip gidiyor mu? Gitmiyor işine de
vam ediyor. Bu sırf, memur olanların, kamu sek
töründe çalışanların isteğinden neşet etmiştir; biz 
de, «peki, buna uyalım» demişizdir. Yoksa zaten 
çocukların bayramıdır. «İlgili kurumlar» dedik, yani 
okulların öğretmenleri vesaire onlar için de bayram
dı, diğerleri mesaiye devam ediyordu. 

Efendim, tümü üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini 'oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanu

nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının A/l ve D 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A/l. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk bayramıdır.» 

«D) Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile 
yılbaşı günü resmî daire ve Kuruluşlar tatil edilir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oyluyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 sayılı Da
hiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü
venlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/629; M. G. Konseyi : 1/493) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 354; M. G. Konseyi S. Sayısı : 569) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında 9 
Haziran 1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memur
ları Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarının Danışma Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İçiş
leri Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 569 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İçişleri Komisyonu Sözcüsü, Bakanlık Temsilcisi 

yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve bir açıklaması varsa, ilk sözü Komisyon 
Sözcüsüne veriyorum. 

HÂKİM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaş-

(/) 569 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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kanım, huzurdaki tasarı ile 1700 sayılı Dahiliye Me
murları 'Kanununun 3 üncü maddesi değiştirilmekte
dir. Bu değişiklik özde, kaymakam yetiştirilmek üze
re mesleğe alınan maiyet memurlarının bucak mü
dürlüğü stajı kanunî zorunluluk olmaktan çıkartılı
yor; maiyet memurlarının mülkiye müfettişleri ya
nında staj yapmaları kanunî zorunluluk haline ge
tiriliyor; İçişleri Bakanlığına maiyet memurluğu staj 
süresini, altı ayı geçmemek şartıyla, azaltabilme yet
kisi veriliyor. 

Şekle ilişkin değişiklikler ise özetle: Bucak mü
dürlüğü stajı kaldırıldığı için, bu stajın ayrıntılarını 
düzenleyen maddenin CB) fıkrası, hukukî bir anlamı 
kalmadığından, madde metninden çıkarılıyor,* mad
denin (c) fıkrası ise boşalan (B) fıkrasının yerini, 
«(B) fıkrası» başlığı ile, alıyor. 

Komisyonumuz, gerekçede açıklanan ve haklı gö
rülen nedenlerle gerek özde, gerek şekilde yapılan 
değişikliklere aynen katılmıştır. Ancak, tasarıda terim 
birliğini sağlamak amacıyla, özü etkilemeyen birkaç 
değişiklik yapmıştır. 

Yüce Konseyin takdir ve tensiplerine arz ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Kaymakamların bucak müdürlük
lerinde staj mecburiyetleri kaldırılıyor mu? 

HÂKİM AUBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet, bucak mü
dürlüklerinden kaldırılıyor Sayın Cumhurbaşkanım. 
Zaten uygulamada bugüne kadar hemen hemen bir 
fonksiyonu yoktu. Uygulamada böyle yürüdüğü için 
bunu yasal hale getirmiş oluyoruz. Keza uygulama
da mülkiye müfettişleri yanında yaptıkları staj sü
releri giderek artıyordu. Bu da yasada zorunlu hale 
getirilmek suretiyle vurgulanıyor. Bunun yanında, 
kaymakamlık stajı iki senedir; İçişleri Bakanlığına 
bu süreyi 6 ayı geçmemek üzere kısaltma yetkisi ve
rerek kaymakamlık stajını 1,5 yıla indiriyoruz. Bu 
suretle kaynakta kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı 
memuru eksiği kapatılmış olacak. Gözedeki bu ek
siklik staj süresini bu şekilde kısaltmakla sağlanmak 
isteniyor. 

Diğer hususlar şeklî noksanlıklar. Diyelim (A) 
fıkrasında değişiklik yapılırken «atama» kelimesi 
kullanılmış, ı(*B) fıkrasında «tayin» kelimesi kullanıl
mış; biz bunların herbirini «atama» şekline dönüş
türdük. Bunun dışında «içişleri memurlukları» iba
resi kullanılmış; bunu da 657 sayılı Kanundaki iba
reye uygun olarak «Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri 
Sınıfı» olarak değiştirdik. 

Bunların dışında yapılan önemli bir değişiklik 
yok. Bir de birinci fıkrada «gerekli görülen» ibaresi 
var... 

BAŞKAN — Maddeler geldiği zaman zaten on
ları okuyacağız. 

HAK'IM ALBAY FERİDUN BALATLIOĞLU 
(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bunlar Komisyo
numuzun şekle ilişkin yaptığı birkaç değişiklik; onun 
dışında bir şey yok Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığından kim geldi? 
RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Ben geldim efendim, Personel Genel Müdürü ola
rak. 

BAŞKAN — Niye öyle oldu? Bakan yok, müs
teşar yok. Belki de İçişleri Bakanlığı bu kanunu 
önemsememiştir. 

Tümü üzerinde başka sföz almak isteyen?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 

sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 14.3.1949 ta
rihli ve 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — A) Kaymakamlık stajı; Maiyet me
murlarına İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esas
lar dahilinde illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye 
müfettişleri ve ilçe kaymakamları refakatinde, kay
makamlık vekâletinde ve buralardaki belediyelerde 
fiilen çalıştırılmak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi 
de dahil iki yıllık staj sonunda kaymakam olmaya 
ehliyetleri staj gördüğü valilerce ve valilerin bu hu
susta birbirine zıt görüş bildirmeleri halinde, İçişleri 
Bakanlığınca onaylananlar Bakanlık tarafından kay
makamlık kursuna çağrılır. İçişleri Bakanlığı gerek 
gördüğü hallerde staj süresini 6 ayı geçmemek üze
re kısaltmaya yetkilidir. 

Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri Bakan
lığınca tespit olunur. 

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 11 
numaralı bendi hükümleri dikkate alınarak kayma
kamlığa atanırlar. 
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Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya 
ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kaymakamlık 
kursunda başarılı olamayanlar İçişleri Bakanlığının 
diğer memurluklarına atanırlar. 

B) En az üç yıl kaymakamlık yapmış olanlar
dan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Başbakanlık ve Danıştay kadrolarındaki memur
luklara veya belediye başkanlığı, belediye başkan 
yardımcılığı veya belediye şube müdürlüklerine se
çilen veya atananların bu görevlerdeki hizmet süre
leri Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geç
miş sayılır. 

Bu maddenin (A) fıkrası gereğince atanan kay
makamlardan yukarıdaki bentte yazılı yerlerdeki 
memurluklarla İçişleri Bakanlığı teşkilatı dışında di
ğer bir memurluğa atanan veya nakledilenlerin atan
dıkları veya nakledildikleri memurlüklardaki ilk ter
fi süresi kaymakamlığa atanmaları sırasında kazan
dıkları süre farkı kadar uzatılır. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Temsilcisinden 
şunu öğrenmek istiyorum: Her sene yahut muayyen 
zamanlarda kaymakamlık stajı için gönderilen mai
yet memurlarından staj gördükten sonra muvaffak 
olamayanların miktarı yüzde kaçtır? 

RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanını, muvaffak olamayanların ora
nı yüzde 5'i bulmaz. Fakat son zamanlarda, 12 Ey
lülden sonra kaymakamlık stajına başlayan bazı' 
kaymakam adaylarının Bakanlığın diğer kadroları
na, hukuk işleri müdürlüklerine veya il planlama 
müdürlüklerine atanmaları şekli ortaya çıkmıştır. 
Bunun nedeni, güvenlik soruşturmalarında bu ar
kadaşlarımızın ideolojik davranışlarının tespit edil
mesinden kaynaklanmaktadır. 

BAŞKAN — Stajı kazanamayanlar kursa tabi 
tutulmuyor, değil mi? 

RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Kursa geliyorlar, kursta başarılı olamayanlar Ba
kanlığın diğer memurluk kadrolarına atanıyorlar 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Şöyle anlatayım: Evvela staja git
ti, herhangi bir validen olumlu sicil alamadı; gene 
kursa geliyor mu? 

RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Gel
miyor, o zaman mümkün değil. 

BAŞKAN — O zaman ne yapıyor onlar? 
RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Onlar Bakanlığın genel idare hizmetleri sınıfındaki 
diğer memurluk kadrolarına atanıyorlar. 
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BAŞKAN — Boş kadro yoksa, kadro dolu ise 
ne yapıyorsunuz? 

RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, genelde rezerv kadrolar 
oluyor. Şimdiye kadar böyle bir durumla hiç kar
şılaşılmadı. Bakanlığın taşra birimlerinde yazıişleri 
müdürlüğü, il planlama müdürlüğü, tahrirat kâtipliği 
gübi kadroları oluyor, oralara atama yapılıyor. 

BAŞKAN — Diğer bakanlıklara da atayabiliyor 
musunuz? 

RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Diğer bakanlıklara atama imkânımız yok. 

BAŞKAN — Biz onu sağlamak istiyorduk. 
RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

O ayrı bir metin olarak gelecek Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Onu istiyorduk biz; kaymakam 
diye tayin ettik, gitti; bir sene, iki sene, üç sene, 
dört sene denedik, kaymakamlık yapamıyor, yani 
idarecilik fonksiyonu yok. Dedik ki, «bunu alalım 
başka bakanlığa verelim; memuriyet yapabilir, ama 
kaymakamlık yapamaz, idarecelik yapamaz.» Buna 
ait hir kanun tasarısı istemiştik biz, o yok. 

BAHATTIN ABLUM (İçişleri Komisyonu Üyesi 
- içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu
nun 2 nci maddesini değiştiren ve kanuna iki ek mad
de ekleyen bir başka tasarımız var, o henüz Danışma 
Meclisinde. 

BAŞKAN — Bununla birlikte olsaydı daha iyi 
değil miydi? Bu da 1700 sayılı Kanunda değişiklik 
yapıyor, o (da; ikisi birleştirilseydi daha tiyi olmaz 
mı idi? 

RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, bunun acil bir durumu var, 
onun için öne alındı. Bizim bundan evvel açtığımız 
kaymakamlık kursu 11 Şubatta bitti. Yeni kursa ça
ğırma imkânı Kasım ayının sonlarına doğru doğdu. 
Kasımda kursa gelecek arkadaşlarımızın 1984'ün an
cak Şubat ayında mezun olacakları gibi bir durum 
ortaya çıkacaktı. Aradaki büyük boşluğu kapatmak 
için biz staj süresini 6 ay kısaltmak suretiyle hemen 
Mayıs ayı içerisinde kursu açmak istiyoruz. O ba
kımdan öncelikle geldi huzurlarınıza Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Peki. 
Şimdi zannediyorum bütün kaymakamlık kadro

ları doldu? 
RIZA GÜR (içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Şu 

anda dolu efendim. 
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BAŞKAN — 12 Eylül 1980 tarihinden evvel niye 
doldurulamamıştı? 

RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, sebebini izah etmek zor. 

BAŞKAN — Hayır, talip mi yoktu? 
RIZA GÜR (Içişlerıi Bakanlığı Temsilcisi) — Ta

lip var Sayın Cumhurbaşkanım, kadrolar mahfuz tu
tulmuş, atama yapılmamıştı. Yani 12 Eylülden sonra 
olduğu gibi sık sık program yapıp, atama cihetine gi
dilse idi doldurulurdu. 

BAŞKAN — Yani, sırf oraları boş bırakmak, 
kaymakamsız bırakmak için mi yapılıyordu acaba? 

RIZA GÜR (içişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Onu 
izah edemem Sayın Cumhurbaşkanım, daha evveli
ni bilemiyorum efendim. 

BAŞKAN — Herkes iş arıyordu; üniversiteden 
mezun olan insanlar devlet kapılarına geliyor iş arı
yordu ama bir sürü yer kaymakamsızdı. Son iki sene 
içerisinde hepsi doldu. 

12 Eylül 1980'de kaç tane boş kadro vardı? 

RIZA GÜR (İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 87 ta
ne boş kadro vardı efendim. 

BAŞKAN — Siverek, o muazzam hadiselerin ol
duğu kaza kaymakamsızdı, jandarma yüzbaşısı vekâlet 
ederdi. 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/624; M. G. Konseyi : 1/486) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 333; M. G. Konseyi S. Sayısı : 562) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasına ge
çiyoruz. 

Gündemimizin üçüncü sırasında, Siyasî Partiler 
Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 562 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakanlar, 

ilgililer yerlerini aldılar. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve açıklamalarda bulunmak üzere ilk sözü Ko
misyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu üzere, 
7 Kasım 1982 gün ve 2709 numaralı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasası, siyasî partilerin, ister iktidarda ister 
muhalefette olsunlar, demokrasinin vazgeçilmez un
surları olduklarını, demokrasi ve Anayasanın ruhuna, 
maksadına ve getirdiği kural ve prensiplerine bağlı 
kalmak kaydıyla devlet yönetiminde görev alacakla
rını kabul etmiş bulunmaktadır. Bu maksatla yeni 
Anayasamızın 66, 67, 68 ve 69 uncu maddeleri, bu 
amaçlara yönelik olarak düzenlenmiş, Türk Milleti
nin tasvibinden geçmiş bulunmaktadır. 

Yüksek bilgileri olduğu üzere 30' Haziran 1981 gün 
ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Kanununun 2 nci mad
desinin (c) fıkrası, Siyasî Partiler Kanununu hazırla
mak görevini Kurucu Meclise, bir başka deyimle Da
nışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyine vermiş 
bulunmaktadır. 

Danışma Meclisince hazırlanmış bulunan kanun 
tasarısı, 4 Mart 1983 tarihinde kabul edilerek Kon
seyce müzakereye sunulmak üzere Genel Sekreterliğe 
gelmiş ve Genel Sekreterlik Anayasa Adalet Komis
yonumuzca da konunun üzerinde durulmuş ve ince
lemeye tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

Tasarıda temelde herhangi bir değişiklik öngörül
memiş olmakla beraber, Anayasanın özüne bağlı kal-

(1) 562 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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mak koşulu ile bazı yeni hükümler getirmiş bulun
maktayız. Bu nedenle Anayasanın 68 inci maddesiyle 
vatandaşların Anayasaya ve kanunlara uygun olarak 
serbestçe parti kurabilecekleri, partilere girme ve par
tilerden çıkma iradesinin ancak vatandaşın kendi hür 
tasarrufunda bulunduğu kabul edilmiş; ayrıca siya
sî partilerin tüzük ve programlarının devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millet ege
menliğine, insan haklarına, Cumhuriyet ilkelerine sıkı 
sıkıya bağlı olmasını, sınıf, zümre egemenliğine, her 
türlü diktatörlüğe kapalı olmasını hükme bağlamış 
ve bu konuya özen göstermiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu 
üzere 1961 Anayasasının sağ ve sola ne oranda açık 
olduğu, 1961'den beri tartışma konusu olmuş bulun
maktadır. Bu nedenle, 1982 Anayasamızın gerek baş
langıç bölümü gerekse anaesasları ve genel temel 
haklar ve ödevler bölümleri ve Anayasanın siyasî 
yapısı, bu tarzda bir münakaşaya açık tutulmamış
tır. Siyasi partilerin uyacakları kuralları düzenleyen 
69 uncu maddesi de bu siyasî yönün ışığı altında 
düzenlenmiştir. Siyasî partilerin faaliyetleri, öncelikle 
demokrasi esaslarına uygun olarak Türk Milletinin 
denetimine ve bağımsız yargı organlarının gözetimi
ne bağlamıştır. 

Bu kuralların içerisinde hazırlanan Siyasî Partiler 
Kanunu, parti faaliyetleriyle devlet yönetimini kalın 
hatlarla birbirinden ayırmış, parti yönetimlerinin de
mokrasiye bağlı, ancak onun dejenere edilmesine im
kân vermeyecek tarzda düzenlenmiştir. Gerek parti 
kurucularında, gerek partiye üye olacak, dolayısıyla 
parti yönetecek kişilerde, bir başka deyimle mille
tin hükümet etme görevi vereceği bu şahıslarda dev
lete ve millete bağlılık, karakter ve fazilet aranma
sının tabi olduğu bir kuraldır. Başlangıç kısmına ve 
özellikle Anayasanın yeni esaslarına mutlak bağlı 14 
üncü maddedeki temel hak ve hürriyetlere inanmış 
olması koşulu getirilmiştir bu kişilere. Merkez or
ganlarının il ve ilçe teşkilatlarında birlik ve muhtevi
yatı bakımından beraberlik sağlanmış, değişik isimler. 
altında başıboşlukla görev kargaşalığı ortadan kaldı
rılmış bulunmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, siyasî partilerin kuruluşu 
ve teşkilatlanmasında, bundan önceki kötü örnekler 
dikkate alınarak teşkilatın ilçede son bulması öngö
rülmüştür. Kongrelerin teşkili ve belirli sayılara bağ
lanmış kongre toplantıları ve seçimleri yargının ada
letli denetimine tabi kılınmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Meclis grupları kurmaları 20 milletveki
line çıkarılmış, grubun çalışması içyönetmelikle dü

zenlenmiştir. Grup yönetimi ile ilgili seçimlerin ve 
bağlayıcı kararların gizli oyla alınması öngörülmüş, 
yönetici ve başkan otoritesi yerine bağımsız hür ira
de esası getirilmiş bulunmaktadır. 

Siyasî partilerin seçimlere katılmasını Türkiye'nin 
en az yarısında teşkilat kurmaya ve büyük kongre
sini yapmış olmaya bağlamış, partilerin milletvekili 
adaylarını kendi üyelerinin tespiti öngörülmüştür. Bu
nunla geniş tabanlı bir aday tespit mekanizması dü
şünülmüş ve demokrasi kuralları dçerisinde ve ancak 
aday tespit suiistimallerinin önlenmesi amaçlanmış
tır. Aynı zamanda önseçimde denetimin bağımsız 
yargı organlarına bırakılması düşünülmüştür. 

Siyasî parti mensuplarının disiplin suçları ve or
ganlarının cezaları, kendi dçerisinde düzenlenmiş bu
lunmaktadır. 

Partilerin üye kayıt, karar, evrak, gelir ve gider 
defterleri tutmaları öngörülmüş, gelir kaynakları ile 
giderlerinin tespit ve denetimi yeni esaslara bağlan
mıştır. 

Bütçelerinin yapılması, denetimi Anayasa Mahke
mesinin tetkikine tabi tutulmuş ve partilerin gelir ve 
giderleri dolayısıyla bunları tutan kişilerin sorumlu
lukları öngörülmüştür. 

Sayın Cumhurbaşkanım, siyasî partilere amaç dışı 
mal varlığı edinme yasağı ve ayrıca amaçları dışına 
çıkmalarını önlemek için de vakıf, dernek ve benzeri 
yan kuruluşlar kurmaları, buna benzer organlarla her 
türlü fiilî ve hukukî irtibatta bulunmaları yasağı ge
tirilmiş, bu yasaklara uymayanların cezalandırılacak
ları hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Yine partilerin gelirleri sınırlandırılmış, özellikle 
bağış yoluyla gayeleri dışında kazanç sağlamaları ön
lenmiş, nerelerden hangi ölçüler içerisinde gelir sağ
layacakları ve bunların denetimi yargıya bırakılmış 
bulunmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, yasanın 4 üncü kısmında, 
bilhassa demokratik düzenin kurulması ve korunması 
için bazı yasaklar getirilmiş bulunmaktadır, özellikle, 
bütün partiler Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan 
şekline, Anayasanın başlangıç bölümü ile 1 inci kı
sımda belirlenen esaslarına, 2 nci kısımda ifade edi
len temel hak ve hürriyetlerine saygılı ve bağlı olma
ları üzerine kurulacaktır. 

Bölge, ırk, zümre farkı gözetmemeleri, sosyal sı
nıf egemenliğine dayalı iktidar olmaya yönelik çalış
ma yapmamaları öngörülmüş, genel adap ve ahlaka 
aykırı hareket etmeleri yasaklanmış ve özellikle din 
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istismarcılığını propaganda vasıtası yapmamaları hü
küm altına alınmıştır. 

Ayrıca, Anayasanın ruhuna ve maksadına ters dü
şen tarzda Anayasayı yorumlayamayacakları da ya
sada öngörülmüş bulunmaktadır. 

Siyasî partiler için yasaklar ile kanunun emrediş 
kurallarına uymamaları halinde, Cumhuriyet Başsav
cılığı tarafından haklarında dava açılacağı ve partinin 
kapatılmak suretiyle hayatına son verileceği öngö
rülmüş bulunmaktadır. 

Ayrıca, siyasî partiler demokratik düzen içerisin
de birbirlerini de denetleyebileceklerdir. Yasaklara 
uyulmadığı takdirde diğerlerinin yasaklara uyması için 
dava açma talebinde bulunabilecekleri varsayımına 
dayanılmıştır. Bu denetim sistemi aynı zamanda Hü
kümete de verilmiş bulunmakta, Adalet Bakanlığı ka
nalıyla dava açılma isteminde bulunabileceği kanunda 
yer almış bulunmaktadır. 

Bunlardan önce ve özellikle partilerin en uç nok
tasından en tepe noktasına kadar yapacakları faali
yetler tarafsız yargı organı ve Cumhuriyet Başsavcı
sının denetimine bırakılmış, bu konularda partileri 
yargılama görevi ise Türkiye Cumhuriyetinin en yük
sek yargı organı olan Anayasa Mahkemesine bırakıl
mış bulunmaktadır. 

Ayrıca, siyasî parti mensuplarının bu yasanın ge
tirdiği kurallara uymadıkları zaman kişisel sorum
luluk taşıyacakları, kanunların suç saydığı ve ayrıca 
bu yasanın yasak olarak nitelendirdiği eylemde de 
bulunmaları halinde, kendilerine hürriyeti bağlayıcı 
cezalarla beraber tazminata da hükmedileceği hüküm 
altına alınmış bulunmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu 
üzere yasanın geçici 1 inci maddesi ile Anayasanın 
geçici 4 üncü maddesinde kendilerine özel yasak ge
tirilmiş bulunan eski parti yöneticilerinin ve parla
menterlerinin parti faaliyetlerinde bulunmalarına ya
sak getirilmiş, ayrıca teyiden yasaklanmış bulunan 
bu gibi faaliyette bulunmaları halinde 6 aydan 3 yıla 
kadar hapis cezası alacakları ve özellikle bir partinin 
kurucusu ve yöneticisi olmaları halinde o partinin tü
zelkişilik kazanamayacağı ve münfesih sayılacağı hü
küm altına alınmış ve özel madde düzenlenmiş bu
lunmaktadır bu konuda. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Danışma Meclisince ka
bul edilerek Yüksek Huzurunuza kadar gelmiş bulu
nan Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı, 9 kısım, 124 
asıl ve 3 geçici maddeden ibaret bulunmaktadır. 

Tasarı hakkında özet olarak Yüksek Huzurlarınıza 
bilgi sunmuş bulunuyorum. Tasarı tümüyle kabul edi-

I lip maddelere geçildiğinde maddeler üzerinde ayrıntı-
I lı bilgi vereceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Tümü üzerinde sö zalmak isteyen var mı? Yok. 
I Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo-
I rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 1 inci maddeyi okutuyorum : 

I Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

I Amaç 
I MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, siyasî partiler-
I le ilgili esasları düzenlemektir. 
I BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 2 nci maddeyi okutuyorum : 
I Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin kurul-
maları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, görev, yetki ve 
sorumlulukları, gelir ve giderleri, denetlenmeleri ka
panma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is-
I teyen var mı? 
I Buyurun 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu madde anatemayı işlemektedir. 
Bundan böyle siyasî partilerin kurulmaları, teşkilat-

I lanmaları ve denetlenmeleri bu Kanunda var olan 
hükümlerle sınırlı olmak koşuluyla olacak ve bu şe
kilde faaliyette bulunacaklardır. 

I !Bu, 648 sayılı Yasada da bu tarzda düzenlenmişti. 
I Konu Danışma 'Meclisinden de böyle geçmiş ve biz 
I de Komisyon olarak benimsemiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
I Tanım 

MADDE 3. — Siyasî partiler, Anayasa ve ka
nunlara uygun olarak; milletvekili ve mahallî idareler 
seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen 
görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagan-

| daları ile millî iradenin oluşmasını sağlayarak demok-
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ratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağ
daş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve 
ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tü
zelkişiliğe sahip kuruluşlardır. 

BAŞKAN — «Ülke çapında faaliyet göstermek 
üzere» demenizdeki kasıt nedir? 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir böl
geyi, bir bölümü ve bir zümreyi belki de karşısına 
alan tarzda bir partinin faaliyette bulunamayacağı, 
teşkilatının ve faaliyetinin Türkiye çapında olmasının 
öngörüldüğü vurgulanmıştır. 

O bakımdan bu tarzda düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Evet; yoksa, bütün Türkiye çapında 
ıteşkilatlanamayabilir. Çünkü illerin yarısından fazla
sında teşkilatını kurarsa teşkilatlanmış sayılıyor; ama, 
kuruluş gayesi bütün ülke çapında hizmet görmektir; 
yalnız Trakya Bölgesi, yalnız Karadeniz Bölgesi için 
değil. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir 
partinin var olması ve seçime girebilmesi için, Tür
kiye'nin en az yarı vilayetinde ve üçte bir kazasında 
teşkilatlanmış olmak koşulu vardır. Ancak, bu, sa
dece bir yöreye ve bir bölgeye de hasredilebilir. Ana 
amaç, faaliyetini Türkiye çapında yapmış olmasıdır. 
Dolayısıyla da oradan hareketle Türkiye çapında teş
kilatlanma ihtiyacını' öngörmüş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz. almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Siyasî partilerin vazgeçilmezliği ve niteliği 
MADDE 4. — Siyasî partiler, demokratik siyasî 

hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Atatürk ilke ve ın-
kilâplarına bağlı olarak çalışırlar. 

(Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, iş
leyişi, faaliyetleri ve kararları Anayasada nitelikleri 
belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 

BAŞKAN — 4 üncü made üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Siyasî parti kurma hakkı 
MADDE 5. — Vatandaşlar siyasî parti kurma hak

kına sahiptirler. 

Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, 
önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar. 

Siyasî parti kurma hakkı, Anayasanın başlangıç 
kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak ve Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
bozmak, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 
düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Dev
letin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini ve
ya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde ege
menliğini sağlamak veya dil, ırk, din, mezhep ayırımı 
veya bölge farklılığı yaratmak veya sair herhangi bir 
yoldan bu kavram ve görüşlere veya herhangi bir dik
tatörlük türüne dayanan bir devlet düzeni kurmak 
amacıyla kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM, TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, siyasî parti kurmak demek, bir yer
de devletin yönetimine talip olmak demektir. Ancak, 
devleti yönetirken ister istemez Anayasanın başlangıç 
bölümüne, birinci ve ikinci kısmındaki var olan ilke
lere ve özellikle devletin ve milletin bütünlüğüne yö
nelik çalışma koşulunu da getirmiştir. 

Her ne kadar Anayasanın 67 nci maddesi «herkes 
hür iradesiyle parti kurabilir» diyor ama, bu partiyi 
kurarken de «şu maksada yönelik partiyi kuracaksın» 
diye özellikle partilerin çalışmalarını çerçevelemiş ve 
parti kuracak kişilerin bu koşullar altında parti kura
caklarını muhteva olarak ifade etmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Zaten bu hükümler Anayasamızda 
var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER İBAŞ-
KAYNAIK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ana
yasamızda bunlar Var ama, Anayasada bulunması kâ
fi değil, ayrıca bu kanuna dercetmiş bulunuyoruz. 

IBAŞKA'N — 5 inci madde üzerinde başkaca söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Üye olma ve üyelikten çekilme hakkı 
MADDE 6. — Her Türk vatandaşı, kanunda ve 

parti tüzüğünde görsterilen şartlara ve usullere göre 
siyasî partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten 
çekilme hakkına sahiptir. 

Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasî partinin 
üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî parti
lerin hepsinde birden sona ermiş sayılır. 
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Kimse, bir partinin birden fazla teşkilat birimine 
üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden ön
ce yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir. 

BAŞKJAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
'Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Siyasî partilerin teşkilatı 

MADDE 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, merkez 
organları ile il ve ilçe teşkilatından ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki parti grubundan ibarettir. 

Siyasî partiler, yukardaki fıkrada belirtilenler dışın 
da herhangi bir yerde ve herhangi bir ad altında teşki
lat kuramazlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER IBAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, başlangıç bölümünde ifade ettiğim 
gibi, 648 sayılı Kanun böylesine bir çerçeve ve kısıtla
ma getirmemişti. Partiler evvela isim kargaşası, sani
yen teşkilat kargaşası içerisinde ve bunun dışında da 
partinin amaç ve gayesine ters düşen veya partinin 
amaç ve gayesini perdeleyen birtakım kuruluşlarla 
irtibat ve onları kurma tarzında çalışıyorlardı. Bu si
yasî partilerin sade ve sade kendi amaç ve gayeleri 
içerisinde teşkilatlanacaklarını, bu teşkilatında mer
kez organı, il ve ilçe organlarında ıson bulacağını, ko
nunun mahalle ve köylere kadar intikal etmeyeceğini, 
ocak ve bucak teşkilatını kuramayacaklarını; ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti grubu ile bu ko
nun son bulacağını ifade etmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum1: 

İKİNCİ KISIM 
Siyasî Partilerin Teşkilatlanması 

BİRİNCİ BÖL/ÜM 
Kuruluş 

Partilerin kurulması 
MADDE 8. — Siyasî partiler, milletvekili seçilme] 

yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafın
dan kurulur. 

Siyasî partilerin genel merkezi Ankara'da bulu
nur. 

Siyasî partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgele
rin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik ka
zanırlar. 

Bildiride, kurulacak siyasî partinin adı, genel mer
kez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve ta
rihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ika
metgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün ku
rucular tarafından imzalanması ve bildiriye beşer adet 
olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, adlî 
sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri 
siyasî parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıkları
nı belirten imzalı beyannameler ile kurucular tarafın
dan imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklen
mesi şarttır., 

Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlı
ğınca bir alındı belgesi verilir. 

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belge
sinin onaylı birer örneği ile bildiri eklerinin birer ta
kımını üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ana
yasa (Mahkemesine gönderir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı? 

Buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çok kı
sa bir maruzatta bulunacağım Sayın Cumhurbaşka
nım. 

«Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeteneğine sa
hip en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulur» de
niyor. Milletvekilliğine seçilme yeteneğine sahip kişi
lerin de kimler olacağı Anayasamızın 76 ncı madde
sinde ifade edilmektedir. 

Bundan önceki uygulamalarda, siyasî» partilerin ge
nel merkezleri Ankara dışında da bulunuyordu; dev
lete ve millete hizmet etme gayesini taşımalarına rağ
men, Hükümet merkezinin dışında kalıyordu. 

Her ne kadar Anayasamız, siyasî partilerin kurul
malarını hiçbir koşula bağlamamış olmakla beraber, 
Anayasamız bütünüyle siyasî parti kurucularının bazı 
vasıflarının bulunmasını da öngörmüş bulunmakta
dır, zaten bu da, yine Anayasanın 67 ve 68 inci mad
delerinde vardır. Otuz Türk vatandaşının kuracağı 
siyasî parti, kurucularının, hüviyetlerini, hukukî du
rumlarını, siyasî parti kurma ehliyetinde, olduklarını, 
(yani kısıtlı olmadıklarını) devlet memuru bulunma
dıklarını, yine Kanunun öngördüğü biçimde mahkû-
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miyeti olmadıklarını bildirmeleri koşulu ile, özellikle 
İçişleri Bakanlığının müsaadesine tabi olmaksızın; tü
zelkişilik kazanacaktır. Tüzelkişilik kazandıktan 
sonra İçişleri Bakanlığı bunların bilgi, belge ve bil
dirilerini, tabiî Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla, ay
rıca denetlemeye tabi tutacaktır. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — Niye otuz kişiye çıkardık kurucu

ları? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAY1NAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, şöyle arz edeyim!: İlk kuruluş oldu. bunu dikkate 
aldık bir. İkincisi de, tabiî merkez karar ve yönetim 
organlarını dışardan almayabilirler kendi bünyelerin
den bunu çıkarırlar diye düşündük ve bu nedenle bu
nu otuz yaptık. 

(BAŞKAN — Yani çıkarabilsinler, mecbur kalma
sınlar, gerekirse, kurucular içinden de merkez karar 
organı ve yönetim kurulunu seçebilsinler dîye. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER IBAŞ-
KAYNAİK ((Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
tabiî efendim. 

İzin verirseniz şöyle arz edeyim; İlerideki madde
lerde bu konu ayrıca gelecek efendim. Büyük kongre 
yapılıncaya kadar, kurucular kurulu, büyük kongre
nin görevlerini yapar. Kurucular kurulu da; kurucu
lar, artı, merkez karar organı, artı, yüksek disiplin 
kurulu kanalıyla bu hizmeti yürütür. Otuzun altında
ki kişilere büyük kongre görevlerini vermek çok sa
kıncalı olabilir; daha doğrusu fikir platformu daha 
geniş olsun, tabana yayılsın, diye efendim. 

Arz ederim. 
IBAŞIK1AN — 'Evet. 
<S inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşunu 

denetlemesi 
MADDE 9. — Cumhmufiyet Başsavcılığı kuru

lan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucula
rın hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hüküm
lerine uygunluğunu ve belgelerinin tamam olup ol
madığını, kuruluşlarını takiben öncelikle ve ivedilik
le inceler. Tespit ettiği noksanlıkların giderilmesini, 
lüzum (göreceği ek bilgi ve belgelerin gönderilmesini 
yazıyla ister. Bu yazının tebliği tarihinden başlayarak 
otuz gün içinde noksanlık giderilmediği veya istenen 

ek bilgi ve belgeler gönderilmediği takdirde, siyasî 
partilerin kapatılmasına dair hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Siyasî parti sicili 
MADDE 10. — Cumhuhriyet Başsavcılığınca her 

siyasî parti için bir sicil dosyası tutulur. 
Bu sicil dosyasında: 
a) Kuruluş bildirisi ve ekleri. 

b) Merkez organları ile teşkilat kurdukları il ve 
ilçeleri, bunların organlarından görev alanların ad
ları, soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek veya 
sanatları ile ikametgâhlarını gösterir onaylı listeler 
ve nüfus cüzdanı örnekleri, 

c) Partinin faaliyetlerini düzenleyen her tür yö
netmelikler ve diğer yayınları, 

d) Partiye kayıtlı üyelerin, ilçelere göre (b) ben
dindeki bilgileri içeren listeleri, 

Bulunur. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili 
diğer bilgi ve belgeler de bu dosyaya konulur. 

Siyasî partiler, ı(b) ve (e) bentlerindeki bilgi ve 
belgeler ile bunlarda ve parti tüzük ve programların
da yapılan değişiklikleri, yayın veya değişiklik ta
rihinden itibaren onbeş gün içinde; (d) bendindeki 
listeler ile bunlarla ilgili değişiklikleri ise, altı ayda 
bir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler. 

Siyasî partilerin kapatılmaları veya kapanmaları 
sicillerine işlenir. 

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

BAŞjKAN — Bu maddede, zannediyorum, eski 
Siyasî Partiler Kanunundan değişik bir durum var
dır, sicil tutulma mecburiyeti getirilmiştir Cumhuri
yet Başsavcılığı tarafiıidan. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK — (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Anayasamızın 69 uncu mad
desinin 4 üncü fıkrasında «Cumhuriyet Başsavcılı
ğı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve ku
rucularının hukukî durumlarının Anayasa ve Kanun 
hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve 
öncelikle denetler» ifadesi vardır. Ayrıca, partinin 
faaliyetlerini de gözetecektir ve denetleyecektir; bu 
da vardır. Bunu nasıl yapacaktır?. İster istemez bu 
bilgi ve belgelere dayalı olarak yapmak zorunluluğu 
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olduğu için böylesine bir hüküm getirilmek zorun
luluğu doğmuştur. 

Arz ederim. 
IBAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik 

Siyasî partilere üye olma 
MADDE 11. — Yirmibir yaşını dolduran, mede

nî ve siyasî hakları kullanma ehliyetine sahip bulu
nan her Türk vatandaşı bir siyasî partiye üye olabi
lir. 

Ancak; 
a) Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları 

mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim 
elemanları, Yükseköğretim (Kurulu üyeleri, kamu ku
rum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevli
leri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşı
mayan diğer kamu görevlileri, özel kanunla veya özel 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş ban
kaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim işlerinde 
çalışanlar ile aylıklı ve yevmiyeli memurları ve kamu 
yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynaklan ve 
özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez 
kurullarında görev alanlar, öğrenciler ve Silahlı Kuv
vetler mensupları, siyasî partilere giremezler. 

b) 1. Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
2. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do

landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan
lı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk 
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî iha
le ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm 
olanlar, 

3. Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya 
taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis ce
zasına mahkûm olanlar, 

4. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının bi
rinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlen
mesini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm 
olanlar, 

5. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep ve
ya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açık
ça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 

6. — Türk Ceza Kanununun 536 nci madde
sinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı ey
lemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazı
lı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten 
mahkûm olanlar, 

Siyasî partilere üye olamazlar ve üye kaydedile
mezler. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde Sayın Ko
misyon, buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Kısa 
bir maruzatta bulunacağım Sayın Cumhurbaşkanım. 

Başlangıç konuşmamda ifade etmiştim; parti faa
liyetleriyle devlet faaliyetlerini birbirinden ayırmak 
gerekir. Maddenin (a) fıkrasında ifade edilen kişile
rin parti faaliyetinde bulunmamaları, özellikle devlet 
memurlarının siyasî konularla ilgili herhangi bir dü
şünceye, bir saplantıya veya peşin bir fikre angaje 
olmamalarını, bir yerde devletin parti faaliyetleriyle 
olan ilişkisini kesmeye yöneliktir. 

Zaten, Anayasamızın '67 nci maddesinin 7 nci fık
rası da bu amaca yönelik bulunmaktadır. Yani, özel
likle hâkimler, savcılar, Yargı organı üyeleri ve dev
let memurlarına partilere girme yasağı getirilmiş, 
bu suretle devleti idare eden, en küçük kademesin
den en yüksek kademesine kadar devletin hizmetin
de bulunan kişilerin, partilerin emrinde, onların hiz
metinde ve ideolojisinde olmamalarını amaçlamıştır; 
bu konuyu kesin hatlarla ayırmıştır. 

İkincisi; daha evvel de arz etmiştim, siyasî parti
ler bir yerde devlet hizmetine talip olan unsurlar ol
duğu için - buraya üye olarak girecekler dahi - bütün 
yöneticilerin bir yerde faziletli, karakterli ve burada 
sayılan suçlardan dolayı mahkûm olmamış olmaları 
gerekir. 

Biz, normal devlet memuriyetinde bunları aradı
ğımıza göre, parti idaresinde de aramak mecburiye
tindeyiz. Çünkü hükümeti partiler meydana getirmek
tedir. Partiler, büyük kongreleri kanalı ile devletin ba
zı tasarruflarını karar altına alabiliyorlar ve onları 
etkileyebiliyorlar. 

Bütün bu hususlar sırf bu maddeye yöneliktir. 
'BAŞKAN — İllerde, il genel meclislerinde, bele

diyelerde görev alıyorlar; sadece buralarda da değil 
hemen hemen her yerde 'görev alıyorlar. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
K1AYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, üyeler belediyelerde ve illerde gö
rev alıyorlar, bir. Dolayısıyla milletvekili seçimleri
ne de katılıyorlar. Kendisini temsil edecek kişileri se
çen kişiler de herhangi bir maluliyet ön görülmemiş
tir. özellikle bu kişilerin karakterli, vasıflı ve suç iş
lememiş olmaları düşünülmüştür. Tabiî bu suçlar da 
dikkat buyurulursa kirli suçlar, yüz kızartıcı suçlar, 
devlet ve millet aleyhine işlenen suçlardır. Diğer suç
lar için ise herhangi bir diyeceğimiz yoktur. 

Madde, o nedene dayalı olarak, parti yönetimini 
ta partinin üye kaydından itibaren bir süzgeçten ge
çirmeyi amaçlamıştır. 

Arz ederim. 
iBlAiŞKAN — 'Madde üzerinde başka söz almak 

İsteyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aynı 
Kanunun eski metninin 16, 17 ve 18 inci maddelerin
de kalpazanlık suçlarından mahkûm olanlar da var
dı. Bu husus maddede acaba niçin belirtilmemiştir? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anaya
sanın 76 ncı maddesinde milletvekili seçilmeye en
gel suçlar arasında bu suç sayılmamış. 

Bu husus, Komisyon çalışmasından önce madde
ye konulmuştu. Maddeden çıkarılma nedeni ise, bil
diğiniz 'gibi milletvekili adaylarının yüzde doksanı 
parti üyeleri arasından oluyordu. İBu husus maddede 
kalacak olursa partiye üye olamayacak, fakat millet
vekili seçilebilecektir. Bu bakımdan bu hususu madde
den çıkarmak zorunda kaldık. 

BAŞKAN — Milletvekili seçilme şartlarında bu 
hususlar aranmadığına göre, partiye üye olma hu
susunda da haydi haydi aranmaması gerekir, diye 
düşündünüz. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa 'Ko
misyonu Üyesi) — Evet. Sayın Cumhurbaşkanım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O za
man 76 ncı maddeye paralel olunuyordu; milletveki
li olamıyorsunuz fakat partiye üye olabiliyorsunuz, 
yahut partiye üye olamıyorsunuz da, milletvekili ola
biliyorsunuz. 

'Bunun gibi birtakım çelişmeler oluyordu, o ba
kımdan maddeden çıkarılmıştır Sayın Cumhurbaşka
nım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Kalpa
zanlık» terimini başka .şekilde ifade etmek müm
kün değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Cezası üç seneden fazlaysa zaten 
oraya giremez. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, cezanın sınırı, partiye üye olmak için daha az; 
milletvekili olmak için de daha başka türlü tutulmuş
tur. Zaten o kişi milletvekili de olamaz. 

ADALET (BAKANI RİFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, cezanın sınırı zaten üç sene
den oniki seneye kadardır. 

BAŞKAN — Öyleyse mesele yok. 
Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu maddenin 

«ancak» diye başlayan ara başlığının (a) bendinin 
üçüncü satırının son kısmında, «...özel kanunla veya 
özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
bankaların ve teşekküllerin...» diye bir ibare var. Bu
rada bahis konusu bankalar ve teşekküller hangileri
dir; bir misal verebilir misiniz? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
İKAYNAK (Anayasa Komisyonu IBaşkanı) — Tür
kiye Öğretmenler IBankasını misal olarak verebiliriz 
efendim. Devlete ait bir banka olmamasına rağmen 
özel bir kanunla kurulmuştur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Mesela AİK-
BANK Özel bir bankadır, buraya girer mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı — Hayır 
efendim, o girmez, 
Devlet katkısı yüzde bir dahi olsa, devlet katkısı 

olan bankalar dahil. Bir de özel olmasına rağmen, 
özel yasalarla kurulmuş olan bankalar var, o banka
lar da buraya dahildir. Ama özel yasa ile kurulma
mış, sadece vatandaşların kurmuş olduğu bankalar bu
raya girmez. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Peki, teşekkül
ler girer mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tabiî, 
buraya onlar da girer efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bir misal ve
rebilir misiniz? Mesela hangi teşekkül girer? 

HAVA HÂKÜM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ana
yasa Komisyonu 'Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki 
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teşekküller olarak Türkiye Petrollerini, PETKfM'i 
sayabiliriz. 

ORAIMİİRAL NEJAT TÜMER — Teşekkür ede-
rirn. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Üyeliğe kabul şartlan 
MADDE 12. — .Siyasî parti üyesi olmaya kanuna 

ıgöre engel hali bulunmayanların, üyeliğe kabul şart
ları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte üyelik için 
başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, 
aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözeten hükümler 
bulunamaz. 

Siyasî partiler üye olma istemlerini sebep göster
meksizin de reddedebilirler. Ancak, üyeliğe kaydını is
teyenin, istemini reddeden teşkilatın bir üst kademe
sine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz hakkı 
vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 

BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasında şu 
hüküm geçiyor: 

«...dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre, sı
nıf ve meslek farkı gözeten hükümler bulunamaz.» 
Doğru, bu hüküm Anayasada da var, diğer kanunla
rımızda da var. Bu hükme dayanarak herhangi bir 
parti, «Ben seni üyeliğe kaydedemiyorum» diyemez. 

Ama ikinci fıkrada diyoruz ki; «Siyasî partiler 
üye olma istemlerini sebep göstermeksizin de redde
debilirler.» 

'Bu fıkradaki hükümden dolayı, siyasî partiler se
bep de göstermeden üye olma isteğini reddedebilir; 
«IBen seni üyeliğe kabul etmiyorum» diyebilir. 

Bu iki fıkra birbiri ile biraz çelişiyor. İkinci fıkra 
siyasî partiye çok büyük serbestiyet veriyor. Ama, bu 
fıkrayı da koymak zarureti var. Yani bu maddeye 
hiç bir şey yazmadan bir tek bu hükmü koysak kâfi. 
«Siyasî partiler üye olma istemlerini sebep göstermek
sizin reddedebilirler» dedik mi akan sular duruyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Doğ
ru Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci fıkra birinci fıkra 
ile çelişiyor İzlenimini veriyor. 

BAŞKAN — Bu hususu alenen koyamaz, fakat 
reddetme sebeplerinde belki partiye girecek olan ki
şinin meyli başka bir parti yönündedir de, - tabiri ca
izse - bir casus olarak o partinin içine girmek istiyor
dur, o parti yetkilileri de hissetmiştir, «diğer bir par

ti bizim içimize adam sokmaya çalışıyor, binaenaleyh 
bunu almam» diyebilmeleri için de böyle bir fıkra la
zım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAK ((Anayasa Komisyonu Başkanı) — Böyie 
bir rezerv madde lazım efendim. Yani, parti, kendi 
plan ve programlarına inanmış kişileri bünyesine al
mak ister. İnanmamış kişileri, başka bir partinin fik
riyatını savunacak kişileri almak istemez, bir. 

Bir de, bir önceki maddede mahkûmiyeti olmasa 
dahi bazı kişilerin ahlakî temayülleri itibariyle, ora
da yazılı olmayan, ama etrafta kötü tanınmış, hoşa 
gitmeyen bazı davranışları nedeniyle bazı kişileri par
tisinde görmek istemezler. 

Bu, bir yerde parti meselesi, bir ahenk ve uyumlu 
çalışma meselesi olduğu için o nedenle konmuş bir 
rezerv maddedir. 

BAŞKAN — O hükme de ihtiyaç var. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAİK — Tam 

çelişki de değil Sayın Cumhurbaşkanım; birincisi bir
takım yasak getiriyor, diğer fıkra da partiye ahenk
li çalışmasını sağlayabilmesi için bir imkân tanıyor. 

BAŞKAN — Evet. 
12 nci madde üzerinde başka sıöz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkez Teşkilatı 

Partilerin genel merkez teşkilatı 
MADDE 13. — Parti merkez organları şunlar

dır: 
a) Büyük kongre, 
b) Genel Başkan, 
c) Merkez karar ve yönetim kurulu, 
d) Merkez disiplin kurulu, 
e) Küçük kongre. 
Parti tüzüğünde, partinin amacına uygun olarak 

danışma ve araştırma amaçlı ihtiyarî kurullar oluştu
rabilir. Bunların görev ve yetkileri ile üyelerinin sayı
sı ve seçilme usulleri de tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Bu madde, parti merkez organları
nın nelerden teşekkül ettiğini belirtiyor. 

Maddenin (c) fıkrası «Merkez karar ve yönetim 
kurulu» diyor. Bu fıkra yalnız müşterek anlamda de
ğildir; müşterek de olabilir, ama bazı partiler merkez 
karar organını ayrı, yönetim kurulu organını da ay
rı teşkil edebilir; ama bazı küçük partilerde de mer-
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kez karar ve yönetim kurulu organları tek kurul ola
rak yapılabilir. 

Bu fıkra onun için yazılmıştır, değil mi? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 

'KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanını, 16 ncı maddede zaten ifade ediliyor, 
deniyor ki, parti tüzüğünde, merkez karar ve yöne
tim kurulu ayrı ayrı da öngörülebilir. O halde, gö-

, revlerinin ne olacağı da tüzükte yazılıdır. Ne var ki, 
tabiî merkez karar ve yönetim kurulunun görevleri
nin bir bölümü yönetim kuruluna bırakılabilir. 

İBAŞKAN — ıBu hususu zapta 'geçsin diye söyle
dim ki, maddenin ı(c) fıkrasında ikisi beraber yazı
lınca sanki ikisi de aynıymış izlenimini vermesin. 

HÂ'KİÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BA§-
KAYNAİK '(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, 648 sayılı Kanun - diyelim ki -
böylesine bir isim sistemi içerisinde, düzenlenmemiş 
İdi. O nedenle de, partiler feshedildiği zaman, Ana
yasanın özellikle geçici 4 üncü maddesi gereğince 
kimlere ne ölçüde yasak getirildiğinin tespitinde sı
kıntıya düşüldü, bir. 

İkincisi, görev kargaşası ortaya çıkıyor, konular 
birbirine girmiş; «Parti divanı» demiş, «Yönetim ku
rulu» demiş, bir başkası, «Divan» demiş, «Temsilci
ler meclisi» demiş, birtakım müesseseler var ve onla
rın yetkileri ve görevleri de belli değil. Tabiî bura
da özellikle Anayasamız ve bu 'Partiler Kanununa gö
re bu organların aldıkları kararlar nedeniyle partiler 
ilzam edilecek ve haklarında kamu davası açılacak. 
O nedenle de bunların isimlerinin sağlıklı ve sıhhatli 
olarak burada yazılı olmalarını ve bu yasanın içinde 
görevlerinin de mutlaka bulunmalarını öngördük ki, 
dolayısıyla Cumhuriyet 'Başsavcılığının ve Anayasa 
Mahkemesinin denetimi ve yargılaması, hem kolay
laşsın, hem de sıhhatli olsun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
taraftan terim vahdeti sağlanıyor, bir taraftan da 
partilere bir imkân tanıyor; istersen iki ayrı orlgan 
kur, istersen tek kur. IO, her partiye bir esneklik geti
riyor. Ama terim birliği ile ileride görev ve sorum
luluklar açıkça belirlensin ve gerektiğinde kimin hak
kında takibat yapılacağı açıkça ortada olsun, diye 
getiriliyor. 

BAŞKAN — Öyle her parti ayrı ayrı isimle or
taya çıkmasın diye; yani organlarına ayrı ayrı isim
ler takmasın. 

'HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER ,ÖAŞ-
KAYNAİK (Anayasa (Komisyonu Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, dördüncü kısımda yer alan suçla
rı bu organların işlemesi halinde partiler otomatik 
kapatılır. Tabiî, üyelerinin suç işlemesinde üyeyi ih
raç ederseniz yakanızı kurtarırsınız da, bu yasadi 
öngörülen yasaklara uymaması halinde, bu organları 
fesbetseniz ve üyelerini de partiden ihraç etseniz da
hi, partini^ kapanmasını önleyemezsiniz. Bu nedene 
dayalı böylesine çerçeveli olarak düşünülmüştür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir hu

sus var, «Danışma ve araştırma amaçlı ihtiyarî kurul
lar oluşturulabilir» demişiz, o araya bir «da» koy 
sak, 

BAŞKAN — Orada «da» yok değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet. 
BAŞKAN — «Danışma ve araştırma amaçlı ih

tiyarî kurallar oluşturulabilir» derken oraya bir «da» 
konursa daha iyi olur. «Parti tüzüğünde, partinin ama
cına uygun olarak danışma ve araştırma amaçlı ihti
yarî kurullar da oluşturulabilir.» 

DEVLET İBAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sade 
ce redaksiyon bakımından - müsaade buyurursanız -
şöyle desek daha iyi olur mu? «Parti merkez organ
ları: Büyük kongre... Küçük kongredir.» (Birinci fık
ra bitti. İkinci fıkraya yeni bir cümle ile başlamak 
daha iyi olursa diye... 

BAŞKIAN — Yani, fıkralar belirtilsin diye mı 
yapıyoruz? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAİK — Evet 
'Sayın Cumhurbaşkanım, Birinci fıkra bitiyor, cümle 
bitmiyor, yani öyle kalıyor. 

'BAŞKAN — «Şunlardır» dediği için.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, 

«Parti merkez karar organları» dedikten sonra a, b, 
c, d, e sıraları ondan sonra ikinci fıkramız başlar ve 
Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın söylediği gi
bi, bir «da» ekleyerek devam eder. Daha iyi olur, di
ye Söyledim efendim. 

BAŞKAN — Parti merkez organları; büyük kong
re, genel başkan, falan falan, küçük kongredir. Öyle
mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Veya 
«Küçük kongreden oluşur», «teşekkül eder»; nasıl 
isterseniz. 

HÂKİÜM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Anaya 
sa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
daha önceki metinde bu, o şekilde idi; «Parti merkez 
ve organlarından ibarettir» şeklinde idi. Daha önceki 
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sunuşumuz da bu, «şunlardır» diye başlasın, «Küçük 
kongre» diye bitsin, şeklinde kararlaştırıldı. 

BAŞKAN — Hayır, «küçük kongre» yoktu da 
onu ilave ettik. 

HÂKİM AUBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
«Küçük kongre» vardı: «(Merkez organları; Büyük 
ktangre, Genel (Başkan, Merkez karar ve yönetim ku
rulu, Merkez disiplin kurulu, Küçük kongreden iba
rettir.» 

BAŞKAN — Ama zannediyorum öteki de sizin 
söylediğiniz gibi olursa daha iyi olacak. «Parti mer
kez organları: Büyük kongre... Şu şu şu, ...küçük 
kongreden oluşur» veya «ibarettir.» 

KEMALETTİN ALİKÂŞfFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «ibarettir», «oluşma» değildir. 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

'BAŞKAN — «İbarettir» ile birinci fıkra bitti. Şim
di ikinci fıkra, «Parti tüzüğünde» diye başlayacak. 

Bu kısmı o şekliyle bir daha okutuyorum': 
«Partilerin genel merkez teşkilatı 
MADDE 13. — Parti merkez organları: 
a) Büyük kongre, 
b) Genel Başkan, 
c) iMerkez karar ve yönetim kurulu, 
d) Merkez disiplin kurulu, 
e) Küçük kongreden ibarettir.»! 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde başka 

söz almak isteyen var mı Yok. 
13 üncü maddeyi bu son şekliyle oyluyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Büyük kongre 

M ADİDE 14. — Siyasî partinin en yüksek orga
nı büyük kongredir. 

Büyük kongre, seçilmiş üyeler ile tabiî üyelerden 
oluşur. 

Seçilmiş üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının iki katından fazla olmamak kaydıyla, 
parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kong
relerince seçilen delegelerdir. Tabiî üyeler; parti ge
nel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile mer
kez disiplin kurulu üyeleri ve partinin üyesi olan ba
kanlar ve milletvekilleridir. 

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi 
olan kimseler, ayrıca il kongrelerince delege olarak se
çilemezler. 

Parti genel başkanı ile partinin merkez karar ve 
yönetim kurulu, merkez disiplin kurulu üyelerini giz
li oyla seçmek; partinin tüzük ve programında deği
şiklik yapmak; partinin gelir - gider kesinhesabını ka
bul ve merkez karar ve yönetim kurulunu ibra etmek 
yahut kesinhesabı reddetmek; kanunlar, parti tüzük 
ve parti programı çerçevesinde toplumu ve Devleti il
gilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti poli
tikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni 
kararları veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun ve
ya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususlan karara 
bağlamak; partinin kapanmasına veya başka bir par
tiyle birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona ere
cek partinin mallarının tasfiye veya intikal suretine 
dair kararlar vermek, büyük kongrenin yetkilerinden-
dir. 

Büyük kongrenin olağan toplantıları iki yılda bir 
yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya 
merkez karar ve yönetim kumlunun lüzum gösterme
si veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin 
yazılı istemi üzerine yapılır. 

Parti kurucuları, ilk büyük kongrenin tabiî üyele
ridir. 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 ile yaş hariç olmak üzere ku
ruculuk şartlarını haiz merkez karar ve yönetim ku
rulu ile disiplin kurulları üyeleri ve milletvekilleri, bu 
kurulun tabiî üyeleridir. , 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kong
re üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üze
rine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamı
yorsa, 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 yapılması
na ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren ko
nularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağla
mak için, bunların genel başkan, merkez karar ve yö
netim kurulu veya büyük kongre üyelerinin en az yir
mide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. 
Toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faa
liyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri 
karara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede 
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hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış 
olması şarttır. 

Yukarıdaki teklifler, büyük kongrece seçilecek bir 
komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuy
la birlikte incelenir ve karara bağlanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de (bir açık
lamanız olacak mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu 'Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, kısaca maruzatta bulunacağım. 

Evvela «Büyük kongreyi, teşkil edecek o'lan dele
ge miktarı, milletvekili sayısının iki katını geçemez» 
ifadesi var, bu 800 kişidir. IBunun üzerine, genel baş
kan, merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri ile mer
kez disiplin 'kurulu üyeleri de buranın tabiî üyeleri 
olarak kongreye katılacaklar. 

Kongrenin görevleri madde dçerisinde beş ana-
bölümde toplanmıştır? 

Birincisi; parti genel başkanı ve partinin mer
kez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin ku
rulunu seçmek. 

ikincisi; parti ilk kurulurken - tüzük ve prog
ramını zaten İçişleri Bakanlığına verdiği için o ke
sindir - verilmiş olan bu tüzük ve programda deği
şiklik yapmak. 

Önemli olan bir görevi, partinin gelir - gider ve 
kesinhesaplarını incelemek ve 'bir karara bağlamak. 
Dolayısıyla partinin karar organlarını ibra etmek. 

Özellikle arz edeyim, iki senede bir toplanıyor 
bunlar ve bilhassa parti tüzük ve parti programı çer
çevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularda, 
kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında, genel 
nitelikte olmak şartıyla, temenni 'kararları ve bağ
layıcı kararlar almak. 

ıDaha önce de arz etmiş, «Devlet yönetiminde te
menni ve bağlayıcı karar alacak bu kişilerin bir 
yerde vasıflı kişiler olması gerekir. O nedenle üye ol
mak koşulunu şu şu şartlara bağlamış» demiş idim, 
o nedenle konu buraya giriyor. 

Partinin kapanmasına, yani feshedilmesine karar 
vermek veya bir başka partiyle birleşmesini hüküm 
altına almak da bunların görevleri içerisindedir. 

Özellikle bir fıkra var; «Parti kurucuları ilk bü
yük kongrenin tabiî üyeleridir. Parti kurucuları ilk 
büyük kongreyi partinin tüzelkişiliği kazanmasına 
kadar sürdürürler». Parti kurulurken otuz kişiden iba
ret olsun diye düşünmüş idik ve bir de 'buna merkez 
karar ve yönetim kurulu ve yüksek disiplin kurulu 
da katılsın ki, büyük kongre hüviyetini alsın, de

miş idik. Burada da onunla ilgili, 'bir hüküm var; 
«Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar bü
yük kongre yetkilerini kurucular kurulu kullanır.» 
Ne yapar bunlar o zaman? Partinin genel başkanını 
seçerler. Tabiî partinin tüzük ve programında deği
şiklik yaparlar. Partinin kapanmasını veya foir başka 
partiyle birleşmesini hüküm altına alırlar. Partinin, 
büyük kongre toplanıncaya kadar gelir ve giderlerini, 
kesinhesaplarını düzenlerler; Yine devleti ilgilendiren 
konularda temenni ve bağlayıcı karar alırlar. 

Tabiî şimdiye kadar vaki uygulamalarda, büyük 
kongrenin toplanma sayısı sağlıklı olarak ifade edil
memiş idi. Tabiî biz ister istemez burada büyük kong
renin toplanma sayısını, üye tamsayısının salt ço
ğunluğuna bağladık. Ama konu da sürüncemede kal
masın diye «İkinci toplantıda bu şart aranmaz» dedik. 
Ancak, bazı önemli kararlar almak durumunda ol
dukları zaman üçte'bir, çoğunluk aradık veya yir
mide bir çoğunluk aradık tekliflerde. Bir yere gel
dik, dedik ki, bu, türlü konular konuşulur iken, bir 
alt komisyon kurularak bunlar orada incelensin, son
ra büyük kongreye gelsin. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, beşinci fıkranın son satırın
da, «partinin mallarının tasfiye veya intikal suretine 
dair kararlar vermek» deniyor. «İntikal şekline dair» 
diyelim, «suretine» tuhaf değil mi? «İntikal şekline 
dair kararlar vermek.» 

Ondan sonra, sekizinci fıkrada, «Büyük kongre 
ilk toplantısını yapıncaya kadar, büyük kongre yet
kilerini kurucular kurulu kullanır. Partinin genel 
başkanı ile yaş hariç olmak üzere kuruculuk şart
larını haiz merkez karar ve yönetim kurulu ile di
siplin kurulları üyeleri ve milletvekilleri, bu kuru
lun tabiî üyeleridir.» deniyor. Burada «yaş hariç ol
mak üzere» ne demek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, arz edeyim. 

Partiyi kurmak için 30 yaş şartı var, ama partiye 
üye olmak için 21 yaş şartı var. Ola ki, merkez ka
rar ve yönetim kuruluna 30 yaşın altındakiler de se
çilmişler ise, onlar da girsinler diye. 

ORHAN DÜLGERLER {Kanunlar Müdürü) — 
«Yaş kaydı hariç» desek, efendim. 

BAŞKAN — Evet, «Yaş kaydı hariç» 
HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ana

yasa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
aynı fıkrada bir husus var, arz etmek istiyorum. 
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Bunun devamında, «Kuruculuk şartlarını haiz 
merkez karar ve yönetim kurulu ile disiplin kurulları 
üyeleri» diyor. Burada kastedilen, merkez disiplin 
kurulu üyeleridir. Zapta geçmesi için arz ediyorum; 
eğer düzeltilmesi emir buyurulursa, «disiplin kurulu» 
nun başına, «merkez» kelimesini ekleyelim. 

BAŞKAN — «Merkez karar ve yönetim kurulu 
ile merkez disiplin kurulu..» «Merkez» kelimesini 
koyalım oraya, başka anlaşılacak; «Merkez disiplin 
kurulları üyeleri ve milletvekilleri, bu kurulun tabiî 
üyeleridir.» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, merkez karar ve yönetim kuru
lunu, merkez disiplin kurulunu büyük kongre kendi 
bünyesinden çıkardığı için, tabiî olarak bunlar ora
nın üyeleri idi. Ama ne var ki, büyük kongre toplan
madan önce de bunlar büyük kongre görevlerini üs
leneceklerdir. Tabiî biraz önce ifade buyurduğunuz 
gibi, bunlar partiyi feshettiklerinde mallarını nereye 
vereceklerinde muhtarlar. Bir başka partiye verebilir
ler veya... 

BAŞKAN — O gelecek zaten. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O ne
denle ifadesini o tarzda bulmuştur. 

BAŞKAN — O halde şimdi üçüncü fıkranın so
nundaki, «intikal suretine dair» ifadesi, «intikal şek
line dair» olacak şeklinde düzeltildi, bir. 

Bir de, sekizinci fıkrada, «Yaş kaydı hariç» de
necek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Yaş 
kaydı aranmaksızın» dersek daha güzel; «Yaş kaydı 
aranmaksızın kuruculuk şartlarını haiz olanlar» 

BAŞKAN — O da olur, «Yaş kaydı aranmak
sızın kuruculuk şartlarını haiz merkez karar ve yö
netim kurulu ile» «oraya bir merkez» ilave ettik, 
«..merkez disiplin kurulları» değil, «..kurulu üyeleri» 

Bunları bir daha okutacağım. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü

saade ederseniz iki ufak hususu arz edeyim. 
Sayın Cumhurbaşkanım, beşinci fıkrada, sadece 

bir redaksiyon, ama daha güzel oluyor; «Parti genel 
başkanı ile partinin merkez karar ve yönetim kurulu, 
merkez disiplin kurulu üyelerini gizli oyla seçmek» 
diyeceğimiz yerde; «Parti genel başkanını, partinin 
merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin 

kurulu üyelerini gizli oyla seçmek» der isek, daha 
iyi olur gibi geldi. 

BAŞKAN — «Parti genel başkanını.» 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Par

ti genel başkanını, partinin merkez karar ve yönetim 
kurulu ile merkez disiplin kurulu üyelerini...» «İle» 
kelimesini kaldırıp virgül koyuyoruz, «başkanını» de
yip virgül koyuyoruz, «İle» kelimesini ileriye alıyoruz, 
daha güzel bir ifade oluyor. Bunu arz edecektim. 

Müsaade ederseniz bir husus daha var: 14 üncü 
maddenin en son fıkrasında «yukarıdaki teklifler» 
diyoruz, «yukarıdaki teklifler» deyince benim anla
dığım, bir önceki fıkradaki teklifler tabiî, Acaba şu 
fıkradaki teklifler desek daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Hepsi birden olmasın. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani, 

daha açık olur, «şu fıkradaki teklifler» deyip, açık
lık getirsek efendim, «Büyük kongrece seçilecek ko
misyon tarafından» diye. 

BAŞKAN — Kaçıncı fıkra oluyor o? 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — «Yukarıdaki fıkrada söz 
konusu teklifler» diyelim, aynı fıkranın içinde olsun. 

BAŞKAN — Evet, satırbaşı yapmaya gerek yok. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Bu 

teklifler» dersek olur. 
BAŞKAN — Tabiî devam eder. Yani bu satırbaşı 

değil, yeni bir fıkra değil, o fıkranın devamı oluyor; 
daha iyi. 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bir hususu arz edeceğim. 

Onuncu fıkrada, «Toplumu ve Devleti ilgilendiren 
konularla...» diye başlayan cümlenin baş tarafına, 
«Yasalar ve parti programları çerçevesinde» demek 
lazım. Yani, ilgileneceği konular rastgele konular de
ğildir; yasalar çerçevesinde tayin edilmiş parti prog
ramı çerçevesinde tayin edilmiş konulardır. 

BAŞKAN — Biz ibunu konuşmuştuk, «devlet» 
kelimesini kaldıracaktık, çıkıp çıkıp devleti ilgilen
diren konuları orada konuşmasınlar diye. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, büyük 
kongrenin yetkileri beşinci fıkrada var. Bu teklif 
şeklini gösteriyor sadece. Komutanımın buyurduğu 
«kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde, 
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toplumu ve Devleti ilgilendiren konularda kamu faa
liyetleri...» genel nitelikte. Bütün bu şartlar olacak 
tabiî. Bu sadece teklif şeklini gösteriyor. 

BAŞKAN — Ama ayrı bir fıkra bu: «Parti tü
zük ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin 
olan veya parti politikasını ilgilendiren konularda ka
rar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, 
bunların genel başkan, merkez ıkarar ve yönetim 
ikurulu veya büyük kongre üyelerinin en az yirmide 
biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Toplu
mu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyet
leri konularında karar alınmasına dair teklifleri ka
rara bağlamak için bu tekliflerin büyük kongrede 
hazır bulunan üyelerin üçte bin tarafından yapılmış 
olması şarttır.» 

Yukarıda genel mahiyette dedik ama burada de
medik. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Karar verme yetkisi yalnız o 
fıkrada var. 

'BAŞKAN — Evet, burada yalnız teklif etme 
şekli var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tek
lifin şekli var, biçimi var; üyelerin en az yirmide 
biri. Bir de mutlaka bir komisyondan geçirilecek. 

BAŞKAN — Beşinci fıkrada, «Parti tüzük ve 
parti programı çerçevesinde toplumu ve Devleti il
gilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti po
litikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla te
menni kararı veya bağlayıcı karar almak...» dedik. 
Burada bu kararı alabilmek için de üçte bir şartı 
konulmuş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ben bu 
ifadenin ilavesinde yarar görüyorum, arz ederim. 
Bu, çok önemli bir konu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Tek
rarında bir sakınca yok efendim. Belki daha açıklık 
getiriyor. Biri kararda arıyor, diğeri teklifte arıyor. 
Sayın Orgeneralimin söylediği, teklifte eksiklik var. 

BAŞKAN — Peki, onu beşinci fıkrada desek?... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ora

da da olur, Sayın Orgeneralimin söylediği şekilde 
de olur efendim; hiçbir sakınca yok. 

BAŞKAN — Gene onu aynen yazmak lazım: 
«Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçeve
sinde» diye. «... sürülmüş olması gerekir» den sonra 
«Toplumu» diye (başlayan cümlenin başına «Kanun

lar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde...» 
diye yazılacak ve «toplumu» diye de devam edecek. 

14 üncü maddenin beşinci paragrafını değişik şek
liyle bir daha okutuyorum: 

«Parti genel başkanını, partinin merkez karar ve 
yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyelerini 
gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında de
ğişiklik yapmak; partinin gelir - gider kesinhesabı-
nı kabul ve merkez karar ve yönetim kurulunu ibra 
etmek yahut kesinhesabı reddetmek; kanunlar, parti 
tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve 
Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve 
parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şar
tıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar al
mak; kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği sair 
hususları karara bağlamak; partinin kapanmasına 
veya başka bir parti ile birleşmesine ve böylece hu
kukî varlığı sona erecek partinin mallarının tasfi
ye veya intikal şekline dair kararlar vermek, bü
yük kongrenin yetki'lerindendir.» 

BAŞKAN — Şimdi sekizinci fıkrayı okuyunuz. 

«Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar 
büyük kongre yetkilerini kurucular kurulu kullanır. 
Partinin genel başkanı ile, yaş kaydı aramaksızın, 
kuruculuk şartlarını haiz merkez karar ve yönetim 
kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve millet
vekilleri tou kurulun tabiî üyeleridir.» 

BAŞKAN — Son fıkrayı okutuyorum: 

«Parti tüzük ve programında değişiklik yapılma
sına ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren 
konularda karar alınmasına dair teklifleri karara 
bağlamak için, bunların genel başkan, merkez ka
rar ve yönetim kurulu veya büyük kongre üyelerinin 
en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması 
gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çer
çevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla, 
kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair 
teklifleri karara bağlamak için bu tekliflerin büyük 
kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından 
yapılmış olması şarttır. Bu teklifler büyük kongre
ce seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra 
komisyon raporu ile birlikte incelenir ve karara bağ
lanır. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir ufak 
husus var efendim. 

Sekizinci fıkrada, «Büyük kongre ilk toplantısını 
yapıncaya kadar, büyük kongre yetkilerini kurucu-



M. G. Konseyi B : 141 20 . 4 . 1983 O : 1 

lar kurulu ikullanır» derken ikinci «büyük» kelime
si kulağa ters geliyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ismi «bü
yük kongre», «kongre» değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kulağa 
bir tuhaf geliyor. 

DEVLET BAKANI' İLHAN ÖZTRAK — Ba
şına bir zamir koyarak, «!bu kongrenin yetkilerini» 
dersek olur. 

BAŞKAN — Olur. «Büyük kongre ilk toplantı
sını yapıncaya kadar, bu kongrenin yetkilerini ku
rucular kurulu kullanır.» İkinci defa «büyük» değil 
de, «bu kongrenin yetkilerini...» diyeceğiz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bilinçli konulmuş bu : Büyük kong
renin yetkilerini... 

BAŞKAN — Tamam işte, devam ediyor: «Bü
yük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar bu kong
renin...» Nedir o? Büyük kongre İki defa tekrar ol
maz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Orada 
bir hayli de kulağa çirkin geliyor. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bir kelime efendim; «yahut» 
kelimesini hiç kullanmıyoruz, hep «veya» diyoruz. 
Beşinci fıkranın üçüncü satırında... 

BAŞKAN — Evet, oradaki «yahut» kelimesini 
«veya» olarak düzeltelim. 

14 üncü madde üzerinde başka söz almak iste
yen?... Yok. 

14 üncü maddeyi, yapılan bu son değişikliklerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Genel başkan 
MADDE 15. — Parti genel başkanı, büyük kong

rece gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçün
cü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. 

iBir kimse, ara verilmeksizin beş defa genel baş
kan seçilebilir. Bu şekilde genel başkan seçilen kim
senin, yeniden seçilebilmesi için aradan dört yıllık 
bir sürenin geçmesi zorunludur. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Ka
nunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile par

ti adına dava açma ve davada husumet yetkisi, ge
nel başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullan
mak üzere parti tüzüğünün göstereceği parti mercile
rine aittir. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim 
kurulunun tabiî başkanıdır. 

Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine ge
tirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardım
cılık etmek üzere genel başkan yardımcısı ve ge
nel sekreter adlarıyla gerekli gördüğü sayıda yardım
cılar öngörebilir. Bunların ne suretle seçileceği, görev 
ve yetkileri parti tüzüğünde gösterilir. 

Genel başkanlığın herhangi bir sebeple boşalma
sı halinde, büyük kongre toplanıncaya kadar, mer
kez karar ve yönetim kurulu partiyi temsil yetkisini 
kendi içinden seçeceği 'bir üyeye tevdi eder ve en geç 
kırkbeş gün içerisinde büyük kongreyi toplantıya ça
ğırır. 

'BAŞKAN — 15 inci maddenin 2 nci fıkrasında; 
«beş defa genel başkan seçilebilir» dedik. Seçim iki 
senede bir yapılıyor. Buna «altı defa genel başkan 
seçilebilir» desek zannediyorum daha iyi olacak; top
lamı 12 sene eder. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yani 
iki seçim dönemi mi? 

BAŞKAN — İki seçim döneminden fazla olu
yor; biz iki sene daha ilave ettik. 

Bundan kasıt; birçok makamlar, Devletin üst ka
demeleri - Cumhurbaşkanı dahil - muayyen bir süre 
sonra değiştiriliyor. Hiçbir kademede bir kimse 15, 20, 
25 sene kalmıyor, muhakkak değişiyor, yerine başkası 
geliyor. Fakat, bizim ananelerimize bakın, hiçbir parti 
başkanı seçim kaybettiğinden dolayı değişmemiştir. 
Seçim kaybeder, yine genel başkan olur. Efendim, ih
tilal olur, uzaklaştırılır; yine parti başkanı olur. Yani, 
«senin idare zamanında böyle bir şey oldu, sen artık 
çekil» demezler. 

Bir de devlet adamı yetişmiyor; bir kişi geliyor, 
sonuna kadar kalıyor, arkası tıkalı; yeni yeni devlet 
adamı yetişmiyor. Hep bunun sıkıntılarını çekmişiz-
dir biz. Bir tek adama bağlanmışızdır ve ona sarılmı-
şızdır. Yüzlerce, binlerce insan vardır, söylersiniz, «bu
nu niye değiştirmiyorsunuz?» dersiniz; «Vallahi bula
mıyoruz, başka da yok, o geçmiş bir defa başkanlığa» 
diyorlar. 

Yalnız bu mu?.. Kooperatiflerde böyledir, şirket
lerde böyledir, sendikalarda böyledir. Bir defa ele ge
çirmesin, geçirdi mi bitmiştir; çünkü onu bir daha de-
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ğiştirmek meseledir, yeniden bir araya gelecekler, ço- | 
ğunluk bulacaklar onu değiştirecekler. Bu zorunluğu 
Sendikalar Kanununda 10 sene olarak koymayı, dü
şünüyoruz. O halde, buna da 10 seneden fazla olarak 
12 sene, yani 6 defa diyelim. • I 

KE'MALETTİN ALtKAŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tam 
seçimler sırasında da değişmemiş olur. I 

BAŞKAN — Evet, tam seçimler sırasında da de
ğişmemiş olur, seçimler 5 senede bir olduğuna göre. I 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var I 
mı? 

Buyurun. I 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, eskiden parti genel başkanlarının I 
seçimi gizli oyla değildi; parti tüzüğüne bırakılmıştı, I 
şimdi gizli oy esası getirilmiştir, bir. I 

Bir de üye tamsayısının salt çoğunluğu öngörül- { 
müştü, Danışma Meclisinde olduğu gibi üçüncü oyla- I 
mada oy çoğunluğu yeterli bulunmuştur. 

İkinci konu; biraz önce de ifade buyurduğunuz 
gibi Türkiye'de genel başkanlık, bir nevi babadan oğu-
la intikal eder tarzda, padişahlık tarzında devam olu
nuyor. Seçimi kaybetmesine, başarısız olmasına rağ- I 
men birtakım kulis oyunlarıyla bu makamı işgal et- I 
mektedirler. Bunu bir süre ile sınırlamak zorundayız. I 
Özellikle, zaten bir genel başkan vereceği kadarını 
vermiştir partisine. Yıpranıyor, başarılı da olamama
sına rağmen, genel başkan bazı kaynaklarını, birtakım I 
imkânlarını seferber ederek o makamı bırakmıyor. I 

Üçüncü bir konu; tabiî bundan önceki uygulama
larda genel başkana kimlerin yardımcı olacakları muh
telif isimlerle değerlendirilmiştir; genel başkan vekili, 
genel başkan yardımcısı, genel sekreter gibi. Burada I 
da biz sadece genel başkan yardımcılarını, yardım et
mek üzere, öngördük. I 

Sonra genel sekreterliği bir statüye bağladık; her- j 
kes bu genel sekreterliği değişik unvanlarla kullanı- I 
yordu. Sonra, kendi tüzüklerinde genel başkanın ay- I 
rıiknasında, genel başkana kimin vekâlet edeceğini gös- I 
teriyorlardı. Halbuki o genel başkana vekâlet edeceği I 
kişi bidayette tüzükle tespit edilmiş olmasına rağmen, I 
belki yetersiz ve yeteneksiz oluyordu. Merkez karar I 
organı toplansın, genel başkan ayrıldığı zaman kimin I 
vekâlet edeceğini mutlaka göstersin; ama bu süre de 
45 günden fazla olmasın; çünkü genel başkanın par- I 
tiyi temsil yetkisi, sorumluluk yetkisi, partiyi yönetir- I 
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ken almış olduğu kararlarla partiyi bağlayıcı yetkisi 
var; bu nedene dayanmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi, yine geçmiş dönemleri hatır

larsak, bir partinin 50'ye yakın milletvekili vardı, 
seçimlerden sonra 24-25 milletvekiline düştü. «Zafer 
kazandım» diye ilan etti o seçimi ve yine genel baş
kanlıkta pekâlâ kaldı. 

Bir de ecnebi ülkeler bakalım : 

Avustralya'da bir seçim yapıldı. Daha ilk gece
ki seçim sonucu ilanında partisinin kaybettiğini an
lar anlamaz istifa etti. Derhal ve kendiliğinden isti
fa etti ve (başka birisini seçtiler. Almanya'da, Nor
veç'te, her yerde böyle. Parti büyük 'bir hezimete 
uğradı mı parti başkanı gider. Biz de böyle bir an
layış yok. Onun için 'bunu buraya koyduk. 

Bir de devlet adamları sık sık yetişsin diye koy
duk. Hatta, bu 12 sene bile fazla; ama parti baş
kanıdır, alışacaktır, iki seçim dönemi geçirsin dedik 
ve sonunda da iki dönem geçtikten sonra yine se
çilebilir dedik. Tabiî, eğer yaşı" elverirse. Bizde 90 
yaşına da gelse yine bırakmazlar. 

1'5 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi «beş defa genel başkan seçilebilir» ye
rine «altı defa genel 'başkan seçilebilr» şeklindeki 
değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nçı maddeyi okutuyorum. 
Merkez karar ve yönetim kurulu 
MADDE 16. — Siyasî partinin mericez karar 

ve yönetim kurulu, parti tüzüğünde gösterilen şekil
de kurulur. Merkez karar organının üye sayısı on-
beşden az olamaz. 

'Merkez karar ve yönetim kurulu, iki büyük 
kongre arasında parti tüzük ve programına ve bü
yük kongre kararlarına uymak şartıyla, partiyi ilgi
lendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. 
Parti işlerini düzenleyen parti içyönetmelikleri de 
bu organ tarafından yapılır. 

Merkez karar ve yönetim kurulu, zorunlu sebep
ler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hal
lerde, partinin hukukî varlığına son verilmesiyle tü
zük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün 
kararlan alabilir. 

Parti tüzüğünde, merkez karar ve yönetim kuru
lunun; «merkez karar kurulu» ve «merkez yönetim 
kurulu» adları ile iki kurula ayrılması öngörülebir. 

Bu şekildeki ayırmanın öngörüldüğü hallerde : 
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a) Merkez yönetim kurulu üyeleri de büyük 
kongrece seçilir. Bu kurul üyelerinin sayısıyla, 15 
inci madde hükmü saklı kalmak üzere merkez ka
rar ve yönetim kurulunun görevlerinden hangilerinin 
merkez yönetim kurulu tarafından yerine getirilece
ği parti tüzüğünde gösterilir. 

b) Parti genel başkanı, merkez yönetim kuru
lunun da tabiî başkanı olur. 

c) Merkez yönetim kurulu üyeleri 'büyük kong
re ve büyük kongre yetkilerini kullanan kurucular 
kurulu toplantılarının tabiî üyesi olurlar. 

d) Merkez karar kurulu, en az altı ayda bir 
toplanır. Olağanüstü toplantılar; genel başkanın çağ
rısı veya merkez yönetim kurulunun kararı veya 
merkez karar kurulunun üye tamsayısının en az üç
te birinin yazılı istemi üzerine yapılır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde bazı deği
şiklikler yapmak icap edecek. 

Birinci fıkrada, «Siyasî partinin merkez karar 
ve yönetim kurulu parti tüzüğünde gösterilen şe
kilde kurulur» dedikten sonra «Bu kurulun» demek 
lazım; çünkü, daha önce «merkez karar ve yöne
tim kurulu» dedik. Ama, organdır; 13 üncü mad
dede, «parti merkez organları» dedik; çünkü bu bir 
organ. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, yanlış yazılmış; «merkez karar organı» diye 
bir şey yok; «merkez karar ve yönetim kurulu» de
mek lazım. Yukarıdaki cümlede, «merkez karar ve 
yönetim kurulu» diyoruz. Binaenaleyh, «Merkez ka
rar organının üye sayısı onbeşten az olamaz» değil, 
«Merkez karar ve yönetim kurulunun üye sayısı on-
beşten az olamaz» demek lazım. Yahut da «bu ku
rulun» demek gerekir. 

BAŞKAN — «Merkez karar ve yönetim kurulu
nun» diyelim; o zaman olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Cumhurbaşkanım, «merkez karar ve yönetim 
kurulu» ibaresi, bu maddede çok tekrar ediliyor; ay
nı isim mecburî olarak bu maddede belki on defa 
geçiyor. «Bu kurulun» dediğimiz zaman oluyor, ten
sip buyurursanız «bu kurulun» diyelim. 

BAŞKAN — «Bu kurulun» diyelim. 
En son (d) fıkrasında da «merkez karar kurulu» 

diyoruz. Bu nedir? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 648 sa
yılı Kanunda bir «mericez karar organı» vardı, 'bir 

de «merkez yönetim kurulu» vardı; bunlar ayrı ayrı 
idi. Biz ikisini birleştirdik. Ama bu madde ayırmayı 
öngörüyor. Ayrıldığı zaman, maddenin dördüncü 
bendinde, «Parti tüzüğünde, merkez karar ve yöne
tim kurulunun, merkez karar kurulu ve merkez yö
netim kurulu adları ile İki kurula ayrılması öngörü
lebilir» şeklinde belirtiliyor. 

Şimdi bundan sonraki tüzük bunu öngörebilir. 
Bu kanun hükmüne göre prensip ikisinin bir olma
sıdır. Ayrılması halinde, bu maddede, bu iki kuru
lun görev ve yetkileriyle bunlar hakkında ne işlem 
yapılacağı ve isimleri belirtiliyor. 

BAŞKAN — O zaman onun ismi, «merkez ka
rar kurulu» oluyor. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Maddenin dördüncü fıkrasında, 
«ikiye ayrılır, «merkez karar kurulu» ve «merkez 

, yönetim kurulu» adlarını alır» diye bir açıklık var. 
BAŞKAN — ikisinin bir olması mı daha iyi; 

yoksa ikisinin ayrı ayrı olup da birleşmesi mi? Yani, 
.zannediyorum büyük partilerde ikisi ayrı ayrı olu
yor; merkez karar kurulu ayrı, yönetim kurulu ayrı. 
Biz burada birleşmeyi, birleşik olmasını esas aldık, 
ayrılmayı istisna yaptık. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız 
tüzük olduğu için «parti, tüzüğünü düzenlerken ayrı 
olmasını sağlar» dendiği zaman, yani kanun imkân 
tanıyor, yoksa mecburiyet yok. O bakımdan ayrı 
ayrı olması belirtiliyor. 

BAŞKAN — Peki bundan evvelki ve bundan 
sonraki birçok maddelerde merkez karar ve yöne
tim kurulunun yaptıkları işleri belirtiyoruz. Ayrılır-
sa bu işler nasıl belirtilecek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Han
gilerinin merkez karar kurulunca, hangilerinin mer
kez yönetim kurulunca yapılacağı tüzükte belirtile
cek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
nu partilere bir esneklik vermek için getiriyoruz; 
ama organların isimleri açık seçik belli olsun. 

Burada bir nokta var, müsaade ederseniz arz et
mek istiyorum. Şayet bunu ayırırsak, «yönetim ku
rulunu da ayrı seçsin parti» dedik. Daha evvel vak
tiyle de konuşulmuştu, ama tekrar getirmekte yarar 
gördüm. Ayırmazsa mesele yok, kongre seçecek. 
Ayrı öngördü; ayrı öngörürse karar organını ayrı 
seçecek, yönetim kurulunu ayrı seçecek. Ta'biî parti 
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içi çalışmalarda bir ahenk düşünülür; düşünüldüğü
ne göre, bunu tek olarak seçsin, seçtikten sonra için
den yönetim kurulunu ötekiler seçse da'ha iyi olmaz 
mı, diye 'bir tereddütüm var. Çünkü ikisi de ayrı ay
rı seçildiği zaman partide ahenk olmaz; parti genel 
merkezince ahenk 'biraz zor temin edilir. 

BAŞKAN — Eskiden genel kongrece ayrı ayrı 
seçilmiyor muydu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ge
nellikle Cumhuriyet Halk Partisinde ve diğerinde hep 
kendi içlerinden seçerlerdi. Yani toplu seçilir, ondan 
sonra da organlara bölünürlerdi bir geniş kurul gibi. 

BAŞKAN — Ama yönetim kurulunun büyük 
yetkileri var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Var; 
taibiî kendi içinden seçtiği zaman karar organına da 
aynı zamanda hesap verecek. Zaman zaman kong
reler yapılmadığında yönetim kurulu karar organına 
hesap verecek. Hesap vereceği kişiyi kendi içinden 
seçmiş olduğu zaman ahenk daha kolay olur. 

BAŞKAN — Anlaşma da iyi olur ama. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kongre iki ayrı ku
rul üyesini ayrı ayrı seçsin. 

BAŞKAN — Tabiî, kongre ikisini ayrı ayrı seç
sin, böyle daha iyi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız müsaade 
ederseniz bir anlayış noksanlığı getiriyor efendim. 

«Bu şekildeki ayırmanın öngörüldüğü hallerde; 
Merkez yönetim kurulu üyeleri de büyük kongre ta
rafından seçilir» deniyor. Zaten merkez yönetim ku

rulu büyük kongre tarafından seçiliyor, peki karar 
organı orada ne oluyor? Karar organı diye bir şey 
yok. Binaenaleyh, bu şekilde ayrılacaklarına, her iki 
organ demek lazım. Tek organ seçiliyor, öbür organ 
ne oluyor bu sefer? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Biz o 
«ve» ile kurtarıyoruz zannediyorduk, ama doğru, bir 
tereddüt var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM1Î Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tereddüt var; «her 
iki kurulun üyeleri de genel kongre tarafından seçi
lir» demek lazım ve bunu aşağıdaki (b, c, d) fıkra
larında her iki kurula mail etmek lazım. 

BAŞKAN — (a) fıkrasında, «her iki kurulun üye
leri de büyük kongrece seçilir» mi diyelim, yoksa 
«ayrı, ayrı seçilir» diyelim mi? 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Gendi Sekreteri) — Evet, daha sağlam 
olur. 

BAŞKAN — O zaman (a) fıkrası şöyle oluyor: 
«Her iki kurulun üyeleri de büyük kongrece ayrı 
ayrı seçilir.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim, «Bu 
kurul üyelerinin sayısıyla, 15 inci madde hükmü sak
ili kalmak üzere merkez karar ve yönetim kurulu
nun...» deniyor; burada sayıları bahis konusu olmuş 
oluyor. İkisi beraberken onbeşten az olamaz. Şimdi 
burada bunlara bir düzenleme getirmek gerekiyor 
her halde. İkisi beraberken onbeşten aşağı olamazdı. 
İkisi ayrılınca bunların dokuzardan az olmaması la
zım. 

BAŞKAN — Onu kendileri yapsın, kendi tüzük
lerinde belirtsinler. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man «Bu kurulların üyelerinin sayısıyla, 15 inci madde 
hükmü sakli kalmak üzere merkez karar ve yönetim 
kurullarının görevleri» diyelim isterseniz. 

Yahut, müsaade buyurulursa, şu maddeye öğle 
tatilinde bir düzenleme getirelim efendim; çünkü ay
rı ayrı belirtmekte yarar vardır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu 
maddeyi biz Komisyon olarak geri alalım, öğle tati
linde tezekkür edelim ve şimdi farkına vardım, bir 
yerde daha sıkıntımız doğabilir. Biz 15 inci madde* 
de, «merkez karar ve yönetim kurulu genel başkana 
kimin vekâlet edeceğini kararlaştırır» diyorduk. Tü
züğe göre ayrı ayrı dlduğü zaman genel başkanın 
vekâletini kim tespit edecek; o hususu belirtmek la
zım. 

Komisyon olarak maddeyi geri alalım. 
BAŞKAN — 16 ncı maddeyi Komisyon Sözcü

sü geri istiyor. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı madde Komisyona iade edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum. 
Merkez disiplin kurulu 

MADDE 17. -*- Siyasî partinin merkez disiplin 
kurulu, bu Kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen 
şekilde kurulur. Bu kurulun üye sayısı yediden az 
olamaz. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
Küçük kongre 
MADDE 18. — Küçük kongre, parti merkez ka

rar ve yönetim kurulunun yetki alanına giren konu
larda danışmada bulunmak ve bu kurulca gerekli gö
rüldüğü zaman toplanmak üzere, partinin milletve
killeri, genel başkanı, merkez karar ve yönetim ku
rulu ile ili başkanlarından oiluşur. 

3. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/624; M. G. Konseyi : 1/486) (D. Meclisi S. 
Sayılı : 333; M. G. Konseyi S. Sayısı : 562) 

BAŞKAN — Gündemimize, bıraktığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyona iade ettiğimiz 16 ncı madde hazır mı, 
yoksa yarına mı bırakacaksınız? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hazır
ladık Sayın Cumhurbaşkanım ama, yarına kalsa da
ha iyi olur. 

BAŞKAN — O halde 19 uncu maddeyi okutu
yorum. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
îl ve îlçe Teşkilatı 

il teşkilatı 
MADDE 19. — Siyasî partilerin il teşkilatı; il 

kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin 
kurulundan oluşur. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Öğle yemeği için toplantıya saat 14.00'e kadar ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.02 

İl kongresi, sayısı altıyüzden fazla olmamak üze
re, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince seçilen de
legelerden oluşur. O ilin partili milletvekilleri ile yö
netim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kong
resinin tabiî üyeleridir. Geçici yönetim kurulu baş
kan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahip
tirler. Ancak geçici il yönetim kurulu başkanı ve üye
lerinden delege sıfatı olmayanların kongrede oy kul
lanma hakları yoktur. 

il kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre yirmi aydan az ve iki yıldan 
fazla olamaz. 

il yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sa
yıda, il başkanı dahil en az beş, en fazıla onbeş üye
den oiluşur. 

il başkanı ile il yönetim kurulu il kongresince se
çilir. il başkanı ile yönetim kurulunun, seçim şekli 
ve merkez karar ve yönetim kurulunca hangi haller
de ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim ku
rulunun nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösteri-

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EYREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Mfllî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oranıiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyi 141 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
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lir. El çektirme kararı, 101 inci maddenin (d-1) ben
dinde gösterilen hailler dışında yetkili kurulların üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. 
İşten el çektirme kararının il yönetim kuruluna bil
dirilmesinden itibaren otuz gün içinde il kongresi 
toplanarak yeni il yönetim kurulunu seçer. Bu süre 
içerisinde il kongresi için yeni delegeler seçilmiş de
ğilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

Bir kimse, ara verilmeksizin beş defa il başkanı 
seçilebilir. Bu şekilde il başkanı seçilen kimsenin, ye
niden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin 
geçmesi zorunludur. 

11 teşkilatında bir il disiplin kurulu bulunur. İl di
siplin kurlunun üye sayısı ve bu üyelerde aranacak 
nitelikler parti tüzüğünde belirtilir. 

Bu maddede yazılı kurulların; görev ve yetkileriy
le yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne su
retle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde açıklanır. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde bir açık
lamanız olacak mı Komisyon olarak? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çok 
kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum Sayın Cum
hurbaşkanım. 

Efendim, il teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yö
netim kurulu ve il disiplin kurulundan oluşacaktır. 
Bunlar, parti tüzüğünde gösterilen esaslar dahilinde 
ilçe kongreleri tarafından seçilecek delegelerden olu
şacaklardır. Bunların iki yılda bir toplanması öngö
rülmüş bulunmaktadır. Sayıları da burada tahdit edil
miştir, çünkü eski metinde bu tüzüğe bırakılmıştı ve 
herkes kendine göre bir tüzük hazırlamıştı; küçük il
lerde bu 5, fakat 15 üyeden de fazla olamayacaktır. 

Yine bir özellik daha getirilmiştir : Bu kanunun 
101 inci maddesinin (d) bendinde sayılan suçları 
işlemeleri halinde, işten el çektirme konuları muay
yen bir sayıya bağlanmamış, serbest bırakılmış, bu
nun dışındakiler üçte iki çoğunlukla işten el çektir
me kuralına bağlanmış bulunmaktadır. 

Özellikle, bir kimse ara verilmeksizin beş defa il 
başkanı seçilebilecektir. Şimdiye kadarki uygulama, 
11 başkanı olan kişinin, ilelebet il başkanlığını sür
dürmesini öngörmekteydi. 

Bu madde başka bir özellik taşımıyor. Zaten, ge
rek disiplin kurulunun sayısı, gerek disiplin kurulunun 
yetki ve görevleri tüzüklerle gösterilecek; ona hiç 
dokunmadık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, genel başkanı 6 yaptığımıza 
göre, bunun 5'te kalması iyi oldu, hepsi aynı zaman
da eşit hakka sahip olmamış oldu. İl başkanına 5, ge
nel başkanına da 6 hak verdik. 

Yalnız, 3 üncü fıkrada, «bu süre yirmi aydan az 
ve iki yıldan fazla olamaz» deniyor, arada 4 aylık 
bir fark var. Birisi 24, diğeri 20 ay. Hiç olmazsa 18 
ay falan deseydik olurdu. Niye o kadar veya ondan 
az olamaz? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evve
la şöyle ifade edeyim Sayın Cumhurbaşkanım : İl
çeler il delegelerini seçecek, il delegeleri genel kong
reye gönderecek. Biz büyük kongreyi iki yılda bir 
dedik, daha önce toplamasına olanak vermek için 
20 ay diyoruz. 

BAŞKAN — Ama 20 aydan erken yapamayız de
dik. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
o dört aylık süre içerisinde toplansınlar dedik. Bun-
llar büyük kongreye gidecek delegeleri seçmekle be
raber, büyük kongreye de fikir götüreceklerdir. On
dan önce toplansınlar, büyük kongreye götürecekleri 
fikirleri oluştursunlar ve delegelerini seçsinler diye... 

BAŞKAN — Peki, olağanüstü toplantılar yapmak 
icap ederse ne olacak? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O hu
susta her zaman serbesttirler, tüzüklerinde gösterir-
lerse yapabilirler efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bunun sebebi hikmeti; hem çok 
sık yapıp devamlı bir tansiyon olmasın, hem de bü
yük kongreden önce toplansın ve bir fikir oluştur
sun - ki her zaman öyledir - öyle gelsin. 

O bakımdan herhangi bir uyuşmazlık yok efen
dim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, ilçe kongereleri bilahara gelecek 
ve onlar da aynı sistemin içinde olacaklardır. İlçeler 
kongrelerini belki 20 nci ayın sonunda toplayacak
lar, delegelerini seçip il teşkilatlarına gönderecekler ve 
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fikir yapısını da beraberinde götüreceklerdir. İl teş
kilatları da kongrelerini belki 22 nci ayda yapacak
lar. 24 üncü aydaki büyük kongrede kendilerim tem
sil ettirebilsinler diye. Böylece burada dört aytlık bir 
esneklik verilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanımızın bir görü
şü var mı efendim? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, verilen bu 30 günlük süre biraz 
az değil mi? Büyük illerin bu 30 günlük süre içeri
sinde kongrelerini yapmaları mümkün olabilir mi 
acaba? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, 648 sayılı Kanunda bu süre 45 
gün olarak verilmiştir. 

BAŞKAN — «30 günlük süre azdır» diyorsunuz 
öyle mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 30 günlük sürede, büyük iler kong
relerini tamamlayabilirler mi? 

ADALET BAKANI RIFAT BA YAZIT — Zor 
olur efendim. 

BAŞKAN — Fıkrada, «içinde» terimi geçtiği için 
kongre daha evvel de toplanabilir. Fakat yine de bu 
süreyi 45 gün olarak verelim. 

Böylece maddenin beşinci fıkrasının beşinci satı
rındaki ibareyi şu şekilde düzeltebiliriz : «... M yöne
tim kuruluna bildirmesinden itibaren 45 gün içinde...» 

19 uncu madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

19 uncu maddeyi beşinci fıkrasındaki 30 günlük 
süreyi 45 gün olarak düzeltilmiş haliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
îlçe teşkilatı 
MADDE 20. — Siyasî partilerin ilçe teşkilatı; 

ilçe kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulun
dan oluşur. Parti tüzüğünde, ilçe disiplin kurulu teş
kili de öngörülebilir. 

İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahal
le bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyeleri
nin seçtikleri, sayısı dörtyüzü aşmayan delegelerden 
oluşur. İlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin 
kurulu başkan ve üyeleri, ilçe kongresinin tabiî üye

leridir. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üye
leri de, kongreye katılma hakkına sahiptirler. Ancak 
geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden de
lege sıfatı olmayanların, kongrede oy kullanma hak
kı yoktur. 

Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partiye ka
yıtlı bulunan üyelerin miktarı esas alınmak suretiyle 
bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. 
Köy ve mahaDlelerdeki üye sayısı delege kontenjanı 
verilmesini gerektiren nispetin altında ise bu du
rumdaki köy ve mahallelerin diğer köy ve mahalle
lerle birleştirilerek delege seçilmesi mümkündür. 

Yapılan delege seçimleri bir tutanakla tespit edi
lerek, tutanak parti ilçe başkanlığına gönderilir. 

Parti tüzüğünde, münhasıran delege seçimi işlem
lerini yürütmek üzere köy veya mahallelerdeki üye
lerden birinin görevlendirilmesi öngörülebilir. 

Delege seçimiyle ilgili diğer hususlar parti tüzü
ğünde gösterilir. 

İlçe kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır. Bu süre yirmi aydan az ve iki yıl
dan fazla olamaz. 

İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği 
sayıda, ilçe başkanı dahil en az beş, en fazla dokuz 
üyeden oluşur. 

İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ilçe kongre
since seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun; 
seçim şekli ve il yönetim kurulunca veya merkez ka
rar ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl 
işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun na
sıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. El çek
tirme kararı 101 inci maddenin (d-1) bendinde gös
terilen haller dışında yetkili kurulların üye tamsayı
sının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. İşten el 
çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilme
sinden itibaren otuz gün içinde ilçe kongresi topla
narak yeni ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içe
risinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş de
ğilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

Bir kimse, ara verilmeksizin beş defa ilçe başka
nı seçilebilir. Bu şekilde ilçe başkanı seçilen kimse
nin, yeniden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir 
sürenin geçmesi zorunludur. 

Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri 
ile yedek üyelerinin sayısı ve ne suretle göreve çağrı
lacağı parti tüzüğünde gösterilir. 

Siyasî partilerin, illerin merkez ilçelerinde teşki
lat kurmaları hususunda ilçe teşkilatına ilişkin hü
kümler uygulanır. 
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BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu 
madde, il teşkilatlarında benimsenen ilkeleri aynen 
benimsiyor efendim. 

BAŞKAN — Evet aynısı. 
Yalnız bu maddedeki 30 günlük süreyi 45 gün 

olarak düzeltecek miyiz? 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bu 

maddede verilen 30 günlük süre yeterli efendim. 
Yalnız maddenin yedinci fıkrasında ilçe kongre

leri için şu husus var; «Bu süre yirmi aydan az, iki 
yıldan fazla olamaz» denilmektedir. Halbuki bu hu
sus il kongrelerinde de vardı. Burada ilçe kongreleri 
için acaba 18 ay verilebilir mi? 

BAŞKAN — Hepsi aynı olsun diye böyle yap
tık. 

HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Anayasa 
Komisyonu Üyesi) — Bir kere önce ilçe teşkilatları 
toplanacak. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Onda 
bir mahzur yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üruğ. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 20 nci maddenin ikin
ci fıkrasında; «tlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy 
ve mahalle bölgelerinde...» terimi geçiyor. Tabiî bu 
husus eski kanuna göre yazılmıştır. Fıkradaki bu 
«bölgeler» terimini çıkartsak iyi olur. Çünkü malumu
nuz artık mahalle bölgesi yok. Böyle kalacak olursa, 
mahalle bölge teşkilatı varmış gibi bir intiba yaratı
yor. 

Bu bakımdan, buradaki «bölgelerinde» kelimesini 
çıkartıp, «İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve 
mahallelerdeki partiye kayıtlı...» şeklinde fıkrayı dü
zeltmeliyiz. 

BAŞKAN — Zaten ondan sonraki fıkra da şu 
şekilde devam ediyor : «Delege seçimleri; köy ve ma
hallelerde partiye kayıtlı bulunan üyelerin miktarı 
esas alınmak...» Aynen öyle olması lazım. 

Dolayısıyla ikinci fıkranın baş tarafının şu şekil
de olması gerekiyor : «tlçe kongresi, ilçe ve çevresin
deki köy ve mahallelerde partiye kayıtlı bulunan parti 
üyelerinin seçtikleri, sayısı dörtyüzü aşmayan delege
lerden oluşur.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, burada değişik bir husus var; bu işlemin na
sıl yapılacağı. Öbürleri belli, ama mahallelerde nasıl 
yapılacaktır? Bu husus daha evvelki görüşmelerimizde 
açık kalmıştı, bunun yeniden kaleme alınması için de 
bir kaydımız vardı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Buyur
duğunuz husus doğru efendim, çünkü eskiden 648 sa
yılı Kanunda köylerde ve mahallelerde parti temsil
cilikleri vardı. Onlar kanalıyla delege seçimini yapa
biliyorlardı. 

BAŞKAN — Yalnız 58 inci sayfada, maddenin 
orta kısımlarında bir husus var; «Parti tüzüğünde, 
münhasıran delege seçimi işlemlerini yürütmek üze
re köy ve mahallelerdeki üyelerden birinin görevlen
dirilmesi öngörülebilir. Yani birisini vazifelendirip işi 
yürütmesini öngörebilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yine 
bahsettiğiniz fıkranın altındaki fıkra da o hususu ta
mamlıyor ve «Delege seçimiyle ilgili diğer hususlar 
parti tüzüğünde gösterilir» diyor; ancak bu hususu 
koyabiliriz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı efendim? 

ORGENERAL NURETTİN ERStN — 20 nci 
maddenin ikinci fıkrasının ortalarında şöyle bir hu
sus geçiyor : «ilçe yönetim kurulu ve varsa ilçe di
siplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe kongresinin tabiî 
üyeleridir.» 

Aynı fıkranın son kısmını da evvelce şöyle yaz
mıştık; «Ancak geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz.» 

Şimdii se bu tabiri kullanmıyoruz. Onun yerine, 
«oy kulanma hakkı yoktur» diyoruz. 

Acaba aralarında bir fark var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şöyle 

I efendim : Seçimle geldikleri için. Geçici yönetim ku
rulları ise, seçimle değil atama ile geliyorlar. Tabiî o 
hususu geçen defa da konuşurken ifade etmiştik. Bu
raya gelen geçici yönetim kurulunun, kongrede hesap 
vermesi, kendisini ibra ettirmesi lazım. 

Geçen defa, «üyelik sıfatı olmaksızın katılırlar» 
demiştik. Üyelik sıfatı olmayan kişinin katılması hu-

J kuken bir anlam taşımıyor. Üyelik sıfatı vardır, katı-! 
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lırlar, orada kendilerini ibra ettirirler, geçmişlerinin, 
yani icraatlarının hesabını orada verirler ama, oyla
maya katılamazlar efendim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim? Yok, 

20 nci maddeyi 2 nci fıkrada yapılan ufak değişik
likle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Seçimlerin yapılması 

MADDE 21. — Siyasî partilerin genel merkez, il 
ve ilçe organlarının seçimleri ile il kongresi ve büyük 
kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi akında 
gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde 
yapılır. 

Seçim yapılacak büyük kongre ile il ve ilçe kong
relerinin toplantılarından en az onbeş gün önce, kong
reye katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, bü
yük kongre için Ankara ti Seçim Kurulu Başkanına, 
il kongreleri için o yer il seçim kurulu başkanına, ilçe 
kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, il
çede birden fazla ilçe seçim kurulunun bulunması ha
linde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha 
olarak verilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, 
saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak 
ikinci toplantıya ilişkin hususlar da bildirilir. 

Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve 
belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksan
ları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları be
lirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hu
susları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin 
diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün 
önce siyasî partinin ilgili teşkilatının bulunduğu binada 
asılmak suretiyle ilan edilir, ilan süresi üç gündür. 

•İlan süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim 
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin ola
rak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar, hâkim tarafından 
onaylanarak siyasî partinin ilgili teşkilatına gönderi
lir. 

Kongrelerce yapılacak seçimlerde aday olanla
rın listeleri, birlikte veya organlara göre ayrı ayrı ol
mak üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzenle
nerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek 
üzere verilir. 

Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden 
oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. 
Sandık kurulu başkanı ile bir üyesi en az on yıllık 
hizmeti bulunan memurlar, diğer üyesi de aday olma-
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yan parti üyeleri arasından seçilir. Aynı şekilde ayrıca 
üçer yedek üye de belirlenir. Seçim sandık kurulu baş
kanının yokluğunda, kurula en yaşlı üye başkanlık 
eder. 

Seçim sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün 
öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yöne
timi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri 
seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak 
devam eder. 

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz
lar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya re
simli üyelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve 
listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından 
sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık ku
rulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir se
çim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki isimle
rin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı 
oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy 
pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sa
yılır. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tuta
nakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği 
seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan 
oylaLr ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile bir
likte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim ku
rulu başkanlığına verilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tu
tanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir 
usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle 
seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan 
az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere 
seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili si
yasî partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim 
yapılır ve seçim işleri bu madde ile kanunun öngör
düğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu 
başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin [Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun»da belirtilen 
esaslara göre genel bütçeden ücret ödenir. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyele
rine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırılır. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çok kı
sa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu madde gerek büyük kongre, 
gerek il kongresi, gerekse ilçe kongrelerinin nasıl ya
pılacağını ve özellikle de yargı denetiminde yapıla
cağını emretmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan kongrelerde, sadece Hükü
met komiseri ismi altında bir görevli bulunuyordu. 
Bir yerde, özellikle de iktidar olan bir partinin, hü
kümet komiserinin o parti kongrelerinde söz sahibi 
olması veya etkili bir görev yapması çok zor ve im
kânsız halde idi. 

Bu nedenle seçimi yapılacak büyük kongre, il ve 
ilçe kongrelerinden 15 gün önce kongreye katılacak 
delegelerin kimliklerinin; (eğer büyük kongre ise) 
tabiî merkezdeki il seçim kurulu başkanına, ilde ise 
il seçim kurulu başkanına, ilçelerde ise ilçe seçim ku
rulu başkanlarına verilmesi söz konusu. 

Seçim kurulu başkanı, gelecek delegelerin partiye 
kayıtlı olup olmadığını ve seçilip seçilmediklerini def
ter ve kayıtları incelemek suretiyle onaylayacaklar ve 
bu delegelerin listelerini o partinin ilgili binasına yedi 
gün süre ile asacaklar. 

BAŞKAN — Üç gün mü, yedi gün mü? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) Yedi gün 
önce başlayacak. 

Asılı durduktan sonra; yedi gün önce siyasî parti
nin ilgili teşkilatında bulunacak, binada asılmak su
retiyle üç gün ilan edilecek; buna itiraz mümkündür. 
İtiraz vaki olduğunda ilçe seçim kurulu veya il seçim 
kurulu başkanı konuyu iki gün içerisinde kesin hükme 
bağlayacak. 

BAŞKAN — Ona «işgünü» desek?.. Cumaya rast
lar; cumartesi, pazar; üç gün olur gider. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Hâkim çalışır efendim, 15 gün 
evvel bildireceği için bunlar hep birbirine bağlı; de
vamlı çalışacak. 

BAŞKAN — Evet. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
geriye kalıyor, seçimler. Tabiî hâkim burada seçim 
kurulu başkanı olmasına rağmen sandık kurulu baş
kanlığı görevini yapmayacaktır. O zaman, bulunduğu 

yerde en az 10 yıl memuriyet yapmış, iyi şöhret sa
hibi bulunan iki kişiyi; birini sandık kurulu başkanı, 
birini de sandık kurulu üyesi yapacaktır. 

Bir de, seçime girmemiş bir partiliyi sandık ku
ruluna üye olarak kaydedebilecektir. 

BAŞKAN — Müşahit olarak?.. 
HÂfc'SM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNIAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Mü
şahit olarak bulunduracaktır. Sandığı bu şekilde te
şekkül ettirmiş olacaktır. 

Arkadan, adaylar 'başkanlık divanına müracaat 
edecekler. Başkanlık divanı bunları tespit ettikten 
sonra müşterek 'bir liste hazırlayacak; (ya il yönetim 
kurulu veya disiplin kurulunu müşterek bir listede 
veya ayrı ayrı olarak hazırlayacak) seçim kurulu baş
kanına onaylattıktan sonra bunu hem başkanlığa ve
recek, hem sandık kuruluna verecek. 

Gelen delegeler bu listelerden kimleri seçmek is
tiyorlarsa, onları işaretleyecekler ve sandığa atacak
lar. Sandığın açılması, sayımı, sandık kurulunun bü
tünüyle beraber olacak, hâkimin de onayından geçe
cek. Konu bittikten sonra, tabiî bunun ayrıca ilanı 
gerekiyor. 'İlan edilecek, buna dahi itiraz edilebilecek; 
o takdirde hâkim kesin karara 'bağlayacak. 

Ayrıca, genelde bu tür kongrelerin yapılışından 
bir hafta, on gün sonra, hatta bir ay sonra birtakım 
dedikodular ve itirazlar oluyordu. Bunu da önlemek 
için il seçimi kurulu veya ilçe seçim kurulu başkan
lıkları üç ay süre ile bunları muhafaza ötmeye mec
bur olacaklar. 

Şimdiye kadar partiler kendi kongrelerini kendile
ri yaptıkları için masraflarını kendileri karşılıyorlar
dı. Şimdi burada her ne kaklar basılı kâğıtları ken
dileri 'hazırlayacak ama, sandığın yapımı, burada ça
lışanların gündeliklerinin verilmesi ve buna benzer 
masrafları da Devlet karşılayacak. 

Bir yerde, yargının gözetimi ve denetimi altında 
Devletin görevli kılınması koşuluyla bu kongrelerin 
bitaraf, her türlü itirazdan veya gölgeden ari olarak 
neticelenmesi öngörülmüştür. 

Arz ederim. 
.BAŞKAN — Evet. 
KEM ALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü
saade ederseniz iki hususa değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMALBTTİN AL1KÂŞ1FOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — IBirincisi Sayın Cumhurbaşka
nım, burada değerli arkadaşlar sandık kurulunu oluş-
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tururken, iki memur 'bir partiliden teşekkül ettiriyor
lar ve hemen arkasında da, «sandık kurulu 'başkanı
nın mazereti olduğu takdirde üyelerden en yaşlısının 
başkanlık yapması söz konusu» diyorlar. Tabiî bu 
yaş meselesinde parti üyesinin yaşı «daha ileri ise... 

BAŞKAN — O yapacak bu sefer. 
KEMALETTÎN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Tems'ilcisi) — Evet, o yapacak. Bu konuyu 
Yüce Huzurunuza getirmek istedim. 

Bir konu daha var Sayın Cumhurbaşkanım; o da 
59 uncu sayfanın 3 ündü fıkrasında, «Üç ay süreyle 
saklamak üzere ilçe seçim 'kurulu başkanlığına veri
lir» denmektedir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, bu eğer genel 
kongre ise, teslimi Ankara 11 Seçim Kurulu Başkan
lığına yapılacaktır. Eğer 'bu ilde ise il başkanlığına, il
çede ise ilçe başkanlığına yapılacaktır. 

BAŞKAN — Öyledir. Konuşmuştuk burada; 
«ilçe» dir dedik. Yani merkezde de yapılsa; «Altın
dağ'da ise Altındağ ilçesine veya Yenimahalle'de ya
pılmışsa Yenimahalle ilçesine» dedik. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Hayır, değiştirildi sonra Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 11 kongresi il seçim 
kuruluna, ilçe kongresi ilçe seçim kuruluna eğer bir 
ilçede iki tane seçim kurulu varsa, bir numaralı ilçe 
seçim kuruluna gönderilecek. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanını, bü
yük kongre için Ankara 11 Seçim (Kurulu Başkanı gö
revli; il kongresi için, o yer il seçim kurulu başkanı 
görevli; ilçe kongresi için de, o yer ilçe seçim kurulu 
başkanı görevli. 

Eğer bir ilçede birden fazla il seçim kurulu varsa, 
birinci ilce seçim kurulu balkanı görevlidir. 

Görülüyor ki, genelde seçim görevi il seçim ku
rulu başkanına ve ilçe seçim kurulu başkanına veri
liyor. O halde eğer söz konusu olan seçim büyük 
kongreve ilişkin ise, teslim, Ankara 11 Seçim Kuru
lu Başkanına olacaktır. 

'BAŞKAN — O zaman il veya ilçe demek la
zım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Se
çim 'kurulu başkanlığına» denecek. 

BAŞKAN — «Seçim kurulu başkanlığına» da de
nebilir. 

Evet, buyurun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
mız. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci 
fıkradaki, «Ankara İl Seçim* Kurulu Başkanlığı» ta
biri, ileride gelecek olan seçim sisteminde bir karı
şıklığa yol açacaktır. Halen 298 sayılı Kanunun 3 ün
cü maddesinde; «'Her il bir seçim çevresidir» şek
linde amir hüküm vardır. 

Bu aynı zamanda her seçim çevresinde de il se
çim kurulu bulunduğunu vurgulamak amacına yö
neliktir. Oysa büyük şehirlerimiz gelecek seçim sis
teminde, daraltılmış bölge halinde getirilirse; bir
çok bölge seçim kurulu, yani ilçe seçim kurulunun 
üstünde bir il seçim kurulu değil, her bölgenin bir il 
seçim kurulu oluşacaktır. 

O halde buradaki tanımlama, hangi il seçim ku
rulunu hedef tuttuğunu açıkça ortaya koyamıyor. Biz 
bunu, ya kongrenin yapılacağı il seçim kurulu ola
rak burada gösterelim, ya da «il seçim kurulu» ta
birini tamamen kaldıralım. Bizce kongrenin yapıldı
ğı ilçe seçim kurulu da bu görevi, büyük kongreyi 
yapabilir., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani, buradaki Jbüyük kongre için 

«Ankara» lafını kaldıralım mı diyorsunuz? «Ankara 
11 Seçim Kurulu Başkanına» diyordu. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kuurlu Başkanı) — Tabiî. 

Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle izah ede
yim efendim. Ankara'da halihazırda bir il seçim ku
rulu başkanlığı var. 

BAŞKAN — Evet. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Şimdi, Ankara'nın, 4 - 5 bölge
ye ayrıldığını varsayalım. Her bölgenin bir bölge se
çim kurulu oluşacak ileride. Bir kanunla bu madde 
yürürlüğe girecek. 

BAŞKAN — Seçim Kanunu ile? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek: Seçim 
Kurulu Başkanı) — Evet. 

'Bu Kanunda da «il seçim kurulu» diye tanımla
nacak. O halde iki madde arasında bir çelişki mey
dana gelecek. 

Şimdi, biz, bölgelerin il seçim kurulu ayarındaki 
tabirini henüz oturtturamadığımız için, buraya, «böl
ge il seçim kurulu» mu diyeceğiz, yoksa başka bir 
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isim mi bulacağız? O hususu takdirlerinize bırakıyo
ruz. 

Ancak, bir il seçim kurulu; yani Ankara İl Seçim 
Kurulu olmayacak o zaman. Bu tabir (karışıklığa mey
dan verir. 

BAŞKAN — 'Bu yalnız burada değil, diğer iller
de de mevzubahis; İstanbul'da da öyle, İzmir'de de 
öyle. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Hayır. Büyük kongre Ankara'da 
yapılacağına göre, olamaz efendim. 

BAŞKAN — Hayır, il kongreleri yapıldığı zaman, 
İstanbul il kongresi falan. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — O partinin bulunduğu, merke
zin bulunduğu ile ait olması lazım; o şekilde düşü
nülmesi gerekir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şimdi par
tinin genel merkezi Ankara'dadır; genel kongre de 
Ankara'da yapılacaktır. İfade edilen budur. 

Binaenaleyh, «genel kongreyi Ankara'daki il se
çim kurulu başkanının nazaretinde yapsınlar» deni
yor; bunu öngörüyor. O bakımdan, genel kongredir 
bu, illerdekilerle hiç alakası yok. 

BAŞKAN — Yüksek Seçim Kurulu Başkanı di
yor ki: «Ankara'da bir tane il seçim kurulu olma
yacak, eskiden olduğu gibi; dört veya beş bölgeye bö
lünürse belki dört tane il seçim kurulu olacak.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İlde bir tane bulu
nur da onun altında birkaç tane daha olur efendim... 

BAŞKAN — ötekiler ilçe. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İlçe yahut bölge 
olacaktır ama, ilde mutlaka bir şey bulunacaktır, 
hepsinin başında bir koordinatör; il seçim kurulu 
gibi 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ta
biî, o tespit edilmediği için bir zorluk var ama, şöy
le desek efendim: «Yüksek Seçim Kurulunca ilan 
edilecek il seçim kurulları.» 

İleride alacağı şekle göre, Yüksek Seçim Kurulu 
ilan eder. Şimdi bunu yapamayız efendim. 

BAŞKAN — Tabiî. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Yük

sek Seçim Kurulunun görevlendireceği il seçim ku
ruluna» deriz, 

BAŞKAN — «Büyük 'kongre için Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığınca tespit edilecek olan Ankara 
İl Seçim Kuruluna...» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hiç 
öyle demeyelim efendim. «Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığınca belirlenecek seçim kuruluna» diyelim 
efendim. Hiç il filan kullanmayalım. 

Yüksek Seçim Kurulu onu ilan edecek; «parti
ler şuraya bildireceksiniz» diyecek. Çünkü bunun for
mülünü şimdi bulamayız efendim. Seçim Kanunu 
tam belirlenmediği için böyle yapalım efendim. İlin 
altında bölgeler olacaksa (ki bu olmayacak) hepsi 
il olacak ama, o zaman Ankara'da beş tane olacak 
mesela veya dört tane olacak. Şimdiden kestirmek 
mümkün olmadığı için böyle yapsak kâfi efendim. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Seçim Kanununda da yapabiliriz. 
O belli olduktan sonra oraya da koyarız buna ben
zer Ibir tabir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, kongrelerde görevli olan il seçim 
kurulları başka, seçimlerde görevlendirilecek seçim 
kurulları başka. 

Biz kongrelerle ilgili konuyu burada düzenliyo
ruz. İl seçim kurulu, ilçe seçim ikurulu başkanlıkları 
değil. Seçim Kanunu önümüze geldiği zaman, eğer 
orayı bölgelere ayıracaksak o zaman orada seçim 
kurullarını bir başka türlü teşekkül ettiririz. Bu sa
dece kongrelerdeki görevli seçim kurulları. 

BAŞKAN — İyi ya; böyle de desek bir mahzu
ru yok ki? «Büyük kongre için Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığınca tespit edilecek seçim kurulu baş
kanına...» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, belki illeri de böleceğiz. 

IBAŞKAN — İyi ya. Böleceksek, onu Yüksek Se
çim Kurulu Başkanına bırakıyoruz; o hangisine ve
recekse ona verir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim; 
«Ankara büyük kongresi ve illerin kongresi» diyebi
liriz. Çünkü illerin de kongresi var; İstanbul'da il 
kongresi yapılacak. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı «ilçe seçim kuru
lu üstünde bir tane seçim kurulu var, halbuki belki 
birkaç tane olabilecek» dedi. O halde, «genel kongre
nin» hatta; «illerin kongrelerimde Yüksek Seçim Ku-
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rulu tarafın'dan tayin edilecek il seçim Jcurulu» dene
bilir. 

BAŞKAN — Yani il seçim kurulu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — İl seçim kurulu. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim özür dilerim, ilçeleri dahi böleceğiz belki bölge
lere, seçimde; büyük ilçeler çıkaca!k karşımıza. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
din, bilmem ama, bir kanun çıktıktan sonra değiş
tirmek çok zor. Seçim Kanununda yapılabilir o. Böy
lece o elastikiyeti veriyor bize. 

Yüksek Seçim Kurulu diyecek ki, «şu illerde il 
seçim kuruluna, şunda şu numaralı il seçim kurulu
na.» Çünkü hepsi Ankara'da olacağı için efendim, 
«Ankara 1 numaralı II Seçim Kurulu, 2 numaralı 
il Seçim Kurulu» diyecek. Bu elastikiyeti veriyor. 
Yüksek Seçim Kuruluna bırakalım efendim onu. 
'Böylece, «evvelden düşünülemedi, sonra Seçim Ka
nunu değiştirildi» gibi konuşma imkânını verme
yiz kimseye. Onun için ben böyle bir öneride bu
lundum. Zannediyorum !bu ifade tatmin ediyor Yük
sek 'Seçim Kurulu 'Başkanımızı da. 

BAŞKAN — O zaman ıbunu da Komisyon geri 
alsın. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
biz bunu bir düşünelim. Seçim Kanunu yeni geldi 
elimize; onunla da mutabakatını sağlayalım efen
dim. 

BAŞKAN — 21 inci maddeyi Komisyona vere
lim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü
saade ederseniz burada bazı maruzatlarım var, Ko
misyona geri vermişken dile getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Cumhurbaşkanım, 21 inci maddenin 1 inci fık
rasında şu husus var; yani bütün seçimler, yalnız il
çelere gelenler hariç yargı denetiminde; ilçeleri tü
züğe bırakmış oluyoruz. Çünkü dikkat edersek; ge
nel merkez, il ve .ilçe organları seçimleri ile il kong
resi ve büyük kongre delegelerinin seçimleri yargı 
denetiminde. Ama ilçe kongresindeki delege seçimi 
yargı denetiminin dışında. Bir üst maddeyle bunu 
parti tüzüğüne bıralktık. 

Öyle değil mi efendim? Yani başka çaresi olma
dığı için. 
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Bir de ufak bir hususu arz edeceğim. Beşinci 
fıkra, «Kongrelerde yapılacak seçimlerde aday olan
ların listelerinin birlikte veya organlara göre ayrı 
ayrı olmak üzere verileceğini» ifade ©diyor. Şimdi 
yönetim kurulu ayrı olacak, disiplin kurulu ayrı ola
cak. Onun için bu «birlikte veya ayrı ayrı» yanlış 
yorumlanabilir. Ona bir açıklık getirelim efendim. 
Her organa göre ayrı bildirilecek. Ama bunu tek 
pusulaya yazabilir, ayrı pusulalara yazabilir; hay
siyet divanını ayrı pusulaya yazar, yönetim kurulu
nun ayrı pusulaya yazar. Ama amaç, bütün yöne
tim kurulu adaylarının tek listede görünmesi, bütün 
disiplin kurulu adaylarının tek listede görünmesi ve 
delegenin işaretlemesi. 

Onun için buna bir açıklık getrimek gerekiyor 
yazarken, yanlış anlaşılmaması için. 

BAŞKAN — O zaman «birlikte» kelimesini çı
karmak mı lazım? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 
efendim; çünkü, organlara göre ayrı ayrı olduğuna 
göre tek liste halinde veya ayrı listeler halinde. Ya
ni «organlara göre ayrı olmak üzere» yi öne alaca
ğız. «Organlara göre tek liste halinde veya ayrı lis
teler halinde» dersek açıklık gelir efendim. 

Bir arzım daha olacak. O da sekizinci fıkrada 
efendim. Orada fazla işaretlerse iptal ediyoruz, az 
işaretlerse makbulümüzdür, az koymuştur, hiçbir te
reddüt yok. Onu dikkat nazarınıza sunmak için söy
ledim. 

Arzım bu kadar efendim. 
'BAŞKAN — Muzaffer Paşa, 'birinci fıkradaki 

«Siyasî partilerin genel merkez, il Ve ilçe organları
nın seçimleri ile il kongresi ve büyük kongre delege
lerinin seçimleri yargı gözetiminde» kısmını niye ilçe 
kongresine koymadık? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İlçe 
kongresine gelecek delegeleri tüzüğe bıraktık; çünkü 
onun nasıl olacağını şimdiden bilemiyoruz. Zor bi
raz tabiî. Orada örgütümüz yok. 

IBAŞKAN — Anlaşıldı. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bü

yük yüke girer tabiî Devlet. 
BAŞKAN — Zaten Komisyon da 21 inci mad

deyi geri istedi. 
Bu değişiklikler de nazara alınmak üzere 21 inci 

maddenin Komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci madde Komisyona iade edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum: 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Siyasî Parti Grupları 

Grup kurma 
MADDE 22. — En az yirmi milletvekiline sahip 

siyasî partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grup (kurabilirler. 

Bir siyasî partinin grup kurduğu, o partinin ge
nel ıbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına yazıyla bildirilir. 

iBAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Grup içyönetmeliği 

MADDE 23. — Grup işy önetmeliği, grubun ku
rulduğunun bildirildiği tarihten itibaren onbeş gün 
içinde, grubu oluşturan milletvekilleri tarafından ha
zırlanır. Bu işyönetmeliğin, (milletvekillerinin salt ço
ğunluğu tarafından kabul edilmesi zorunludur. Bu 
şekilde hazırlanan içyönetmelik, Türkiye Büyük Mil
let (Meclisi Başkanlığına gönderilir. 

Grup içyönetmeliğine, parti tüzük ve programına 
aykırı hükümler konulamaz. 

'BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Grup genel kurulu 

MADDE 24. — Bir siyasî partinin grup genel ku
rulu, o partinin milletvekillerinden oluşur, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve baş-
kanve'killeri, üyesi bulundukları siyasî partinin ve 
parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faali
yetlerine katılamazlar. Ancak, yeniden milletvekili 
adayı olmaya ilişkin faaliyetleri bu hükmün dışında
dır. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tabiîki gruplar bir yerde politik
tir ve parti politikasını izleyecekleri için de özellik
le Millet Meclisi Başkanı ve başkanveikillerini parti 

politikasının dışında tutmayı amaçlamış. Ancak se
çimle ilgili çalışmalara mutlaka katılacaktır. 

BAŞKAN — Tabiî, o seçim zamanı. Kongreye 
girecek, tabiî, kendi propagandasını yapacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Has
sas açıdan ele almak durumunda kaldık. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen? Yok. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Grup yönetim ve disiplin ikurulları 

MADDE 25. — Her siyasî parti grubunda; ku
ruluşu, görev ve yetkileri grup içyönetmelişinde be
lirtilen birer yönetim ve disiplin kurulu bulunur. 

Grup disiplin kurulunun, hangi hallerde merkez 
disiplin kurulu ile bir arada çalışacağı, parti tüzü
ğünde gösterilir.! 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum: 
Grup başkanı 
MADDE 26. — Partinin genel başkanı milletve

kili ise parti grubunun da başkanıdır; değilse grup 
başkanı grup üyeleri arasından içyönetmeliıkle gös
terilen yöntemle seçilir. 

ıBAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yok. 

26 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
Grupta gizli oylama 
MADDE 27. — Grup genel kurulunda, seçimle

re ait oylamalar ile milletvekillerini bağlayıcı nite
likte 'konulara ilişkin kararların oylamaları, gizli ya
pılır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanını, zaten 648 sayılı Kanunda da se
çimlerin gizli oyla yapılacağı ifade ediliyor; bundan 
önceki maddelerde de vardı. 

Tabiî bir yerde grup kararları milletvekillerini 
bağladığı takdirde, (bu kararı da açık oylama ile alır 
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isök) ister istemez, partiyi yönetenler, gruplar ve oy 
(kullanan milletvekilleri üzerinde kendilerini baskı 
olarak gösteriyorlar. 

Sırf bunu ortadan kaldırmak için, herkes iradesi
ni gizli olarak, bağımsız olarak kullansın, onun so
nucunda bağlayıcı karar veya ademi karar çıktığı 
takdirde milletvekilleri buna uysunlar tarzında dü
zenlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen?... Yok. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Grup ve hükümet ilişkileri 
MADDE 28. — Bakanlar Kuruluna veya bir 

bakana Türkiye Büyük Millet Meclisinde veya grup-
da güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda 
karar alma yetkisi, grup genel kuruluna aittir. Bu 
yetki, başka bir organa veya mercie bırakılamaz. 

'Bakanlar Kuruluna katılacak üyeleri, parti grup
larında ve diğer parti organlarında tespit edilemez. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Cumhurbaşkanım, bölüm bitmeden bir konuyu 
arz etmek: istiyorum, müsaade ederseniz. 

648 sayılı Kanunda da yok, gruplara genellikle 
grup başkanvekilleri vardır. Burada bunu biz hiç 
öngörmüyor, düzenlemiyoruz; yani tüzüğe göre, par
ti grup içyönetmeliğine göre seçilmesine ait bir hü
küm geçmiyor. Geçmediğine göre, eskiden de geçmi
yordu yanılmıyorsam, baktım şimdi acele; ama ona 
rağmen galiba seçiyorlardı. Geçip geçmeme konu
sunu takdirlerinize arz ederim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çün
kü bu parti organı ile ilgili değil aslında. Sadece 
parlamento işlemleri ile ilgili olduğu için, orada gös
terirler diye düşündük. 

BAŞKAN — 29 uncu maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI BÖLÜM 
Teşkilatla İlgili Diğer Hükümler 

Kongrelerle ilgili genel hükümler 
MADDE 29. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 

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

Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelikleri, 
parti kongreleri için gerekli ilânın gazete ile yapıl
ması şartını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter sayı
sını ve yeter sayısının sağlanabileceği hallerde birinci 
ve ikinci toplantı arasındaki süreyi azaltabilir. Bu 
Kanundaki özel hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı Yoik. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
İbra için oya katılamayacak olanlar 
MADDE 30. — Değişik kademelerdeki kongre

lerde tabiî üye olarak bulunan merkez karar ve yö
netim kurulu ile yönetim kurulları üyeleri, mensup 
oldukları kurulun ibrası için yapılan oylamalara ka
tılamazlar. 

BAŞKAN — Bu oylama işarî oyla mı, yoksa 
gizli oyla mı yapılıyor; ona katılıp katılmadığını ne
reden bilecekler? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sade
ce seçimler gibli oyla, grubu bağlayıcı kararlar gizli 
oyla olacak, onların dışındakiler işarî oyla olacak. 

BAŞKAN — Onların ayrı bir yerde oturmaları 
lazım ki, o zaman belli olsun. Eğer delegeler arasına 
katılırlarsa, onlar da el kaldırır. Ekseriya da yöne
tim kurulu üyeleri ayrı bir yerde otururlar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şöy
le olur efendim, aslında hesap verecek kişiler olduk
ları için, onlar kongrenin karşısında oturuyorlar. 

BAŞKAN — Zaten kendi kendine insan oy ver
mez. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 

Çünkü nasıl olsa genel başkan gruba riyaset et
meyeceğine göre, partinin büyük veya küçüklüğüne 
göre iki veya üç grup başkanveyili seçilir; artık o, 
grubun ilişkilerini Millet Meclisi Başkanı ile yürü
tür. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Grup içyönetmeliği 
var, o yönetmeliğe ait bir konu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ça
lışmaları grup içyönetmeliği ile düzenlenir» denince 
orada öngörüyor, engel yok diyorsunuz. 
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gizli oyla yapılması daha tabiîdir; ama böylesine bir 
yöntem yoktur. Parlamento çalışmaları da dahil, bü
tün kongreler bu tarzda cereyan ediyor. 

BAŞKAN — Çok zaman alır da onun için. 
HÂKÜM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
çok zaman alır. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Teşkilatın merkezileri 

MADDE 31. — Siyasî partilerin merkez teşki
latı Ankara il merkezinde; il ve ilçe teşkilatları ise 
ilgili il ve ilçe merkezlerinde bulunur. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
Bağdaşmayan görevler 

MADDE 32. — Siyasî partilerin merkez karar 
ve yönetim kurullarına üye olanlar, o partinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi parti grubu yönetim ku
rulunda görev alamazlar. 

Siyasî partilerin disiplin kurullarında görev alan
lar, kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
parti grubu üyelikleri hariç, partinin diğer organ, 
kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye bir hizmet 
bağıyla bağlı olamaz ve partiden herhangi bir su
retle gelir sağlayamazlar. 

Bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer 
bir disiplin kurulunda görev alamaz. 

Eşler ile bir ve ikinci derecedeki kan ve sıhrî hı
sımlar, aynı disiplin kurulunda görev alamazlar. Bun
larla «ilgili kararlara katılamazlar. 

Siyasî partilerin il ve ilçe yönetim kurullarından 
birinde üye olan kimse, diğer bir il veya ilçe yöne
tim kurulunda üye olamaz. İl ve ilçe başkanları hak
kında da aynı hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evvela, 
maddenin birinci fıkrasıyla, partinin yönetimi ile Mec
lis çalışmasının yönetimi birbirinden ayrılmak amaç
lanmıştır. 

— 641 

Diğer fıkralarla da ilçe disiplin kurulu üyesinin 
ilde, il disiplin kurulu üyesinin de yüksek disiplin ku
rulunda görev alamayacağı belirleniyor. Bu, tabiî hâ
kim kavramına uygun. 

İkincisi; aynen hâkimlerde aranan koşullarda oldu
ğu gibi akrabalık derecesi dikkate alınarak, verecek
leri kararlara etkili olmaması için, o konu da, o tarz
da düzenlenmiş bulunmaktadır. Tabiî ki, ilçe yöne
tim kurulunda görev alan kişinin il yönetim kurulun
da da görev alması olanaksız. İl yönetim kurulunda 
görev alan kişinin, il kongresinde görev alması da 
imkânsız. Onları ifade ediyor. 

Arz ederim. K 

BAŞKAN — Evet. 
32 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Organlarda görev alanların ilgili makamlara bil

dirilmesi 
MADDE 33. — 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
kî amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak on-
beş gün içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bil
giler İçişleri Bakanlığına verilir. 

Mahallî mülkî amirlikler ile İçişleri Bakanlığı bu 
madde hükümlerine göre kendilerine verilen bilgilerin 
onaylı birer örneğini Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derirler. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mu? 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bir yanlış
lık yapıldığını zannediyorum. İkinci fıkrada, «Merkez 
organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgiler İçişleri 
Bakanlığına verilir» deniliyor. Buradan yalnız; «mer
kez organlarında görevlendirilenlerle ilgili olanlar» 
İçişleri Bakanlığına bildirilir gibi anlaşılıyor. Halbuki, 
10 uncu maddede «bütün kademelerde vazife alan
larla ilgili bu bilgilerin parti siciline geçmek üzere 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi öngörülmüştü. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — 33 üncü maddenin son 
fıkrasında, «Mahallî mülkî amirlikler ile İçişleri Ba-
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kanlığı bu madde hükümlerine göre kendilerine verilen I 
bilgilerin onaylı birer örneğini Cumhuriyet Başsavcı
lığına gönderirler» deniyor. I 

BAŞKAN — Yani, valilikler de bu bilgileri bil
direcek. ! 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko- I 
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 10 uncu 
madde de teyit ediyor bunların ikisini karşılaştıra
caklardır. I 

BAŞKAN — Eğer bunlar illerde ise, o yerin en | 
büyük ımülkî amirine verilecek, Ankara'dakiler de 
İçişleri Bakanlığına verecek; fakat gerek valilikler, 
gerekse İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığına ı 
tasdikli birer suretini gönderecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İl ve 
ilçe organlarında görev alanların adları ve listeleri 
bulundukları illerin en büyük mülkî amirine, büyük 
kongrede, merkez karar organında görev alanların 
adları ve listeleri ise İçişleri Bakanlığına bildirilecek
tir. Valiler de kendilerine bildirilen bu isimleri İçiş
leri Bakanlığına ayrıca göndereceklerdir. 

BAŞKAN — Yalnız, ilçeler doğrudan doğruya 
Cumhuriyet Başsavcılığına mı bildirilecek? «Mahal
lin en büyük mülkî amirine» deniyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kay
makama bildirecek. | 

BAŞKAN — Kaymakam da doğruca Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır, 
hepsi İçişleri Bakanlığına bildirecek. I 

BAŞKAN — Hayır, ayrı bildirecek. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yalnız, 

o biraz dağınık. Acaba bir yerde toplayıp belirtsek 
daha iyi olmaz mı efendim? 

BAŞKAN — İlçeler, ile göndersin de, ilde mi 
toplansın? Yani, 600 küsur ilçe ayrı ayrı Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirecekler. Gerçi bu, onu önlemez. 
«Mahallin mülkî amirine» dediğine göre, ilçeler illere 
gönderebilir; İçişleri Bakanlığı bir tamimle bunu dü
zenleyebilir. Yani; «ilçeler illere bildirsin» diye vali
likler de diyebilir. Bunu, bu madde önlemiyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNATC (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — «En büyük mahallî mülkî amirliği
ne» demiş. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Aksini 
de imkân dahiline sokuyor taibiî. j 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, «Mahallî mülkî amirlikleri kendilerine gönde
rilenleri, İçişleri Bakanlığına gönderir, içişleri Ba
kanlığı bunları ve kendilerine direkt olarak bildiril-
m'iş olanları» şeklinde düzenlersek daha iyi olur. 

BAŞKAN — Daha iyi olur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Maddenin eski şekli 
daha anlaşılır idi efendim, yalnız onu değiştirmiştik. 

BAŞKAN — Çünkü, Cumhuriyet Başsavcılığı da 
çetele tutar gibi hangi ilden, hangi ilçeden geldi he
sabıyla haşa çıkamaz. İçişleri Bakanlığı bunu toplar; 
ayrı ayrı, il il, ilçe ilçe düzenler. İçişleri Bakanlığı 
takip de edebilir. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Yal
nız Sayın Cumhurbaşkanım, 10 uncu maddeye göre 
bildirilirken, bunların nüfus kayıtları da bildiriliyor
du. Buradaki değişiklikle bu nüfus kayıtları yerine, 
yalnız ikametgâhları 'bildiriliyor. 

Acaba, buraya onu da eklesek daha faydalı ol
maz mı?. Çünkü, İçişleri Bakanlığından kayıtlardaki 
değişmeler 'istendiği zaman, layıkı veçhile cevaplar 
(tatbikatta) verilemiyor. Nüfus örnekleri İC uncu mad
dede var. O ma'ddeyle 'bir paralellik sağlayamaz mı
yız?... 

!BAŞKAN — Tabiî, orada «... bunların organla
rında görev alanların adları, soyadları, doğum1 yeri 
ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâhlarını 
gösterir onaylı listeler ve nüfus cüzdanı örnekleri de
niyor. 10 uncu maddede «nüfus cüzdanı örneklerini» 
yazmışız. 

Burada yazmamışız, değil mi?. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — EVet, 

yazılırsa daha yararlı olur kanısın'dayım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri)— 10 uncu maddeye pa
ralel hale getirilmesi uygun olur efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bura
da yalnız bir husus var efendim. Bu tabiî genel kong
reye geliyor. O zaman bütün genel kongreye gelen 
delegelerin de bildirilmesi gerekiyor. 

Çünkü, «merkez organları» tabirini, 33 üncü mad
dede kullanıyoruz; merkez organlarında neler oldu
ğunu saydık. 33 üncü maddede sayıldığına göre, ora
ya büyük kongreye seçilenlerin hepsinin de girmesi 
gerekiyor. Yani, o kadarını istemiyorsak, istisna ko
yarız, istiyorsak, onları da kapsıyor. Çok fazla for
maliteye boğuyoruz; yani kontrol edilemeyecek şekle 
sokuyoruz. 

- 6 4 2 -
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ıRAŞKAN — Bu, yönetim kurulunda, disiplin ku- I 
rulunda görev almış ilçe başkanı olmuş, il başkanı ol- I 
muş olanlar için. I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, öteki çok olur artık; madde yazılırken düze- \ 
lir o. J 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunu 10 uncu mad- I 
deye göre ayarlayalım efendim. I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Aynı 
zamanda; «merkez karar organı» derken Sayın Or- I 
generalim, bir tasrih gerekiyor. Yani, büyük konıgre- I 
nin veya küçük kongrenin hariç olduğu şeklinde. I 

BASIK AN — 33 üncü maddenin 10 uncu madde- I 
ye paralel olarak düzenlenmesi için Komisyona iade- I 
si teklif ediliyor. I 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiş/tir. I 

33 üncü madde Komisyona iade edilmiştir. I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, çdk özür dilerim, Tabiî partiye I 
kayıtlı üyelerin 10 uncu maddede öngörülen bütün I 
listeleri, isimleri, soyadları, nüfus kayıtları zaten bil- I 
dirilecek idi. Onların arasından seçilen kişilerin sa- I 
dece adları, soyadları, doğum tarihleri bildirilecek. I 
Çünkü bu sicil tutma ile ilgili değil, görevli şahsın I 
isminin İçişleri Bakanlığında ve (Başsavcılıkta bulun- I 
ması öngörülüyor. I 

Öbür tarafta, bu kişilerin kontrolü bakımından, I 
üye olacakları biz istemiştik. (Burada sadace isimlerini I 
bildirelim. Çünkü buraya seçilen kişilerin evvelemir- I 
de üye olmaları gerekir. Üyelik şartları başkadır. Bu- I 
rada o şartlara gerek yok, sırf bilgi kabilinden gide- I 
cek efendim. I 

BAŞKAN — Ne yapacak o bilgiyi?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O baş
ka Sayın Cumhurbaşkanım, ona bir uyum sağlayaca- I 
ğız 10 uncu maddeyle. I 

BAŞKAN — Onu sağlamak lazım. I 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sade- I 
ce burada ilgisi şöyle olacak : Bunların almış oldu- I 
ğu kararlar partiyi ilzam edecek, belki kapatılmasına I 
sebebiyet vereceği için ise gerekli idi. Ama zaten bu I 
kişilerin aynı zamanda 10 uncu maddeye göre ayrıca I 
istenen bilgi ve belgeleri havi hüviyetleri de var. | 
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Ama emrediyorsanız, 10 uncu maddedeki ilkeleri 
de buraya getirelim. 

BAŞKAN — 34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kamu yararına dernek sayılmama 
MADDE 34. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 

sayılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan 
dernek sayılma hükümleri siyasî partiler hakkında uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Kamu yararına saymıyoruz ama, se
çimler sırasında devletten, yardım yapıyoruz, değil 
mi?... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Anamühalefet partisi ve genel başkanı 
MADDE 35. — Bakanlar Kuruluna katılmayan 

ve grubu bulunan siyasî partiler arasında en fazla 
milletvekiline sahip olan partiye anamühalefet, parti
si, genel başkanına da anamühalefet partisi genel baş
kanı denir. Bu siyasî partilerin milletvekili sayıları
nın eşit olması halinde, son milletvekili seçimlerinde 
aldıkları muteber oy sayısına bakılır. 

BAŞKAN— 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Siyasî Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların 
Tespiti 

Siyasî partilerin seçimlere katılması 
MADDE 36 .— Siyasî partilerin seçimlere katıla

bilmesi için illerin en az yarısında teşkilat kurmuş 
ve büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grulbu bulunması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin 
ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerekti
rir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evvelki 

müsvettede biz «illerin kelimesini», değiştirmişiz, 
«il merkezlerinin» demişiz. Şimdi yine «illerin» ya
zılı; «illerin» değil, «il merkezlerinin» olacaktı. 
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HÂKİM AUBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, birinci 
fıkra illerin en az yarısında teşkilat kurmuş olmayı 
düzenliyor. İkinci fıkra da, «Bir ilde teşkilatlanma, 
merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin, en az üçte birinde 
teşkilat kurmayı gerektirir» diyor. 

BAŞKAN — Ama «illerin» deyince, il hudutları 
içerisindeki ilçeleri de kapsar, birinci fıkradan kasıt, 
il merkezidir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Öyle de efendim, açıklık kazan
mıyor. 

Şu şekilde arz edeyim : İllerin en az yarısında 
teşkilat kurmayı işin başında arıyor. İlde teşkilat kur
mayı ikinci planda tutuyor; «Bir ilde teşkilatlanma, 
merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte bi
rinde teşkilat kurmayı gerektirir» diyor. 

BAŞKAN — Yalnız il merkezinde teşkilatım kur
makla kurulmuş sayılmıyor, muhakkak ilçelerinin de 
üçte birinde teşkilatını kurması lazım ki o ilde teş
kilatlanmış sayılabilsin. 

36 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Parti adaylarının tespiti 

MADDE 37. — Milletvekilliği için yapılacak se
çimlerde, siyasî partilerin bir seçim çevresindeki aday
larının listesi ve 'bunların listedeki sırası, o seçim çev
resinde o siyasî parti üye kayıt defterine göre dü
zenlenen parti seçmen listesinde yer alan bütün üye
lerin ilçe seçim kurullarının yönetiminde serbestçe 
oy kullanacakları bir önseçim ile o seçim çevresinden 
çıkacak milletvekili sayısının iki katı olarak, tespit 
edilir. 

Önseçimlerin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından genel seçimlerden en az iki ay önce
ki bir tarih olarak belirlenip ilan edilir. Bütün yurtta 
önseçimler seçime katılacak partiler için aynı günde 
yapılır. 

Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, ön
seçim için de esas alınır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ( M İ Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bir husus noksan gibi görünüyor. O da, önse
çimin «kimler arasından yapılacağı.» Bu noksan. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
ben de onu söyleyecektim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «O seçim çevresinde 
aday adaylığını koymuş olanlar arasından» dememiz 
gerekecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O not 
var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Var, buraya koyma
mışlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Aday 
adaylığını koymuş kimseler arasından tespit edilire 
diye yazmışlar, o not var. 

BAŞKAN — «O seçim çevresinde» diye yazılan 
ikinci satırındaki bölüme konulacak değil mi?. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Birinci fıkranın so
nundaki «tespit edilir» kelimesinden evvel, «iki katı 

Cumhurbaşkanım, bu aslında bir yerde önseçimdir. 
Ancak, tabiî önseçim delege esasına dayanıyordu. 

BAŞKAN — Vaktiyle öyle idi. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

Suallerde buradan kaynaklanıyordu. Şimdi parti
ye kayıtlı tüm üyeler kendi adaylarını kendileri se
çecekler. 

BAŞKAN — Hepsi oy kullanacak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
hepsi oy kullanacak ve yargı denetimindb seçecek
ler. Eski sisteme göre, ilin çıkaracağı milletvekili sa
yısı kadar aday tespit ediyorlardı. Şimdi bu yeni sis
temle, iki kat aday tespit edecekler, ki daha geniş bir 
talbana yayılan bir seçim sistemi ve daha gen'iş bir 
kadroya dayalı da anaseçim sistemi benimsenmiş olu
yor. 

Bir de zapta geçmesi bakımından arz edeceğim 
son fıkrada bir husus var : «Genel seçimler için ka
bul edilen seçim çevresi, önseçim için de esas alınır» 
demek suretiyle, dolayısıyla Seçim Kanununa da bir 
gönderme yapmış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Orada nasıl seçim çevresi teşekkül 
edecekse, o esas dahilinde de önseçimler yapılacak. 
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olarak o seçim çevresinden aday adaylığını köymüş 
kişiler arasından» 'demek gerekir. 

BAŞKAN — Birind fıkranın son cümlesinde «tes
pit edilirden» evvel, «,olarak»dan sonra olmak üzere 
o araya koyalım. Yani, «iki katı olarak o seçim çev
resinde aday adaylığını koymuş adaylar arasından 
tespit edilir.» diyelim. 

DEVLET İBAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «koymuş adaylar» değil de «koy
muş olanlar» desek daiha iyi olur. 

BAŞKAN — Olabilir. 
Bir de, «o seçim çevresinden» kısmı iki defa yer 

alıyor. Sadece; «iki katı olarak aday adaylığını koy
muş olanlar arasından tespit edilir» desek de olur. «O 
seçim çevresinde» kısmına gerek yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O bölgede olduğu 
anlaşılıyor. 

BAŞKAN — 1 inci fıkrayı yeni düzenlemelere 
göre okutuyorum : 

MADDE 37. — Milletvekilliği için yapılacak seçim
lerde, siyasî partilerin 'bir seçim çevresindeki adayları
nın listesi ve bunların listedeki sırası, o seçim çevre
sinde o siyasî parti üye kayıt defterine göre düzenle
nen parti seçmen listesinde yer alan bütün üyelerin il
çe seçim kurullarının yönetiminde serbestçe oy kul
lanacakları bir önseçim ile o seçim çevresinden çıka
cak milletvekili sayısının iki katı olarak, aday aday
lığını koymuş olanlar arasından tespit edilir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanını, «bir ön
seçim ile» kısmı aslında müteakip maddelerde var. 
Burada, Komutanımın buyurduğu gibi açıklık yok, 
ama müteakip maddelerde var. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?. Yok. 

37 nci maddeyi 1 inci fıkrasında yapılan deği
şiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 
Merkez adaylığı 
MADDE 38. — Siyasî partinin bir seçim çevresin

de teşkilatı bulunmaz veya göstermesi gereken aday 
sayısı kadar istekli aday adayı olmazsa, o seçim çev
resine ait aday listesi, o seçim çevresinden çıkacak 
milletvekili sayısının iki katı olarak parti tüzüğünün 
belli ettiği esaslara göre merkez karar ve yönetim 
kurulunca tespit edilir. 

Siyasî partiler, önseçime katıldıkları seçim çev
relerinden çıkabilecek milletvekili sayısı toplamının 

yüzde beşini aşmamak üzere merkez adayı gösterebi
lirler. Ancak, gösterilen merkez adayı, aday listesinde 
önseçimde seçime katılan partilerin en az yüzde yet-
rnişbeş oyunu almış olan adayın üstünde bir yere ko
namaz. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhangi 
bir sebeple bu listelerde boşalma olursa, boşalan aday
lıklar listedeki sıraya göre kaydırılmak suretiyle dol
durulur; listedeki noksanlıklar önseçimde en çok oy 
alanlarla tamamlanır; yetişmediği takdirde parti tü
züğünün belli ettiği merkez karar ve yönetim kurulu 
tarafından noksan yerlerin adayları belirlenir. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «seçim çevrelerinden çıkabilecek 
milletvekili sayısı toplamının yüzde beşi» kadar mer
kez adaylığı hükmü getiriliyor. Bu büyük seçim çev
relerine göre düşünülmüş. Daraltılmış bölgede uygu
landığı zaman yüzde beş demek, 20 milletvekili seçile
bilecek bir yerde ancak bir adet milletvekilinin mer
kezden gösterilebileceği manasını taşır. Daraltılmış 
bölge düşünüldüğü zaman bu maddeye göre merkez 
adayı gösterilemez. 

Ben böyle anlıyorum. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sadece 
bir bölgede değil genelde yüzde beştir. 

Bir parti Türkiye'de bütün seçim bölgelerinde 
seçime katılıyorsa 400 üyeliğin yüzde beşi oranında, 
yani 20 tane merkezden aday gösterebilecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — ön
seçime katıldıkları illerin toplam milletvekili sayısı
nın yüzde beşi diyorlar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, madde şöyle : «Siyasî partiler, ön
seçime katıldıkları seçim çevrelerinden çıkarabilecek
leri milletvekili sayısı toplamının yüzde beşini aşma
mak üzere merkez adayı gösterebilirler.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Tüm 
Türkiye çapında; 400 ise 400'e, 200'e katılıyorsa 200'e 
göre. 

BAŞKAN — Bu husus da zapta geçmiş oluyor. 
38 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Adayların tespitinde uygulanacak hükümler 
MADDE 39. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sa

yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin iki, üç ve 
dördüncü fıkraları, 3, 5, 7 ila 10, 14 ila 16, 18, 20, 
24 ila 27, 67 ila 71, 73 ila 77, 81 ila 86, 88 ila 109, 
111 ila 121, 127 ala 139, 142, 147, 148, 152 ila 154, 
156, 158 ila 169, 172 ila 175, 177 ila 186 ncı maddele
ri ile geçici 9 uncu maddesi hükümleri, önseçimlerde 
ve kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkında, da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Genel 
Sekreterimizin vermiş olduğu bir önerge var, okutu
yorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarının 39 uncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

MADDE 39. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri, önseçimlerde ve kullanılacak parti seç
men kütükleri hakkında da uygulanır. 

GEREKÇE : 
Önseçimlerle ilgili hükümler bu Kanunda düzen

lenmiş bulunmaktadır. Ancak, önseçimlerle ilgili bu 
Kanunda yer almayan hususlar hakkında 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun [ilgili 
hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 298 sayılı 
Kanunun ilgili maddelerinin sayılması uygulamada 
boşluk yaratabileceğinden sayma sistemi yerine ilgili 
hükümlere genel bir atıf yapılması daha uygun ola
caktır. 

BAŞKAN — Burada bir sürü maddeler sayıldı 
sayıldı, yine de sayılması gerekirken atlanmış olan 
maddeler de olabilir. Bazı maddelerde değişiklikler 
yapılabilir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu mad
delerin tatbikatı, bugün için bu Kanunun sistemi içe
risinde uygun düşebilir, ama ileride uygun olmaya
bilir, o bakımdan isabetli efendim. 

20 . 4 . 1983 O : 2 

BAŞKAN — Evet, Komisyonun bu önerge hak
kında bir diyeceği var mı? l 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Komis
yon olarak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

O halde, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmıiştir ve 39 uncu 
madde bu önerge istikametinde değiştirilecektir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Siyasî partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı 
MADDE 40. — Siyasî partiler, Anayasa ve ka

nunlarda belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydıyla 
adaylarda daha başka ne gibi şartlar bulunması ge
rektiğini tüzüklerinde gösterebilirler. Ancak aday aday
lığı için, parti üyesi olmak şartı öngörülemez. 

Bir kimse, aynı zamanda, önseçimlerde ve mer
kez adaylığında değişik siyasî partilerden veya aynı 
partiden, aynı seçim için birden fazla seçim çevresin
den önseçime katılamaz. 

Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez aday
lığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden 
merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa et
medikçe bağımsız aday olamaz. 

Mahallî teşkilatın yönetim kurulu başkan ve üye
leri görev yaptıkları yerden aday olmak istedikleri 
takdirde, önseçimden doksan gün önce bu görevle
rinden çekilmek zorundadırlar. 

Bu hükümlere aykırı/ hareket edenlerin adaylığı 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilir. 

Siyasî partilerin genel başkanlığı partilerinin, aday 
adayları listelerini ve seçim çevrelerini önseçimin ya
pılacağı tarihten en az yirmi gün önce saat onyediye 
kadar Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili il seçim kurulu
na bildirir. Kurullarca ilgiliye bir alındı belgesi ve
rilir. 

Bu bildirimden sonra, adaylıktan çekilmek önseçi
me kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gibiler aday se-
çilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder. ölüm ha
linde de aynı hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Sondan ikinci fıkranın son cümle
sinde; «... saat onyediye kadar Yüksek Seçim Kurulu 
lile ilgili il seçim kuruluna...» diyoruz. Oraya; «Yük
sek Seçim Kurulu ile ilgili» değil de, «Yüksek Seçim 
Kuruluna veya» demek gerekmez mi? 
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DEVLET BAKANİ İLHAN ÖZTRAK — «Yük
sek Seçim Kuruluna veya»dır Sayın Cumhurbaşka
nım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — «Yük
sek Seçim Kurulu ve» dememiz lazım efendim. 

BAŞKAN — İkisine birden mi bildirecek? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
oradaki «ilgili» kelimesinden maksat şu efendim : 
Hem Yüksek Seçim Kuruluna, hem il veya ilçe se
çim kuruluna bildirsin murat ediliyor. Tabiî «ilgili» 
kelimesinden, sanki Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili 
gibi anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Evet, «ile ilgili» gibi. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hayır 

efendim, «Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili seçim ku
ruluna». 

BAŞKAN — O zaman «ile»yi «ve» yapalım : 
«Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il seçim kuruluna 
bildirir» şeklinde düzeltelim. 

40 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, orada bir «90 gün ibaresi» var. Bu 
süre uygun gibi geliyor ama, hele yeni kurulan par
tilerde seçime girmek için önseçimden 90 gün önce il 
başkanlığından veya ilçe başkanlığından istifa etme
sini öngörüyoruz ama,, bence bu normal prosedür 
içinde çok gibi geliyor efendim. Tabiî, genellikle o 
vilayetlerdeki il başkanları falan muhtemel adaylar
dır ve. en güçlülerdir, onlar kuracaklardır. Onun için 
bu 90 günlük sürenin çok olduğunu hatırlatmak isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Ne kadar teklif ediyorsunuz? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Önse

çimden önce olduğuna göre, bir ay kâfi. Çünkü, se
çimden önce değil, önseçimden önce bildirecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Geçici 
maddede ona yer verilecek. 

BAŞKAN — Yeni seçimler için onu geçici mad
delere koyacağız. Bu normal seçimler içindir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu
rada efendim, bu hususu takdimde arz ettik; bu nor
mal seçimler için. 

BAŞKAN — 90 gün süre konmasının sebebi ne, 
yani bir etki yapmasın diye mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, o 
bakımdan efendim. 

Şöyle oluyor : O sıfatlarını kullanabilirler. Ken
di kaydettiği üyeler adayları tespit edeceği için, o ma
kamda, bulunmuş olması, önseçimlerde kendisi lehi
ne oy toplayabilir endişesinden kaynaklanıyor. 

BAŞKAN — Önseçim tarihini Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığı ilan ediyor zaten, değil mi? Onu aca
ba üç ay evvelinden ilan edebilecek mi? 

Buyurun Sayın Başkan. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki 
90 günün amacı; önseçimden 90 gün evvel partide 
kayıtlı defterin tespit edilmesi, dondurulması idi; 
ondan sonra kayıtlanacak olanlar önseçime katılma
yacaklar. İşte o siyasî parti teşkilatının başında bu
lunanların, bu dondurma ile birlikte daha yakın ol
ma hali bir tenakuz meydana getiriyordu, onunla bir 
paralellik arz etsin diye bunu 90 gün olarak tespit et
tik, esprisi bundan ibarettir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir ar
zım var efendim. Şimdi, Yüksek Seçim Kurulu bir 
kere önseçimi, önseçim tarihinden 90 gün önce ilan 
edebilecek mi, şimdiye kadar ediyor mu idi? 

Bir de şu var efendim : Biz zaten şimdi iki katı 
aday getirdik, eskisi gibi değil; burada liste sırası de
ğişebiliyor. Şimdi hiç değilse kişiye de istifa etmesi 
için üç dört gün veya iki gün kalmalı. 

Bir de, Türkiye'de bazen erken seçim var. Büyük 
Millet Meclisi karar alıyor, erken seçime gitmek ge
rekebilir ileride, o zaman bu sürelere bunların uy
masına imkân kalmaz ki efendim. Erken seçim ihti
malini düşünürler mi? Benim o konularda tereddüdüm 
var efendim. Erken seçimde buna uymaya imkân yok. 
O zaman Meclisin kompozisyonu değişmez, şayet er
ken seçimle değişmesini istiyorsak. 

KEMALETTIN ALlKÂŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, hemen 
arz edeyim. 648 sayılı Kanunda da bu 90 gün olarak 
belirlenmiştir. Önemli olan, burada önseçime katıla
cak olanları belirleyen listelerde ve defterlerde sahte
kârlık yapacak bir görevde bulunulmasını önlemektir, 
bunu önlüyoruz. 

BAŞKAN — Çizgi çiziliyor zaten orada. 
KEMALETTIN ALlKÂŞlFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 
Defteri değiştirir, sayfayı değiştirir, sayfa ilave 

eder, kayıtlı olanları çıkartır. Bütün bunları önlemek 
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için, kendisi aday mı olacak; artık defterlerle ilişkisi
ni kesiyoruz, defterlerdeki bir sahtekârlığı önlemek 
için efendim. 

BAŞKAN — Zaten, eğer erken seçim kararı alın
mış ise, Yüksek Seçim Kurulu onu hemen giderir. 

Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Üruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, dördüncü 
fıkranın ikinci satırında «aday olmak istedikleri tak
dirde» deniyor. O kısmın; «aday adayı» olması ge
rekir. 

BAŞKAN — Evet. «... aday adayı olmak istedik
leri takdirde önseçimden doksan gün önce bu gö
revlerinden çekilmek zorundadırlar» şeklinde olacak. 
O kısmı bu şekilde düzeltelim. Doğrudur; çünkü 
madde başlığı öyle. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tutanağa geçmesi bakımından bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

Şimdi elimizde Milletvekili Seçimi Kanununun 4 
üncü maddesi var, henüz bu tasarı tabiî. 

Burada, «Türkiye Büyük Millet Meclisinin se
çimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin 
son toplantı yılının 3 Ağustos günü seçimin başlan
gıç tarihidir ve ekim ayının ikinci pazar günü oy ve
rilir» tarzında seçimin başlangıç tarihi yasada belirtil
miş. Binaenaleyh, eğer bunu uygulayacaksak, 3 ağus
tostan 90 gün önce ayrılacak; uygulama o tarzda 
cereyan edecek. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yalnız, o dediğiniz husus daha ka

nunlaşmadı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bilgi 
bakımından arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

40 inci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan 
«aday adayı» ve son fıkradan bir evvelki fıkrada 
«kuruluna ve ilgili il seçim kuruluna bildirir...» deği
şiklikleri ile birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
Kurulların oluşumu 
MADDE 41. — Önseçimde: 
a) îlçe seçim kurulu; ilçe seçim kurulu başkanı 

ile dört üyeden oluşur. 
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BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayını 
Cumhurbaşkanım, şimdiye kadarki sistem aynen se
çimlerde de uygulanıyordu. Tabiî seçimlerde uygula
nırken de ilçe seçim kurulu ve sandık kurulları vardı. 
îlçe seçim kurulunda hâkimin başkanlığında iki me
mur, iki de parti müşahidi vardı ki, aynı ilkeyi bu
raya getirmişiz. Ne var ki, eskiden seçime katılan 
partilerin parti müşahitleri bulunurdu; şimdi o ge
len parti müşahitleri önseçime katılan partilerin ken
di partileri ile ilgili oy vermelerde müşahitlik yapa
caklardır. 

Sandık kurulu ise, memurlardan ve partilerin mü
şahitlerinden oluşuyordu, yine aynı sistem benimsen
miş. O ilçede on yıldan beri hizmet veren ve 298 

Üyelerden ikisi en az on yıllık hizmeti bulunan 
ve o ilçede görev yapan memurlar arasından seçilir. 
Bunlar kurulun devamlı üyesidirler. İki üye ise aday 
adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenir. Bun
lar, üyesi bulundukları parti adına o parti adayları 
için yapılacak önseçim işlemleriyle ilgili olarak ku
rula katılırlar. 

Aynı usulle ikişer yedek üye de seçilir. 
Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, 

bu Kanunla ilçe seçim kurulu başkanına veya ilçe 
seçim kuruluna verilmiş bulunan görevler, birinci ilçe 
seçim kurulu başkanı veya kurulu tarafından yerine 
getirilir. 

b) Sandık kurulu; bir başkan ile dört asıl ve 
dört yedek üyeden oluşur. İki asıl iki yedek üye, par
tiler tarafından sandık başkanı ile iki asıl, iki yedek 
üye Devlet, memurları arasından yukarıdaki fıkra esas
larına göre belirlenir. 

Kurullardaki üyelerin gelmemesi halinde yedekleri 
alınır; noksanlık yedeklerle giderilemiyorsa durum bir 
tutanakla tespit edilir ve kurul başkanı tarafından 
yukarıda nitelikleri açıklanan kimselerden seçilmek su
retiyle tamamlanır. 

Önseçimlere hangi siyasî partilerin hangi seçim 
çevrelerinden katılacakları, partilerin aday adayları lis
telerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirildiği tarihten 
itibaren üç gün içinde ilan edilir, ilçe seçim kurulunca 
siyasî partilerin her biri için parti seçmen listesinde 
kayıtlı her bin seçmene bir sandık • ve kapalı hücre 
bulundurulur ve sandıkların yerleri tespit edilerek 
mutat vasıtalarla ilan olunur. Bu husus ayrıca ilgili 
siyasî partilere de duyurulur. 
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sayılı Kanunun öngördüğü şartları taşıyan memurlar
dan bir başkan, iki üye ile yine seçime katılacak par
tilerden de seçime girmeyen üyelerinden iki müşahit 
esası getirilmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Yani her seçimde uygulanan sistem, 
buradaki önseçimde de aynen uygulanmış oluyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yalnız 
bir yerde sıkıntımız var efendim. 41 inci maddenin 
(a) fıkrasının ikinci paragrafında, «üyelerden ikisi en 
az on yıllık hizmeti bulunan ve o ilçede görev yapan 
memurlar arasından seçilir» deniyor. 

Yine aynı maddenin (b) fıkrasında da parti mü
şahitlerini baş tarafa, memurları da son tarafa al
mışız. 

BAŞKAN — Evet, öyle almışız. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 

de fıkraların birinde «memur» diğerinde «devlet me
muru» olarak iki ayrı ibare geçiyor. Bunların düzel
tilmesi lazım. 

BAŞKAN — O hususu düzeltelim. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bir 
nokta daha var Sayın Cumhurbaşkanım: Sandık ku
ruluna iştirak edecek tarafsız memurlar var. Başka
nın bulunmaması halinde, başkanlık görevini bunlar
dan birisinin alması daha isabetli olur. 

Başkanın bulunmaması halinde yaşça büyük olan 
kişi başkanlık yaparsa; yaşça büyük diyerek bir 
partili kişinin sandık kurulunun başında başkanlık 
yapması ihtimali değer, ki oda sakıncalı olur. 

'BAŞKAN — Burada böyle bir yaş mevzuu yok. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Da
ha önceki maddede geçtiği için hatırlatmak babında 
arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Bu hususu o maddede düzeltmemiz 
lazımdı. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, o maddeyi geri aldık. 

BAŞKAN — Doğru, o maddeyi geri aldık; o 
husus burada yok. 

Maddenin (b) fıkrasını ona göre düzeltelim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Önce 

(a) fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılması 
lazım Sayın Cumhurbaşkanım: «Üyelerden ikisi en 
az on yıllık hizmeti bulunan ve o ilçede görev yapan 
Devlet memurları arasından seçilir.» 

'BAŞKAN — O kısma «Devlet memurları» iba
resinin konması lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, (b) fıkrasındaki değişikliğin de 
şöyle olması lazım: «Sandık kurulu; bir başkan ile 
dört asil ve dört yedek üyeden oluşur. Sandık baş
kanı ile iki asıl, iki yedek üye Devlet memurları ara
sından, iki asıl iki yedek üye partiler tarafından 
yukarıdaki fıkra esaslarına göre belirlenir.» 

BAŞKAN — 41 inci maddenin (a) ve (b) fık
ralarındaki düzenlemenin şöyle olması lazım : 

«a) İlçe seçim kurulu; ilçe seçim kurulu başkanı 
ile dört üyeden oluşur. 

Üyelerden ikisi en az on yıllık hizmeti bulunan 
ve o ilçede görev yapan Devlet memurları arasın
dan seçilir.» 

'«b) Sandık kurulu; bir başkan ile dört asıl ve 
dört yedek üyeden oluşur. Sandık başkanı ile iki 
asıl, iki yedek üye Devlet memurları arasından, iki 
asıl, iki yedek üye partiler tarafından yukarıdaki 
fıkra esaslarına göre belirlenir.» 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mad
denin (a) fıkrasında yedek üye beraber vurgulan
dığı halde, (b) fıkrası yedek ü'yesiz düzenlenmiştir. 

Mesela; (a) fıkrasında; «İlçe seçim kurulu; ilçe 
seçim kurulu başkanı ile dört üyeden oluşur. » 

i(b) fıkrasında ise, «Sandık kurulu; bir başkan 
ile dört asıl ve 'dört yedek üyeden oluşur» demişiz. 

Eğer «yedek üyeleri» terimi (a) fıkrasında ola
caksa. (b) fıkrasında da olması lazım. Eğer fıkra
ların hiç birisine almayacaksak, maddenin (b) fıkra
sındaki «yedek üye» terimini de kaldırmamız lazım. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — İzin verir misiniz Sayın Cum
hurbaşkanım. 

Maddenin ı(b) fıkrasındaki sandık kurulu değiş
ken bir sandık kuruludur. Yine maddenin (a) fık
rasındaki ilçe seçim kurulu da değişken bir ilçe se
çim kuruludur. Her partinin önseçime göre ikişer 
üyesi katılacaktır. 

Onun için üçüncü fıkra olarak, «aynı usulle iki
şer yedek üyeden seçilir» dedik. 

IBA'ŞKAN — Olabilir; öyle de olur, böyle de olur. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Hayır, şu var efendim; şuasın
da 16 yedek üye olabilecek, «dört üyeden oluşur,» 
diyoruz ve her partiye göre partili üyeler değiştiği 
için 16 yedek üye olabilir. 
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BAŞKAN — Evet, ayrı ayrı tabiî. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yu
karıya «iki» ibaresini koyamıyoruz efendim. Çünkü 
kaç tane olacağını bilmiyoruz. 

Maddenin (b) fıkrasında şöyle bir rezerv parag
rafımız var: «Kurullardaki üyelerin gelmemesi ha
linde yedekleri alınır; noksanlar tamamlanır» diyor. 
Biz ne kadar olacağını bilemiyoruz; o bakımdan 
efendim. . 

BAŞKAN — Evvela maddenin (a) fıkrasının 
ikincici paragrafını okutuyorum : 

«Üyelerden ikisi en az on yıllık hizmeti bulunan 
ve o ilçede görev yapan Devlet memurları arasından 
seçilir.» 

BAŞKAN — Şimdi de (b) fıkrasının birinci parag
rafını okutuyorum : 

«Sandık kurulu; bir başkan ile dört asıl ve dört 
yedek üyeden oluşur. Sandık başkanı ile iki asıl, iki 
yedek üye Devlet memurları arasından, iki asıl, iki 
yedek üye de partiler tarafından yukarıdaki fıkra 
esaslarına göre belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

41 inci maddeyi bu yapılan düzenleme ile oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Parti seçmen listesi 
MADDE 42. —Siyasî partilerin ilçe teşkilatı, ken

di çevrelerindeki üyelerini, muntazam kayıt ve sıra 
numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve üye hakkın
da diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt defterine 
kaydederler. 

Üye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu başkanının 
denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri, her yıl en az 
bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incele
nir ve kayıtların usule uygun olarak tutulup tutulma
dığı bir tutanakla tespit edilir. 

Üye kayıt defterinde parti üyesi olarak kaydedi
len herkes, önseçimde oy kullanabilir. 

Önseçimlerden en geç doksan gün önce üye olan
lar, seçimde oy kullanabilir. 

Önseçimlerden doksan gün önce, üye kayıt def
terleri son kaydedilen üyeyi belirtir şekilde ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından mühürlenir. 

Siyasî partiler, üye kayıt defterlerini en geç önse
çimlerden altmış gün önce ilçe seçim kurulu başkanı
na vermek zorundadırlar. 
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Bu defterler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
çıkarılan parti seçmen listesi, önseçimden otuz gün 
önce parti yönetim kurulu ve ilçe seçim kurulu bina
ları önüne asılır. Bu listeye göre parti seçmen kartı 
onbeş gün içinde ilçe seçim kurulu başkanlığı tara
fından her üyeye dağıtılır. 

Parti üyeleri, parti seçmen listesine, asıldığı tarih
ten itibaren onbeş gün içinde yazıyla itiraz edebilir
ler. İtirazlar ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve 
en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 
İtirazın yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi 
düzeltilir. 

BAŞKAN — 90 gün evvel kaydolan kişiden son
rakiler seçime katılamıyor, orada mühürleniyor. An
cak, kayıt defterlerini 60 gün önce ilçe seçim kurulu 
başkanına veriyorlar, değil mi, yani ondan bir ay 
sonra veriyorlar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
mühürledikten bir ay sonra. 

BAŞKAN — Mühürledikten bir ay sonra veriyor
lar ve «ilçe' seçim kurulu başkanlığı tarafından çıka
rılacak parti seçmen listeleri deniyor». 

Muazzam bir iş. «Önseçimden 30 gün önce parti 
yönetim kurulu ve ilçe seçim kurulu binalarına ası
lır» deniyor. Yani defterler düzenlenecek, kaç tane 
parti varsa ilçe seçim kurulu başkanına gelecek, baş
kan bunların hepsinin listesini yapacak her parti için 
o binaların önüne asacak. Niye partiler yapıp da ver
miyor; yani, ilçe seçim kuruluna neden bıraktık bu 
işi? İlçe seçim kurulu başkanı yalnız kontrol etseydi 
«doğru mudur yanlış mıdır» diye. 

Ne dersiniz Yüksek Seçim Kurulu Başkanı? 
İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku

rulu Başkanı — Sayın Cumhurbaşkanım, bundan biz 
çok memnun oluruz. Daha evvel arz etmiştik efendim. 

'BAŞKAN —- Gerçi beş sene de bir yapılacak iş 
bu. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — Oy pusulalarını, partiler kendilerinin 
düzenlediği seçmen listelerini vereceklerdi, çünkü o 
aynı zamanda oy pusulası haline dönüşecekti. 

Şimdi bu şekil uygulamayla, yine seçim kurulla
rına, buyurduğunuz gibi, muazzam bir külfet, bir iş
gücü yükleniyor demektir. Eğer imkânı varsa, hâkim 
mademki seçimlerden 60 gün evvel alacak defteri, da
ha evvelden ilgili parti bu listeyi hazırlayıp da def
terle birlikte hâkime verip ve karşılaştırıp kontrolünü 
yaptıktan sonra tasdik ederse, bu iş yarı yarıya azal
mış olur. 
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BAŞKAN — Yani, bütün sorumluluk şimdi ilçe 
seçim kurulu başkanında oluyor. Bir sayfayı atlamış-
sa, itiraz edecekler. 

ÎSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — işte onlar da düşünülerek efendim, 
normal bir sistemle hareket edildiği takdirde; işte bir 
ay evvelinden asılması, üç gün içinde karara bağlan
ması gibi önseçim tarihine kadar bunlar yetişsin ama
cı güdülmüştü. 

BAŞKAN — Peki, «seçmen kayıt defterini kay
bettim» derse ne olacak? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha evvel
ki konuşmalarda; bu defterlere, hâkime verildiği tarih
ten sonra da kaydolanlar olursa nasıl yapılacaktır, 
diye düşünülmüş ve yedek defter düzenlenmesi gerek
tiğine işaret buyurulmuştu. 

Şimdi herhalde bu yedek defterden istifade edile
cektir. 

BAŞKAN — Yok, öyle bir şey. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 60 gün
den sonra kaydolmak isteyenlere geçici defter düzen
lenecek efendim. 

BAŞKAN — O, ayrı bir şey. O mühim değil. 
Seçim zamanı geldi, 90 gün evvel üye listesini kay
dettirecek, verecek idi ki, «kayboldu benim seçim 
defterim» yahut «yangın geçirdik yandı» dedi... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Cezaî 
müeyyideleri var, ama o cezaya razı olup da defteri 
imha ederse... 

BAŞKAN — Hayır, «çalındı» der. Gece çalmış 
birisi veya yangın çıkmış. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yalnız 
şöyle demiştik efendim: Oralarda herhalde merkez 
kontenjanı usulü uygulanır, eğer böylesine bir şey 
olursa. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Fevka
lade hale girer. 

BAŞKAN — Fevkalade hal tabiî. O zaman mer
kez gösterecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bunu 
burada öngöremeyiz zaten. O zaman herhalde merkez 
kontenjanından doldurulur. Yoksa kaybeder hakkını; 
çaldırırlar defteri bitti gitti; giremez seçime. Olmaz 
o, yazık olur. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
o buyurduğunuz hususu gidermek için Sayın Cum
hurbaşkanım; «siyasî partiler üye kayıt defterleriyle 
önseçime katılacak üyelerin isimlerini havi listeleri 
en geç önseçimlerden 60 gün önce ilçe seçim kurulu 
başkanına vermek zorundadırlar» dersek sorumluluğu 
partiye yüklemiş oluruz. Listeyi verir, defteri verir, 
kontrol ona ait olur. 

BAŞKAN — Evet, öyle yazmak lazım. Bütün yü
kü biz Devlete veriyoruz. Yani siyasî parti önseçime 
giriyor, listesini falan her şeyini Devlet hazırlıyor. Ni
ye yani? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Geçen sefer şöyle 
buyurmuştunuz efendim, çalışmalarımız sırasında; ger-

! çekten bunun büyük bir külfet olmayacağı ortaya kon
du. Zira, partilerin fiilen kayıtlı üyelerinin miktarının 

I 

; pek az olacağı ifade edildi ilgililer tarafından. Yani 
I seçimde olduğu gibi böyle sayfa sayfa, tomar tomar 
J değil. Yeni, «bir ilçede fiilen partiye kayıtlı üye sa-

yısı pek mahdut» denildi. Hani; «300-400 kişiyi geç
mez» dediler. O bakımdan büyük bir külfet olmaz 
diye düşünülmüştür. 

BAŞKAN — O kadar mıdır? 
DEVLET BAKAN IİLHAN ÖZTRAK — Pek 

j olmaz efendim, azdır. Şimdi, bir de zaten hâkim «bu-
t nu yazın getirin» der efendim. Ama biz koyalım, açık-
j ça yazalım. Zaten hâkim «yazın getirin» der, onlar 

da aksini söyleyebilirler mi? Öyledir, fiilen öyle ola-
I çaktır, ama yazalım, maddede bulunsun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — izin ve
rirseniz okuyalım. 

BAŞKAN — Okuyun efendim, 6 ncı fıkrayı oku
yun. 

«Siyasî partiler, üye kayıt defterlerini ve bu def
terlere göre düzenledikleri seçmen listelerini en geç 
önseçimlerden altmış gün önce ilçe seçim kurulu baş
kanına vermek zorundadırlar.» 

BAŞKAN — Tamam. 
Devamını da okuyun. 
«Bu defterler ve seçmen listeleri ilçe seçim ku

rulu başkanlığı tarafından incelendikten sonra listeler 
onaylanıp önseçimden otuz gün önce parti yönetim 
kurulu ve ilçe seçim kurulu binalarının önüne asılır.» 

BAŞKAN — Oldu şimdi. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) —, Müsaade ederseniz 
efendim bir hususu arz edeceğim. 

ilçe seçim kurulu başkanının defterleri denetimi 
altına alması ve bunları... 

BAŞKAN — Senede bir defa. 
• ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim senede 
bir defa. Bu süre fazla efendim. Geçen sefer bunu 
altı ay olarak teklif etmiştik. 

Aynı zamanda partiler değişikliklerini altı ayda 
bir Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek zorundadırlar. 
Paralel olması için hâkim de bunu altı ayda bir kont
rol etsin; senede bir olursa bu defterler ne olur bi
linemez. Ama altı ayda bir denetim öngörülürse, 
altı ayda bir getirirler hâkime, partiler de işi ciddî 
tutar. Yoksa sene sonunda alelacele bir şeyler yapar
lar diye, bazı endişeler duymuştum. 

Geçen sefer bunun altı ay olması uygun görül
müştü. Bilmiyorum şimdi ne düşünüyorlar? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O zaman ikinci fıkraya; «üye kayıt 

defterleri altı ayda bir...» deriz. Gerçi burada, «en 
az yılda bir defa» demişiz ama... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
öyle demiştik ama, ben seçim kurullarının bunu da
ha kısa zamanda yapacaklarını zannetmiyorum. O 
imkânı veriyoruz aslında. 

BAŞKAN — «En az» demişiz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, o zaman 
vazifesini yapmamış olur. Nihayet getirecek defterini, 
en son kayıtlar yapılmış mı, son tarihlere göre? Ona 
bakacak efendim. 

BAŞKAN — Daha kolay olur ama, altı ayda bir 
yapılırsa. Senede bir olursa zor dlür. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zor olur tabiî efen
dim. 

BAŞKAN — Çünkü, daha evvelkilere bakmıştır, 
ondan sonraki kısma bakacaktır. Ne dlmuş, ne yapıl
mış diye. Yani onun mühim bir yanı yok. Tekrar baş
tan başlamadan, şöylle sayfalara bakacak, bir silinti 
kazıntı var mı diye. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
dik Konseyi Genel Sekreteri) — Sonra efendim, seçim 
zamanlarında bunu kontrol altına almak lazım. Gerçi 
üç ay evvel kapanacak ama, seçime yakın bir za-
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manda, altı ay evvelinden seçim çevresi içinde bazı 
hareketlenmeler oluyor. 

BAŞKAN — «Her altı ayda bir» diyeim. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «en az altı ayda bir» diyelim. 
«Üye kayıt defterleri en az altı ayda bir defa ilçe 
seçim kurulu başkanı tarafından incelenir.» 

BAŞKAN — «Yılda en az» değil de, «en az altı 
ayda bir» olacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, «yıl» kelimesi yok. 

BAŞKAN — Şimdi maddeyi bu şekliyle yeniden 
okutuyorum : 

Parti seçmen listesi 

MADDE 42. — Siyasî partilerin ilçe teşkilatı, 
kendi çevrderindeki üyelerini, muntazam kayıt ve 
sıra numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve üye 
hakkında diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt 
defterine kaydederler. 

Üye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu başkanının 
denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri, en az altı 
ayda bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
incelenir ve kayıtların usule uygun olarak tutulup 
tutulmadığı bir tutanakla tespit edilir. 

Üye kayıt defterinde parti üyesi olarak kaydedi
len herkes, önseçimde oy kullanabilir. 

Önseçimlerden en geç doksan gün önce üye olan-
Har, seçimde oy kullanabilir. 

Önseçimlerden doksan gün önce, üye kayıt def-, 
terleri son kaydedilen üyeyi belirtir şekilde ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından mühürlenir. 

Siyasî partiler, üye kayıt defterlerini ve bu defter
lere göre düzenledikleri seçmen listelerini en geç önse
çimlerden altmış gün önce ilçe seçim kurulu başka
nına vermek zorundadırlar. 

Bu defterler ve seçmen listeleri ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından incelendikten sonra seçmen liste
leri onaylanarak önseçimden otuz gün önce parti yö
netim kurulu ve ilçe seçim kurulu binaları önüne 
asılır. Bu listeye göre, parti seçmen kartı onbeş gün 
içinde ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından her 
üyeye dağıtılır. 

Parti üyeleri, parti seçmen listesine, asıldığı tarih
ten itibaren onbeş gün içinde yazı ile itiraz edebilir
ler. İtirazlar ilçe seçim kurulu tarafından incdenir 
ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağla-
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nır. itirazın yerinde görülmesi halinde parti seçmen 
listesi düzeltilir. 

BAŞKAN — «Karara bağlanır» dedikten sonra, 
«itirazın yerinde görülmesi halinde parti seçmen lis
tesi düzeltilir» demeye gerek var mı? O karar zaten 
onu ya reddedecektir, ya da «uygun» deyip düzelte
cektir, değil mi? 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Açık
lık getirmek için böyle düşündük efendim. 

BAŞKAN — «Karar» demek ne demek? Ya leh
te, ya da aleyhte o işin sonucunu bildirecektir. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — «Ka
rar gereği listeye geçirilecektir» manasına geliyor Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Fazladır ama, açıklık getirsin diye 
konmuş. 

Şimdi bu son okunan 42 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim? Yok. 

42 nci maddeyi 'bu son okunan şekliyle oyluyo
rum ; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Önseçimde propaganda ile ilgili hükümler 

'MADDE 43. — Aday yoklamalarına katılan aday 
adayları için propaganda yapmak amacı ile açık ha
va toplantıları - örf ve âdete göre sohbet toplantısı 
sayılanlar hariç - kapalı salon toplantıları teftiple-
nemez, duvar ilanı, el ilanı ve diğer nevi matbua
larla propaganda yapılamaz. Bu tür toplantılarda 
başka aday adaylarına karşı kötüleyici beyanlarda 
bulunulması yasaktır. 

Siyasî partiler, tüzüklerinde gösterilmek kaydıyla 
adayları için bunların vereceği bilgileri de esas ala
rak adayların meslek veya sanat hayatlarındaki de
rece, başarı ve eserlerini, memlekete yaptığı hizmetleri 
gösterir, vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar 
bastırıp dağıtabilir. Adayların soyadı alfabe sırasına 
göre düzenlenecek benzer bilgileri içeren matbua
lar sandık başlarına asılabilir. 

Adaylar, mensup oldukları partinin programı, 
büyük kongresinin ve yetkili merkez organlarının 
kararları ile partinin seçim bildirisi dışında, millî, 
mahallî, yahut meslekî çapta herhangi bir vaadde 
bulunamazlar ve Türkçe'den başka dil ve yazı kul
lanamazlar. 

Aday adayları, önseçimlerde oy kullanacak par
tili üyelere veya yakınlarına maddî çıkar sağlama 
amacı güdemezler; önseçimlerde oy kullanacakları 

etkilemek maksadıyla meşru ve hukuka uygun ol
mayan davranışlarda bulunamazlar. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkrada, «...millî, mahallî 
yahut meslekî çapta herhangi bir vaadde buluna
mazlar» deniyor. Bundan kasıt nedir? Yani, «ben 
milletvekili seçilirsem, işte yolunuz bozuk, bu yolu 
yaptırmak için elimden gelen bütün gayreti sarf ede
ceğim» diyemeyecek mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
burada «millî» ve «mahallî» kelimeleri biraz çeli
şiyor; «millî» bulunabilir de, «mahallî yahut mes
lekî» çapta herhangi bir vaatte bulunamaz. 

BAŞKAN — Mesela doktordur, tıp fakülteleri
nin çoğaltılması için herhangi bir vaatte bulunama
yacak mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) —- Hayır, 
o tarzda değil. «Hâkimlerin maaşlarını artıracağım, 
doktorların tazminatlarını çoğaltacağım» tarzında; 
yani oyu etkileyici, kendisine oy vermeyi etkileyici 

beyanlarda bulunamaz. 
BAŞKAN — tyi ya, yaptıramaz ise ondan son

ra da yalancı çıkar. O zaten belli olur ve ondan 
sonraki seçimde yalancı çıkar. 

HÂKfM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yalan söylemesin, o amaçlanıyor 
burada. Böyle oy verme potansiyelini çoğaltmak için 
bu yola başvurulmasın isteniyor. 

BAŞKAN — Ağzını kilitleyici bir durum bu. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, dikkat 
buyurursanız, fıkrada, «Adaylar, mensup oldukları 
partinin programı, büyük kongresinin ve yetkili mer
kez organlarının kararları ile partinin seçim bildirisi 
dışında» diyor. Parti seçim bildirisinde ne yapıp, ne 
yapmayacağını yazacak, tüzük ve programı da var. 

Şimdi bir partiye mensup aday adaylarının faz
ladan bir söz söylemesini, partinin seçim bildirisin
de, tüzüğünde bulunmayan vaatte bulunmasını ve 
haksız rekabeti önlemek durumu burada söz konu
sudur. 

BAŞKAN — Eskiden de var mı idi bu? 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Var 
efendim, oradan aynen bu tarafa aldık. «Aday aday
ları, mensup oldukları partinin programı ve genel 
kongresinin ve yetkili organlarının kararlarıyla par
tinin seçim bildirisine aykırı...» 
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BAŞKAN — Bu önseçim idi ama, bunları hep 
önseçimde yapıyoruz değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Genel seçimde değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — «Millî, 
mahallî yalhu't meslekî çapta herhangi bir vaadde 
bulunamazlar» deniyor. Zaten aday yoklamaların-
daki yasakları düzenleyen 37 nci maddede de vardı 
(Danışma Meclisi aynen almış) biz de buraya aldık, 
uygulama >bu tarzdadır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 1973 
değişikliğinde yine aynen kalmış. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, müsaade buyurursanız bir nokta 
var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Birinci 

fıkrada, «diğer nevi» denilmiş. Oraya biz «her nevi» 
desek daha uygun olur kanısındayım. 

Bir de efendim, gene aynı fıkradaki «matbualarla» 
kelimesinin yanına «bantlarla» kelimesinin ilavesini 
öneriyoruz. Bantlarla da propaganda yapılıyor. Açık
lık getirmesi bakımından herhalde iyi olur. 

BAŞKAN — «Diğer nevi»yi sileceğiz? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — «Diğer 
nevi»nin yerine «her nevi» yazacağız. 

BAŞKAN — «...ilanı ve her nevi matbualarla.» 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — «Mat

bualardan sonra, bir de «bantlarla» kelimesini ilave 
edeceğiz. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, «iletişim araçları» di
yeceğiz. 

BAŞKAN — «Bantlar, kasetler...» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Müsaa
de ederseniz, teknik tabirlerinde yanılmış olabiliriz, «ses 
ve görüntü bantlarıyla» diyelim. 

BAŞKAN — «'Ses ve görüntü bantlarıyla» 
Şimdi şöyle olacak: «...el ilanı ve her nevi mat

bualar, ses ve görüntü bantlarıyla propaganda yapı
lamaz.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Her nevi 
matbua» diyelim efendim. «Her nevi matbua, ses 
ve görüntü bantlarıyla...» 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı o şekilde bir kere 
daha okuyunuz. 

i MADDE 43. — Aday yoklamalarına katılan aday 
adayları için propaganda yapmak amacı ile açık 
hava toplantıları, - örf ve âdete göre sohbet toplantısı 
sayılanlar hariç - kapalı salon toplantıları tertiple-
nemez, duvar ilanı, el ilanı ve her nevi matbua, ses 
ve görüntü bantlarıyla propaganda yapılamaz. Bu tür 
toplantılarda başka aday adaylarına karşı kötüleyici 
beyanlarda bulunulması yasaktır.» 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Açık hava toplantısı 
bariyle birinci cümlede «Aday yoklamalarına katılan 
aday adayları için propaganda yapmak amacıyla açık 
hava toplantıları (tire içerisine alınmış) - örf ve âdete 
göre sohbet toplantısı sayılanlar hariç - kapalı salon 
toplantıları» denilmiştir. Hangisine aittir bu? 

BAŞKAN — Kapalı salon toplantısına ait olma
sı gerekir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Açık hava toplantısı 
sureti katiyede yok. Ancak, örf ve âdete müteallik 
toplantıların kapalı salon toplantıları olması gerekir. 

BAŞKAN — O zaman tire içine almayalım onu. 
«Örf ve âdete göre sohbet toplantısı sayılanlar hariç 
olmak üzere kapalı salon toplantıları tertiplenemez.» 
diyelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-
I lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, yoksa 

oraya girmiş olabilir. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

«...toplantıları, örf ve âdete göre sohbet toplantısı sa
yılanlar hariç.» Bir virgülle ayıralım. 

BAŞKAN — «Hariç olmak üzere» diyeceğiz. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet, 

tireyi kaldırıyoruz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Toplantıları» keli
mesinden sonra virgül koyalım. «Örf ve âdete göre 
sohbet toplantısı sayılanlar hariç olmak üzere...» 

BAŞKAN — «...kapalı salon toplantıları tertip
lenemez.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Diğer husus da efen
dim; bazı cümlelerde «aday» kelimesi kullanılmış, bazı 
cümlelerde «aday adayı» deyimi. Bütün «aday» ke
limelerini «aday adayı» diye yazmak lazım efendim. 

BAŞKAN — İkinci fıkranın son cümlesinde 
«Adayların soyadı alfabe sırasına...» göre denmiş, o 

j kelime «aday adaylarının» olacak. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İkinci fıkranın ikinci 
cümlesinde de var efendim. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
îzin verirseniz prensip alarak bütün «aday» kelime
lerini (gözden kaçanlar da dahil olmak üzere) yazar
ken düzeltelim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi ağır ağır okuyalım baştan, 
düzeltiriz. 

«Aday yoklamalarına katılan aday adayları için 
propaganda yapmak amacı ile açık hava toplantıları, 
örf ve âdete göre sohbet toplantıları sayılanlar hariç 
olmak üzere kapalı salon toplantıları tertiplenemez, 
duvar ilanı, el ilanı ve her nevi matbua, ses ve gö
rüntü bantlarıyla propaganda yapılamaz. Bu tür 
toplantılarda başka aday adaylarına karşı kötüleyici 
beyanlarda bulunulması yasaktır. 

Siyasî partiler, tüzüklerinde gösterilmek kaydıyla 
aday adayları için bunların vereceği bilgileri de esas 
alarak aday adaylarının meslek ve sanat hayatların-
daki derece, başarı ve eserlerini, memlekete yaptığı 
hizmetleri gösterir, vesikalık fotoğraflarını taşıyan 
matbualar 'bastırıp dağıtabilir. Aday adaylarının so
yadı alfabe sırasına göre düzenlenecek benzer bil
gileri içeren matbualar sandık 'başlarına asılabilir. 

Aday adayları, mensup oldukları partinin prog
ramı, büyük kongresinin ve yetkili merkez organ
larının kararları ile partinin seçim bildirisi dışında, 
millî, mahallî yahut meslekî çapta herhangi bir va-
adde bulunamazlar ve Türkçeden başka dil ve yazı 
kullanamazlar. 

Aday adayları, önseçimlerde oy kullanacak par
tili üyelere veya yakınlarına maddî çıkar sağlama 
amacı güdemezler; önseçimlerde oy kullanacakları 
etkilemek maksadıyla meşru ve hukuka uygun ol
mayan davranışlarda bulunamazlar.» 

BAŞKAN — Tamam. 
43 üncü maddenin bu son şekli üzerinde başka 

söz almak isteyen?.. Yok. 
43 üncü maddeyi okunan bu son şekliyle oyla

rınıza sunuyorum: KaJbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kuruldaki parti üyesinin görevini yerine getir

memesi 

MADDE 44. — Önseçim günü oy verilmesine 
başlanmazdan önce veya oy verme sırasında ilçe se
çim kuruluna dalhil siyasî parti üyesi görevini yap
mazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine 
siyasî partilerin sıradaki yedek üyesi getirilir. Bu 
da mümkün olmazsa, bu cihet tutanağa geçirilir ve 
eksikler sandık alanı çevresindeki parti üyesi olabil
me yeterliğine salhip ve okur - yazar olanlar arasın
dan ilçe seçim kurulu başkanının seçeceği kimse ile 
tamamlanır. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. 

KEMALETTfN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Maddede geçen «cihet» keli
mesini «husus» yapabilir miyiz? 

, BAŞKAN — Evet, «bu husus tutanağa geçirilir» 
şeklinde olacak. O şekilde düzeltelim. 

Başka söz almak isteyen?.. Yok. 

44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 
Müşahitler 

MADDE 45. — önseçim sırasında siyasî parti
lerin birer müşahidi, kendi partilerine ait sandık ba
şı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilir. 
Önseçimde aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık 
başında bulunamazlar. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

16.20 de tekrar toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 

..<... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.17 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiraî Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

3. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/624 M. G. Konseyi : 1/486) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 333; M. G. Konseyi S. Sayısı : 562) (Devam) 

BAŞKAN — İkinci oturumda 46 ncı maddeye 
kadar gelmiştik. Şimdi, 46 ncı maddeden itibaren 
görüşmelere devam ediyoruz. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Oy pusulası 

MADDE 46. — Siyasî partiler, Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığı ile ilgili il seçim kurulu başkan
lığına 40 inci maddeye göre bildirdikleri aday aday
ları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak il ve 
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına yeteri kadar zarf 
ile birlikte verirler. İlçe seçim kurulu başkanlıkları 
oy pusulalarını ve zarfları mühürledikten sonra, se
çim günü sandık başkanlıklarında hazır bulundurur
lar. 

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık ku
rulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi oy 
pusulasını, sandık kurulu başkanlığının mühürü ile 
mühürledikten sonra verir. 

Partili seçmen, aday adaylarının karşısına işaret 
koymak suretiyle tercihini kullanır. İşaretleme o se
çim çevresinin çıkaracağı milletvekili adedinin iki 
katını geçemeyeceği gibi, bu sayının yarısının bîr 
fazlasından da eksik olamaz. Bu sayılar tamsayı 
değilse kesir dikkate alınmaz. İşaretlemede yukarı
daki fıkrada belirtilen miktar ve nispetlere uyulma
ması oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirir. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu madde esas seçimde uygula
nacak ana kuralların temelini burada atmış bulun
maktadır. Tabiî, bu siyasî partiler, kendilerine mü
racaat eden aday adaylarının listelerini içeren oy 
pusulalarını çoğaltarak il ve ilçe seçim başkanlıkla
rına yeteri kadar zarf ile birlikte verecekler. İlçe se
çim kurulu başkanlıkları da, özellikle oy pusulala
rını ve zarfları mühürledikten sonra, seçim günü san
dık başkanlıklarında hazır bulunduracaklar. Esas se
çimlerde olduğu gilbi sandık kurullarında bulunan 
kişiler bunları partili seçmenlere verecek ve onlar da 
kapalı yerde bunları işaretlemek suretiyle tercihlerini 
göstereceklerdir. Tabiî işaretlemenin yarıdan bir faz
la olmasındaki kasıt şudur : 

Miktar daha az düşünüldüğü takdirde konu su
iistimal edilebilir, özellikle tek aday üzerinde ısraren 
dururlar. Konu suiistimal edilmesin diye, göstere
cekleri adayın yarısını geçme koşulu öngörülmüş
tür. 

BAŞKAN — Ben de onu, zapta geçsin diye sora
caktım. 

Mesela beş milletvekili çıkarılacaksa on aday 
adayı işaret edilecek. Eğer beş kişiden bir eksik ola
rak, dört kişiyi işaretlerse, geçersiz olacak değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — EVet 
o geçersiz oluyor. 

BAŞKAN — Eğer dört kişiyi işaretlerse geçersiz 
olacak. Yani çıkaracağı milletvekili sayısı kadarını 
muhakkak işaretleyecek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çıka
racağı milletvekili sayısı kadarını muhakkak işaret-
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leşin murat ediliyor. Hiç olmazsa yarıdan bir faz
lasını işaret etsin. 

BAŞKAN — Yani on aday adayının yarısı beş 
olduğuna göre altı aday adayını işaretlesin mi de
mek istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ha
yır, beş ise üç tane işaretlesin. 

BAŞKAN — Hayır; ben de onun için sordum. 
İşaretleme, o seçim çevresinin çıkaracağı millet

vekili adedinin iki katını geçemeyeceği gibi, bu sa
yının yarısının (bir fazlasından yani, onun yarısı beş, 
bir fazlası da altı oluyor. 

'Bu 'bakımdan zapta geçsin diye sordum. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Mak
sat, bu sayı suiistimal edilmesin Sayın Cumhurbaş
kanım. 

Özellikle bazı menfaat dağıtımları söz konusu 
olabilir. Oylar tek aday üzerinde temerküz edebilir; 
onu bertaraf etmek için mutlaka yarıdan bir fazla
sının işaretlenmesi gerekir. 

BAŞKAN — «Bu sayının yarısının» demektense, 
«o bölgeden çıkarılacak milletvekili adedinden bir 
fazlasının» desek, belki daha doğru olurdu. Mese
la, bunu Sayın Öztrak yanlış anladı. Öyle de anlaşı
labiliyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İşlem, 
'buyurduğunuz tarzda oluyor; çünkü, yarıdan bir 
fazlası, çıkaracağı milletvekili sayısından bir fazlası 
demektir. Bir bakıma aynı ifade oluyor, ama... 

BAŞKAN — «Bu sayının» dediği, o «iki katı» 
dediğidir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Milletvekili sayısın
dan daha fazla olamaz efendim. 

DEVLET BAKANİ İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım 'bir de şu var; çıkacak milletvekili 
sayısından bir fazlasını işaret etmek de 'biraz tuhaf. 

BAŞKAN — Bir tane fazla niye işaretlesin? Tam 
sayısı kadar işaretlesin; mesela beş tane ise, beş ta
nesini işaretlesin. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ondan az olmasın. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Fer
dî işareti koyarken birinci, ikinci, üçüncü diye ko
yamıyor, sadece zarf koyuyor. Sadece zarf koydu
ğuna göre -pratik düşünecek olursak- tamam, bir 
katının fazlasını koyabilecek, beş ise on işaretleye-
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cek. Eğer beş milletvekili için ille altı işaretle dersek, 
ön seçimlerde iyi adayları düşürebiliriz. Çünkü mec
buren işaretleyecek, aksi takdirde geçersiz oluyor. 
işin mantığına baktığımız zaman beşin yarısından 
bir fazlasına işaret koymak şeklinde yorumlamak 
lazım. Çünkü, zaten bir parti bütün sandalyeleri ala
maz ki. O zaman oylardaki dağılım öyle olacak ki, 
kuvvetli olanların, çıkması gerekenlerin gelmesini de 
biz kanunen engellemiş oluruz. Çünkü beş mebus
luk için altı tane işaret koy diyoruz. Zaten o beşin 
ya birini alacak ya üçünü alacak veyahut ikisini ala
cak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu ön 
seçim için. 

'BAŞKAN — Ön seçim de, bir kere aday ne ka
dar ise, o kadarını göstermekle mükellef; beş ise 
beş bildirecek; onun iki mislini bildirecek esasında. 
İki mislini bildirecek, ama iki mislini işaretlememiş-
se, hiç olmazsa çıkaracağı kadar işaretlesin; ondan 
da az olamaz, o beşin de yarısını almayalım, diyo
ruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man bu sayının yarısını diyelim. 

BAŞKAN — Hayır öyle demeyeceğiz; «iki katı
nı geçemeyeceği gibi, milletvekili adedinden de az 
olamaz» diyeceğiz ve «gibi» kelimesinden sonra ge
len «bu sayının yarısının bir fazlasından da» ibaresi 
silinecek. 

'KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
rada Yüce Konseyimizin kabul ettiği husus, çok 
önemli bir husus. Burada iki kat adaya gitmek sure
tiyle partililerin, ki asıl seçmenler hiçbir zaman on
ların paralelinde olmuyorlar, ne olursa olsun iki kat 
yapıyorum ki belki çok değerli bir kişi onuncu sı
rada olabilir, ama ben asıl seçmen olarak onu bi
rinci sıraya getirebileyim. Bu kanunun ön seçim
lerdeki genel esprisi bu. Bu genel espri içerisinde 
mesele mütalaa edildiği zaman, asıl olarak on tane 
işaret edecek. Daha doğru deyimle, o çevrede çıka
cak milletvekili sayısının iki katıdır. Ama yine di
yoruz ki, «iki katını işaretlemiyorsan, bir fazlasını 
işaretle.» yani, diyoruz ki, «genel seçmeni, hiçbir 
zaman partili paralelinde düşünmeye de mecbur et
me.» Buradaki espri de bu. 

BAŞKAN — işte onun için milletvekili adedin
den az olamaz; beş ise beş, yedi ise yedi, altı ise 
altıdır; ama iki misli olacak, altı ise oni'ki, yedi ise 
ondört; esas budur. 
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Şimdi herkes yedi işaretledi diyelim, yine de 
ta'biî oylar bölünecektir, herkes ayrı ayrı isimleri işa
retlemiştir. Sonra bunlar sayılacak; orada çıkacak 
olan beş ise, yine on tane bildirilecek yukarıya. On
lar toeş de işaretlese, yukarıya on bildirilecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Koıîseyi Genel Sekreteri) — Bir nisap yoktur 
efendim. Yirmi'beş kişi içinden on kişi seçecek ya
hut otuz kişi içinden on kişi seçecek. 

BAŞKAN — Ama 'beşten de aşağı yapmasın di
yoruz, yani ne kadar milletvekili çıkaracaksa ondan 
da aşağısını işaret etmesin. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
ana tema Sayın Kâşifoğlu'nun ifade ettiği tarzda. 
İki kat aday prensip olarak, ilke olarak alındığı için, 
mutlaka çıkaracağı milletvekili sayısından fazla işa
ret etsin. Çünkü sayı çoğalsın ki o nispette de kalite 
artsın; o nedene dayalı. 

1 İkinci bir neden de, (buyurduğunuz da olabilir) 
seçime katılacak kişiler oradan kaç milletvekili çı
karacağını ayrıntılı bilemeyebilirler. 

BAŞKAN — Bilmez bir; 'bir de 'tanımaz; tanı
madığı bir insana da niye işaret koysun? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır 
o açıdan yaklaşım yapmadım Sayın Cumhurbaşka
nım. 

Sayıyı bilmeyebilir, kaç kişi işaretleyeceğini de 
şaşırır. «Yarıdan bir fazla işaret edeceksin» dediği
miz zaman, «milletvekili sayısı kadar işaretleyecek
sin» dediğimiz zaman, hep milletvekili sayısı kadar 
işaret eder, bilmez bırakır gider. Yarıdan bir fazla 
dediğimiz zaman uyanır. «Neden yarıdan bir fazla» 
diye. 

BAŞKAN — Hayır, öyle denmeyecek. Bir kere 
iki katını işaret edeceğini bilecek o; «iki katını işa
ret edeceksin ama, şundan da aşağı olmayacak» de
necek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
benim arzım şudur: Milletvekili sayısını bilmeyebilir. 

BAŞKAN — Bilmiyorsa oraya niye geliyor? 
Orada birçok insan var, onlara sorsun. 

O zaman şöyle oluyor: «İki katını geçemeyece
ği gibi, milletvekili adedinden de az olamaz.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Çok ko
lay anlaşılır bir şekle getirmek lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 

Cumhurbaşkanım, çok özür dilerim; madde metnin
de «milletvekili adedinin» diye bir ibare yer almış. 
Kişiler için «adet» denmez «sayı» denir. Müsaade 
'buyurulursa «sayısının» diye düzeltelim, efendim. 

BAŞKAN — Peki, her ikisinde de «sayı» diye
lim. 

Şimdi bu düzeltmelere göre 46 ncı maddenin son 
fıkrasını yeniden okutuyorum : 

«Partili seçmen, aday adaylarının karşısına işaret 
koymak suretiyle tercihini kullanır. İşaretleme o se
çim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki ka
tını geçemeyeceği gibi, milletvekili sayısından da eksik 
olamaz. İşaretlemede yukarıdaki fıkrada belirtilen 
miktar ve nispetlere uyulmaması oy pusulasının ge
çersiz sayılmasını gerektirir.» 

BAŞKAN — Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız, 
buyurunuz. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu maıi-
denin birinci fıkrasındaki bir hususa işaret etmek 
istiyorum. 

Yüce Konsey 40 inci maddeyi kabul buyurdular. 
Bunun altıncı fıkrasında yer alan hükme göre, siya
sî partilerin genel başkanlığı partilerimin, aday aday
ları listelerini, belirtilen gün Yüksek Seçim Kurulu ile 
ilgili il seçim kurulu başkanlığına vereceklerdir. 

Buradaki amaç, Yüksek Seçim Kuruluna verilen 
listedeki isimler ile il seçim kuruluna verilen listedeki 
isimlerin mutabakatını sağlamak, listelerin Yüksek Se
çim Kurulunca ilanı yapıldıktan sonra işte bu 46 ncı 
maddedeki sözü edilen ve çoğaltılıp oy pusulası halin
de kullanılacak listelerin il seçim kuruluna gelmesi 
halinde, evvelce verilen listelere uygun olup olmadığı
nı temin etmek içindir. 

Şimdi bu 46 ncı maddede, «il ve ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarına yeteri kadar zarf ile birlikte verirler. 
İlçe seçim kurulu başkanlıkları oy pusulalarını ve 
zarfları mühürledikten sonra, seçim günü sandık baş
kanlıklarında hazır bulundururlar» hükmü yer al
maktadır. 

Esasında işlemin işleyiş tarzı şudur • Siyasî par
tiler çoğaltılan bu zarfları il seçim kurulu başkanlık
larına verecekler. İlçe seçim kurulu ile siyasî parti
lerin hiç ilgisi yoktur. 11 seçim kurulu aldığı bu oy 
pusulalarını, evvelce verilmiş olan ve 40 inci madde
de belirtilen aday listeleriyle karşılaştıracak, mutaba
katı sağlandıktan sonra kendisi ilçe seçim kurulu baş
kanlıklarına gönderecek ve diğer işlemler böylece de
vam edecek. 
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Buradaki «ilçe seçim kurulu başkanlıklarına» ta
biri fazla oluyor, il seçim kurulu başkanının yapa
cağı işlem yazılmamış, o da noksan kalıyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi siz ilçeye vermesinler mi di

yorsunuz? 
İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku

rulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, siyasî par
tilerin ilçeye vermelerinde hiçbir fayda yok. îl seçim 
kurullarına vermelerinin faydası şudur : 40 inci mad
deye göre verilen liste ile şimdi verilecek olan oy 
pusulalarındaki isimleri il seçim kurulu başkanlığı 
kontrol edecek, mutabık ise kendisi ilçe seçim kurulu 
başkanlıklarına gönderecek. 

Bu madde hükmünü kabul ettiğimiz takdirde, si
yasî parti hem il seçim kuruluna verecek, hem ilçe 
seçim kurullarına verecek, tlçe seçim kurullarının elin
de, evvelce verilmiş bir belge olmadığı için kontrol 
mekanizması olamıyor. 

BAŞKAN — Yani siz «ilçe» kelimesini silelim 
diyorsunuz, öyle mi? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Evet. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
de ederseniz bir hususu arz etmek istiyorum. 

Komisyon çalışmalarında başka bir gerekçeye da
yanarak bu maddeyi düzenlemiştik. 40 inci maddeye 
göre il seçim kurulu başkanlığına verilecek, il seçim 
kurulu başkanı onun tek bir örneğini sırasında ilçeye 
gönderebilir. 500 veya 1 000 adet pusulanın ilçeye 
göndenilme güçlüğüne, o zaman Sayın Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı da katılmışlardı. Partiler de gönder
sin, il seçim kurulu başkanı da tek bir nüsha gön
dersin. Kontrolü mümkün olabilir. 500 veya 1 000 ta
ne listeyi göndermek zorunda kalacaktır; o bakım
dan bu şekilde düzenlemiştik. 

BAŞKAN — Maddenin o kısmını yeniden oku
yorum : «11 ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ye
teri kadar zarf ile birlikte verirler.» 

Buradaki «ilçe» kelimesini çıkarırsak, bu durum
da nereye verecektir? 11 seçim kuruluna verecek. Neyi 
verecek? Yeteri kadar zarf ve seçim pusulalarını. Bu 
durumda il bunları alıp ilçelere dağıtacak. 

Maddenin devamını okuyalım : «ilçe seçim ku
rulu başkanlıkları oy pusulalarını ve zarfları mühür -
ledikten sonra, seçim günü sandık başkanlıklarında 
hazır bulundururlar.» Bu durumda hem ilin hem de 
ilçenin mühürü mü olacak? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Niye iki tane mühür oluyor? 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Kolaylık olsun diye Sayın Cum
hurbaşkanım. 

KEMALETTIN ALlKÂŞÎFOĞLU (Adalet Bakan
lığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, özür di
leyerek bir hususu arz etmek istiyorum. 

Meseleyi ortaya koyabilmek için 40 inci madde
nin altıncı fıkrasını okumak ve incelemek lazım. Mü
saadenizle o kısmı okuyorum : 

«Siyasî partilerin genel başkanlığı partilerin, aday 
adayları listelerini ve seçim çevrelerini önseçimin ya
pılacağı tarihten en az yirmi gün önce saat onyediye 
kadar Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili il seçim kuru
luna bildirir. Kurullarca ilgiliye bir alındı belgesi ve
rilir.» 

(A) partisi «ben 30 ilde, 40 ilde, 67 ilde önseçime 
gireceğim» dediğinde... 

BAŞKAN — İllere birer nüsha veriyor. Yani, böy
le basılı listeler halinde değil, bir nüsha veriyor. Si
yasî partilerin genel başkanlığı veriyor bunu. Parti
lerinin aday adayları listelerini ve seçim çevreleri
ni önseçimin yapılacağı tarihten en az yirmi gün ön
ce saat onyediye kadar Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığına ve dlgili illerin seçim kurulu başkanlıklarına 
bildiriyor, ancak birer nüsha olarak. 

KEMALETTIN ALlKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şimdi görülüyor ki burada ilçe 
yok. Aday adaylarının genel başkanlık tarafından ve
rilen listeleri il seçim kurulunda. Bir örnek verirsek; 
Malatya'da Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, vs., 10 
kişi, aday adayı olarak müracaat etmiştir. Bu liste ne
rede? İlde. Halbuki dönüyoruz 46 ncı maddeye, bu 
listeleri ilçeye veriyoruz. 

BAŞKAN — İl seçim kurulu başkanlığına da ve
riyor. 

KEMALETTIN ALlKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — II seçim kurulu başkanlığına 
da veriyor; ancak daha önce genel merkezden gelen 
liste ilçenin elinde olmadığı için, son olarak verilen 
liste ile ilk verilen liste arasında bir uyum var mı, 
yok mu diye bunu ilçe inceleyecek durumda değil. 
Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanının işaret ettiği 
husus o. O bakımdan, önpe aday adayları listelerini 
Yüksek Seçim Kuruluna verdik, bir; bir de götür
dük Malatya il seçim kuruluna verdik. Daha sonra 
ise, bu listeler, bu sefer basılmış olarak 46 tıcı mad-
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deye göre ilçeye gittiği zaman, en baştaki liste ile bu { 
liste arasında, bir fark var mı yok mu, ilçe bunu bi
lemez. 

BAŞKAN — İl seçim kurulu başkanı bildirsin, 
her şey buraya yazılmaz ki. 

KEMALETTIN ALtKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyorlar ki, il seçim 
kuruluna versin, il en başta ikisi arasındaki uyumu 
belirlesin, il seçim kurulu bunu ilçe seçim kuruluna 
yollasın. 

BAŞKAN — Bir parti bu hatayı yapar mı? Par
ti genel merkezi bütün illerdeki teşkilatından isimleri 
almış, gelmiş Yüksek Seçim Kuruluna bildirmiş ve be
nim listem bu demiş ve ondan sonra da ilçede başka 
türlü basılmış. Bu mümkün değil. O zaman o se
çim iptal edilir. Kaldıki, bu listeler hem Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığına veriliyor, hem de il seçim 
kurulu başkanlığına veriliyor. O ilin seçim kurulu baş
kanı kendisine gelen listelerin birer nüshasını ilçe
lere hemen dağıtsın ve «listeler budur» desin. Yok
sa, basılmış binlerce zarf ve kâğıdı evvela il seçim 
kuruluna, getirecek, il bunu bütün ilçelere, mühürle-
dikten sonra, dağıtacak, tki iş olacak. Neyle dağıta
cak? Halbuki ilçe başkanlıkları var onların, onlar 
versin. Siyasî partiler, hem il, hem de ilçe seçim ku
rulu başkanlıklarına versin. Bu bana daha uygun geldi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bu konuyu Komisyonda müzakere 
ederken Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Sa
yın Kâşif oğlu da bulunuyorlardı. Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı bunu illerin yapamayacağını, ağır bir yük 
altında olacağını, doğrudan doğruya ilçelere partilerin 
göndermesıinin uygun olacağını belirtmişlerdi, bir. 

Ayrıca, bu ilçelere verilen listeler il seçim kurulu
na da verildiği için, il seçim kurulu başkanı ilçeye ve
rilen listeyi kontroldan geçirecek ve hata varsa dü
zelttirecektir. 

Başlangıçta Yüksek Seçim Kuruluna ve il seçim 
kuruluna aynı listeler geldiği için, daha önceki liste
ler ile yeni gelen listeleri il gözden geçirerek kontrol 
edecektir. Bunun aksine bir davranış varsa, o seçim 
iptal edilir zaten efendim. 

BAŞKAN — Evet; iptal edilir değil mi öyle bir 
şey varsa? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — İptal edilir Sayın Cumhurbaşka
nım. 
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Yalnız, müsaade buyurursanız, bir hususu arz et
mek istiyorum. 46 ncı maddenin birinci fıkrasındaki 
«il» kelimesini çıkartıp, «ilçe seçim kurulu başkan
lıklarına yeteri kadar zarf ile birlikte verirler, ilçe 
seçim kurulu başkanlıkları, il seçim kurulu ile muta
bakatı sağladıktan sonra mühürleyerek, seçim günü 
sandık başkanlıklarında hazır bulundururlar» der
sek, yine aynı netice doğar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 40 inci 
madde ile 46 ncı maddenin uyum sağlaması bakımın
dan, 40 inci maddenin altıncı fıkrasına «ilçe» kelime
si koymak lazım. O zaman siyasî partiler aday aday
larının listelerini Yüksek Seçim Kuruluna, hem ile ve 
hem de ilçeye versin efendim. Böyle olunca, buradan 
«Il»i çıkartırız yalnız «İlçe» kalır. Gerçekte Yüksek 
Seçim Kurulu direkt olarak ilçe seçim kurulu ile te
mas eder, onlara talimat verir. 

BAŞKAN — İlin yapacağı işi partiler kendileri 
yapsın. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Binaenaleyh, müsaa
de ederseniz 40 inci madde üzerinde tekriri müzakere 
yapalım, oraya bir «İlçe» kelimesi ilave edelim, oradaki 
«11» kelimesini çıkartalım, düzeltelim efendim. 

KEMALETTIN ALIKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — O zaman ilçe seçim kurulu, ilk 
liste ile son listeye de bakar efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir de 
burada bir kelime eksik galiba; okurken cümlenin 
insicamı bozuluyor. 46 ncı maddenin birinci fıkra
sında efendim, onu düzenlemek lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu sefer 
Yüksek Seçim Kuruluna daha fazla külfet yüklemiş 
oluyoruz sanırım. 

BAŞKAN — Oraya bir «İlçe» kelimesi koyacağız 
değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde 46 ncı madde ile uyum 
sağlayabilmesi için, 40 inci maddenin üzerinde tekrar 
görüşmemiz gerekiyor. 

Sayın Genel Sekreterimizin bu hususta bir tekriri 
I müzakere teklifi var; bu teklifi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Şimdi 40 inci maddenin altıncı fıkrası şöyle ola

cak : «Siyasî partilerin genel başkanlığı partilerimin, 
I aday adayları listelerini ve seçim çevrelerini önseçi

min yapılacağı tarihten en az yirmi gün önce saat on-
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yediye kadar Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili di ve 
ilçe seçim kurullarına bildirir.» Değil mi öyle yapa
cağız? 

O halde, partiler bu listeleri tespit ettikten sonra 
hem Yüksek Seçim Kuruluna, hem illerin seçim ku
rullarına, hem de dlçe seçim kurullarına gönderecek. 

KEMALETTIN ALIKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, başlangıçta çok zor , 
bir görevdir bu. Yani, Hakkâri'nin 600 küsur yerine 
de gitmiş olacak. 

BAŞKAN — Oraya kim gönderecek zaten; Dev
let mi gönderecek? Birisi gönderecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
kurye ile gönderir efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aynı işi vilayet de ya
pacak, Yüksek Seçim Kurulu da yapacak. 

BAŞKAN — O yapmazsa öbürü yapacak bunu. 
Devlet buna uçak tahsis edemez, o da postaya vere
cek yahut birisine verecek, onunla gönderecek elbet
te. Zaten ile kadar gidecek. Bu vazifeyi illere kadar 
verdik, illere kadar gönderiyordu, tle gittikten sonra 
ilçeye göndermek zor bir şey değil ki. Bu şekilde ya
zarsak uyum sağlanıyor. 

O halde, 40 inci maddenin altıncı fıkrasını yeni
den okutuyorum : 

«Siyasî partilerin genel başkanlığı partilerinin, aday 
adayları listelerini ve seçim çevrelerini önseçimin ya
pılacağı tarihten en az yirmi gün önce saat onyediye 
kadar Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve ilçe se
çim kurullarına bildirir. Kurullarca ilgiliye bir alındı 
belgesi verilir.» 

BAŞKAN — Yalnız Yüksek Seçim Kuruluna saat 
onyediye kadar gönderebilir de, diğerlerine ondan ev
vel göndersin; yani en geç o saate kadar. 

Şimdi bu değişiklik üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

O halde, 40 inci maddeyi bu değişik şekliyle ye
niden oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, tekrar 46 ncı maddeye dönüyoruz : 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin ve
rirseniz 46 ncı maddenin birinci fıkrasında; «Siyasî 
partiler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile ilgili il 
seçim kurulu...» diyor, bu kısmı yeniden düzenlemek 
gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Ona, «... Başkanlığına ve ilgili il ve 
ilçe kurulu başkanlığına...» demek lazım. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, o birinci 
fıkrada «... oy pusulalarını çoğaltarak il ve ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarına...» diyor. Bu maddenin birinci 
fıkrasının tamamen çıkması lazım, buna artık ihtiyaç 
kalmadı. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Efendim, birde, «... seçim günü 
sandık başkanlıklarında hazır bulundururlar» ifadesi 
var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, bir de o durum 
var. Mühürlendikten sonra sandık başında bulundur
mayı kastediyor. 

BAŞKAN — Öyle tabiî. 46 ncı maddenin doğru
dan doğruya şöyle olması lazım : «Siyasî partiler, 
40 inci maddeye göre bildirdikleri aday adayları lis
telerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak il ve ilçe 
seçim kurulu başkanlıklarına yeteri kadar zarf ile 
birlikte verirler» şeklinde olması lazım. O birinci sa
tırdaki; «Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ve ilgili 
il ve ilçe seçim kurulu başkanlığına» kelimelerinin si
linmesi lazım. 

Devam ediyoruz; «... verirler. İlçe seçim kurulu 
başkanlıkları oy pusulalarını ve zarfları mühürledik-
ten sonra, seçim günü sandık başkanlıklarında ha
zır bulundururlar. 

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık ku
rulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi oy 
pusulasını, sandık kurulu başkanlığının mühürü ile 
mühürledikten sonra verir.» 

Peki, bir daha mühürleniyor; bu ikinci mühür ne 
oluyor? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, ikinci mühürle mühürleniyor, çif
te mühür. Sandık kurulunun mühürü efendim. 

BAŞKAN — Bu sandık kurulunun mühürü, öte
ki ilçe seçim kurulu başkanının mühürü idi; tamam. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Dışa
rıdan mühürlü oy pusulası temin ederse diye efen
dim. 

BAŞKAN — «Partili seçmen, aday adaylarının kar
şısına işaret koymak suretiyle tercihini kullanır. Işa- > 
retleme o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sa
yısının iki katını geçemeyeceği gibi, milletvekili sayı
sından da eksik olamaz, işaretlemede yukarıdaki fık
rada belirtilen miktar ve nispetlere uyulmaması oy pu-
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sulasının geçersiz sayılmasını gerektirir» şeklinde ol
ması lazım. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Anaya
sa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
«işaretlemede» kelimesinden sonra gelen «yukarıdaki 
fıkrada» yazısı çıkarsa, iyi olur herhalde efendim. 

BAŞKAN — «işaretlemede belirtilen miktar ve 
nispetlere uyulmaması oy pusulasının geçersiz sayılma
sını gerektirir» şeklinde oluyor. Artık «yukarıdaki fık
rada» demeye gerek yok, çünkü fıkranın kendisi za
ten. 

Şimdi 46 ncı maddeyi yeni düzenlendiği şekilde 
yeniden okutuyorum : 

«Oy pusulası 
MADDE 46. — Siyasî partiler, 40 inci maddeye 

göre bildirdikleri aday adayları listelerini içeren oy 
pusulalarını çoğaltarak il ve ilçe seçim kurulu baş
kanlıklarına yeteri kadar zarf ile birlikte verirler, ilçe 
seçim kurulu başkanlıkları oy pusulalarını ve zarfları 
mühürledikten sonra, seçim günü sandık başkanlık
larında hazır bulundururlar. 

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu 
başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi oy pusula
sını, sandık kurulu başkanlığının mühürü ile mühür
ledikten sonra verir. 

Partili seçmen, aday adaylarının karşısına işaret 
koymak suretiyle tercihini kullanır, işaretleme o seçim 
çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katını 
geçemeyeceği gibi, milletvekili sayısından da eksik 
olamaz, işaretlemede belirtilen miktar ve nispetlere 
uyulmaması oy pusulasının geçersiz sayılmasını ge
rektirir.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, «..oy sayısından eksik de olamaz» dersek daha 
iyi olur. 

BAŞKAN — O fark etmez. 
Şimdi bu son olarak düzeltilip okunan 46 ncı mad

de üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Üruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim burada, il 
seçim kuruluna oyların çoğaltılarak verilmesine lüzum 
yok bence. Burada il seçim kurulunu ilgilendirmez, 
ilçe seçim kurullarını ilgilendirir. Çünkü fiilen seçim 
işlerini yürütecek makam ilçe seçim kuruıllandır. ll'e 
ne kadar göndermesi lazım? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — Numune olarak 1 - 2 tane veya yeteri 
kadar verilebilir efendim. 

BAŞKAN — Numune olarak verilmesi daha uy
gun. Yani yukarıdan 40 inci maddeye göre gelen liste 
ile bu listenin arasında bir fark var mıdır, yok mudur 
ona bakması için. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Çoğaltılan oy pu
sulaları» diyor efendim. Siyasî partiler ilçe seçim ku
rulu başkanına, «Sen ne kadar istiyorsun?» diyecek. 

BAŞKAN — Bir liste de onda bulunsun, belki 
kontrol ederler. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Liste 
zaten var efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel, listeyi verdi, ona göre 
çoğalttılar; acaba çoğaltılan liste doğru mu değil mi; 
ona bakarlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, o hususun 
takip konusunu biraz evvel üçe seçim kuruluna verdik. 

KEMALETTlN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Birleştirme işlemi il seçim ku
rulunda olduğu için efendim. 

BAŞKAN — Bulunsun, ona vereceğine göre zor 
değil. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, yalnız bu numune ilave edilmiyor. 

BAŞKAN — Ama, «Ne kadar gönderelim» diye 
soracak; o da, «Bana iki tane, üç tane gönder» di
yecek. Hiç olmaması da olmaz ki; ilçe seçim kuru
lunda var, il seçim kurulunda yok. Daha sonra itiraz 
vaki olduğunda itirazlar oraya gelecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
örneğini de il seçim kuruluna yollayalım. 

BAŞKAN — Gönderilsin, zaten merkez ilçeye 
verecek. O ilin muhakkak bir merkez ilçesi vardır. 

Fıkradan «il» kelimesini çıkarsak bir mahzuru 
olur mu? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — Kalmasında fayda var efendim. Çün
kü orada birleştirilecek; o insanlar mıdır, değil midir? 
itirazlar ona göre ele alınacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, ilçe seçim kuruluna kullanılacak oy pusulası 
kadar zarf gidecek; il ceçim kuruluna zaten gitmez. 

BAŞKAN — O husus önemli değil. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
46 ncı maddeyi bu son okunan şekliyle oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

i 
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47 nci maddeyi okutuyorum: 
Kimliğin tespiti 
MADDE 47. — Önseçimlerde oy vermek için 

parti seçmen kartının gösterilmesi şarttır. Bu belgeyi 
göstermeyenlerden veya belgenin sahibi olduğunda 
tereddüt edilenlerden parti hüviyet cüzdanı, o da 
yoksa nüfus hüviyet cüzdanı istenir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
Son işlemler 
MADDE 48. — Yüksek Seçim Kurulu, il seçim 

kurullarından gelen önseçimle tespit edilmiş parti 
adayları listelerinin tasdikli birer örneğini derhal ilgili 
partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti ge
nel başkanlıkları, 38 inci madde ve parti mevzuatı 
gereğince merkez adayı olarak seçilen parti adaylarını 
bu listelere dahil ederek seçim çevrelerine göre dü
zenleyecekleri parti adayı cetvellerini, kanun hüküm
lerine göre Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde 
bildirirler. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Önseçim evrakının saklanması 

MADDE 49. — Hesaba katılan, katılmayan ve 
itiraza uğramış olan oy pusulaları; sayım ve döküm 
cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanaklarıyla diğer her 
türlü evrak, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları
nın ilanı tarihinden itibaren üç ay süreyle ilçelerde 
ilçe seçim kurulu başkanı ve illerde ile seçim kurulu 
başkanı tarafından saklanır. 

Bu evrak, Yüksek Seçim Kurulunun istemi olmak
sızın hiçbir yere gönderilmez. 

BAŞKAN — Maddenin birinci fıkrasının son kıs
mında; «...üç ay süreyle ilçelerle ilçe seçim kurulu 
başkanı ve illerde il seçim kurulu başkanı tarafından 
saklanır» diyor. 

Peki, illerde merkez ilçe yok mudur? Vardır. Bu
nu nasıl açıklarsınız? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «ilçe 
seçim kurulu başkanı» denince, merkez ilçeyi de kap
sar. 
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BAŞKAN — Fıkrada, «ti seçim kurulu başkanı 
tarafından saklanır» ibaresi de var. O neyi saklaya
cak? Onda saklanacak bir husus yokki? 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı) — Birleştirme tutanaklarının suret
leri vardır, onları saklar. 

BAŞKAN — Peki. 
49 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 
İtiraz hakkı 
MADDE 50. — Seçim ve sandık kurullarının veya 

kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı 
ilgili siyasî parti, o siyasî partiden önseçimde aday 
adayı olanlar veya o siyasî partilerin teşkilat kademe
lerinin başkanları veya vekileri ile parti müşahitleri 
itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — 50 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..^ 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 
Önseçim tutanağı 

MADDE 51. — önseçimlerde, her siyasî parti için 
ayrı ayrı düzenlenecek basılı tutanak kâğıdında o par
tiden aday olmak üzere önseçimde aday olmuş bulu
nanların aldıkları oyların toplamı, rakam ve yazı ile 
belirtilir. Bu tutanak ilçe seçim kurulu başkanı ve üye
lerince imzalanır. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı 
ilgili siyasî partinin merkez karar ve yönetim kurulu 
tespit eder. 

Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökü
müne veya sayımına ilişkin olduğu ve yeniden yapılan 
döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline ka
rar verildiği takdirde, yeniden yapılan döküm ve sa
yım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde önseçimin, önseçim işlemleri 
sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, önseçim ye
nilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar 38 
inci maddede yazılı kurul tarafından tespit edilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutana
ğının iptaline karar verildiği hallerde, tutanakları iptal 
olunan adayların yerine, önseçimde aldıkları oy sıra
sına göre başta gelenlere tutanak verilir. Sırada olan-
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lar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulma- [ 
sı için bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Se
çim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve 
adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. 
Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikâyetler üzerine 
başlamış olan işlemler durdurulur. 

BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? I 

'Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madde

nin başlık kısmı daha evvelki görüşmelerimizde şöy
le düzenlenmişti: «Önseçim tutanağının iptali.» Şim- I 
di ise yalnızca «önseçim tutanağı» şeklinde düzen
lenmiştir. Bu farklılık nereden gelmektedir? 

KEMALETT1N ALÎKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, tutanağın hem dü
zenleme şekli, hem de iptali şekli olduğu için bu şe
kilde düzenlenmiştir. I 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kenar 
başlık iki hususu da (kapsadığına göre, «Önseçim tu- I 
tanağı ve iptali» şeklinde de yazabiliriz. I 

'BAŞKAN — Bu kenar başlık zaten hepsini de I 
kapsıyor. I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bun
dan evvelki görüşmelerimizde, «Önseçim tutanağının I 
iptali terimi dar kapsamlı oluyor; bu şekilde ise ta- I 
marnını kapsıyor» diye buyurmuştunuz; «iptali» te- I 
rimini ide onun için başlıktan çıkarmıştık efendim,; I 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Anayasa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaş- I 
kanım, kenar başlık bu şekliyle muhtevasını da, iti- I 
razını da, hepsini kapsıyor efendim. I 

BAŞKAN — «İptali» terimini de kenar başlığa I 
koyabiliriz; zaten kenar başlığı maddelere dahil de- I 
ğildir. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, kenar başlığını şöyle yaza- I 
'bilir miyiz: «önseçim tutanağı ve tutanağın iptali» I 

BAŞKAN — Evet, uygun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın I 
Cumhurbaşkanım, maddede yalnız «iptal» hususu I 
yok; içerisinde başka hususlar da var. I 

Kenar başlığını isterseniz «Önseçim tutanağı ve I 
yapılacak işlemler» şeklinde de yazabiliriz. Böyle olur- I 
sa daha kapsamlı olur kanısındayım. I 

BAŞKAN — Maddenin kapsamında sadece tu- I 
tanağm verilme şekli; yani tutanak nasıl tutulacak, | 
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nasıl verilecek; bir de tutanak nasıl iptal edilecek, 
bu hususlar var; başka bir şey yok. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tutanağın iptal edilmesi halinde 
yerinin nasıl doldurulacağı hususu da var. O bakım
dan arz ettim efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O hu
suslar «Önseçim tutanağı» teriminin içerisinde ge
çer; diğer husus dse «iptal» dir. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?... Yok. 
51 inci maddeyi kenar başlığının değiştirilmiş şek

liyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum: 
Mahallî seçimler yoklaması 

MADDE 52. — Siyasî partilerin, mahallî ida
reler seçimleri için aday gösterebilecekleri hallerde, 
bu adayların nasıl seçilecekleri ve yoklamalarının na
sıl yapılacağı ilgili kanundaki esaslara göre belirle
nir., 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu 
Kanun aslında milletvekili seçimleriyle ilgili madde
leri düzenliyor, ama partiler ileride mahallî idare
lerin seçimlerine de katıldıklarında mahallî idarelerin 
seçimlerinin nasıl yapılacağına dair kanun çıkacak, 
bunlar düzenlenecek. 

BAŞKAN — Kanun çıkacak, ona uygun olarak 
düzenlenecek? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ta
biî efendim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
evvelce, «siyasî partilerin kanuna göre mahallî ida
reler seçimleri için aday gösterebilecekleri» şeklinde 
yazılmıştı. «Kanuna göre» lafı var orada. 

BAŞKAN — Biz burada da isonuna koyduk; «ka
nundaki esaslara göre» dedik. 

Başka efendim 52 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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53 üncü maddeyi okutuyorum: 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

Disiplin suçları ve cezaları 
(MADDE 53. — Siyasî partilerin disiplin kurul

larınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, par
tiden veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkar
ma cezalarıdır .j 

Disiplin kurullarının vermeye yetkili oldukları di
siplin cezaları ile ıhangi halde ne tür disiplin cezası 
verileceğinin parti tüzüğünde belli edilmesi zorunlu
dur. 

Partinin hangi organ ve mercilerinin kimler hak
kında ve hangi disiplin kurulunda disiplin cezası 
isteminde bulunabileceği ve disiplin cezalarına karşı 
yapılan itirazları incelemeye yetkili üst disiplin kurul
ları ve itirazın usul ve şartları, kanunda belirtilme
yen hallerde, parti tüzüğü ile düzenlenir. 

Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında ve
rilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en geç otuz gün 
içinde ilgiliye tebliğ olunur. 

Bir partiye mensup milletvekilinin; o partinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üyeliğinden ke
sin olarak çıkarılması, partiden çıkarılmayı ve par
tiden kesin olarak çıkarılması da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi parti grubu üyeliğinden çıkarılmayı 
gerektirir. 

Bir üyenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti 
grubundan ıgeçici olarak çıkarılması hakkında verilen 
ceza, bu üyenin ceza süresince gruptaki çalışmalara 
katılmamasını gerektirir. 

Hakkında geçici çıkarma cezası verilen parti üye
si, faaliyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir 
teklif yapamaz. Ancak bu hüküm o üyenin parti tü
züğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve or
ganlarının bağlayıcı kararlarına uyması zorunluğunu 
ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası verilen par
ti üyelerine, parti içinde hiçbir görev verilemez. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Disiplin kurulları üyelerinin seçilmesi 

'MADDE 54. — Siyasî partilerin disiplin kurul
larının üyeleri kongrelerce gizli oyla seçilir. Türki
ye Büyük (Millet Meclisi grubu disiplin kurulu üye
lerinin seçimi, en az iki yıl için olmak üzere, parti 
tüzüğünde gösterildiği şekilde yapılır. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenlen.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum: 
Disiplin kurullarının çalışması 

MADDE 55. — Disiplin kurulları, üye tamsayısı
nın en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve hazır 
bulunanların çoğunluğuyla karar verir. AncaJk 101 
inci maddenin ı(d-l) bendinde gösterilen haller dışın
da, partiden kesin çıkarma cezaları için üye tamsayı
sının çoğunluğunun kararı gereklidir. 

'Disiplin kuruluna sevk edilen partili, yazılı veya 
sözlü savunma hakkına sahiptir. Savunma için süre, 
savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliği tarihinden 
başlamak üzere onbeş gündür. Ancak, seçimlerde 
veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluy
la işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi gündür. 
Savunma süresini geçirenler, savunma hakkından vaz
geçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, disiplin kuru
lu başkanlığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygu
lanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın isten
mesine sebep olan fiiler açıkça gösterilir. 

'BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Ydk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler^. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Disiplin işleriyle ilgili görüşme ve karar yasağı 
MADDE 56. — Disiplin kurullarına sevk yetki

sine sahip ibulunan parti organ ve mercilerinin ka
rarları ile disiplin kurullarınca verilen disiplin ceza
ları hakkında, siyasî partilerin (her kademesindeki 
kongrelerinde görüşme yapılamaz ve bu konularda 
karar alınamaz. 

58 inci madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim? 
Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
57 nci maddeyi okutuyorum: 
Disiplin cezalarına itiraz. 
MADDE 57. — Hakkında partiden veya gruptan 

geçici veya kesin çı'karma cezası verilen parti üyesi, 
bu cezaya karşı, disiplin kuruluna sevkeden organ 
veya merciin veya disiplin kurulunun görev ve yet
kisizliği veya alınan (kararların kanuna, parti tüzü-
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güne ve içyönetmeliğine şekil ye usul bakımından ] 
aykırı bulunduğu iddiasıyla itiraz edebilir. Bu itirazlar, 
kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde, disiplin 
kurulunun (bulunduğu mahallin asliye hukuk mahke
mesine yapılır. Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden 
önce ve en geç otuz gün içinde, basit muhakeme 
usulüne göre inceleyerek karara bağlar; bu karar 
kesindir. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tutanağa geçmesi açısından bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

Aslında disiplin kurullarının esasa müteallik ka
rarlarına itiraz söz konusu değil. 

BAŞKAN — Tabiî değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sadece 
sevk eden merciin yetkili ve görevli olup olmadığı, 
verilen kararın da kanun ve tüzüğe şekil ve usul yö
nünden uygun bulunup bulunmadığı tetkike tabi. 

Zaten disiplin kararlarına itiraz da yargının de
netimine 'bırakılmış olduğu için, bir yerde sevk eden 
makamın veya verilen kararın içeriği yönünden bir 
müzakere söz konusu olmuyor. 

Onu arz etmek istedim efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
57 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum: 
Af yetkisi 
MADDE 58. — Disiplin kurullarınca verilen ce

zaların partinin hangi organı tarafından ve ne şe
kilde affedileceği siyasî partilerin tüzüklerinde gös
terilir. 

BAŞKAN — 58 inoi madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KA'YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tek
rar tutanağa geçmesi için arz etmek istiyorum,; 

Sayın Cumhurbaşkanım, burada, aslında bu Ka
nunda yazılı olan suçları işleyenler için bir af yet
kisi yok. Yine bu Kanunda yazılı olan suçları işle
yenler hakkında bir ceza yetkisi de yok. Kendi tü

züklerinde hangi konularda yasaklar getirmişlerse, 
Tüılk Ceza Kanununda bulunmayan veya bu Ka
nunda bulunmayan, (ki eğer bu Kanunda yazılı ve
ya Türk Ceza Kanununda yazılı ise ayrıca ceza ver
me yetkisi mutlaka var. Dolayısıyla af yetkisi de 
söz konusu değildir. Ama ikendi bünyesi içinde uyar
ma, (kınama, muvakkat çıkarma, daimî çıkarma ce
zası verilmiş ise, zaten suç teşkil etmeyen eylem
ler nedeniyledir, parti tüzüğüne aykırı davranış ne
deniyledir, kendi bünyesi içindedir. Bir af müessese
sini getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Tabiî öyle olması lazım; çünkü 
«Disiplin kurullarınca verilen cezalar» diyoruz biz 
burada. 

Diğer cezalar, mahkemeler tarafından verilecek 
cezalardır. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı). — Za
ten onlar için de af yetkisi yok efendim. 

BAŞKAN — Af yetkisi olamaz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yal
nız tabiî şöyle de bir durum var: Bu Kanunda ön
görülen suçları işlemesi halinde mahkûmiyet olur, 
o suç partiden çıkarmayı da gerektirmeyebilir; ama 
ayrıca disiplin cezası da verilebilir. 

BAŞKAN — Tabiî, o partinin kendi bileceği 
bir husus. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
tabiî efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
58 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir.: 
59 uncu maddeyi okutuyorum: 
Disiplin konusunda tedbir kararı 
MADDE 59. — Partiden geçici çıkarmayı veya 

kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası 
verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti 
organları, tedbir niteliğinde olmalk üzere, disiplin 
kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerin
den derhal uzaklaştırabilirler. 

İlgili, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edil
diği disiplin kurulundan isteyebilir. Bu istek, disip
lin kurulu tarafından yedi gün içinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 
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Maddej/i oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum: 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Parti Defterleri 
Tutulacak defter ve kayıtlar 
MADDE 60, — Her kademedeki parti organları 

üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden ev- I 
ra'k kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demir
baş eşya defteri tutmak zorundadırlar. 

Üye kayıt defteri partiye üye olanların mahalle I 
veya köyleri açıkça 'beli olacak şekilde tutulur. I 

Karar defteri, ilgili organın kararlarını, tarih ve I 
numara sırasıyla ihtiva eder. Kararlar oylamaya ka- I 
tılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan karadan I 
da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetleri baş- I 
kanlık divanı üyelerince imzalanır. j 

Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla I 
gelen ve ıgiden evraik kayıt defterine kaydedilir ve I 
gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnek- I 
leri bu tarih ve numaralar altında dosyalarda sakla- I 
nır.; I 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve ya- I 
pılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı I 
ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri belirtilecek şekil- I 
de geçirilir. I 

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan iba- I 
ret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim ku- I 
rulu başkanı tarafından mühürlernir ve tasdik edilir. I 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyanna- I 
melerinin birer örneği ilçe ve il kademesinde, alfa
betik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir I 
dosyada saklanır. | 

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

Parti genel merkezinde üye kayıt defterlerinin öze- I 
tinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesinhesabın nasıl ha- I 
zırlanıp düzenleneceği parti içyönetmeliğiyle belirti- I 
lir. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz al- I 
mak isteyen var mı? 

Buyurun. I 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Be

şinci fıkrada, «belgeleri belirtecek şekilde geçirilir.» 
deniyor; halbuki «belgeleri belirtilerek geçirilir» de
mek daha doğru bir ifade, «sıra ile ve belgeleri belir
tecek şekilde geçirilir» diyor, «belgeleri belirtilerek 
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geçirilir» denildiği zaman daha sade bir şekilde ifade 
ediyoruz. 

BAŞKAN — «yerlere harcandığı ilgili defterlere 
sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir.» 

Tekrar okutuyorum: 
«Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapı

lan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili 
defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir.» 

BAŞKAN — Efendim, 60 inci madde üzerinde 
başka söz isteyen var mı? 

Buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Birinci 
satır, «Her kademedeki parti organları mahalle ve 
köy esasına göre tutulmuş üye kayıt defteri» şeklin
de olacak. Üye kayıt defterinin mahalle ve köy esa
sına göre tutulacağını belirtmek lazım. 

BAŞKAN — İkinci fıkraya almışlar onu, «Üye 
kayıt defteri, partiye üye olanların mahalle veya köy
leri açıkça belli olacak şekilde tutulur» denmiş. Ya
ni, birinci fıkrada değil, ikinci fıkrada. Birinci fık
radan çıkarılmış, açık olsun diye ayrı bir fıkra ola
rak gelmişti. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Fıkrada açıkça düzen
lenmiş ve defterin mahalle ve köy esasına göre tu
tulacağı belirtiliyor. Elbette öyle yapacağız. Yapı
lırken Fazıl Ahmet Mahallesi kimlerdir, filan köy 
kimlerdir, şeklinde olacak. Yoksa o köyden, o köyden, 
o köyden şeklinde karmaşık değil. 

BAŞKAN — Alfabetik sıraya göre değil, mahal
le mahalle. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mahalle ve köy esa
sına göre efendim. 

BAŞKAN — Ama, öteki türlü de tutabilir, o baş
ka; filan mahallede kimler var, şu köyde kimler var 
dediği zaman, hemen onu bulabilsin. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Partiler kurulları için adayları
nı belirlerken bilhassa bu çok önemlidir. Çünkü ona 
göre kontenjan belirleyecektir. 

BAŞKAN — Çok lazım, tabiî. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üye kayıt defterle
rinde partililerin mahalle ve köyleri açıkça belli olsun 
dedik. Üye kayıt defterleri üyelerin' mahalle ve köy 
esaslarına göre belirtilecek şekilde düzenlenir. 
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BAŞKAN — Evet, «mahalle ve köy.» 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kayıt defterleri ma
halle ve köy esasına göre düzenlenir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — izin verir misiniz efendim; çok 
özür dilerim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Bu hususu Komisyonda incelediği
miz zaman şu tereddütlerimiz oldu; 

Şimdi bir ilçeye yüz tane köy ve mahalle bağlı ol
duğu zaman (Komisyonda düşündük) bir köye iki 
sayfa ayırdığı zaman hiç kimse kayıt olmayabilir veya 
bir üye kayıt olabilir; aksine iki sayfa ayırdığı halde, 
bir büyük mahallede üçyüz kişi kayıt olduğu takdirde, 
bu sefer başka bir sayfaya göndermede bulunacaktır. 
Bu mahzurlardan dolayı. 

BAŞKAN — Ama başka türlü de çaresi yok. Çün
kü köylerden aday seçecek. Kaç köy var, kaç aday 
var ki... 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Hâkim de, yüz tane varsa, yüz 
tane mühür yapacak tabiî, her mahalle ve köy adına. 

BAŞKAN — İlçe genel kuruluna veya il genel 
kuruluna seçilecek üyeler tespit edilirken, mahalleler-
deki ve köylerdeki rakamları bilecek ki ona göre ora
ya, şu kadar adam seçin, diyecekler. Onun için o şart. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, o tarzda da düşündük biz; acaba 
şöyle bir izlenim mi veririz; mahalle ve köy teşki
latı mı kuruyoruz ayrı ayrı defter vermek suretiyle 
diye. 

BAŞKAN — Yok. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNİAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ancak 
buyurduğunuz gibi, daha önce geçen 'bir maddede, il
çelere gelecek delegelerin mahalle ve köy esası üze
rine ve orada kayıtlı üyelerin yüzde ofanı ölçüsünde 
geleceklerini ifade etmiştik. Bu şekil daha kolaylık 
verir uygulamaya. 

BAŞKAN — O zaman, «Üye kayıt defteri mahal
le ve köy esasına göre tutulur» şeklinde olacak değil 
mi?. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, 
mahalle ve köy esasına göre. 

BAŞKAN — Tabiî, şimdiki şekliyle kalırsa, «ma
hallesini ve köyünü de karşısına yazın» manası da 

çıkar bundan, ki istediğimiz o değil. «Üye kayıt def
teri, mahalle ve köy esasına göre tutulur» şeklinde 
olacak ikinci fıkra. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNA'K (lAnayasa Komisyonu Başkanı) — Tabiî, 
defterlerinin tutulmasında bir intizamsızlık olabilir. 
(İsmet Albayın dediği gibi), ama buna rağmen buna 
da katlansınlar artık. 

BAŞKAN — Yalnız onu başa da koyabilirdik, 
şöyle derdik; «Her 'kademedeki parti organları ma
halle ve köy esasına göre tutacakları üye kayıt def
teri, karar defteri genel gider...» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BÂŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yal
nız, yukarıda defterleri saydığımız için, öbür defter
lerin arasında kayıp olmasın diye, bu şekilde yaptık. 
Onların vasıflarını da söylemedik; defterlerde ne bu
lunacağı konusunda da; o bakımdan. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aşağıda belli şekil
de diğer defterlerin de tarifi yapıldığı için... 

HÂKİM ALİBAY «İSMET O'NUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Müsaade ederseniz bir hususu arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Doksan gün evvel partiye kayıtlı 
olmayanlar, yani doksan günden sonra kayıtlı olan
lar seçime katılmayacaklar. Bunu affınıza sığınarak 
arz ediyorum. Tek defter Ve tarih sırasına göre tutul
duğu zaman bunun tespiti, kaçakların önlenmesi çok 
kolay. Bizim endişemiz, bir ilçeye bağlı, özellikle bü
yük ilçelerde, yüz civarında mahalle veya köy var
sa, bu üyelerin kaydedildikleri defterler de doksan 
ayrı sayfa veya yüz ayrı 'bölüm, olduğu zaman, dok
san gün evvel kayıt olup, olmadıklarını ki, partiler 
kaydırma yapabilirler, tespit güçleşir. Ondan endişe 
ettik. 

BAŞKAN — O zaman öteki mahzuru nasıl gide
receğiz?.. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Onu biz şöyle düşünmüştük : İller 
ve ilçeler, köyler ve mahalleler açık açık belirlene
cek. Gerekirse, falanı şu renkte numaralayın, yüz ta
ne köy ve mahalle vafsa karşısına bir hane açıp bir 
numara ile şu şuraya kayıtlıdır şeklinde Yüksek Se
çim Kurulu Başkanı emir verir diye belirttik. Tabiî 
buyurduğunuz gibi olacak; fakat endişemiz, özellikle 
doksan gün meselesinde, çok köy ve mahallesi olan 
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yerlerde kaydırma yapabilirler, kontrol imkânı güçle
şir. 

BAŞİKıAN — Bunu sizin dediğiniz gibi tutarsak, 
bu sefer delege seçiminde altından kalkamazlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Her altı ayda bir za
ten Yüksek Seçim Kurulu altını çizerek, mühürleye-
cek. 

HÂKİM AILBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Kontrol 'bakımından arz ettim. 

BAŞKAN — Sıra ile kayıt ettiği için, her köyün 
sonu 'belli olacak; hangi tarihte?... Şu tarihte; çize
cek, oraya bir mühür basacak. Biraz fazla olacak 
ama... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Say
fa bitince başka bir yere atıf yapacak, «Şu sayfada 
devam ediyor» diye. 

HÂKİM AUBAY ÎSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Yeni bir föy açacak, örneğin, hiç 
olmayan bir föy açacak; bu köyden 30 kişi kayıt ol
du diyecek eski tarihle. 

BAŞKAN — 60 ncı maddenin ikinci fıkrasını de
ğişik şekliyle okutuyorum : 

«Üye kayıt defteri, mahalle ve köy esasına göre 
tutulur.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz aİ-
mak isteyen var mı?... Yok. 

60 ncı maddeyi değişik hu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. * 

61 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

(BİRİNCİ BÖLÜM 
Partilerin Gelirleri 

Gelir kaynakları 
MADDE 61. — Siyasî partiler aşağıda belirtilen 

gelirleri elde edebilirler : 
a) Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üye

lik aidatı, 
b) Partili milletvekillerinden alınacak milletvekil

liği aidatı, 
c) Milletvekili adaylığı için 'başvuranlardan baş

vuru üzerine alınacak özel aidat, 

d) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri ru
muzların satışından sağlanacak gelirler, 

e) Parti yayınlarının satış bedelleri, 

f) Üye kimlik kartlarının ve parti defter, mak
buz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınacak 
paralar, 

g) Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser 
faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, 

h) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler, 
i) Bağışlar. 
(h) bendinde yazılı parti mal varlığından elde edi

len gelirler hariç olmak üzere, diğer bentlerde yazılı 
kaynaklardan elde edilen gelirlerden hiçbir surette 
vergi, resim ve harç alınmaz. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz almak is
teyen?... 

Buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Cumhurbaşkanım, (f) fıkrasındaki üye kimlik kartla
rından elde edilecek gelirleri anladım; ama parti def
ter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında 
alınacak paraları, anlayamadım1. Bunlar partiye ge
lir getiriyor; bu nasıl oluyor?. Mekanizmayı anlaya
madım. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — Genel merkez bastırıyor, 
teşkilatına gönderiyor ve onun üzerinden genel mer
kez bir miktar kâr alıyor. 

BAŞKAN — Kendi teşkilatı zaten. Gelir olmaz 
ki o. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani 
bunun anlamı yok gibi geldi bana, anlayamadım. Par
ti kimlik kartları için doğru; 5 liraya bastırdı, 10 li
raya veriyor; onu anladım da öbürünü anlayamadım. 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Anaya
sa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
partilerde şu şekilde cereyan ediyor : Ayniyet sağlan
ması için bütün defterler genel merkezce muayyen bir 
matbaa ile anlaşmak suretiyle bastırılıyor ve bunun 
üzerine bir kâr konup teşkilata gönderilip satılıyor. 
Bundan da elde edilen bir gelir var; fiu geliri fcasfe^ 
diyor efendim. Eskiden de vardı, şimdi de aynı şe
kilde oluyor. Bütün defterler, makbuzlar aynı tip ol
sun diye. 65 inci madde. 

BAŞKAN — Eskiden de varmış. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bir hususu 
arz etmek istiyorum : Maddenin (c) fıkrasında «mil-
tetvekili adaylığı için başvuranlardan alınacak özel 
aidat» diyor. Milletvekili adayından değil, milletveki
li aday adayından olması gerekir. 

HAVA HAKİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — Aday adaylarından alınır 
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mı bilmyorum; adaylardan alınır, aday olduktan son
ra. 

BAŞKAN — Aday olanlardan alınacak. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik: Konseyi Genel Sekreteri) — Milletvekili aday 
adaylarından alınmayacak mı?... 

HAVA HÂKİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — Adaylarından alınacak 
efendim, aday adaylarından 'değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYN1AK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ön
seçimden öncekilerin ismi aday adayı, öbürleri aday. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, aday aday
larından alınması lazım. 

BAŞKAN — Mesela 7 milletvekilliği için .14 kişi 
başvufmuşsa 14 kişiden alınacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aday adaylarından 
alınması lazım. Milletvekili seçilince zaten ayrıca ve
recek. 

BAŞKAN — Aday adaylarını biraz serbest 'bıra
kalım ki herkes girebilsin. Ondan da alırsak kimse 
seçime girmez. Zenginler yalnız oraya para verir. 
Hiç olmazsa öteki türlü olunca bir ümidi var. Çün
kü aday adayları çok. 

KEMALETTİN ALÎKÂSjîFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, şöy
le arz edeyim : 65 inci maddenin 3 üncü bendi, Sayın 
Orgeneralimin işaret ettiği • gibi, gayet açık : «Aday
lık için başvuranlardan önseçime veya yoklamaya 
girmeden önce alınan özel aidat...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aday adaylarından 
alınacak efendim. 

BAŞKAN — Öyle mi; aday adaylarından mı alı
nacak?. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten başka manası 
kalmıyor. Eski sistem öyle yapılmış. Adaylığını ko
yup önseçime giriyordu ve delegeler seçiyordu. Ama 
şimdi aday adayı olarak giriyor. Binaenaleyh, kaç 
'kişi olursa olsun, milletve'killiğine talip olanlar bu 
parayı verecek. 

BAŞKAN — Tasarının 65 inci maddesinde mi 
efendim?. 

KEMAfLETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım, 
648 sayılı Kanunun 65 inci maddesi. 43 üncü sayfa-
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da : «Adaylık için başvuranlardan önseçime veya 
yoklamaya girmeden önce alınan özel aidat.» 

BAŞKAN — O zaman aday adaylarından alına
cak. 

Bunu ikiye ayırmak lazım : Belki aday adaylığı 
için az bir aidat alınabilir, ama aday olduktan son
ra daha fazla alınabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eskisin
de öyle varmış. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 648 sayılı 
Kanunnun durumu başka. Bir tercih meselesidir. 
Milletvekili adaylarından alınırsa belki 800 kişiden 
alacak, aday adaylarından alınırsa belki 1 500 kişi
den alacak. Partiye bir gelir sağlıyor. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sonra, Sayın Cumhurbaşkanım, 
burada da «başvuranlardan» diyor, «seçilmişlerden» 
demiyor. Bu da aynı neticeyi vermiyor mu acaba?. 
Bakın efendim, «Milletvekili adaylığı için başvuran
lardan...» 

BAŞKAN — «Aday adaylığı» diyelim o zaman; 
ne fark eder?. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, çok özür dilerim, bu genelini ifa
de ediyor. Bizim 64 üncü maddemizde onlardan da 
para alacağımız yazılı. İzin verirseniz, konuyu, ora
ya gelince müzakere edelim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim, ge
nelde ise buraya koyalım. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Buradaki sayıyor. Bunları ay
rı ayrı açıyoruz. Burada sayacağız ki... 

BAŞKAN — Efendim, esas prensipte anlaşalım 
biz. Aday adayından alacak mıyız, almayacak mı
yız?. Alacağız. O halde buraya yazalım. «Aday aday
lığı için başvuranlardan...» Yani o manaya geliyor 
gelmiyor dîye 'kendimizi niye yoruyoruz. «Milletve
killiği aday adaylığı...» 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — «Aday adaylarından» diyelim, 
izin verirseniz. 

BAŞKAN — «Aday adaylığı için başvuranlardan 
başvuru üzerine alınacak özel aidat.» , 

HÂKİM ALBAY İLHAN KÖSEOĞLU (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
bir kimse bir partiye aday adaylığı için başvurmaz 
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efendim; milletvekili adayı olmak için başvurur. O 
başvuru üzerine aday adayı işlemi görür. Buradaki 
yazılış tarzı da ona uygundur. Milletvekilliği adaylığı 
için partiye müracaat eder; 100 tane adam müracaat 
eder; bunlar önseçimde... 

BAŞKAN — Demin anlattık ya, işte onlar aday 
adayıdır. Aday adayları arasından adaylar seçilecek. 
7. kişi seçilecekse, 'belki 50 kişi başvuracak. Bu 50 
kişinin hepsinin ismi aday adayıdır; aday değildir. 
50 kişinin içinden önseçimi kazananlar adaydır. Evet, 
dediğiniz doğru; adaylık için başvuracak ama; aday 
adaylarından... 

HÂlKtM ALBAY İSMET ONUR' (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — «'Milletvekili aday adaylarından 
alınacak özel aidat», 

BAŞKAN — Evet, «Milletvekili aday adayların
dan alınacak özel aidat.» 

HÂlKtM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko-~ 
misyonu Üyesi) — Evet, Seçim Kanununa da uygun 
oldu. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, çok özür dilerim, «başvuranlar» deyimini kul
lanıyoruz; 64 üncü maddede de «Ibaşıvuran» deyimi
ni kullandık. Yani (A) vilayetinden milletvekili ol
mak için başvuran 50 kişi varsa onlardan özel aidat 
alacak parti. 

BAŞKAN — İşte bu da onu karşılıyor; aday ada
yıdır onlar da. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNİAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ora
da 64 üncü maddeyi de böyle düzenliyoruz. 

BAŞKAN — 64 üncü madde gelecek zaten. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, 64 üncü madde geldiği zaman düzenleriz. 
Para alıyoruz zaten. 

BAŞKAN — (e) fıkrasını yeni şekli ile okutuyo
rum : 

«(e) Milletvekili aday adaylarından alınacak özel 
aidat.» 

.KEMALETTİN ALUKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «Başvuranlardan» demeyelim 
mi?. 

BAŞKAN — Aday adayı işte. Başvurmuştur ve 
aday adayı olmuştur. Adaylık için başvurur da ka
bul edilmez belki. Genel merkez belki aday adaylığı
nı reddeder. 

KEMALETTİN ALUKÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ama o zaman parasını geri 
alacak mı?. 

BAŞKAN — Aday adaylığı kabul edilmişse aidat 
ödeyecek. Her başvurudan hemen almasın. Aday 
adayı olduktan sonra, ismi o listeye geçtikten sonra 
verecek parayı. Yani aday adaylığı için başvuran her
kes muhakkak listeye girer mi bu kanuna göre?. Sa
kıncaları vardır, çıkacak; ondan niye para alayını 
ben. 

ORGENERAL NURETTİN BR'SİİN — Aday 
adaylığı kabul edilince parayı da ödesin. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?... Yok. 

61 inci maddeyi değişik bu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 

Giriş ve üyelik aidatı 
MADDE 62. — Parti üyelerinden alınacak giriş 

aidatının miktarı ile üyelik aidatının alt ve üst sının 
parti tüzüğünde gösterilir. 

Her üye, aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı 
ödemeyi partiye girişinde kabul etmek zorundadır. 

Parti üyesi, vermeyi kalbul ettiği aidatın miktarı
nı, parti tüzüğüne uygun olmak şartıyla, kayıtlı bu
lunduğu teşkilat kademesi başkanlığına yazıyla bil
direrek artırabilir. 

Bir parti üyesinin, partiye borçlu olduğu aidatın 
bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, bu kim> 
senin, partinin her kademesindeki kongrelerine de
lege seçilmesini hiçibir suretle engellemez; bu kimse 
hakkında, partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair 
disiplin cezaları uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye 
borçlu olduğu aidatın tamamını ödememiş olan parti 
üyelerinin yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer 
parti görevlerine seçilemeyeceğini veya atanamayacağı
nı belirtebileceği gibi bunların seçimlerde parti adayı 
olmasını yasaklayan hükümler de koyabilir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mad
deyi epeyce değiştirmişler, onu izah etsinler efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkaynak. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- 1 
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Danışma Meclisinden gelen metin
de, parti üyelerinden alınacak giriş aidatının tavanı I 
bin ve yıllık aidat tavanı da 2400 lira olarak tespit edil
mişti. Komisyonumuz bu miktarı, partinin kendi tü
züğüne bırakmayı daha uygun buldu. Böyle bir mik- I 
tan biz tespit etmedik, serbest bıraktık. Her parti 
kendisine üye kaydedilecekler ile, üyelerinden yıllık 
olarak alacakları aidatları kendileri saptasınlar diye 
düşündük. 

BAŞKAN — Vermezse de hakkında bir işlem ya
pamaz, ancak belki aday göstermez; o gibi şeyler. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
o kadar, fazla bir şey yapamıyor. Haklarında bir ta
sarruf, karar yetkisi yok yani. 

BAŞKAN — Sonra zannederim bunu biz konuş
muştuk ve demiştik ki, partiler zaten fazla aidat al
mayı tercih etmezler; çünkü, fazla kişiyi üye kaydet
meyi arzu ederler. Çok fazla miktar koyarsa kimse 
gelmez, üye olmaz. Biz bin, iki bin diye tahdit et
meyelim, partiler belki onun altında da alabilirler. 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tabiî 
her ne kadar orada tavan demişsek de, hiç kimse o 
tavana ulaşmadığı gibi, beş - on lira gibi sembolik 
rakamları yazarlar, onu dahi toplayamazlar. Onun 
için partileri bu konuda serbest bırakalım; çünkü, faz- ı 
la üye kaydedebilsinler diye düşünmüştük. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Gerçi aidatını ödemeyen bir kişi

nin oy kullanması da sakat bir şey. 
ORGENERAL NURETTÎN ERSÎN — Efendim, 

daha evvelki maddede bu konulara temas etmişiz. 
BAŞKAN — O zaman, «Nasıl olsa para vermi

yorsun, gel şuraya kayıt ol» diye herkesi kaydederler. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öteki 
hükmü herhalde şundan koyduk efendim: Bir tesadüf 
unutma olmuştur, tam oy kullanacağı zaman gidip 
alacaklar, toplayacaklar beraberken. Yoksa, bizde 
derneklere aidatlar pek ödenmez, daha ona alışma
dık. Öyle olduğuna göre, bir an toplanmamış, unu- | 
tulmuştur, tam kongre günü, «Sizler sizler yatılma
dınız» diye bir grup öteki grup üzerinde hâkimiyet 
kurmasın diye, zannediyorum, geçen sefer o yüzden 
bunu bıraktık. Zaten bu paraları sembolik olarak alı
yorlar. Çoğu kez, onun parasını başkaları; milletve
kili veya partinin üst kademesindekiler öder diye J 
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nakletmiştik. O bakımdan bunun kalmasında yarar var. 
Aksi takdirde ileride birtakım oyunlar çıkabilir. 

BAŞKAN — Neyin kalmasında?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani, 

ödemeyenler oy kullanamaz, katılamaz diye, yani oyu
nu kullansın. 

BAŞKAN — Kullansın bir şey demiyorum da, 
partiye üye olmanın bazı mükellefiyetleri var, on
ları da yerine getirsin. Gidip oraya ilk kayıt olur
ken para verip de, ondan sonra bir daha vermeyen 
bir kimse de nasıl üye oluyor, anlamadım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Müey
yidesi var, bazı görevlere gelemiyor tabiî. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Dernekler Kanununda, bizim 
son olarak 120 liradan 1200 liraya kadardı. Onun 
bize göre 1200 liradan 12 bin liraya kadar olarak dü
zenlenmesi yerinde olacak. 

BAŞKAN — Hayır, zaten evvelkinde de tavan 
vardı, taban yoktu, değil mi? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Biz 
tavanı kaldırdık, almaz da demiyoruz, alacak. Ala
cak da, tavanı serbest bıraktık. 

BAŞKAN — Tavan koysak da zaten onun altın
da kalıyorlar. Bu zor bir şey tabiî, partilerin kendi 
üyelerine tespit edeceği aidatı belirlemek zor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir de 
aidatı ödemeyecek durumda olanlara ait bazı hü
kümler vardı, bunları çıkarmışlar. Yani, verirse, ve
remezse falan sıkıntıya düşer. 

BAŞKAN — Onu konuşmuştuk. Ancak; «aida
tın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, bu 
kimsenin partinin her kademesindeki kongrelerine 
delege seçilmesini hiçbir suretle engellemez» diye 
hüküm koymuş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Acaba şöyle düşü
nebilir miyiz Sayın Cumhurbaşkanım:., Aidatın bir 
kısmını veya tamamını ödememiş olması, halinde 
hakkında partiden çıkartma, üyelikten çıkartma gibi 
disiplin cezalan uygulanmasın; ama bunun dışında, 
bu kişinin her kademedeki kongrelere iştiraki garip 
bir şey oluyor. Binaenaleyh, kongrelere iştirak hu
susunu çıkartalım. İzin verirseniz, «hakkında, parti
den çıkar'tma ve geçici çıkartmaya dair disiplin ce
zaları uygulanmaz» diyelim, o kadar efendim. Bu 
kongreye iştirak ettirip ettirmeyeceği hususunu parti 
tüzüğüne bırakalım. 
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BAŞKAN — Peki, kayıt olanla, olmayan ara- I 
smda ne fark olacak? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Kayıt 
olmayan, kongreye katılamayacak. I 

'BAŞKAN — Katılamayacak; kayıt olan partiye 
girerken bir 50 lira vermiş, ondan sonra bir daha da 
vermemiş, aidatını 'hiç vermemiş, o katılıyor. Birisi de 
kayıt olmamış, o giremiyor. Aradaki, bir 50 liralık 
fark mı? I 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, çok özür dilerim, bir partiye kayıt olmak as
lında parayla ölçülmez. Bu bir inanç meselesi, bir 
partiye hizmet meselesidir. O itibarla, para ile, par
tiye üye olmayı birbirinden alırmak lazım. Bu as
lında, partiye gelir sağlama nedenine dayalı bir pa
ra istemedir, partiye bağlı olma nedenine dayalı 
değil tabiî. Üye olmuş olmanız, o partiye inandığı
nızı gösterir. «'Ben para vermezsem, 'beni üyelikten 
silin» diye bir şey söyleyemezsiniz. Zaten burada bir 
kısıtlama getirmiş; «Partiden ihracı gerektirmez, di
siplin cezası verilmez, partinin kademelerinde görev 
alamaz, sadece delege olur» diyor. 

BAŞKAN — Delege, işte bunun da faydası var, 
bu seçimlere katılacak. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Aksi 
halde, tabiî, seçimlerdeki tabanı azaltabilir. 

BAŞKAN — O zaman aidat vermeyenlerin hep
sini silerler, eski delegelerden daha da az bir insan 
olur. Onun da, o mahzuru var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, bazısı ihmal etmiştir, son günde de bir emri
vaki ile karşılaşır, falan. Bunları önlemek için, tü
züğe bırakmakta yarar var. 

BAŞKAN — Zaten dördüncü fıkraya da, «parti 
tüzüğü, partiye borçlu olduğu aidatın tamamını öde
memiş olan parti üyelerinin yukarıda sayılanlar dı
şında kalan diğer parti görevlerine seçilemeyeceğini 
veya atanamayacağını belirtebileceği gibi, parti ada
yı olmasını yasaklayan hükümler de koyabilir.» hük
münü getirdik. I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, tabiî bunun aksi de varit olur. Şöyle ki: Par
tiye üye olacağını bildirecek; kayıt oldu, girdi; fakat 
bu partide bir hizip taraftarı, hizipçi bir adam; mev
cut olan parti yönetimine muhalif. Her kongreye I 
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delege seçiliyor, her kongreye delege olarak gidiyor. 
Orada kıyamet kopartıyor. Fakat partiye karşı hiç
bir vecibesini yapmıyor. Onun da belki partiye karşı 
cevîbesi, işte üç beş kuruş para vermesi. Bunu ver
meyen bir insanın, kongrelerdeki partinin temel ya
pısını teşkil eden ve partinin varlığı hakkında ka
rar alan bir üniteye böyle yapmak imkanına sahip 
haliyle. Bunu bırakalım, evet bundan dolayı çıkart
masın, kaydını da silmesin; ama parti tüzüğü bu 
adamı sokup sokmayacağı hakkında karar versin. 
Bir de bu var efendim; partinin içinde böyle bir
kaç tane mikrobu da saklamış oluruz, bu maddeye 
göre. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, zaten konuyu tüzüğe bıraktık. Önce tavan 
koymuştuk 1 000 lira ve 2 400 lira diye; tabanını 
hiç söylememiştik. Partiler genelde bunu toplamı-
yorlar efendim. Böyle hizipçilik yapan veya partiyi 
eleştirecek kişi, o parayı yatırır da gider oraya. Eğer 
kongrelere delege seçimi yok ise... 

BAŞKAN — Eskiden de bu böyle miydi? 
HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Anayasa Komisyonu Üyesi) EVet efendim, eski 648 
numaralı Kanunda da aynı idi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ama, 
emrediyorsanız, yine para miktarlarını koyalım efen
dim. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, Dernekler Kanununa göre, ai
datını yatırmayanlar dernekler de kongrelere işti
rak edemez. Eski Dernekler Kanununda da var, 
yeni hazırladığımız Dernekler Kanununda da var. 
Hiçbir kongrede oy kullanamaz. Partilere üye olan
lar aidatlarını versinler, kongrelerine, seçimlerine 
iştirak etsinler. Bu memleket için daha hayırlı olur. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Ma
dem «Dernekler Kanunu uygulanır» diyoruz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAH1NKAYA — Ha
yır efendim, şimdiye kadar bu şekilde uygulamışlar; 
ama bunun esası nedir efendim, neye dayanıyor ki, 
böyle kongrelere kadar delege seçiyorlar, çıkarmı
yorlar, ceza da vermiyorlar? 

BAŞKAN — Maksat partide kayıtlı adam çok 
olsun, parayı vermiş vermemiş düşünmüyor. 

ADALET BAKANI RIFAT BEYAZrT — Hat
ta, partilerden para alıyordu onlar. 
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BAŞKAN — Eskiden Devlet yardımı vardı, şim
di DeVlet yardımı yok. 

ADALET BAKANI RIFAT BEYAZIT — Dev
let yardımı vardı, bağışlardan da para alıyordu. 

BAŞKAN — Yalnız milletvekili seçilenlerden 
alacak, bağışlardan alacak. Binaenaleyh, partilere 
kaydolanlar aidatlarını versinler ki, üyelikleri belli 
olsun. 

ADALET BAKANI RIFAT BEYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, elimizde bulunan Seçim Ka
nunundaki şöyle bir hüküm var: «Bağımsız adaylar, 
aday olmak istedikleri seçim çevresinin il seçim ku
rulu başkanlığına başvururlar. Bağımsız adaylık 
için başvuranlar, gerekli belgelerle birlikte en yük
sek derecedeki devlet memurunun brüt iki aylığı ka
dar para yatırırlar.» Bu bağımsızlar için, milletvekili 
adayı olmak için. 

Yani elimizdeki Seçim Kanunu bugün böyle. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen

dim, onun adına müstakil pusula bastırılıyor, onun 
için. 

BAŞKAN — Bu maddeyi Komisyon geri alsın. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Peki 
efendim, geri alalım. 

Şimdi görüşler belirlendi. Bir miktar para ko
yalım. Parasını ödemeyenler için birtakım kısıtlı-: 
lıklar getirelim. 

BAŞKAN — Mesela, % 50 sini veya şu kadar 
miktarını ödemeyenler delege seçilemezler, diyelim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, miktarını da koyalım mı, mik
tarı da konsun mu? 

BAŞKAN — Tamamını değil de, mesela... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öde

memekte müeyyide koyalım da, miktarını tayin et
meyelim; tayin edilince, zamanla küçük kalıyor. 

BAŞKAN — Ne diyelim; «ödemeyenler» mi di
yelim? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mik
tarın tayinini tüzüğüne bırakalım; ama tüzükte ön
görüleni ödemeyenler için müeyyide koyalım den
mişti. 

BAŞKAN — Ama her parti, tüzüğünü kendisine 
göre başka başka yapar. Bir parti tüzüğünde aidatını 
hiç ödemeyenler için bir hüküm koymaz, öteki par
ti tüzüğünde ceza getirici bir hüküm koyarsa, «o 
parti parasını vermeyenlere hiçbir şey yapmadığı 

halde siz yapıyorsunuz» diye, itirazlarla karşılaşır 
ve kötü duruma düşer, o da değiştirir tüzüğünü. 
Onun için hepsi aynı olsun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sa
yın Cumhurbaşkanım, çok özür dilerim. Parada yi
ne tavan getirelim mi? 

BAŞKAN — Burada tavan mühim değil, onu 
par'tilerin kendi tüzüğüne bırakalım. Ama o aidatın 
muayyen bir bölümünü... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — «En 
az yarısını ödemeyenler için, o partiye kayıtlı üye
lerin şu görevleri kısıtlanabilir» şeklinde. 

BAŞKAN — Kaydı silinmez, ama delege de 
seçilmez. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim şimdi, «partiye kayıtlı üyenin kaydı silinmez», 
bu bir. Delege olabilir, ilde ve ilçede başkan ve 
yönetim üyesi olabilir, kongrelere katılabilir, büyük 
kongreye katılabilir. 

Bunlardan hangisini kısıtlayalım? Sadece millet
vekili seçimlerinde önseçim delegesi olur; önseçim 
degelesi olsun. 

BAŞKAN — Önseçimlerde rey versin. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ama 
kongrelerde delege olamasın; her kademedeki yöne
time katılamaz sadece. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Yıl
lık aidatını ödemeyenler» diyelim. 

BAŞKAN — Yıllık aidatının asgarî yarısını öde
sin. Yani belki bir aylığını ödememişse onun yüzün
den kısıtlamayalım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yıllık 
aidatının yarısını dahi ödemeyen ön seçimlere ka
tılsın delege olarak; ama milletvekili adayı olmasın, 
bu bir. Kongrede delege olmasın, ki; delege olama
yınca zaten yönetime de giremez. Büyük Kongrede 
de delege olamayacağı için tabiî merkez karar orga
nına da üye olamaz. 

BAŞKAN — Bu suretle de partiler de memnun 
olur, bizim aidatımızda bir garantiye alındı derler, 
değil mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 
efendim. 
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'BAŞKAN — 62 nci maddeyi, bu şekilde değiş
tirmek üzere, Komisyona geri istiyor Komisyon Baş
kanı. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Milletvekili aidatı 
MADDE 63. — Bir siyasî partiye mensup mil

letvekillerinin, ne miktar aidat ödeyeceği ve bu su
retle toplanan paraların grup faaliyetlerine ve parti 
merkezine 'hangi miktarlarda ayrılacağı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi parti gru'bu kararıyla belli edilir. 
Ancak, bu miktarın yıllık tutarı milletvekili ödene
ğinin net bir aylık tutarını geçemez. 

Grubu olmayan milletvekillerinin ödeyeceği aidat, 
yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarın yarısını geç
memek kaydıyla merkez karar ve yönetim kurulun
ca tespit edilir. 

BAŞKAN — O partinin merkez karar ve yöne
tim kurulunca, değil mi? 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, 
'birinci fıkrada «!Bir siyasî partiye mensup» diye baş
ladığı için, o partinin merkez karar ve yönetim ku
rulu oluyor. 

BAŞKAN — Evet, tabiî her partide olacak bu. 
63 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Milletvekili aday aidatı 
'MADDE 64. — Milletvekili adaylığı için başvu

ranlardan alınacak özel aidat, milletvekili ödeneğinin 
net bir aylık tutarını aşmamak kaydıyla parti içyö-
ne'tmeliklerinde gösterilir. 

BAŞKAN — Bu ne için oluyor? Biraz önce aday 
adayı için dedik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu da onu açıyor 
efendim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, miktarı demin arz etmiştim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O ge
nel kaide idi, bu da içinde ne olduğunu söylüyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O za
man bunu biraz açmamız lazım. Çünkü biraz önce

ki maddeyi açmıştık. Şöyle olabilir bu efendim: 
«Milletvekili aday adayı olarak başvuranlardan» ya
hut, «başvuranlardan ka'bul edilenlerden (tabiî, ka
bul şartı da var) alınacak özel aidat milletvekili öde
neğinin net bir aylık tutarını aşmamak kaydıyla 
parti iç yönetmeliklerinde gösterilir.» 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — «(Başvuranlar» demeyelim ar
tık, «milletvekili aday adaylarından» diyelim. 

BAŞKAN — «Aday adaylarından» olacak, çün
kü demin öyle söyledik. «Milletvekili aday aday
larından alınacak özel aidat» demiştik. Yine onu öy
le diyeceğiz. «Başvuranlar» kelimesini kaldıralım, 
«Milletvekili aday adaylarından alınacak özel aidat, 
milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aşma
mak kaydıyla parti iç yönetmeliklerinde gösterilir.» 

Maddenin matlalbı da, «Milletvekili aday adaylığı 
aidatı» olacak. 

64 üncü maddeyi düzeltilmiş şekliyle okutuyorum: 
«Milletvekili aday adaylığı aidatı 

MADDE 64. — Milletvekili aday adaylarından 
alınacak özel aidat, milletvekili ödeneğinin net bir 
aylık tutarını aşmamak kaydıyla parti iç yönetmelik
lerinde gösterilir.» 

ıBAŞKAN — Bu düzeltilmiş şekliyle 64 üncü mad
de üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum : 
Satış bedelleri 
MADDE 65. — Bu Kanunun 61 inci maddesinin 

(d), (e) ve ı(f) bentlerinde gösterilen satış bedelleri, 
merkez karar ve yönetim kurulunun kararı ile tespit 
edilir. 

BAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: .Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bağışlar 
MADDE 66. — Genel ve katma bütçeli daireler

le mahallî idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadî te
şebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen 
yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuru
luşlar, kamu iktisadî teşebbüsü sayılmamakla bera
ber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu 
fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka ve
ya kuruluşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları 
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ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve koo
peratifler siyasî partilere, hiçbir suretle taşınır veya ta
şınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve 
bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz ola
rak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri 
dışında, siyasî partilere aynî hakların devrine dair 
tasarruflarda bulunamazlar. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tü
zelkişilerin herbirinin bir siyasî partiye aynı yıl içeri
sinde bir milyon liradan fazla kıymette aynî veya 
nakdî bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağış
ların, bağışta bulunana veya yetkili temsilcine veya ve
kiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça 
belirtilmesi 'gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksı-
sız siyasî parftilerce bağış kabul edilemez. 

Siyasî partiler, yabancı devletlerden, uluslararası 
kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ül
kelerdeki dernek, grup ve kurumlardan herhangi bir 
surette aynî veya nakdî yardım ve bağış alamazlar. 

BAŞKAN — Yeni partiler kurulacak. Bunların 
kuruluş sırasında paraya ihtiyacı olan olacak. Kurul
duktan sonra bağış vesair yoldan ve yeni adaylardan 
bunu sağlayabilirler. Ancak, kuruluş sırasında parti
lerin çalışacağı binaya ihtiyaçları olacaktır. Henüz 
milletvekili adayları bile kaydedilmemişken, parayı 
nereden bulacaklar? 

Birisi çıkıp da kurulacak bir partiye «(Ben size şu 
binamı muvakkaten verdim» dese parti alamayacak 
mı? Bu hükme göre alamaz. 

(Bu kanunun sonuna geçici bir madde koyarak, 
ilk kuruluş safhasında bu gibi bazı istisnaları tanıma
mız lazım. 

iKBMAUETTİN ALlKÂŞjlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Partiye kiraya verir efendim. 

HAVA HÂKİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — O zaman kiranın Gelir 
Vergisini vermesi lazım. Kira geliri bir milyon lirayı 
aşmamak kaydıyla verebilir. 

IBAŞKAN — Kirayı nasıl verecek? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Parti henüz kurul
madığı ve tüzelkişilik kazanmadığı için, bu kayıtla
ra tabi tutulmaz. 

BAŞKAN — (Kazandığı an ne olacak? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kazandığı andan iti
baren kiralayacak. Sembolik bir kira ile kiralayacak; 
mesela (100 liraya kiralıyacak. 

BAŞKAN — Onun da adı bağış olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kira veriyor efen
dim. 

Binaenaleyh, geçici maddeye gerek yok. Çünkü 
tüzel kişilik kazandıktan sonra ne yaparlarsa yapar
lar. 

Bağış alır veya başka şekilde halleder. Tüzel ki
şilik kazandıktan sonra bu kayıtlara göre kendilerini 
ayarlarlar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tüzelki
şilik kazanmadan önce? 

BAŞKAN — Kazanmadan zaten mesele yok. Tü
zelkişilik kazanmadan bir şey olmaz. Kazandıktan 
sonra da, dediği gibi az bir miktarla kiraya verir. 

HAVA HAtKIfM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
o takdirde vergi dairesi el koyacaktır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O 
olmaz efendim. O olmaz da, bağıştan ödeyecek. 1 mil
yon liraya kadar bağış alma hakkı var ya, tüzelkişi
lik kazandığının ertesi günü birtakım bağışlar alır ve 
o tür masraflarını oradan ödeyecektir. Telefon, işçi 
ücreti, seyahat, kira vesair masraflarını buradan öde
yecektir. Olsa olsa 1 milyon lira rakamının artması 
düşünülebilir, başka bir şey düşünülmez, öteki türlü 
istisna yapılamaz, yanlış olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAİK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu ba
ğış sistemini iyi çalıştırmak koşuluyla, çok özür di
lerim, biraz da suiistimal etmek şartıyla zannediyo
rum ayakta durabilirler. Çünkü, 1 milyon lirayı bir 
kişi verecek, bir aile 10 milyon lirayı, ona bölerek ay
rı ayrı verebilir. 

BAŞKAN — Senede bir defa verecek, ayda de
ğil. 

HÂİKİİM TÜMGENERAL MUZAFFER ,BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sene
de bir defa verecek, ama her fert ayrı ayrı birer mil
yon vereceği için, her aile istediği kadar bu parayı ve
rebilir, 

(Bir de «1 milyonu aşan aynî veya nakdî yardı
mı kimse yapamaz» diyoruz. Zannediyorum ki, bu 
tür binasını veya gayrimenkulunu bilirkişiye bir mil
yon veya daha altında tespit ettirip onu bağışlayabi
lir. Bir de kira müessesesini çalıştırabilir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man Maliye el koyar. 

HÂİKİİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Başka 
çaresi yok. 
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BAŞKAN — O zamanda Maliye yakalar. 
HÂİKİÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYINAK ((Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bunu 
suiistimal etmekten başka çaresi yok. 

ORGENERAL NEGDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — (Bir taraftan kira söz
leşmesi yapar, öbür taraftan aldığı kirayı partiye ba
ğış olarak devreder. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Baş
ka çaresi yok efendim. Nereden açılsa suiistimal eder. 
Bağışta, ilk kurulan partiye bir defaya mahsus fazla 
bağış diye öngörülür mü bilemem ama, o da uygun 
olmaz, o da fena çalışabilir. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum: 

ıKredi ve borç alma yasağı 
MADDE 67. — Siyasî partiler, hiçbir şekilde hiç

bir yerden ve hiçbir kimseden dolayı veya dolaysız 
olarak kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçları-
•»» karşılamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 ün
cü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve 
tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın 
alabilirler. 

BAŞKAN — Sonradan ilave etmiştik bunu değil 
mi? 

DEVLET -BAKANI İLHAN ÖZTRİAİK — Evet 
ilave ettik. Mesela, bina alır, ipotek kaydeder ve son
ra da borcunu öder ve ipoteği kaldırır. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi okutuyorum: 
Taşınmaz mal edinme 
MADDE 68. — ıSiyasî partiler, ikametleri Us 

amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka ta
şınmaz mal edinemezler. Partiler, amaçları içinde ol
mak şartıyla sahip oldukları taşınmaz mallardan ge
lir sağlayabilirler. 

1 !22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu-
i nun 52 nci maddesinin son fıkrası hükmü, siyasî par-
; tiler için uygulanmaz. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

, Buyurun. 
i HÂİKİÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

'KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, şimdiye kadar bunu partiler suiis
timal ediyorlardı. Sadece amaç ve gayelerine uytgun 
mal edinmeyi Komisyonca öngördük; ama bilahara 

| şöyle bir şey daha düşündük: «Partiler amaçları için-
i de olmak şartıyla saihip oldukları taşınmaz mallar-
; dan gelir de sağlayabilirler.» Bu hüküm yer almasay-

di, bir siyasî parti, altında dükkanlar bulunan bir bi-
j nayı satın aldığında bu dükkanları boş bırakmak, ya-
| ni kiraya verememek durumunda kalacaktı, bir. 

İkincisi, dükkânı bulunan bir binayı satın alama
mak durumuyla karşı karşıya kalacaktı. İBu hüküm 
ile buna imkân sağlanmıştır. 

Bir de derneklerde istisnaî bir hüküm vardı. Der
nekler amaç dışı malı ancak Bakanlar Kurulu kara
rı ile edinebilirlerdi. Hükümetler bunu suiistimal et
mesin diye 52 inci madde ile o yasağı da getirdik. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum: 
Gelirlerin sağlanmasında usul 
'MADDE 69. — IBir siyasî partinin bütün gelirle

ri, o siyasî partinin tüzelkişiliği adına elde edilir. 
Siyasî partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat ka

demelerinin gelirleri, parti merkez karar ve yönetim 
kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. 
Bastırılan ve parti teşkilat kademelerine gönderilen 
gelir makbuzlarının seri ve sıra numaralarına ait ka
yıtlar parti genel merkezinde tutulur. Parti teşkilat 
kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dola
yısıyla parti merkez karar ve yönetim kuruluna kar
şı malî sorumluluk taşırlar. 

'Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlan
dığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenle
yenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip 
koçanlarında yer alır. 
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Makbuzların asıl kısımlanyla dip koçanlarında ay
nı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarının 
saklama süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme 
kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren 
beş yıldır. 

BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

• II H<W 

20 . 4 . 1983 O : 3 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiş olduğundan, yarın saat 10.00'da 
toplanmak üzere bugünkü birleşimi burada kapatıyo
rum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 18.00 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

141 İNCİ BİRLEŞİM 

20 Nisan 1983 Çarşamba 

Saat : 10.00 
I. — KANUN TASARI VE TEKlİFLERt 

II. — 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin (Birinci Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Danış
ma (Meclisince Kabul Olunan 'Metni ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mecli
si : 2/89, 2/1110; (M. G. Konseyi : 2/114) (D. Mecli
si S. Sayıları : 355, 381 ve 355 ve 3181'e 1 inci Ek; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 568) 

2 — 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Da
hiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin De 
ğıştirilmesi Hakkında (Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 

Konseyi içişleri Komisyonu Raporu. i()D. Meclisi : 
l/ı629; M. G. Konseyi : 1/493) (D. Meclisi S. Sa
yısı : 354; M. G. Konseyi S. Sayısı: 569) 

3. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güven
lik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (İD. Mec
lisi : 1/624; M. G. Konseyi : 1/486) (D. Meclisi S. 
Sayısı: 333; M. G. Konseyi S. Sayısı: 562) 

4. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1 /235) 

5. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu Tasarısı. (1 /2İ36) 

6. — 1475 Sayılı İş Kanununun IBazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 568 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Ka
nunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tekliflerinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 

2 /89, 2 /110; M. G. Konseyi : 2 /114) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 355 ve 381'e 1 inci Ek) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 19 Nisan 1983 

06-3243, 06-3605 
(2/89, 2/110)/3674/4215 

Konu : Kanun Teklifi. 

MİLLİ GÜVENLtK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 Nisan 1983 tarihli 85 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fık
rasının A/l inci Bendi ile Aynı Fıkranın D Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ekte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.3.1981 gün ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
A/l inci bendi ile D fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

îçtüzü'k hükümlerine göre gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
Abdülbaki CEBECİ ve Arkadaşları 

Abdülbaki CEBECİ Fikri DEVRİMSEL Mustafa ALPDÜNDAR 

Serafettin YARKIN Remzi BANAZ Orhan CİVELEK 

Bahtiyar UZUNOĞLU Cahit TUTUM Feridun S, OÖÜNÇ 

Aydın TUĞ Ayhan FIRAT Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Muzaffer ENDER Avrû MÜFTÜ OĞLU Necmettin NARLIOĞLU 
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Kamer GENÇ 

Kâzım ÖZTÜRK 

VaHap GÜVENÇ 

Hamdi ÖZER 

Türe TUNÇBAY 

Turgut TAN 

Orhan BAYSAL 

Muzaffer SAĞ1ŞMAN 

Zekâi DİNÇER 

Güngör ÇAKMAKÇI 

Avni ŞAHİN 

Mazhar HAZNEDAR 

Nermin ÖZTUŞ 

A. Ali GİRMEN 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Salih İNAL 

Mehmet AY D AR 

Yavuz ALTOP 

Tülay ÖNEY 

Feridun GÜRAY 

Halil Erdoğan GÜREL 

Hayati GÜRTAN 

Nurettin AYAN OĞLU 

Erdoğan BAYIK 

Aydemir AŞKIN 

Necdet GEBOLOĞLU 

Halil ERTEM 

Turgut ORAL 

Cemil ÇAKMAKLI 

Halit ZARBUN 

İsa VARDAL 

Evliya PARLAK 

H İbrahim KARAL 

Teoman ÖZALP 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

İsmail ŞEN GÜN 

TaHdoğan TOKGÖZ 

Beşir HAM İT OĞULLARI 

Cavidan TERCAN 

Özer GÜRBÜZ 

S. Necdet ÖZDOĞAN 

Muhsin Zekâi BAY ER 

Utkan KOCAT ÜRK 

Zeki YILDIRIM 

B. Sami DAÇE 

Yılmaz ÖZMAN 

Nihat KUBİLAY 

GENEL GEREKÇE 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, adından da anlaşıldığı üzere iki anlamı vardır: 
Temel olan ve Ulusallığın ağırlığını taşıyan anlamı Egemenliği Türk Ulusunun, kayıtsız, şaftsız, eline 

aldığı gün olmasıdır. Bayramın bu anlamında Türk Ulusu kutsallık göstermektedir. 

İkincil (tali) anlamı, geleceğin büyükleri olacak Türk çocuklarının körpe beyinlerinde Ulusal Egemen
lik bilincini yaratmak amacını gütmektedir. 

Atatürk, Ulusal Egemenlik gününü, aynı zamanda, çocuk bayramı yapmakla pedagojik bir düşünceye 
dayanmıştır. 

23 Nisan gününün, Büyük Millet Meclisinin açılış günü olarak Ulusal Egemenlik bayramı anlamında 
kabulü, 23 Nisan'ın Millî Bayram addine dair 112 sayılı kanunla olmuştur. (Ceride-i-Resmiye ile neşir ve 
ilanı 2 Mayıs 1337-No. 13) 

MÜUÎ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 568) 
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Adı geçen Kanunun Saruhan mebusu Refik Şevket (tnce) ve arkadaşları tarafından 23 Nisan 1921 de 

verilen teklifinde, ve aynı gün görüşülmesi sırasında hatiplerin belirttikleri bu bayramın Ulusal ve kutsal 
anlamı bugün de o günkü.coşku ile ruhlarımızı doldurucu niteliktedir: 

Kanun teklifinde aynen şu cümleler vardır : 
«Yüce ve Kutsal Millî tarihe başlangıç olan 23 Nisan gününün Ulusal bayramlardan sayılmasındaki isa

bet ve zorunluluk yüce kurulunuzun bilgisi içindedir, İkinci yıl açılışının ilk günü olan bu ulu günü Ulusun 
anısında yaşatmak için, aşağıdaki kanunun kabulünü ve bugün başka hiçbir madde görüşülmeyerek 'kabu
lünde herkesin müttefik bulunduğu bu esasın komisyonlara gitmesinden vazgeçilerek hemen bu oturumda 
ve ivedilikle kabulünü öneririz.» 

Bir hatip, 'bugünün anlamını şu sözlerle dile getirmiştir : 
«Yalnız Türklerin, yalnız Anadolunun değil, bütün tslam Dünyasının yaşamını, geleceğini kurtaracak bir 

Ulusun temelleri 23 Nisan da atıldı. 23 Nisan günü; Bu Ulusun, özgür ve bağımsız Anadolunun sonsuza 
değin 'bir bayramıdır» 

Başka bir hatipte şunları söylemiştir : 
«Efendiler, Ulusal amacımızı elde etmek için attığımız adımın onur ve saygısına, bunu bir kutsal tarih

le saptamakla yükümlüyüz. Efendiler, karşımızda bir Ermenistanı yokettik. Saldırılarını engelledik. Efendi
ler, yüreklerimizde zafer azmini öyle güçlü inanç ile yaşattık ki, bütün bu onurların, bütün bu başarıların 
ilk başlangıcı 23 Nisan'dır, Saygın kuruulnuzdan bu teklifin oybirliği ile kabulünü rica ediyorum.» 

Konunun otoritesi olan bilim adamlarımız da 23 Nisan'in yalnızca İlkokul çocuklarının şenlik günü 
yapılarak genel tatil günlerinden sayılmamasını içtenlikle ve bilimsel olarak eleştirmişlerdir. 

Kamuoyu dediğimiz yurttaş vicdanı da, kanuna saygı duymakla birlikte, 23 Nisan resmî bayramının 
genel tatil günlerinden sayılmamasını hiçbir gerekçe ile temellendirilemeyecek bir yasal işlem olarak gör
mekte, üzüntü duymaktadır. Nitekim 23 Nisan 1982 günü düzenlenen özel gündeme göre, Genel Kurulu
muzda konuşmalar yapan, 5 değerli arkadaşımız bu büyük günün yukarda özetlenen Ulusal ve Kutsal an
lamını dile getirmişlerdir. 

Fakat sözkonusu 2429 sayılı yasanın gerekçesinde, 8 inci paragrafında, «Ayrıca geçen süre içinde bazı ta
til günleri Millî özelliğini kaybetmiştir.» Gerekçesi içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı
nın niteliği ve özelliği de parçalanmıştır. 

Bundan başka 2 inci madde gerekçelendirilirken, 9 uncu paragrafta; aynen şu sözler yazılıdır : 
«Bu güne kadar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diğer bayram günleri gibi tüm yurtta 

kutlanmıştır. Ancak bu bayram daha ziyade çocuklara verilen önem dolayısıyla çocuk 'bayramı olarak kut
lanmaktadır. Diğer Devlet dairelerinin de bayram dolayısıyla törenlere katılması ve tatil yapması, çocuk
ların yaptıkları tören Ve ziyaretleri aksatmaktadır. Bu nedenle 23 Nisan bayramının mahiyetine uygun ola
rak yalnız ilkokullarda kutlanması esası getirilmiştir.» 

Oysa 12 Eylül'den evvel çıkarılan bir yasa ile dinsel tatil günleri her iki bayrama yarımşar gün arefe 
tatili eklenerek toplam 8 güne çıkarılmıştır. Bu 8 gün büyük çoğunlukla dinsel amaçla yani ibadet ve ziya
ret için kullanılmamaktadır. Kırsal otel ve motellere, mevsiminde plajlara uzaklaşılmaktadır. 

Çalışma saatlerini artırmak amacı ile en büyük Ulusal bir günden tasarrufa gidilmesi, ekonomik bir 
fayda değil, Ulusal duyguları gevşetici etki yapar. 

Bir tarım ülkesiyiz. Tarımın çeşitlenmemesi yüzünden çiftçilerimiz yılın 4-5 ayını çalışmadan geçirmek
tedir. 

Üstelik tam çalışmaya ulaşılamamış olması (Eksik istihdam), % 20 yi aşan işsizlik, sınai üretim kurum
larında % 50 den çok kullanılmayan kapasite nedeniyle verimlilikte kullanılmayan boş zamanlar vardır. 

Bütün bu gerçekler Ulusal Egemenlik Bayramı olan yılda bir tek günden kısıtlamaya gitmenin gerek
sizliğini sergilemektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 568) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede, 2429 sayılı kanunun 2 nci maddecinin A) 1 bendinde, «Bu gün ana ve ilk 
okullar düzeyinde törenler yapılır.» cümlesi metinden çıkarılarak, toplumun her düzeyinde, ulusal genişlikte 
bayramın kutlanması sağlanmıştır. 

Madde 2. — 2429 sayılı Kanunun, 2 nci maddesinin (D) fıkrasında «23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.» oümlesi metinden çıkarı
larak, 23 Nisan günü Genel Tatil günleri içine alınmıştır. 

Madde 3 ve 4 Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ ABDÜLBAK1 CEBECİ VE 61 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

173.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin 
A) 1. bendi ile aynı Maddenin D fıkrasının değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunun 2 nci 
maddesinin A) 1. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır» 

MADDE 2. — 1 inci maddede anılan kanunun D fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı günü resmî daire ve kuruluşlar tatil edilir. 
Bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşaımı sona erdiğinde müteakip 

Cumartesi gününün tamama tatil yapılır,. * 
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 Nisan 1983 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair hazırlamış okluğum Kanun Teklifi ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jandarma Genel Komutam ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi 

MÜ11Î Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 568) 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün, ana ve ilkokullar düzeyinde 
düzenlenen törenlerle kutlanmakta ve bu kutlamalarla Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu 
gerçeğinin, geleceğin teminatı ve büyükleri olan Türk çocuklarının körpe dimağlarına yerleştirilmesi amaçlan
maktadır. 

Bu amaç doğrultusunda, 23 Nisan Ulusal 'Egemenlik ve Çocuk bayramının çocuklarla birlikte tüm ilgili 
müessese ve vatandaşlarca da kutlanması gerekli görülmektedir. Bu nedenle 23 Nisan gününün resmî tatil 
günleri içine alınması uygun mütalaa edilmektedir. 

Kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci mad
desinin A/l ve D bentleri değiştirilmiştir. 

A/l bendinde yapılan değişiklikle, başka yerlerde de törenler yapılabileceği göz önüne alınarak, ana ve 
ilkokullar düzeyinde tören yapılacağına ilişkin kayıt, kanundan çıkarılmıştır. 

D bendinde yapılan değişiklikle, Bayramın mahiyeti genelleştirildiğinden, 23 Nisan günü tatil günleri arasına 
alınmıştır^ 

2 nci ve 3 üncü maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

JANDARMA GENEL KOMUTANI VE »MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL SEDAT 
CELASUN'UN TEKLİFİ 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının A/l. ve D bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A/l. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.» 
«D. Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı günü resmî daire ve kuruluşlar tatil edilir.» 

MADDE 2. — IBu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mlillî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 568) 
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İhtisas Komisyonu Raporu 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 19 Nisan 1983 
İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 2/114 
Karar No. : 123 

MÎLLÎ GÜVENLÎK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN'un, 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Abdülbaki CEBECİ ve 61 Arkadaşının 2429 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) linçi Bendi ile Aynı Maddenin (D) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Danışma Meclisinin kabul ettiği metin incelenip gö
rüşüldü. 

Komisyonumuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını resmî tatil günleri arasına alan tek
lifi esas itibariyle uygun mütalaa ederek benimsemiştir. 

Çerçeve 1 inci maddede Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının hangi bentlerinin değiştirildiği belir
tildiğinden bu husus teklif başlığında ayrıca belirtilmemiştir. 

Kanunun tekniği batkınımdan çerçeve 1 inci maddeden sonra, tekrar «Madde 2» denmesine gerek görül
memiş, madde metni aynen benimsenmiştir. 

2 ve 3 üncü maddeler yürürlük ve yürütme maddeleri olup uygun mütalaa edilmiştir. 
Raporumuz Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına saygıyla sunulur, 

Comisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Al t an ATEŞ 

Mu. Alb. 

Üye 
Feridun BALATLIOĞLU 

Hâkim Alb. 

Üye 
Taner KOÇY1LDIR1M 
îler td. Gn. Md. Yrd. 

Üye 
Kemal YILMAZ 

Kur. Alb. 

Üye 
Gündüz DİNÇER 

Raportör 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 568) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ I 
METİN 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkın
da Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
A/l inci Bendi İle Aynı Fıkranın D Bendinin De

ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.3.1981 tarihli.ve 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının A/l inci ve 
D bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«MADDE 2. — I 
A) I 
1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramıdır. 
D) Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yıl

başı (günü resmî daire ve kuruluşlar tatil edilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. I 

••«*• mmx 

İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ 
METİN 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 17.3.11981 tarihli ve 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasının A/l . ve D 
'bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A/l. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk «Bayramıdır.» 

«D) Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yıl
başı günü resmî daire ve kuruluşlar tatil edilir.» 

MADDE 2. — Danışma Meclisi Metninin 2 nci 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi Metninin 3 üncü 
maddesi aynen benimsenmiştir. 

><m» .<... 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 568) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 569 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Ka
nununun 3 üncü Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu Raporu, (D. Mec

lisi : 1/629; M. G. Konseyi: 1/493) 

(D. Meclisi S. Sayısı: 354) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 12 Nisan 1983 

Kanunlar Müdürlüğü 
06-3386 (1/629)/3897 

Konu : Kanun Tasarısı 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Nisan 1983 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 9 Haziran 1930 Tarihli ye 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Vefik KİTAPÇIĞÎL 
Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

TC 
Başbakanlık 18 Şubat 1983 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 - 1455/01945 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.2.1983 tarihinde kararlaş
tırılan «9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 
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GEREKÇE 
Yıllardır süren, müzminleşen kaymakam, vali muavini ve İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatında 

çalıştırılan meslek memuru açığı, hizmeti ve teşkilatı olumsuz yönde etkileyen, mülkî idare amirliği hiz
metlerinin verimini ve etkinliğini azaltan, idareyi güçsüzlüğe sevkeden etkenlerin en önemlilerinden birini 
teşkil etmiştir. 

Bütün gayretlere rağmen bu açığın kapatılması bugüne kadar mümkün olamamıştır. Yeterli sayıda mai
yet memuru bulunmasına rağmen, 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun maiyet memurlarının kayma
kamlık kursuna çağırılabilmesi için en az iki yıllık stajı öngörmesi, daha sık kurs açılmasını engellemekte, ye
tişmiş, hizmete hazır hale gelmiş maiyet memurlarının kaymakamlık kursundan geçirilerek süratle ve ihtiyaç 
duyulduğu zamanda kaymakamlığa atanmalarına imkân bırakılmamıştır. 

Mülkî idare amiri açığının giderilmesi, çok partili döneme geçişte bütün ilçelerde kaymakam bulundu-, 
rulması ve Bakanlığın meslek memuru ihtiyacının tam olarak ve süratle karşılanması için, yetişmiş, hizmete 
hazır hale gelmiş, yeterli tecrübeyi kazanmış ve liya katları denenmiş başarılı maiyet memurlarının iki yıl
dan daha kısa bir sürede kayamkamlık kursuna çağı olabilmelerini sağlamak üzere, Bakanlığa staj süresini 
kısaltarak, stajlarının bir buçuk yıllık kısmını başarı ile tamamlayan maiyet memurlarını kaymakamlık kursu
na çağırabilme imkânını veren bir hükmün 1700 Sayılı Kanuna konulması zorunlu bir tedbir olarak düşünül
müştür. 

Yukarıda belirtilen imkânı sağlamak üzere, 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları 
Kanununun 14.3.1949 tarih ve 5354 Sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü maddesinin kaymakamlık stajını dü
zenleyen (A) fıkrasının değiştirilerek, Bakanlığa, iki yıl olan staj süresini bir buçuk yıla kadar indirebilme, 
yani bir buçuk yıllık stajlarını tamamlayan başarılı maiyet memurlarını kaymakamlık kursuna çağırma yetkisi 
vermek amacıyla bu tasarı hazırlanmıştır. 

Fıkra bu hükmün ilavesiyle yeniden düzenlenirken, bucakların kaldırılmakta olduğu dikkate alınarak, mai
yet memurlarının bucak müdürlüğü vekâletinde çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin hüküm metinden çıkarıl
mış, Yıllardır uygulanan ve yararlı olduğu tespit edilen mülkiye müfettişi refakatinde çalıştırma maiyet me
murları için zorunlu hale getirilmiştir. Mevzuatta vuku bulan değişiklik göz önünde tutularak, kursu bitiren 
stajyerlerin kaymakamlığa atanırken maaşlarının belirlenmesinde 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) 
fıkrasının 11 numaralı bendi hükmünün dikkate alınacağı hususuna yeni metinde yer verilmiştir. 

İçişleri Komisyonu Rıöporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi 19 Nisan 1983 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/493 
Karar No. : 28 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 11 Nisan 1983 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşlerek kalbul edilen 
«9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuza havale edilmekle tasarının tümü ve maddeleri gerekçesinin 
ışığında tartışıldı. 

Kaymakam yetiştirilmek üzere, maiyet memuru olarak mesleğe alınan şahısların yetiştirilme biçimini 
düzenleyen (A) fıkrasındaki değişiklikle; 

Maiyet memurlarının bucak müdürlüğü stajı kanunî zorunluluk olmaktan çıkarılmakta mülkiye müfettiş' 
leri yanında staja tabi tutulmaları ise zorunlu hale getirilmektedir.: 

İçişleri Bakanlığına gerek gördüğü hallerde maiyet memurlarının iki yıllık staj süresini 6 ayı geçmemek 
üzere kısalta'bilme yetkisi tanınmaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 569) 
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Bucak müdürlüğü stajının kaldırılması karşısında bu stajın ayrıntılarım düzenleyen bu maddenin (B) 
fıkrası madde metninden çıkarılmış ve maddenin (C) fıkrası (B) fıkrası altında yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarıdaki bu değişiklikler özü itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak, (A) fıkrasının ilk 
bendi son cümlesindeki «Gerekli görülen» kelimeleri yerine amacı daha iyi ifade eden «Gerek gördüğü» 
kelimeleri konularak bu fıkra redaksiyona talbi tutulmuştur. 

Maddenin (B) fıkrasında yer alan «Tayin» kelimesi (A) fıkrasında kullanılan «Atama» şekline dönüştürül
müştür. Böylece madde içinde terim birliği sağlanmıştır. 

Keza bu fıkranın ilk bendinde yer alan «İçişleri memurluklarında» kelimeleri yerine 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunundaki karşılığı olan «mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında» ibaresi kullanılarak uy
gulanmakta olan sınıf adı tercih edilmiştir. 

Tasarı yapılan bu değişiklikle Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Feridun BALATLIOĞLU Fikri GÖKÇEER Bahattin ABLUM 

Hâk. Kd. Alb. İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Gn. Md. Hukuk Başmüşaviri 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 569) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin A Fıkrasının De
ğiştirilmesi Halanda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun, 14.3.1949 tarihli 
ve 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü madesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«A) Kaymakamlık sltajı; Maiyet Memurlarına içişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde illerin 
çeşitli idare şubelerinde, mülkiye müfettişleri ve ilçe kaymakamlıkları refaketinde, kaymakamlık vekaletinde ve 
buralardaki belediyelerde fiilen çalıştırılmak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi de dahil iki yıllık staj sonunda 
kaymakam olmaya ehliyetleri staj gördüğü valilerce ve valilerin bu hususta biri birine zıt görüş bildirmeleri 
halinde, içişleri Bakanlığınca onaylanarak Ba'kanlık tarafından kaymakamlık kursuna çağrılır, içişleri Bakanlığı 
gerekli görülen hallerde staj süresini 6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya yetkilidir. 

Kurs programı ile uygulama tarzı içişleri Bakanlığınca tespit olunur. 
Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 36 ncı maddesinin A fıkrasının 11 numaralı bendi hükümleri dikkate alınarak kaymakamlığa atanlr-
lar^ 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kaymakamlık kursun
da başarılı olamayanlar İçişleri Bakanlığının diğer memurluklarına atanırlar.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 569) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 sa
yılı Dahiliye Memurları Kanununun 14.3.1949 tarihli 
ve 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — 
«A) Kaymakamlık stajı; Maiyet memurlarına 

İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde 
illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye müfettişleri 
ve ilçe kaymakamları refakatinde, kaymakamlık ve
kâletinde ve buralardaki belediyelerde fiilen çalıştırıl
mak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi de dahil iki 
yıllık staj sonunda kaymakam olmaya ehliyetleri staj 
gördüğü valilerce ve valilerin bu hususta birbirine zıt 
görüş bildirmeleri halinde, İçişleri Bakanlığınca onay
lananlar Bakanlık tarafından kaymakamlık kursuna 
çağrılır. İçişleri Bakanlığı gerekli görülen hallerde staj 
süresini 6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya yetkilidir. 

Kurs programı ile uygulatma tarzı İçişleri Bakan
lığınca tespit olunur. 

Kaymakamlık. kursunu başarı ile bitirenler 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun değişik 36 ncı maddesinin A fıkrasının 11 
numaralı bendi hükümleri dikkate alınarak kayma
kamlığa atanırlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya 
ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kaymakamlık kur
sunda başarılı olamayanlar İçişleri Bakanlığının diğer 
memurluklarına atanırlar.» 

«B) En az üç yıl kaymakamlık yapmış olanlar
dan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Başbakanlık ve Danıştay kadrolanndaki memur
luklara veya belediye başkanlığı, belediye başkan yar
dımcılığı veya belediye sulbe müdürlüklerine seçilen 
veya tayin olunanların bu görevlerdeki hizmet süre
leri İçişleri memurluklarında geçmiş sayılır. 

Bu maddenin A) fıkrası gereğince tayin edilen kay
makamlardan yukarıdaki cümlede yazılı yerlerdeki 
memurluklarla İçişleri Bakanlığı teşkilatı dışında di
ğer bir memurluğa tayin veya nakledilenlerin tayin ve
ya nakledildikleri memurluklardaki ilk terfi süresi 
kaymakamlığa tayinleri sırasında kazandıkları süre 
farkı kadar uzatılır. 

Millî Güvenlik Konseyi 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Haziran 1930 tarihli ve 1700 sa
yılı Dahiliye Memurları Kanununun 14.3.1949 tarihli 
ve 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — A) Kaymakamlık stajı : Maiyet 
memurlarına İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esas
lar dahilinde illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye 
müfettişleri ve ilçe kaymakamları refakatinde, kay
makamlık vekâletinde ve buralardaki belediyelerde 
fiilen çalıştırılmak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi 
de dahil iki yıllık staj sonunda kaymakam olmaya 
ehliyetleri staj gördüğü valilerce ve valilerin bu hu
susta birbirine zıt görüş bildirmeleri halinde, İçişleri 
Bakanlığınca onaylananlar Bakanlık tarafından kay
makamlık kursuna çağrılır. İçişleri Bakanlığı gerek 
gördüğü hallerde staj süresini 6 ayı geçmemek üzere 
kısaltmaya yetkilidir. 

Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri Bakanlı
ğınca tespit olunur. 

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 14.7.1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 11 numaralı 
bendi hükümleri dikkate alınarak kaymakamlığa ata
nırlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya 
ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kaymakamlık kur
sunda başarılı olamayanlar İçişleri Bakanlığının diğer 
memurluklarına atanırlar. 

B) En az üç yıl kaymakamlık yapmış olanlar
dan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Başbakanlık ve Danıştay kadrolanndaki memur
luklara veya belediye başkanlığı, belediye başkan yar
dımcılığı veya belediye şube müdürlüklerine seçilen 
veya atananların bu görevlerdeki hizmet süreleri Mül
kî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş sayılır. 

Bu maddenin (A) fıkrası gereğince atanan kayma
kamlardan yukarıdaki bentte yazılı yerlerdeki memur
luklarla İçişleri Bakanlığı teşkilâtı dışında diğer bir 
memurluğa atanan veya nakledilenlerin atandıkları 
veya nakledildikleri memurluklardaki ilk terfi süresi 
kayamkamlığa atanmaları sırasında kazandıkları süre 
farkı kadar uzatılır. 

(S. Sayısı: 569) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
R. Bay azıt 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bay ülken 

17 . 2 . 1983 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N, Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlü 

Millî Eğitim. Bakam 
//.ı Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof, Dr. S. Özbek 

Çalışma Baikam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M, Turgut F. tikel 

Kültür ve Turizm Babanı tmar ve İskân Bakamı Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvealik Baka tu 
S, Side. 

MiUî Güvenlik Konseyi , (S. Sayısı: 569)-
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• * ^mm 11 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 569) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 562 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi : 1/624; M. G. Konseyi : 1/486) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 333) 

T. C. 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 4 Mart 1983 

Kanunlar Müdürlüğü 
06 - 3441/3972 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3 Mart 1983 Tarihli 67 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

Not : 
Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 Şubat 1983; 3 Mart 1983 

Tarihli 55, 56, 57, 58 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67 nci Birleşimlerinde görüşülmüştür. 
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GENEL GEREKÇE 

İkinci Dünya Savaşına kadar Siyasî Parti kamu müessesesi olarak fazla ilgi çekmiyordu. Kamu hukukçu
ları eserlerinde onlara özel bölümler ayırmıyorlardı. Anayasalarda siyasî partilere ilişkin maddeler görül
müyordu. Derneklere ilişkin Kanunların siyasî partilerin hukukî sorunlarını çözmeye yettiği düşünülüyordu. 
Bundan dolayıda kamu hukuku derslerinde inceleme konusu olmuyorlardı. Sadece üsteli seçim veya par-
lamenter hükümetlerin kurulması gibi belirli faaliyetlerdeki rolü belirtilmekle yetiniliyordu. 

Siyasî Partinin demokrasi rejiminin temelini teşkil eden hak ve hürriyetlerden, düşünce ve dernek kur
mak hak ve hürriyetlerinin tabiî bir ürünü olduğu ve dernek olarak yeter derecede hukuka konu teşkil et
tiği düşünülüyordu. 

Bununla beraber 1903'de Ostrogorski, 1908Me Robers Michels siyasî partilerde, parti içi faaliyetleri in
celeyerek partilerde oligarşi'lerİn oluştuğunu belirttiler. Vardıkları sonuçlarda siyasî partinin düzene konma
sı fikri seziliyordu. Fakat çoğunluk, onları siyasî partileri yasaklamak isteyen reaksiyonerler olarak değer
lendirdi. Bundan dolayı da sorun, bir süre kendiliğinden askıya alındı. 

Esasen liberal Devlet anlayışı, siyasî partiyi bir kamu müessesesi olarak kabul etmiyordu. Kutsal 
olan fert iradesi hiç bir aracıya gerek kalmadan Devlet iradesini oluşturmak idi. Bu sebepten de araç bir 
güç olan siyasî parti kamu hukuku dışında görülüyor, düzenlenmesi düşünülmüyordu. Fakat aynı zamanda 
liberal Devlet'in siyasî müesseseleri partinin varlığını gerektiren bir gelişmenin içine girmişlerdi. Ni'sbi tem
sil sistemi siyasî partinin varlığını farzediyordu. Hatta bazı Devletlerin seçim sistemlerinde, bağımsızların 
milletvekili seçilme şanslarını azaltan, hatta hiçe indiren kurallar görülüyordu. Parlemento faaliyetlerinin 
düzenlenmesi siyasî partilere bırakılıyordu. 

Bu gelişme, siyasî partinin Anayasa düzeni içinde tanınması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi fikrinin tek
rar belirmesine yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra bu eğilim pozitif hukuk kaidesine dönüşmüş 
ve evvela Batı Almanya Anayasası ve onu takiben bazı Anayasalarda siyasî parti kamu hukukunun kapsamı 
içine alınmıştır. 

Türkiyemizde de 1961 Anayasası ile aynı yol seçilmiş ve 1982 Anayasasında aynı görüş daha geniş bir 
biçimde yeralmıştır. 

Bugün bu eğilim genelleşmemiştir. Fakat her Devletin kamu hukuk düzeninde, siyasî partilerle ilgili ku
ralların sayısı artmaktadır. 

Batı Almanyada Anayasasına uygun olarak siyasî partilerle ilgili bir kanunun hazırlanmasına 1955 de 
başlanmış kanun 1967 de oylanarak yürürlüğe konmuştur, 

Türkiyemizde de 1961 Anayasasının gereklerine uygun olarak 13.7.1965 gün ve 648 sayılı siyasî par
tiler kanunu ile parti faaliyetleri düzenlenmişti. Anayasa parti faaliyetlerinin demokratik esaslara uygun ol
masını emretmekte idi. Fakat kanunun uygulanması süresince siyasî partilerin faaliyetlerinde demokrasinin 
temelini oluşturan eşitlik ilkesinin ihlâl edildiği, partiyi yöneten oligarşiye mensup olmayanların ikinci 
plana itildikleri, partilerin parçalandıkları gözlemlenmiştir. 

Oniki Eylül 1980'de Silahlı Kuvvetlerin idareye el koymasından sonra Türkiye Cumhuriyetinin değişik 
temeller üstüne oturtulması gereği anlaşıldığından yeni bir Anayasa ile siyasî partiler kanunu konması zo
runluluğu belirmiştir. 

Tasarıyı hazırlamakla görevlendirilen komisyonumuz sorunun değişmediğini ve siyasî partinin bütün fa
aliyetlerinin ele alınması gerektiği sonucuna varmıştır. Böylece, partinin kuruluşu, üyeleri, gelir ve giderleri, 
kongreleri, örgütlenmesi incelemelerin konusu olmuş ve milletvekilliği için adayların tespiti ve milletvekilleri
nin yasama meclisindeki oylamaları üzerinde hassasiyetle durulmuştur. 

Siyasî Partilerin statüsü yeniden düzenlenirken, demokrasinin ilkelerinin gerektirdiği sınırlama ve kayıt
lamaların getirilmesi düşünülebilirdi. Fakat akıl7 yolu ile soyut olarak konacak bu hükümlerin uygulamada, 
demokrasinin vaz geçilmez unsuru olarak tanımlanan siyasî partiyi faaliyetlerini dondurarak felce uğratma
sından endişe edebilirdi. 

Bunun içindir ki siyasî partinin fonksiyonunu kaybetmeden demokrasi kurallarının parti içinde gerçek
leşmesine yol açacak, o yolda gelişmeye imkân verecek hükümler konmuş, eski kanunda bu yönde deği
şiklikler yapılmıştır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 562) 
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Getirilen düzenin oligarşinin oluşmasına tamamen engel olacağı düşünülmemelidir. Sadece, partinin lider 
veya liderlerine, demokratik gerçekler hatırlatılmakta, sulta kurmak çabasının demokrasiyle bağdaşmayan 
bir tutum olduğu eskisinden daha »kuvvetli ve etkili bir statü içinde müeyyidelerle donatılmış olarak anlatıl
maktadır 

Demek oluyor ki hedefe ulaşılması bütün hukuk kurallarının uygulanmasında olduğu gibi en sonunda 
idare edenlerin tutumuna dayanmaktadır. 

idare edenlerin, insana ve insan düşüncesine olan saygıları ölçüsünde başarıya ulaşılacak aksi halde ye
ni çözüm yolları araştırılacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

Madde 1. — Bu maddede Siyasî Partiler Kanununun amacı gösterilmiştir. Bu amaç belirtilirken, siyasî 
partilerin birer anayasal kuruluş olduğu vurgulanmak istenmiştir. Kanun «siyasî partilerin uyacakları» esasla
rı düzenlemektedir, böylece kanunda siyasî partiler ile ilgili bütün meselelerin çözüme bağlanmış olması gi
bi bir amaç izlenmiştir. 

Madde 2. — Tasarının ikinci maddesi «Kanunun kapsamı»! na ayrılmıştır. 

Madde, kanunun siyasî partilerin kuruluşlarını, bu kuruluşun demokrasi esaslarına uygun olarak yapıla
cağını, teşkilâtlanmalarını, faaliyetlerini, yetki ve sorumluluklarını, gelir ve giderlerini, denetlenme, kapanma 
ve kapatılmalarını düzenleyeceğini göstermektedir. 

Kanunun kapsamı hakkındaki bu madde, birinci maddede belirtilen kanunun amacı ile bağlantılıdır. 

Madde 3. — Bu maddede siyasî partinin tanımı yapılırken birinci olarak, bu adla adlandırılan tüzelki
şilerin seçimler yolu ile işbaşına gelmek için kuruldukları hususuna işaret edilmiştir. Ancak ikinci olarak be
lirtilen «ülke çapında teşkilâtlanmış»! olmaları istenen siyasî partilerin seçimlere katılmalarının da ciddî bir 
yaygınlıkla milletçe benimsenmeleri şartına bağlanmıştır. Gerçekten ileride 40 inci maddede ülke çapında 
teşkilâtlanma ölçüsü olarak 67 ilin yarısından bir fazla ilde (34 ilde) teşkilâtlanma kabul edilmiştir. Ancak, 
bu ölçüde teşkilâtı yayılmış olan partiler ülke çapında teşkilâtlanmış addedilebilir ve bu partilerin seçimlere 
girmesi kabul edilmelidir. 

Siyasî partilerin medenî ölçüler içinde çalışmaları ve çalışmalarının açık olması da parti tanımı içine alın
mıştır. Bundan amaçlanan parti faaliyetlerinin açık yürütülmesi, gizli faaliyetlere yer olmadığının belirtilme-
sidir. 

Millî irade ancak bu sekide açık yürütülen çalışmalarla oluşabilir. 
Partinin nihaî amacı, seçimlerle iktidara gelmektir. Bu şekilde iktidara gelinceye kadar kamu faaliyetleri

ni etkilemek, denetlemek de partilerin görevleri arasındadır. 

Madde 4. — Bu madde, siyasî partilerin anayasal statüsünü, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surları olarak temel niteliğini belirlemektedir. Madde, birinci fıkrası ile demokratik siyasî hayatın ancak siya
sî partilerle mümkün olabileceğini vurgularken, ikinci fıkrası ile de partilerin yapılarının ve işleyişlerinin 
demokrasi esaslarına uymalarını zorunlu hale getirmektir. Böylece, bu hükümlü, siyasî partilerde oligarşik 
eğilimlerin önlenmesi amaçlanmış bulunmaktadır. 

Madde 5. — Siyasî partilerin kurulması ile ilgili bu madde, partilerin önceden izin almaksızın serbestçe 
kurulabilmelerini düzenlemektedir. Bu düzenlemede Anayasamızın siyasî parti kurma hakkını, temel haklar
dan biri olarak alan hükmü esas alınmıştır. Ayrıca, partilerin kurulmalarının Anayasaya ve kanunlara uygun
luğunun, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öncelikle denetlenmesi hususu hükme bağlanmıştır. 
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Madde 6. — Bu madde, demokratik hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden biri olan bir partiye üye ol
ma ve üyelikten ayrılma serbestliğini ve şartlarını düzenlemektedir. Madde, ikinci fıkrası ile de bir kimse
nin aynı zamanda birden fazla siyasî partiye üye olmasını önlemek suretiyle ve getirdiği müeyyide ile bir 
parti üyeliğini himaye etmiş bulmamaktadır. 

Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilâtmın anayapısını belirleyen bu madde, bir partinin ne gibi organlar
dan ve birimlerden oluşacağını, temel ilke olarak tespit etmiş bulunmaktadır. Ayrıntıları, daha sonraki mad
delerde düzenlenecek olan parti teşkilâtının, parti merkez organları ile il, ilçe, köy ve mahalle birimlerinden 
ve Türkiye Büyük Milet Meclisindeki ve seçimle oluşan mahallî idareler meclislerindeki gruplarından mey
dana gelmesini öngörmektedir. 

Böylece, partilerin, esas itibariyle idarî yapımıza paralel bir yapı içinde teşkilâtlanmaları ilkesi benim
senmiş bulunmaktadır. 

İKİNCİ KISIM 

Siyasî Partilerin Teşkilâtlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Madde 8. — Anayasanın altmışsekizinci maddesinin ikinci fıkrası aynen; 

«Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» denildikten sonra, üçüncü fıkrasın
da «Siyasî partiler önceden izin alınmadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini 
sürdürürler.» hükmü yer almıştır. 

Bu hükmün gereği olarak madde düzenlenmiştir. Maddenin düzenlenmesinde bu hükümlere uyulmuş, 
Anayasanın gerekleri yerine getirilmiştir. 

Madde 9. — Anayasamızın altmışdokuzuncu maddesinin beşinci fıkrası; «Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan 
partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarını Anayasa ve kanun hükümlerine 
uygunluğunu kuruluşlarını takiben ve öncelikle inceler.» hükmü gereği olarak madde düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile de Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasî partiler için bir sicil tutulması gerekli 
görülmüş ve sicilde bulunması gereken bilgi ve belgeler sayılmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik ve Organlarda Görev Alma 

Madde 11. — Anayasamızın altmışsekizinci maddesinin birinci fıkrasında aynen «Vatandaşlar, siyasî par
ti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptirler»ı denildikten sonra son fık
rasında da kimlerin partilere üye olamayacakları düzenlenmiştir. 

Anayasanın açıklanan hükümleri ile yetmişaltıncı madde hükümleri göz önüne alınarak kimlerin partile
re üye olamayacakları madde de belirtilmiştir. 

Madde 12. — Bir siyasî parti belli bir programa inanan insanlar topluluğudur. Programa inanç duyul
madığı kanaatini hâsıl eden bir kimse partiye alınmayabilir. 

Hususi hukukun derneklere tanıdığı serbestliğin siyasî partilere de tanınması gerektiği görüşüne dayana
rak madde düzenlenmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Teşkilâtı 

Madde 13. — Partilerin merkez teşkilâtı önem sırasına göre sayılmıştır. 

Madde 14. — Madde, teşkilâtı en yüksek organı olan büyük kongreyi düzenlemektedir. 

Büyük kongre umumiyetle parti parlâmentosu mahiyetinde görülmektedir. Parlâmentoda millî iradenin 
tecellisi büyük kongrede de parti iradesini tecellisi esastır. Bu noktadan hareketle kongrenin büyük kısmı 
seçilmiş üyelerden, bir kısmı da tabiî üyelerden teşekkül ettirilmiştir. 

Siyasî partilerin en yüksek organı olması itibariyle görev ve yetkileri bir bir belirtilmiş ve madde geniş 
bir biçimde düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Bu madde ile partinin Genel Başkanının yetkileri düzenlenmiştir. Partiyi temsil yetkisinin 
Genel Başkana ait olduğu Genel Başkanın, merkez karar ve varsa yönetim organlarımn da Başkanı olduğu 
tabiî görülmüştür. 

Maddede ayrıca parti tüzüğünün Başkan vekilliği, yardımcılık, Genel Başkan vekili ve Genel Sekreter ad
larla gerekli gördüğü sayıda yardımcı merciler öngörebileceğinin hükme bağlanması kabul edilmiştir. Bunun
la, her parti teşkilâtına ve bünyesüne göre bu mercileri kurabilecek ve bu suretle partilere aynı tip parti gö
rünümünden kurtulmuş olacaklardır. 

Maddede bir diğer hüküm de anamuhalefet partisinin protokoldeki yeri düzenlenmiştir. Bu düzenleme
de iktidar ve muhalefet ilişkilerinin gereği olarak yapılmıştır. 

Madde 16. — Etkin bir denetime imkân sağlamak amacıyla merkez karar organının teşekkülünde yeni 
bir esas getirilmiştir. Merkez karar organının iki büyük kongre arasında görev yapacağı kabul edilerek ge
niş yetkilerle donatılmasında yarar ve zaruret görülmüştür. 

Madde 17. — Merkez disiplin organının kuruluş biçimi şekli bu kanun hükümlerime göre parti tüzüğü
ne bırakılmıştır. 

Madde 18. — Parti merkez karar organımn yetki alanına giren konularda karar almak ve bu organca ge
rekli görüldüğü zaman toplanmak üzere küçük kongrenin kurulması demokrasinin işleyişini temin bakımın
dan yararlı görülmüştür. 

Madde 19. — Partilerin statik değil dinamik bir yapıya sahip olacakları düşüncesiyle amacına aykırı ol
mamak üzere diğer organlarda kurabilecekleri belirtilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İl, îlçe, Köy ve Mahalle Teşkilâtı 

Madde 20. — il kongresinin seçilmiş delegelerden kurulacağı hükme bağlandıktan sonra o ilin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin de kongrede bulunmaların da yarar görülmüştür. 

Madde düzenlenirken el çektirme müessesesine teminat sağlayıcı hükümler getirilmiş ve bu suretle par
ti içi oligarşi önlenmek istenmiştir. 

Madde 21. — İlçe kongresinde seçilmiş üyelerle tabiî üyeler arasında oy eşitliğinin sağlanması bakımın
dan ilçe kongrelerinde tabiî üyelere yer verilmemiştir. 

El çektirme müessesesine teminat sağlayıcı hükümlerin ilçe kongresi içinde getirilmesi yerinde görülmüş
tür. 

Madde 22. — Anayasanın 69 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aynen; 
«Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı olamaz.» 
Hükmü yer almıştır. 
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Demokrasinin temeli parti içi demokrasıidir. Parti içi demokrasi olmazsa demokrasiden bahsedilemez. 
Köy ve mahalle teşkilâtı seçiminde partiye mensup olan bütün vatandaşlar reyini kullanır. Oradan seçile

cek delegeler ilçe kongresine gönderilir. 
Köy ve mahalle teşkilâtı parti teşkilâtının temelidir. 
Bu görüşlerden hareketle komisyonumuz köy ve mahalle teşkilâtına ilişkin bu maddeyi düzenlemiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Meclis Grupları 

Madde 23, 24, 25, 26. — Anayasamızın yasama kısmını düzenleyen maddelerinde sözü edilen siyasî par
ti grupları Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş unsuru olduğu kadar siyasî parti kuruluşunun da bir 
unsurudur. Bu maddelerde siyasî partinin iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifade eden organ vasfını 
taşıyan siyasî parti grupları düzenlenmiştir. 

Daha önceki madde gerekçelerinde de açıklandığı üzere bu maddede Meclis parti işbirliğini sağlayacak 
biçimde düzenlenmiştir. 

Parti disiplininin önemine yer verilmekle beraber disiplini daha ileriye götürmenin demokrasiyi teme
linden tahrip edeceğine inanarak : Milletvekillerinin Anayasa ve vicdanlarına aykırı buldukları kararlarda 
çekimser kalabilecekleri kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

.Mahallî idareler Meclis Grupları 

Madde 32, 33. — Mahallî İdare Meclis Grupları da, mahallî idarelerin bir unsuru olduğu kadar siyasî 
partilerin de bir unsurudur. Bunların da çalışmalarında parti içi ahengi sağlanması düşüncesi hâkim olmuştur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Teşkilâtla İlgili Diğer Hükümler 

Madde 34 ilâ 39. — Bu maddelerle teşkilâtla ilgili diğer hükümler düzenlenmiştir. 
Siyasî partiler kamu tüzelkişisi değildirler. Bu itibarla dernekler kanununun kanuna aykırı olmayan hü

kümlerinin siyasî partiler içinde uygulanması tabiîdir. Bunu temin için otuzdördüncü madde düzenlenmiştir. 
Otuzbeşinci madde hukukun genel bir prensibi olarak değişik kademelerde tabiî üye olarak bulunan kim

selerin mensup oldukları organ ve kuruluşun ibrası için oya katılamayacakları; 
Otuzaltıncı maddede teşkilâtın merkezleri, otuzyedinci maddede partinin disiplin kurullarında görev 

alanların istisnaları da sayılmak suretiyle partinin diğer organ ve kurullarında görev alamayacakları belirtil
miştir. 

Otuzsekizinci maddede mahallî mülkiye amirliğine bildirilecek hususlar, otuzdokuzuncu maddede parti
lerin kamu yararına dernek sayılamayacağı bu yönüyle dernekler, kanununun buna ilişkin hükmünün partilere 
uygulanamayacağı hükme bağlanmıştır. 

SEKIZINCI BÖLÜM 

Siyasî Partilerin Seçime Katılması ve Adayların Tespiti 

Madde 40. — Bu maddede siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için ülke çapında teşkilâtlanmış ol
ması veya TBMM de grubu bulunması esas olarak kabul edilmiştir. 

Bir partinin ülke çapında teşkilâtlanmış sayılması için de, bütün Türkiye illeri sayısının en az yarısında 
teşkilât kurmuş bulunması, ilk büyük kongresini yapmış olması ölçü olarak kabul edilmiştir. 
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Bir ilde teşkilât kurma o ilde mevcut merkez ilçesi dahil, ilçelerin yansında teşkilât kurma esas alın
mıştır. 

Madde .41. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçimlerin millet iradesini gerçek 
biçimde ortaya çıkararak meclise yansımasını sağlamak temsili demokrasinin esasıdır. 

Siyasî Partiler, millet iradesinin ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Bu rolün sağlıklı ve millî iradeyi ger
çek olarak yansıtabilmesi için, aday tespitinde en meşru kaynak olan demokratik iradeye dayanmak zorunda
dırlar. 

Bu nedenle partilerin aday tespitinde demokratik esaslara bağlı kalmaları demokrasinin gereğidir. De
mokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen siyasî partiler, aday tespitini serbestçe tayin etselerdi, 
oligarşiye yol açabilecek şekilde merkez organı hâkimiyetine yönelebilirlerdi; aday tespiti belli bir grubun 
tekeline geçebilir, milletin istediği temsilcileri ortaya çıkaracak seçim mekanizması tam amacına ulaşamazdı. 

Bu sebeple Komisyon aday tespitini partinin bir iç sorunu olmaktan ziyade, millî iradenin oluşmasında 
rol oynayan partilerin üstünde demokrasinin gereği olarak kabul etmiş ve Parti Tüzüğüne bırakmanın 
mümkün olamayacağını benimsemişti. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan aday tespiti ile ilgili sistemler demokrasi kuralları ve Türkiye şart
ları açısından teker teker gözden geçirilmiştir. Bütün bu sistemler arasında en demokratik ve bünyemize en 
uygun olduğuna karar verilen bir seçim çevresinde seçime katılan partinin adayını o partinin o seçim çev
resindeki kayıtlı üyelerinin parti seçmeni olarak serbestçe oy kullanacağı bir seçim ile o partiden aday ol
mak isteyenler arasından parti adayını seçme, usulü kabul edilmiştir. 

Bu usulde partinin adayını seçme hem millî iradenin gerçek olarak ortaya çıkmasında, hem oligarşiyi 
önlemede, hem partinin bütün üyelerini aday tespitinde katılma sağladığı için; parti için demokrasiyi işlet
mede iyi bir yol olduğu sonucuna varılmıştır. 

Madde 42. — Partilerin kemdi tüzük ve programlarının ülkeye daha yararlı olarak uygulamasında ve par
tinin kadrosunu oluşturmasında merkez organların listelere aday yerleştirmesi prensip olarak benimsenmiştir. 
Bu adayların tüm ülke için TBMM. sayısının % 5 her parti için seçime girdiği bölgeler milletvekili sayısının 
% 5 imi ve her yedıi milletvekil çıkaracak bir seçdm çevresinde die en fazla bir merkez adayının listeye 
'konması esasının kabulü uygun görülmüştür. 

Parti merkez organlarının mahallî parti seçmenlerimin !% 60 çoğunilüğunun beğenisi ve oyu ile seçilmiş 
bir adayı seçilemeyecek hale düşürmemesi mahallî partililerin iradesine de iltibar etmesi için 'beli bir oy al
mış adayın üstüne merkez adayı konmasının önlenmesi uygun görülmüştür.; 

Biır seçim çevresinde (bir parti için 'hiç aday olmazsa orada adayları parti merkezinin göstermesi eğer 
aday sayısında noksanlık varsa noksanları merkezin tespit edeceği isimlerle gidermenin uygun olacağı kabul 
edilmiştir. 

Madde 43. — Genel seçimlerde uygulanan 26 Haziran 1961 tarihli ve 298 «ayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin iki ilâ dördüncü fıkraları, 3, 7 ilâ 
9, 14 ilâ 25 inci maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 7 bentleri, 26, 27 nci maddeleri, 67 ilâ 69 uncu mad
deleri, 76, 86 'ilâ 89 uncu maddeleri, 91, 92, 96 ilâ 118, 120, 121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ, 169, 
172 ilâ 175, 177 ilâ 185 inci maddeleri uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Teme! Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ka
nunun 71 inoi maddesinin 1 ilâ 4 üncü bentleri, 75, 77, 81 ilâ 85, 90, 93, 95, 106, 142, 147 ve 148 inci mad
deleri ile 9 uncu geçici maddesi hükümlerinde bulunan hususların siyasî partfileritti aday tespitinde yapılacak 
ön seçimlerde bu seçimlerin bünyesine uygun olarak kıyaslama ile uygulanmasında 'bir sakınca görülme
miştir-

Madde 44. — Siyasî partilerin Anayasa ve kanunlardan ayrı olarak, kendi adaylarında birtakım şartlar 
aramaları ve tüzüklerinde bunlara ait hükümler getirmeleri normal kabul edilmiştir. 

Bir kimsenin aynı partiden değişik seçim çevrelerinden ön seçime girmesi, 
Bir kimsenin değişik partilerden aynı zamanda önseçime girmesi siyasî ahlâk ve geleneklerimize aykırı 

olduğu için kabul edilmemiştir. 
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Bir kimse partisinden istifa etmedikçe (bağımsız aday veya başka bir partimin merkez adayı olmaması 
esası kabul edilmiştir. 

Bağımsız adaylık 'kişilerin en tabiî ve normal bir hakkı olarak ortaya çıkar bir kimsenin bir partiye gi
rerek o partinin ön seçimline girmiş ve kazanamaımışsa bu olay bağımsız adaylık hakkını ortadan fcaldırma-
malıdır. Partisinden istifa etmek şartı ile bağımsız aday olması veya bir (başka partiden merkez adayı olması 
uygun görülmüs/tür^ 

Madde 45. — Önseçimlerin seçim kurullarının gözetimi ve denetimi altında yapılması güvence olarak 
kabul edilmiştir. Seçim kurullarının, 298 sayılı Seçmlıerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
Kanunun hükümlerime göre kurulması ve 'bu kurullarda parti temsildieriınin bulunması; 

önseçimlerin yapılacağı günün Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit ve ilanı; 
Bir seçim çevresinde seçime katılacak her siyasî parti için ayrı sandık ve hücrelerin tespiti ve ilâm il

gili siyasî partilere duyurulması uygun görülmüştür. 

Madde 46. — önseçimlerin sağlıklı ve güvence altında yapıimıasmı sağlamak Anayasamızın öngördüğü 
partiler demokrasisinin gereğidir. 

Bunun için partili seçmenlerin kayıt ve oy kullanmalarını sağlam ve güvenli yapmak gereklidir. 
Bu nedenle, 
Partilerin üye kayıt defterlerinin muntazam sıra numarasına göre noterden tasdikli defterlere yapılması; 
Bu defterlerin seçim kumlunun denetimine tabi tutulması; 
Bu defterlerin önseçimden en geç 90 gün önce seçim kurullarına teslimi. Bu suretle önseçimden en geç 

90 gün öncesine kadar üye olanların oy kullanabilmesi esası; 
Üye kayıt defterlerinin önseçimlerden en geç 60 gün önce seçfim kuruluna teslimi esası; 
Ve önseçim için parti seçmen listesinin bu defterlerden seçim kurulu tarafından çıkarılması; 
Parti seçmen listesime göre seçimlerden 15 gün içinde seçim kurulu tarafından parti seçmen kartı verilmesi 

kabul edilmiştir. 
Parti seçmen listesine itiraz ve 'bu itirazın da incelenerek kesin karara bağlanması kabulü uygun görül

müştür. 

Madde 47. — Aday adaylarının önseçime katılmalarında kendilerini tanıtmalarının en tabiî haklan ol
duğu ıkalbul edilmiştir. 

Ancak kendilerini tanıtmak için kamu düzenini bozucu şekilde hareket etmeleri; 
Bu nedenle duvar ve ©1 ilanları yapması mensup oldukları pantinlin tüzük ve genel merkez organı karar

ları, seçim bildirisi dışında meslekî, mahallî yahut millî vusaıtta vaatle bulunmaları uygun görülmemiştir. 
Aday adayları ön seçimde oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına maddî çıkar sağlama amacı 

gütmemeleri esası muhafaza edilmiştir. 
Adayların kendilerini tanıtmak için örf ve âdete uygun olarak sohbet toplıanıtıları yapması; 
Seçim kurulunun da adayların tanıtılmasında kendilerinin ve partisinin vereceği bilgilere göre onların mes

lek ve sanat hayatiarıındaki basanlarım, memleket ve millet adına yaptığı hizmetleri, eserlerini esas alan 
bilgileri ihtiva eden basılı kâğıtları bastırması uygun görülmüştür* 

Madde 48. — Siyasî partilerin önseçimde kendi seçmenlerinin oy kulandığı sandıklarda müşahit bulun-
durmalan uygun görülmüştür. 

Aday adayları partiyi temsilen sandık 'başında müşahit olamazlar. 

Madde 49. — önseçimlerde oy pusulasının Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanmasının, 
Okuma - yazma 'bilmeyenlerin oy kullanmalarında kurul başkanı veya görevlendirdiği partili olmayan ku

rul üyesi partili seçmenin göstereceği biri o da yoksa parti müşahidi veya parti asıl veya yedek temsilcisi
nin seçmenle beraber hücreye giirmesi ve seçmen istediği 'binjsenıiın isim ve soyadını oy pusulasına yazması 
esası uygun görülmüştür. 

Belli bir seçim çevresinde gösterilen aday sayısının yarıdan bir fazlası kadar adayın adının oy pusulasına 
yazılması kabul edilmiştir. Fazla aday adı yazılırsa fazlanın muteber olmayacağı esası benimsenmiştir. 
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Madde 50. — Bu maddede Yüksek Seçim Kurulunun iil seçim kurularından gelem parti adayları ide Si
ğili önseçim sonuçlarını parti genel başkanlarına tasdik ederek Mldtiriılmesli ve parti genel foaşikamlııklan da 
bu listelere mevzuata göre tespit edilen parti merkez adaylarını dia dahil ederek kesin aday üstesini süresi 
içimde Yüksek Seçim Kumluna bildirmesi (ile ilgüli som 'işlemleri ihtiva edem hükümleri düzenlenmiştir. 

Madde 51. — Bu madde önseçimle ilgili bütün evrakların ilçe ve il seçim kurullarında üç ay saklanma 
mecburiyetimi ve Yüksek Seçim Kurulu emri otoıadam hiçbir yere gönderilmemesini düzenlemeyi gerektir-
miştiki. 

Madde 52. — Bu maddenin, 
Birinci fıkrasında adaylık tutanağına' oyların sayım ve dökümü ile ilgili itiraz üzerime yapılan sayım ve 

dökümden sonra seçilenlere Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutamak verilmesini, 
İkindi fıkrasında önseçimin iptali hainde önseçimin yenilenmemesi gerektiğini ve merkez karar orga

nının kararı ile adayların tespit edileceğini, 
Üçüncü fıkrada adayların bir kısmının tutanağı iptal edilmesi halinde yerlerine önseçimde aldıkları oy 

sırasına göre başta gelen adaylara tutanak verileceğini; 
Son fıkra ise belli bir önseçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra 

yapılan itirazların dinlenmeyeceğini itiraz üzerine bir karar alınsa bile bunun uygulanmayacağını düzenle-
miştir.1 

Madde 53. — Bu maddede, 
Mahallî seçimlere giren Siyasî' Partilerin aday tespitlerinin Parti tüzüğüne bırakılması düzenlenmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

Madde 54. — Kuruluşu ve işleyişi demokratik esaslara uygun olması gereken ve demokratik siyasî ha
yatın icaplarına göre faaliyetlerini tanzim etmeleri için bazı yasaklamalara tabi tutulan siyasî partilerin 
disiplin konusunda gösterecekleri ehliyet ve ciddiyet, siyasî hayatımızın istikrarı bakımından büyük fayda
lar sağlayacaktır. O nedenle bu madde düzenlenirken disiplin alanlarının demokratik sınırları aşmaması ve 
totaliter yoğunlukta uygulanmasını ve yöneticilerin elinde bir baskı aracı olarak kullanılmasına imkân 
verilmemesine özen gösterilmiş ve geçmiş tatbikat göz önünde tutularak bir takım yenilikler getirilmesi uy
gun görülmüştür. Bu yeniliklerden bir tanesi «hangi halde <ne tür disiplin cezası verileceğinin parti tüzü
ğünde açıkça gösterilmesi» zorunluluğunun getirilmesidir, 

Madde 55. — Bu maddede; parti disiplin organı üyelerinin merkez karar organlarında görev almaları
nı ve partiye hizmet bağı ile bağlı olmalarını ve partiden ücret almalarını ve ayrıca kan ve sıhrî hısımların 
aynı disiplin ıkurulurtda görevli bulunmalarını yasaklamak suretiyle parti yönetimine karşı bağımsızlığını sağ
lamak amacı güdülmüştiir. 

Madde 56. — Disiplin organlarının çalışması düzenlenirken özelikle kararların hangi çoğunlukla ne 
şekilde verileceği üzerinde titizlikle durulmuştur. Üyelerin; hiçbir tesir altında kalmadan ve çekinmeden oy
larını kullanması ve bazı disiplin kararlarında özel çoğunluk aranması suretiyle disiplin organlarının daha 
bağımsız çalışması temin edilmek istenilmiştir. Diğer taraftan disiplin organına sevk edilen üyenin savun
ma hakkı da 'korunmuş ve ayrıca sevk yazısında istenen disiplin cezasından daha ağırını verememe düzen
lemesi getirilmek suretiyle disiplin organının yetkisi bîr dereceye kadar sınırlandırılmıştır. 

Madde 57. — Kongrelerin toplanma amacı göz önünde tutularak; disiplin işleriyle ilgili talep ve ka
rarların kongrelerde tartışılması mahzurlu görüldüğünden bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 58. — Bu madde ile; disiplin cezasına uğrayan parti üyesine, disiplin organına sevk eden organın 
veya disiplin organının görev ve yetkisizliği yahut alınan kararların kanuna veya parti tüzüğüne veya içyö-
netmeliğine şekil, usul ve esas bakımından kararın tebliğ tarihimden itibaren bir ay içerisinde yetkili As-
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Ilye Hukuk Mahkemesine itiraz hakkı tanınmıştır. Mahkeme bu itirazı eskiden olduğu gibi dosya üze
rinden değil,, basit muhakeme usulüne göre (mürafa) yapacağı yargılama sonunda en geç bir ay içerisinde 
kararını verecektir. Bu suretle, üye kendisini mahkemede de savunma hakkına sahip olduğu gibi karara esas 
yönünden de itiraz etme imkânına sahip olmaktadır. Mahkemenin verdiği kararın kesin olması tartışılabi-
lirse de; Asliye Mahkemesinin vermiş olduğu kararlara karşı başka itiraz yolları aramak işlerin sürünceme
de kalmasına yol açmak parti gerçeğine ve çıkarlarına aykırı düşecektir, 

Madde 59. — Disiplin cezasına uğrayan parti üyesinin hangi parti organı tarafından ve ne şekilde af 
edileceğinin siyasî partilerin tüzük ve programlarının ayrı olması nedeni ile burada düzenlemek uygun gö
rülmemiş ve bu konu partilerin kendi tüzüklerine bırakılmıştır, 

Madde 60. — Partiden geçici çıkarmayı veya kesin çıkarmayı gerektiren haillerde, disiplin cezası verilmesi 
için sevk kararı almaya yetkili olan parti organlarına, tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin organına sevk 
edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden uzaklaştırabilmeleri patfti içi çalışmalar bakımından önem arz eder. 
öyle haller vardır ki, üyenin görevinde kalması parti için zararlı neticeler doğurabilecek ve partinin kapa
tılmasına 'neden olabilecektir. Bu gibi hallerde üyenin görevinden derhal uzaklaştırılması kaçınılmazdır. Di
ğer taraftan üyenin görevinden derhal uzaklaştırılması bir takım partiiçi oyunların ve hesapların neticesi 
de olabilir. Bu gibi hallerde ilgiliye tedbir kararının kaldırılması için sevk edildiği disiplin organına baş
vurma yetkisi tanınmıştır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Parti Defterleri 

Madde 61. — Bu madde partilerin tutacağı defterlere ilişkin olup, maddede bunların çeşitleri ve nasıl 
tutulacakları gösterilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelirleri 

Madde 62. — Bu madde ile düzenlenen siyasî partilerin gelir kaynaklan arasına partilerin spor müsaba
kaları tertip etmeleri, borç ve kredi almaları, Hazineden yardım temini gibi kaynaklar alınmamıştır. 

Siyasî partilerin spor müsabakaları tertip etmeleri, spora politikanın sokulması ve gençliğin politik amaç
larla spor sahalarında bölünerek karşı karşıya gelmeleri sonucunu doğruracak ve ayrıca spor, aslî gayesin
den uzaklaşmış olacaktır. 

Uygulamada sakıncaları görülen ve kamuoyunu rahatsız eden, partilerin birer ticarî kuruluş gibi, borç 
ve kredi almalarına yani kanun tasarısında imkân tanınmamış, bu maksatla gelir kaynakları arasına «borç 
ve kredi» alınmamış, ayrıca 69 uncu maddede kredi ve borç almanın yasak olduğu açıkça belirtilmiştir. 

62 nci maddede siyasî partilere Hazineden yardım yapılması konusunda da bir hükme yer verilmemiştir. 
Anayasamızın 73 üncü maddesinde, mükelleflerden tahsil edilen vergilerin, ancak kamu giderlerini karşı
lamak amacı ile sarf edilebileceği öngörülmüştür. Siyasî partilerin kamusal kuruluşlar olmadıkları açıktır. 
Anayasa Mahkemesinin 9.7.1971 günlü Resmî Gazetede yayınlanan 2.2.1971 günlü ve 1971/13 sayılı kararın
da da belirtildiği gibi «... Bir siyasî partinin toplum ve devlet düzenini belirli görüşler doğrultusunda etkile
mesi veya yönetmesi kamu hizmeti niteliğini taşır. Ancak bu hizmetin yerine getirilmesi o siyasî parti, men
suplarının T. B. Millet Meclisine ve yerel yönetimlerin ve seçimle işbaşına gelen kuruluşlarına girmeleri 
ile başlar. Ve bu mensupların aracılığı ile gerçekleşir. Hizmetlere girenlere para olarak bu hizmetlerin kar
şılığı ödenir. Siyasî partilerin kamu hizmeti niteliğindeki çalışmaları ancak bu dar çerçeve içinde söz konusu 
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edilebilir. Bu çerçeve dışında siyasî partiler bakımından kamu hizmeti sayılabilecek bir çalışma düşünülemeye
ceği gibi, siyasî partilerin kamu kurumu olarak kabul edilmelerine veya kamu yararına hizmet eden kuruluş
lar olarak nitelendirilmelerine olanak yoktur. 

Anayasanın siyasî partileri demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları sayması, muhalefette olanla
rın iktidara karşı güvence altına alınması lüzumuna işarettir... Sosyal devletin vazgeçilmez unsurlanndan 
olan sendikalara devlet nasıl yardım etmek zorunda değilse, demokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarından 
olan siyasî partilere de aynı şekilde yardım etmek zorunda değildir. 

«Çalışmalarını üyelerimin olağan yardımları ile sürdüremeyen siyasî partilerin paraca güçlü birtakım kişi 
veya kuruluşların etkisi ve baskısı altına düşmesi varsayımı ise, devletin paraca yardımı olsa dahi söz konusu 
olabilir. Devlet yardımı siyasî partilerin başka yollardan çıkar sağlamalarını engelleyemez.» 

öte yandan Anayasamızın gerek Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunda, gerekse Genel Kurulda gö
rüşülmesi sırasında siyasî partilere Hazineden yardım yapılması için verilen önergeler reddedilmiş; Kurucu 
Meclisin bir kanadı böylece temayülünü belli etmiş, sonuçta Millî Güvenlik Konseyinden de aynı yönde 
geçen Anayasada Hazîne yardımına dair bir hüküm yer almamıştır. 

Bu sebeplerle tasarıda Hazine yardımına yer verilmemiştir. 

Madde 63 ilâ 65. — Bu maddelerde söz konusu olan aidatlar eski kanundan aynen alınmış; para değe
rindeki değişme göz önünde tutularak gerekli ayarlamalar yapılmıştır. 

Madde 66 - 67. — Bu maddelerin hükümleri açık olup rozet, kitap vs. mevaddın satış bedellerinin ve 
lokallerin işletilmesine ilişkin fiyatların ilgili parti organlarınca saptanacağını belirtmektedir. 

Madde 68. — Bu maddeye, Anayasamızın 69 uncu maddesine uygun olarak, siyasî partilere bağışta bulu
namayacak kuruluşlar arasına vakıf ve kooperatifler de dahil edilmiş; yabancı özel ve tüzelkişilerden yar
dım kabul edilmemesi daha açık ve kesin bir şekilde ifade olunmuştur. 

Madde 70. — Bu madde siyasî partilerin amaçlan dışında taşınmaz mal elde edemeyeceklerini belirtmek
tedir. Siyasî partiler ancak, zarurî ihtiyaçları ve bizzat kullanacakları taşınmaz malların malikî olabilecekler
dir. Bunun dışında taşınmaz mal elde eden partilerin, bu malları, maddenin ve müeyyidesini teşkil eden 74 
üncü maddeye göre Hazineye irad kaydolunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümlerin Müeyyideleri 

Madde 71 ilâ 74. — Bu maddeler 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunundan aynen alınmış olup, Anayasa 
Mahkemesinin denetimini mümkün kılabilmek için parti gelir ve giderlerinin makbuzla yapılmasını öngörmek
tedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Parti tçi Malî İşlemler 

Madde 75. — Bu madde partilerin yıllık bütçe ve kejsinhesap düzenlemelerini emretmektedir. 

BEŞÎNCl BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesinin Denetimi 

Madde 76 - 77. — Bu maddeler, 648 sayılı Kanun ve 
Bu maddelere göre siyasî partilerin malî denetimlerinin yihe 
lerin bütçe ve kesinhesaplarının merkez karar organlarınca 
sunulacağı hükme bağlanmış; ileride her türlü anlaşmazlığı 
nin, parti hesapları hakkında verecekleri kararlann Anjayasa 
belirtilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi 

Anayasamız göz önünde tutularak düzenlenmiştir. 
Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağı, parti-
onandıktan sonra her yıl belli tarihlerde denetime 

önlemek bakımından partilerin büyük kongreleri-
Mahkemesinin incelemesini etkilemeyeceği 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yasak Amaçlar ve Faaliyetler 

Madde 78. — Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, egemenlik, ülke ve millet bütünlüğü gibi bazı te
mel ilkelerin değiştirilmesini Anayasamız yasaklamıştır. İşte bunları Siyasî Partiler Kanununda bir arada ve 
açık bir şekilde hükme bağlamak suretiyle siyasî partilerin dikkati bir kez daha çekilmek istenmiştir. Ayrıca 
eşitlik, disiplini bozmamak, ahlâk ve adaba uygun harekette bulunmak zorunluğu da önemleri nedeniyle bu 
maddenin kapsamına alınmıştır. 

Madde 79. — Anayasa demokratik Devlet düzeninin, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına özel bir 
önem vermiştir. Siyasî partilerin bunlara ilişkin hükümlere aykırı amaç güdemeyecekleri ve faaliyette buluna
mayacakları bu madde ile tespit olunmuştur. 

Anayasada tanınan hak ve hürriyetlerin, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlâl etse bile sınırsız oldukla
rının ileri sürüldüğü görülmüş ve bunun yıkıcılığından uzak kalmak için «Anayasa'nın hiçbir hükmünün Ana
yasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorum-
lanamayacağı» kuralı getirilmiştir. «Yorumlanamaz» hükmü, herhangi bir metnin bu amaca aykırı biçimde 
yorumlanması mümkün olsa bile o suretle yorumlana mayacağı anlamını taşımaktadır. Bu madde ile İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi hükümlerine de riayet edilmiş olunulur. 

Madde 80. — Bu madde seçimler ve halk oylamalarında demokratik düzenin bağlı olduğu esaslara aykırı 
hareket yasağını getirmiş, siyasî partilerin bu alanda güdecekleri amaçlara yön vermiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Millî Devlet Niteliğinin Korunması 

Madde 81. — Bu madde ile Devletin milletlerarası hukuk alanında haiz olduğu bağımsızlık ve eşitlik hak
ları ile münhasıran Devletimizi ilgilendiren hususlara başkalarının karışmaması ilkelerine siyasî partilerin 
sıkı bir biçimde sarılmaları sağlanmış ve bunları zedelemesi muhtemel tutum ve davranış içine girmemeleri 
istenmiş ve aynı amaçla da yurt dışında teşkilâtlanıp faaliyette bulunmaları önlenmiştir. 

Madde 82, — Devletimiz, federe ve konfedere devletler ve siyaseten özerk kuruluşlar gibi teklik ilkesine 
aykırı bir nitelik taşımamaktadır. Bu ve buna benzer ayrılmalar Devletin ve milletin bütünlüğü ilkesine ve 
toplum yararına kesinlikle ters düşeceğinden bu yolda bir amaç güdülmesi bu madde ile yasaklanmıştır. 

Madde 83. — Ülkemizde Lozan andlaşması ile kabul edilen azınlıklar dışında bir azınlık yoktur. Herhan
gi bir ülkede resmî dilin dışında bazı dillerin bilinmesi veya yer yer konuşulması azınlık yaratmaz. Hele siyasî, 
sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi her bir alanda bütün haklara sahip ve borçlarla eşit bir 
şekilde yükümlü olan tek bir milletin evlâtları arasında azınlıktan söz etmek mümkün değildir. 

Lâiklik ilkesinin egemen bulunduğu bir memlekette din, mezhep veya tarikat ayrılığından yararlanarak 
millî birliği bozucu amaç gütmek veya faaliyette bulunmak millet ve ülke zararına olduğundan hoş görülme
sini düşünmek olanağı yoktur. 

Bir memlekette resmi dilin her vatandaş tarafından bilinmesi, hangi alanda olursa olsun eşitlik ilkesinin 
hakkıyla uygulanabilmesi ve adlî ya da idarî işlerin çabukluk ve selâmetle yürütülmesi bakımından yararlı, 
hatta zorunludur. Bu itibarla resmî dili, genç, ihtiyar, kadın, erkek her vatandaşın bilmesini sağlamak Dev
letin görevidir. 

Madde, bu esaslar göz önüne alınarak düzenlenmiştir, 

Madde 84. — Ülke, bölünmez bir bütündür. Bölgecilik, ırkçılık yoktur. Lokal veya bireysel siyasî çıkar 
düşüncesiyle bölgecilik veya ırkçılık yaratmanın memlekete getireceği kötülüklerden uzak kalmak için bu 
madde düzenlenmiştir. 
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Madde 85. — Eşitlik ilkesi bütün millette istisnasız olarak benimsenmiştir. Siyasî partiler ister iktidarda, 
ister muhalefette olsunlar bu ilkeye ters düşen her tutumu reddetmek zorundadırlar. Madde bu görüşe göre 
düzenlenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Laik Devlet Niteliğinin ve Atatürk tike ve İnkılâplarının Korunması 

Madde 86. — Türkiye Cumhuriyetine Halifeliğin getirilebileceği düşünülmemiştir. Ancak Halifelik laik
liğe aykırı olduğundan laikliğin korunması için bu hükme yer verilmiştir. 

Madde 87. — Dinsel ve dince kutsal sayılan şeylerin istismarı memlekete daima zarar getirmiştir. Anaya-
sa'nın 24 üncü maddesi de bu tür hareketleri yasaklamış olduğundan maddenin bu suretle düzenlenmesi ge
rekli görülmüştür. 

Madde 88. — Bu madde Anayasanın 124 üncü maddesindeki dinî duygulan istismar yasağına dayanmak
tadır. Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile nezaket kurallarının sınırı içinde kalan eylemler 
ve propagandaya dönüştürülmeyen bayramlaşmalar, anma törenleri yasakların dışında bırakılmıştır. 

Madde 89. — Bu maddedeki yasaklamalar Türk toplumunu çağdaş ve uygarlık seviyesinin üstüne çı
karmak ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak için getirilmiştir. 

Madde 90. — Bu madde ile Siyasî Partilerin, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüş
lerin dışında kalması gereken Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içindeki yerine dokunmamaları amacı 
güdülmüştür. 

Madde 91. — Bu maddenin gerekçesi ve amacı, Yüce Atatürk'ün her yönü ile üstün saygınlığının hiç 
bir an hatırdan çıkarılmaması gereğini vurgulamaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Siyasî Partilerin Tüzük ve Programları, Yan Kuruluşları, Parti Üyeliği ve Kapatılan Partilerle İlgili Yasaklar 

Madde 92. — Siyasî partilerin tüzük ve programlarının tabi olacakları esasları düzenlemek, Anayasa
nın 14 üncü maddesindeki sınırlar dışına çıkılamayacağını belirtmek için bu maddeye yer verilmiştir. 

Madde 93. — Madde, ayrıcalığı önlemek ve siyasî parti mallarının denetime tabi kalmasını sağlamak 
için düzenlenmiştir. 

Madde 94. — Bu madde ile dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki 
kuruluşlar ve bunların üst kuruluşlarının tarafsızlık esaslarından ayrılmamaları amacı güdülmüştür. 

Madde 95. — Bu maddedeki hükümler siyasî partilerin demokratik esas ve yollardan ayrılmaması, de
mokratik bir düzen içinde çalışması amacı ile konulmuştur. 

Madde 96. -*- Bu maddenin düzenlenme nedeni, yasal olmayan propaganda yapılmasına ve devlet güç 
ve nüfuzunun bir siyasî parti lehine kullanıldığı imajının doğmasına engel olmaktır. 

Madde 97. — Anayasanın 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri bu madde ile uygulama kanu
nuna intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Yasaklar 

Madde 98. — Kapatılmış veya feshedilmiş siyasî partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve 
benzeri işaretlerin kullanılması kapatılan ya da feshedilen partinin devam ettiği izlenimini yaratacağından 
maddenin birinci fıkrası getirilmiş, hürriyetçi demokrasi ilkeleri ile bağdaşmayan adların parti adı olarak 
kullanılması uygun görülmediğinden İkinci fıkraya yer verilmiştir. 

Madde 99. — 12 Eylül 1980 Harekâtına siyasî partilerin gölge düşürme gayreti içine gireceği umulma-
rnakla beraber bir tedbir olmak üzere bu madde düzenlenmiştir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Siyasî Partilerin Kapatılması 

Siyasî Partiler Kanununun Beşinci Kısmını Oluşturan Maddelerin Gerekçesi 

Madde 100. — Siyasî Partilerin kapatılmasına ilişkin davalara, şimdiye kadar, Anayasa Mahkemesince 
duruşmalı olarak bakılmakta idi. Ancak 1982 Anayasası 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 açılmasına 
ve mahkemece istenecek bilgi ve belgelerin sağlanmasına ilişkin olacağı düzenlemede göz önüne alınmıştır. 

Anayasanın 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası Cumhuriyet Başsavcılığını, siyasî partileri denetlemek ve 
onların faaliyetlerini takibetmekle görevlendirmiş olduğundan bu madde ile, Anayasanın sözü geçen madde
sinin uygulanma usulü tespit edilmiştir. Bir siyasî parti hakkında araştırma ve soruşturma yapmakla görev
lendirilen Başsavcıyardımcısı veya yardımcılarının bu görevden siyasî amaçlarla uzaklaştırılmasına olanak 
vermemek için bu gibi durumlarda Cumhuriyet Başsavcısının muvafakatinin aranması koşulu getirilmiş ve 
o yardımcının bir Yüksek Hâkimliğe atanmasına engel olunmamak için de Yargıtay Üyeliğine seçimi bu 
sınırlamanın dışında tutulmuştur. 

Siyasî' partilerle ilgili bazı araştırma ve soruşturmanın amacından saptırılmadan ivedilikle sonuçlandırıl
ması gereken istisnaî haller olabilir. Bu gibi durumlarda görevli Cumhuriyet Başsavcıyardımcılarının Anka
ra dışına gönderilebilmesi için gerekli harcamalara elverişli hükümler maddeye eklenmiştir. 

Madde 101. — Siyasî partilerin yeri ve önemi Anayasanın 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtil
miştir. Böylesine önemli bir kuruluşun kapatılmasını dava edebilmek için dayanılacak gerekçe ve kanıtım 
belirlenmesinde titiz davranılmak yerinde olur. Bu itibarla kanunda gösterilen belli hususlarda dava açılma
sının gerekli olup olmadığının tarafsız bir kurulca tespiti uygun görülmüştür. 648 sayılı Kanunun 109 uncu 
maddesi bu kurulu Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşturmuştur. Yargıtay Daire Başkanları Yar
gıtay Üyelerinden seçildiklerine ve başkanlar dairenin gerek yönetimi ve gerek gelen işlerin düzene konul
ması bakımından daha fazla meşgul bulunduklarından bu kurulun münhasıran başkanlaridan değil Başkan ve 
üyelerden kurulması daha uygun bulunmuştur. Bir Siyasî Partinin kapatılmasını gerekli kılabilecek ne
denlerin ceza konularını aşabileceği de göz önüne alınarak kurulun hem ceza ve hem hukuk bölümlerinde ça
lışan üyelerden kurulması öngörülmüş ve düzenleme bu esasa göre yapılmıştır. 

Madde 102. — Anayasanın 69 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına göre Anayasa Mahkemesinde dava 
açmak hak ve görevi Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Ancak, dâva açmadan önce, yapılacak işlemlerin isa
betli bir sonuca vardırılmasına yardımcı şekil ve kayıtlamalar konulmasınla da engel bir hüküm konulma-
mıştır, 

Hükümet de Anayasayı hem uygulamak ve hem koruyup kollamakla görevlidir. Bundan ötürü Türki
ye Büyük Millet Meclîsine ve dölayısı ile Millete karşı sorumludur. Siyasî Partiler Kanununun 4 üncü kıs
mında gösterilen yasak eylemlerden birinin işlendiğini, örneğin, 'bir Siyasî partinin ülke bütünlüğünü bozma
ya yeltendiğini görmesi halinde Cumhuriyet Başsavcısından kapatma davası .açmasını istemesi doğaldır. Da
vayı yine Başsavcı açacağından böyle bir istekte bulunmanın Anayasaya aykırılığı yoktur. 

Buna benzer bir kapatma sebebini de herhangi bir Siyasî parti görmüş ve tespit etmiş olabilir. Zamanın
da dâva açılmadığını görür ve gecikmenin zararlı olabileceğini düşünürse bunun da Cumhuriyet Başsavcı
sından kapatma davası açmasını istemesi normaldir. Böyle bir istekte bulunabilecek Siyasî partinin nite
likleri de Kanunda gösterilmiştir. Cumhuriyet Başsavcısının böyle bir İstek, karşısında dava açmaya yeterli 
neden görmemesi mümkündür. Bu .takdirde istek sahibi Siyasî Parti, Partilerle İlgili Yasakları İnceleme kuru
luna başvurabilme olanağı kabul edilmiş ve madde bu esaslara göre düzenlenmiştir. Bu hakların, seçimlerde 
engelleme .amacıyla kullanılmasını önlemek için de kullanma süreci sınırlı tutulmuştur. 

Madde 103. — Parti Tüzüğü, programı ve uygulanması gereken parti mevzuatı ile yetkili organların 
verdiği kararların bu kanunun dördüncü kısmında yeralan hükümlerine aykırı olması halinde Cumhuriyet 
Başsavcılığının açacağı dâva üzerine Anayasa Mahkemesince, ilgili siyasî partinin kapatılmasına kara/ ve-
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rileceği maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde belirtilmiştir. Belli bir kararı almaya yetkili olan organların dı
şında kalan organlarla kurul veya parti üyesinin dördüncü kısımda yer alan hükümlere aykırı eylemler iş
lemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcısı bu eylemi yapan kurul veya organın işten el çektirilmesini ve 
üyelerin partiden çıkarılmasını ilgili Siyasî Partiden isteyebilecek ve o parti de bu isteğe karşı siyasî par
tilerle ilgili yasakları inceleme kuruluna belli süre içinde itiraz edebilecektir. Ancak eylem ve işlemin işlen
mesinden itibaren iki yıl geçmemiş olması gerekli görülmüştür. Zira sürenin, eylemlerin etkilerinin deva
mı üzerinde önemli rolü vardır bu etkilerin zamanla silinmeyeceği düşünülemez. Yapılan eylemlerin, daya
nılan mevzuata aykırı olup olmadığı bir takdir sorunudur bu takdirin, önemine binaen tarafsız hâkimlerden 
kurulu Siyasî Partilerle İlgili Yasakların İnceleme Kuruluna yaptırılması daha uygun görülmüştür. 

Kurul gerekli bulduğu soruşturma, araştırma ve incelemeyi yaparak altmış gün içinde kararını vermesi 
lâzımdır. Bu karar, itirazın kabulüne ilişkin olursa kesindir, kapatma davası açılamaz. İnceleme kurulunun 
kararı itirazın reddine ilişkin ise itirazı reddolunan parti, işten el çektirme veya ilgili üyeyi partiden çıkar
ma zorunda değildir. Kendini haklı görüyorsa karara uymayabilir, Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası 
açmasına ve bunun sonuçlarına razı olabilir. Cumhuriyet Başsavcısı da kurulun bu tutumu karşısında ka
patma davası açma zorunda değildir. Dava açmanın gereğini takdir Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Bu hu
suslar da maddenin 3/A fıkrasında hükme bağlanmıştır. 

Maddenin diğer fıkra ve bentleri kapatma kararının sonuçlarını ve alınan hakların geri verilmesi koşul
larını düzenlemiştir. 

Madde 104. — Siyasî Partileri denetleme ve onların faaliyetlerini takibetmekle görevli bulunan Cumhu
riyet Başsavcılığının istediği bilgi ve belgeleri vermeyen Siyasî Parti hakkında yapılacak işlem de bu madde 
ile düzenlenmiştir. 

Madde 105. — Bu 'Madde ile kanunda gösterilen belli eylemlerin siyasî parti üyeleri tarafından işlen
mesine yetkili organların göz yumması o eylemlerin kesif olarak işlenmiş sayılmasına ve bu suretle işlen
miş buluunmasının da o partinin söz konusu eylemlerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin kabulüne ye
terli görülmüş ve bu durum söz konusu partiyi kapatma nedeni sayılmıştır. 

Bu eylemlerin takdirinin yalnız kaza organlarınca yapılması uygun görüldüğünden kapatma davasının 
Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen açılması dileği kabul edilmiştir. 

Madde 106. — Siyasî Partiler Kanununun dördüncü kısmında yeralan hükümlerine aykırılık halinde ya
pılacak işlemler yukarıdaki maddelerde gösterilmiştir. 

Siyasî partiler bakımından emredici nitelikte bulunan hükümler ister siyasî partiler kanununun dördün
cü kısmının dışında bulunsun ve ister başka kanunlarda yer alsınlar, bunlara aykırılık halinde yapılacak iş
lemler de bu maddede düzenlenmiştir. Bu hallerde Cumhuriyet Başsavcısı, aykırılığın giderilmesi için ilgili 
siyasî partiye ihtar kararı verilmesi isteği ile Anayasa Mahkemesine başvuracak ve mahkemece ihtar kararı 
verildiği takdirde bu kararın o partiye tebliği tarihinden başlayarak altı ay içinde aykırılık 'giderilmezse 
kapatma davası açılacaktır. 

Madde 107. — Bu madde, Siyasî partilerle ilgili yasaklara aykırılığı duyan resmî makam ve mercilerin 
bu aykırılıkları, görevli mercilere bildirmesi ve bu suretle kanun hükümlerinin aksamadan uygulanma ola
nağının sağlanması için düzenlenmiştir. 

Madde 108. — Bir siyasî partinin Anayasa Mahkemesince kapatılması, siyasî partilerle ilgili yasaklara 
o siyasî partinin aykırı hareket etmesi halinde mümkündür. Mallarının hazineye geçmesi de bu aykırılığın 
müeyyidelerinden biri olarak kabul edildiğinden madde buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 109. — Bir siyasî partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili organı tara
fından kapanma (infisah) kararı verilmesi yoluyla mallarını kaçırması ve bazı haklardan yoksun kalmasının 
önlenmesi mümkündür. Bu suretle kapanmış olan bir siyasî partinin Anayasa Mahkemesince yeniden kapa
tılmasına karar verilemeyeceğinden bu maddenin düzenlenmesine gerek görülmüş ve Anayasa Mahkemesinin 
davayı yürüterek kapatma sebebi sabit olduğu takdirde kapatılma sonuçlarının hükme bağlanmasına ola
nak sağlanmıştır. 
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ALTINCI KISIM 

Siyasî Partilerin Kapanması 

Kapanma Karan 

Madde 110. — Siyasî partilerin kendi kendilerini kapatmaları konusunda karar verme yetkisi yalnız bü
yük kongrelerine aittir. Bu kararın gizli oyla alınması ve karar alma yeter sayısının parti tüzüğünde belirti
len toplanma yeter sayısının salt çoğunluğunu teşkil etmesi şarttır. 

Büyük kongresince bir partinin kapatılmasına karar verilirse; bu karar derhal kapanan parti genel başkan
lığı tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisli, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve içişleri Ba
kanlığına bildirilir ve ayrıca yine aynı genel başkanlık tarafından Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Siyasî partilerin tüzelkişiliği, büyük kongrenin, kapanmasına karar verdiği tarihte son bulmuş olur. 

Madde 111. — Büyük kongresince, 110 uncu maddede belirlenmiş esaslar göz önünde tutularak kapatıl
masına karar verilen bir siyasî partinin malları, yine büyük kongre toplanma yeter sayısının salt çoğunluğu
nun alacağı bir karar ile, bir diğer siyasî partiye; ya da, büyük kongre başka bir parti ile birleşmek için 
bu kararı almışsa birleşeceği partiye devredilebilir. Bu esaslara uyulmadığı durumlarda ve aksi hallerde siya
sî partinin malları Hazineye intikal eder. 

Kapanma kararının uygulanması, kararı veren büyük kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurulu eliy
le, Hükümetin gözetim ve denetimi altında yapılır. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılması için hakkında dâva açılmış bir siyasî parti, bu dâva sonuçlan
madan önce kapanma kararı aldığı takdirde, açılmış dâva sonuçlanıncaya kadar mallarını hiçbir gerçek ve 
tüzelkişiye devredemez. 

Kapanımıa kararımı veren foüyülk kongre, bu maddenıkı fbiriınoi fıkrasında belirtilen şartları göz önünde 
tutarak, parti malarının tasfiye kurulunca, kapanma tarihimden başlayarak üç >aıy içinde kurulacak bîr par
tiye devredilmesine de karar vere'biılir. Büyük kangrenim kararında belirlenen siyasî parti ıbu süre içinde ku
rulmazsa ikapaman parltinıin bütün mıaları için birimoi fılkra hükümleri uygulamış 

YEDİNCİ KISIM 

Ceza Hükümleri 

Madde 112. — a) Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak, siyasî pasta sıicilari için istenen 'blilgfi ve böl
geleri vermeyen parti sorumluları; 

b) 76 mcı madde hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları; 
c) 77 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen1 parti sorumluları ile aynı madde 

gereğince istemen ıblg)ileri kasten vermeyen parti sorumlulıarı; 
Hakkımda ayrı ayrı ceza müeyyideleri gdtiritaıiş ve, 
Tekerrürü halinde bu cezaların yan nispette artırılarak hükmedlilmesii kabul edilmiştir. 
Madde 113. — Ön seçimlerle ilgili olarak kanunda yer alan ceza hükümleri mahfuz kalmak şartıyla; si

yasî partfi kongrelerinin seçimleri ve kararları içim yapılan oylamalarla, her (kademedeki her çeşit parti gö
revlileri ile yedeklerinin seçimi içim yapılan oylamalara ve bu oylamalarım sayım ve dökümüne hile karıştı
ranlar içim ceza hükümleri getirilmiştik^ 

Madde 114. — 61 İmci ımaddede yazılı1 defter ve kayitlan tutmayanlar; 
Kasten tutmayanlar, tahrif ve yokedenier veya gizleyenler baikkımda;: 
Verilecek ceza hükümleri gö^erimişlk'.. 

Madde 115. — 38 inci maddede yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları; 
Her kademedeki her çeşit parti görevlileri ile yedeklerinim seçiımi içim yapılacak toplantılarım güm ve 

yerlerimi, kongre veya toplantıdan yedi güm önce en büyük mülkiye amirliğime bildirmeyen parti sorumlu
ları; 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 562) 



— 17 — 

Hakkında verilecek cezalar bu maddede hükme bağlanmıştır. 
Madde 116. — Bu Kanunun 47 nci maddesinin bir, İki ve üçüncü fıkralarına aykırı bir biçimde hare

ket ederek, propaganda kayıtlanma ve vaşaklara uymayanlar; 
Yine aynı maddenin son fıkrasına aykırı harekette bulunan aday adayları; 
HaMaında, 26.4.1961 tarihi ve 298 sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 

Kanunum 152 ncıi maddesindeki cezayı gerektinmıeyen ihıaller için bu ımadldie ile müeyyide getiıriımlişlıir. 

Madde 117. — 68 inci madde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan Ikiimse ve paıritü sorumlusu; 
69 uncu maddeye aykırı olarak kredi veya borç veren kimse ve hu Ikredıi veya borcu alan parti sorum

lusu; 
Hakkında ceza hükümlöri getüriimiş, ayrıca bağış konusu kamu kuruluşuna ait mıall niteliğinde ise 'ilgili 

kuruluşa iade olunması, aksi halde müsaderesine karar verilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 118. — Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir oeza veriiJımıesiiınii gerektirmeyen hallerde, 78 inci 
maddenin 8 inci 'bendi ve 96 ncı maddesinde yazılı fiilleri isleyenler hakkında, uygulanacak ceza hüküm
leri tespit edilmiştir. 

Madde U9< — Bu Kanunda, 22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununa yapılan atıflar hak
kında, söz konusu kanunda yer alan ve bu Kanun hükümlerine aykırı bulunmayan ceza müeyyidıelferinin si
yasî partiler ve1 sorumluları hakkında da uygulanması kıaibul ediılmiştür, 

GEREKÇE 

SEKİZİNCİ KISIM 

Uygulanmayan Kanun Hükümleri 

Madde 120. — Siyasî partilerin işlemleri, defterleri, hesaplan ve faaliyetlerinin, hangi makamlar tarafından 
ve nasıl denetleneceği bu kanunda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş bulunduğundan; derneklerin aynı konula
ra yönelik denetlenmelerini öngören 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 40 inci 
maddesinin siyasî partiler hakkında uygulanmasına gerek kalmamıştır. 

Madde 121. — Siyasî veya şahsî nüfuz veya menfaat temin etmek maksadiyle dinî veya dinî hisleri yahut din 
ce mukaddes sayılan şeyleri veya dinî kitapları alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya 
telkinde bulunan dernek mensubu hakkında yapılacak ceza kovuşturması usulü ve verilecek ceza miktarı 24 
Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Kanunda gösterilmiştir. Bu kabil davranışlar karşısında, siyasî parti so
rumluları hakkında izlenecek yol ve uygulanacak ceza hükümleri bu Kanunda ayrıntılı bir biçimde gösterilmiş 
olduğundan, ayrıca Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunun 2 nci ve 3 üncü mad
deleri hükümlerinin siyasî parti sorumluları hakkında uygulanmasına gerek kalmamıştır. 

Geçici Madde 1. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 4 üncü mad
desi göz önünde bulundurularak bu düzenleme yapılmıştır* 

Geçici Madde 2. — Anayasanın 4 üncü maddesinin getirdiği sınırlamalara aykırılık halinde bu Kanu
nun 106 ncı maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine başvurulup İhtar kararı alınması mümkündür. Bu ih
tarın gereğinin yapılması için 106 ncı madde ile kabul edilmiş bulunan altı aylık süre sözü geçen konu için, 
işi gereksiz uzatma niteliğinde görüldüğünden bu süre bir aya indirilmiştir. 

Madde 122. — Genel hükümleri düzenlemiş bulunan Medenî Kanun -ile Dernekler Kanunu ve dernek
ler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna ters düşmeyen hükümlerinin siyasî partiler hakkında 
da uygulanması kabul edilmiştir. 

Madde 123. — Kanunun yürürlük tarihi gösterilmiştir * 
Madde 124. — Kanun hükümlerini yürütme görevi Balcanlar Kuruluna verilmiştir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
T. C. 

Millî Güvenik Konseyi 
Anayasa Komisyonu U Nisan 1983 

Esas No. : 1/486 
Karar No. : 3 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri gereğince Danışma 
Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3 Mart 1983 ta
rihli 67 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen «Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı» ve gerek
çesi, Komisyonumuzca incelenip, bütünüyle benimsenmiştir. Komisyonumuz, tasarının önemi ve özelliği se
bebiyle Millî Güvenlik Konseyinin görüş, düşünce ve belirli ilkelerini çalışmaları esnasında göz önünde bu
lundurmuş ve zaman zaman ilgili bakanların da katıldığı Millî Güvenlik Konseyine yapılan arzlar ile mad
deler üzerindeki incelemelerini derinleştirmiş ve metni Millî Güvenlik Konseyinin müzakeresine hazır hale 
getirmiştir 

Yüzoribir madde ve üç geçici maddeden ibaret olan Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının, raporumuzun 
maddelere ait kısmında açıklandığı üzere bazı maddeleri çıkarılmış, bazı maddeleri birleştirilmiş ve met
ne bazı gerekli maddeler ile «Adayların Tespitbne ait bölüm ilâve edilmiştir. Geniş değişikliğe uğrayan 
maddeler ile eklenen maddeler üzerinde yeterince durulmuştur. 

Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesinden «Anayasada kurulması öngörülen» kelimeleri çıkarılarak, 
madde fazla kelimelerden arındırılmış ve daha açık hale getirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesindeki «denetleme» kelimesi «denetlenmeleri» şekline sokularak, 
cümle düşüklüğü, ifade zaafı giderilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi yeniden düzenlenerek, siyasî partilerin tüzük ve programların
da açıkladıkları görüşlerine uygun olarak çalışacakları, amaçların demokratik bir Devlet ve toplum düzeni 
içinde çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak olduğu vurgulanmış, yanlış anlamalara ve uygulamalara yol 
açabilecek deyimlere metinde yer verilmemiştir. 

Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesinin ilk fıkrası, Anayasanın 68 inci maddesine uygun hale ge
tirilmiş; siyasî partilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olması yeterli görülmeyip, bu yolda çalışacak
ları şeklinde düzenleme yapılmıştır. Aynı zamanda metne uygun olarak, kenar başlıktaki «Anayasadaki 
yeri» çıkarılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına «Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen 
temel ilkelere aykırı olarak» ifadesi eklenerek, siyasî parti kurma hakkının, Anayasanın felsefesini teşkil 
eden başlangıç kısmına ters düşecek şekilde kullanılamayacağı açıklığa kavuşturulmuş bu hakkın «bölge 
farklılığı» yaratmak amacıyla da kullanılamayacağı gösterilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 6 nci maddesinin kenar başlığı metne uygunluk sağlaması için «üyelikten ay
rılma», «üyelikten çekilme» şekline dönüştürülmüş, Anayasanın 68 inci maddesine uygun olarak üye olma 
ve üyelikten çekilme bir hak olarak düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesinden, particiliğin ve kısır politik çekişmelerin köy ve mahalle-
lelere, il genel meclisleri ile belediye meclislerine kadar girmemesi için bunlar metinden çıkarılmıştır. Tür
kiye'nin her zamandan daha fazla istikrara, millî bütünlüğe muhtaç olduğu bir dönemde, politikanın küçük 
ünitelere yayılmasının faydadan çok zarar doğuracağı sonucuna varılmış, siyasî partilerin ilçe teşkilâtının 
altındaki yerlerde teşkilât kuramayacakları belirtilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesindeki; kurucuların ilk büyük kongreye kadar büyük kongre yet
kilerini kulllanacakları gerektiğinde merkez karar ve yönetim kurulunu, merkez disiplin kurulunu oluşturan 
üyeliklere de getirilecekleri düşünülerek kurucuların sayısında değişiklik yapılmış ve miktar artırılmış; «Baş
kent» fazla görülüp metinden çıkarılmış; siyasî partilerin tüzel kişilik kazanması, bildiri ve belgelerin tam 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 562) 



— 19 — 

olarak İçişleri Bakanlığına verilmesine bağlanmış; verilecek 'bilgiler arasına «Doğum yeri, öğrenim durum
ları» konulmuş, belgeler içine kurucuların «nüfus kayıt örnekleri, adlî sicil belgeleri, imzalı beyannamele
ri» dahil edilmiş ve böylece siyasî partilerin kurucuların durumları bakımından hatalı doğmalarının, lüzum
suz yazışmaların ve dolayısıyla kapatılma ile yüzyüze gelmelerinin önüne geçilmek istenmiştir. Resmî Gaze-
te'de ilan edilme keyfiyetinin, pratikte bir fayda sağlamayacağı, tüzel kişiliğin kazanılmasında rolü bulun
madığı düşünülerek metne alınmamıştır. 

Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesinde belirtilen Cumhuriyet Başsavcılığının siyasî partilerin ku
ruluşunu denetlemesindeki «otuz gün» Kik sınırlama, bu süre içerisinde inceleme yapma imkânı bulunama
ması halinde, bazı itirazlara yol açacağı düşünlerek metinden çıkarılmış; C. Başsavcılığının siyasî partilerin tü
zük ve programlarını, kurucuların hukukî durumlarını sağlıklı bir şekilde incelemesi, işin aceleye getirilmesi
nin önlenmesi sağlanmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi, kenar başlığı dahil yeni 'bir düzenlemeye tabi tutulmuş, si
yasî partilerin, malî denetim dışındaki işlemlerini, kongrelerini izleyecek, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri 
isteyecek olan Cumhuriyet Başsavcılığında sağlam, güvenilir bir sicil dosyalarının bulunması için lüzumlu 
hususlar maddeye alınmıştır. Zira bu dosyalarda toplanan bilgi ve belgelere göre Cumhuriyet Başsavcılığı 
ilgili siyasî parti ile yazışma yapacak, verileri değerlendirecektir. Kanundaki yasakların, mani hükümlerin iş
letilebilmesi, sicil dosyalarının doyurucu bilgi ve belgeleri ihtiva etmesi halinde mümkün olabilecektir. Ay
rıca maddeye, siyasî partilerin kapatılmaları veya kapanmalarının da sicile işleneceği ilâve edilmiştir. 

İkinci Bölümün başlığından, bölümde sadece üyelik ile ilgili hususlar düzenlendiği «organlarda görev 
alma» hakkında hüküm bulunmadığı görülerek, bu ibare çıkarılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak siyasî partilere üye olamayacakların 
sınırı genişletilmiş, daha önceki düzenlemede partilere giremeyecekleri belirtilenler madde kapsamına alın
mış; kurum, kurul adlarında yapılan hatalar düzeltilmiş; siyasî partilerin sağlıklı bir bünyeye sahip olabil
meleri için kamu hizmetlerinden yasaklılar ile devlet sırlarını açığa vurma gibi suçlardan mahkûm olanlar 
madde şümulüne alınmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen benimsenmiş, ancak üç fıkra arasındaki uyumsuzluğun 
giderilmesi, benzer halin biraraya getirilmesi için, iki fıkra halinde yeniden yazılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesinde gösterilen merkez organlarından «merkez karar orga
nı» sonraki maddelerde gösterilen fonksiyonu ve çalışma şekli de göz önünde tutularak «Merkez karar ve 
yönetim kurulu» olarak, «Merkez disiplin organı» da «Merkez disiplin kurulu» olarak değiştirilmiş; siyasî 
partide genel merkez otoritesinin hatalı uygulamalara yol açtığı ve teşkilatın sesinin genel merkeze yansıması 
gerektiği düşünülerek, organlar arasına «Küçük kongre» ilave edilmiş; denetim, fonksiyon birlik ve beraberli
ğinin sağlanabilmesi için ikinci fıkra komisyon metnine alınmamış; ihtiyarî kurullar danışma, araştırma gibi 
sahalara hasredilmiş ve bunların seçim, üye sayışı, görev ve yetkileri tüzüğe bırakılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesine ikinci fıkra olarak kongrenin oluşumu eklenmiş; büyük kong
renin ciddî memleket meselelerinin konuşulduğu, tartışıldığı yerler olması gerektiği cihetle, kalabalık bir şe
kilde toplanması uygun görülmeyerek, az ve öze itibar edilmiş, seçilmiş üyeler Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üye tamsayısının iki katından fazla olmamak şeklinde maddede değişiklik yapılmış; büyük kongreye ka
dar kongre yetkilerini kullanacak kurucular kuruluna, merkez karar ve yönetim ile disiplin kurulları üyele
rinin katılabilmesi, bazı suiistimallerin önlenmesi bakımından disiplin altına alınmış; toplumu ve Devleti il
gilendiren konularla kamu faaliyetlerine ait konularda karar alınmasına dair tekliflerin karara bağlanması, 
önemine binaen ayrı bir sisteme tabi tutulmuştur. 

Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesine bir fıkra eklenerek, siyasî partilerde her zaman görülen 
genel başkan tahakkümüne mani olunmak istenmiş, genel başkanlık süreye bağlanmış; parti adına dava aç
ma, davada husumet hususları boşluk yaratmaması için maddeye ilave edilmiş; parti tüzüğünde gösterilecek 
genel başkan yardımcılarından birinin, genel başkanın yokluğunda vekâlet etmesi söz konuşu olduğundan 
«genel başkanvekili» metne alınmamış ve yardımcılarının görev ve yetkilerinin de tüzükte gösterileceği belir
tilmiştir. 
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Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesinde yer alan «anamuhalefet partisi genel başkanlığı» yerinin 
iyi belirlenmediği gerekçesiyle bu bölümden çıkarılmış, «Teşkilatla İlgili Diğer Hükümler» bölümüne alın
mıştır. 

Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak benimsenmiş, 13 üncü maddeye paralel 
olarak isimde değişiklik yapılmış; organın ikiye ayrılarak görev ifa etmesi halinde, bu organın görevlerinin 
iki kurula ne şekilde dağıtılacağının tüzükte gösterileceği belirlenmiştir. 

17 nci madde olarak benimsenen 18 inci maddeden «veya organları», değişik isimde kurul oluşturulması
nın sakıncaları sebebiyle metne alınmamıştır. 

18 inci madde olarak (Küçük kongre) düzenlenmiş, bunun bir danışma organı olarak görev yapmasının, 
siyasî partilerde merkez diktasını önleyeceği, hiç değilse illerin görüşlerinin yönetime aksedeceği, tesirde bu
lunacağı sonucuna varılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 19 uncu maddesine ilaveler yapılmış, önce il teşkilatının oluşumu belirlenmiş; 
büyük kongrede olduğu gibi ve aynı düşünceyle delege sayısı altıyüze indirilmiş; geçici yönetim kurulunun, 
delege olanların dışındakilerin oy hakkı olmamak üzere kongreye katılabilecekleri belirlenmiş; kongrenin top
lanma süresinin alt sınırı da gösterilmiş; il başkanının seçilmesi süreye bağlanmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesinde de 19 uncu maddeye paralel düzenlemeler yapılmış, kongre
nin delege sayısı dörtyüze indirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin «Muhtarlık bölgelerindeki parti görevlileri» ni düzenleyen 21 inci maddesi, 
1 nci maddeye eklenen fıkra hükümleri göz önünde tutularak komisyon metnine alınmamış: 21 inci madde 
olarak siyasî partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimlerinin yargı gözetimi altında yapılacağı dü
zenlenmiş; kongrelere katılacakların listelerinin tanzimi, verileceği makam, onaylanması, itirazı, sandık ku
rulu, adayların listeleri, oy kullanılması gibi hususlar açıklamaya lüzum göstermeyecek genişlikte belirlen
miştir. 

Beşinci bölümün başlığı Anayasaya uygun olarak (Türkiye Büyük Millet Meclisi Siyasî Parti Grupları) 
olarak değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi, siyasî partilerin grup kurabileceği şeklinde, kenar başlığı ile 
birlikte yeniden düzenlenmiş, grup kurmanın bir hak olmadığı görüşüne varılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddesi, grup içyönetmeliğinin grubu oluşturan milletvekillerini ilgi
lendirdiği cihetle, başlangıçta bunlar tarafından hazırlanmasının daha demokratik olacağı düşünülerek yeni
den düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 24 üncü maddesi, Anayasanın 94 üncü maddesinin son fıkrasına uygun hale 
getirilmiş, ancak sınırlamanın, yeniden milletvekili seçilme haklarını ortadan kaldırır bir nitelik kazanma
ması için gerekli ilave yapılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 25 ve 26 ncı maddeleri esas olarak benimsenmiş, önceki maddelere uygun ola
rak redaksiyona tabi tutulup, açık hale getirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 27 nci maddesi, grupta başka organların kurulması, uygulamada pratik bir 
yarar sağlamadığı, organ çoğaltmanın kontrolü ve denetlenmeyi zorlaştırdığı düşünülerek komisyon metnine 
alınmamıştır. 

Danışma Meclisi metninin 28 inci maddesi 27 nci madde olarak benimsenmiş, milletvekillerinin vicdanla
rına uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak maksadıyla «bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin» grupta 
alınacak kararların oylamalarının da gizli yapılacağı ilave edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 29 uncu maddesi 28 inci madde olarak metne alınmış, ancak yetkinin grup ge
nel kuruluna aidiyetini gösterir şekilde yeniden yazılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 30 uncu maddesi, siyasî partilerin iç bünyelerinde ahenk içinde olmaları esas 
olduğuna ve bununla ilgili hususları tabiatıyla tüzüklerine koyacakları cihetle, kanun hükmü olması gerekli 
görülmediğinden; 31 inci maddesi de, düzenlenen hususların siyasî partileri ilgilendiren kanunda değil, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde yer alması ge rekeceği düşünüldüğünden komisyon metnine alınma
mıştır. 
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Danışma Meclisi metninin (Altıncı bölüm) başlığı altındaki «Mahallî İdareler Meclislerindeki Parti Grup
ları» metnin 7 nci maddesinde yapılan değişikliğe uygun olarak ve aynı gerekçeyle komisyon metnine alın
mamıştır. Bu sebeple de, (İkinci Kısım) in bundan sonraki bölüm rakamları da değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 34 üncü maddesi 29 uncu madde olarak, 35 inci maddesi de 30 uncu madde 
olarak aynen benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 36 ncı maddesi 31 inci madde olarak alınmış ve anlaşır hale getirilmek için 
yeniden yazılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 37 nci maddesi 32 inci madde olmuş; siyasî parti grubunun daha rahat ve 
verimli çalışması için, merkez karar ve yönetim kurulunda üye olanların grup yönetim kurulunda görev ala
mayacakları getirilmiş; disiplin kurulları daha bağımsız, tesirden uzak hale dönüştürülmüş, bu kurullarda 
görevlendirilemeyecekler belirli hale getirilmiştir. 

Danışma Meclisi Metninin 38 inci maddesi 33 üncü madde olarak benimsenmiş, verilecek bilgiler artırıl
mış ve verilmesi süreye bağlanmış ve bu bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderileceği ilâve edilmiştir. 

Danışma Meclisi Metninin 39 uncu maddesi 34 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi Metninin 16 ncı maddesi, bu bölüme 35 inci madde olarak ve kenar başlığı «Anamuha

lefet partisi ve genel başkanı» şeklinde değiştirilerek alınmış; metinde iktidar dışında grubu bulunan en fazla 
üyeye sahip partinin anamuhalefet partisi olması için sayı kaldırılmış, işin ciddiyeti ile bağdaşmayacağı ve 
esasen eşitliğin o noktaya kadar varmayacağı düşünülerek kur'a çekilmesi ve protokoldeki yeriyle araç işinin 
bu kanunda yer almasının uygun düşmemesi sebebiyle, bu konulara ait hususlar metne alınmamıştır. 

Yedinci Bölümün başlığı (Siyasî Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti) olarak değiştirilmiş
tir. Aday adaylarından milletvekili adaylarını belirlemek, partinin merkez adaylarını tespit etmek siyasî partilerin 
iç işleriyle yakından ilgili bulunduğu, partiye kayıtlı üyelerin ön seçimde büyük rolleri olduğu göz önünde 
tutularak, bu hususa ait düzenlemelerin bu kanunda yer alması gerektiği sonucuna varılmış ve bölüm içinde 
düzenlemeye yer verilmiştir. Düzenlemede Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu metni esas alınmış, meydana 
gelebilecek boşluklar yeni maddeler ile doldurulmaya çalışılmıştır. 

Danışma Meclisi Metninin 40 mcı maddesi 36 ncı madde olarak benimsenmiş, 3 üncü maddede «ülke ça
pında faaliyet göstermek üzere, teşkilâtlanma» belirtildiğinden, maddedeki bu hususa ait kısım çıkarılmış, il
çelerde teşkilâtlanmanın il'e nazaran zor olduğu düşünülerek, ilin ilçelerinde teşkilâtlanma yarıdan üçte bire 
indirilmiştir. 

Aday adaylarından milletvekili seçimlerine esas okcak aday listelerinin ortaya çıkarılmasında, her seçim 
çevresinde o siyasî partiye üye olanların oy kullanması benimsenerek 37 nci madde düzenlenmiş ve bunun 
her Itürlü tesirden ve söylentiden arındırılması için de ilçe seçim kurulları devreye sokulmuştur. Tercihin ra
hatça yapılabilmesi için de, o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı aday tespit edileceği be
lirtilmiştir. 

Merkez adaylığını düzenleyen 38 inci madde daha esaslı sınırlamalar getirecek şekilde tanzim edilmiş, key
filiği önlemek, haksızlığa yol açmamak için ön seçimde en az yüzde yetmişbeş oy alarak listeye girenin önüne 
merkez adayı konamayacağı hükme bağlanmıştır. Listelerde boşalma olması halinde, merkez adayının konul
duğu sırada kalmasının önlenmesi için, listedeki sıraya göre kaydırılma getirilmiştir. Siyasî partilerin ön seçim 
yapmadıkları yerlerde adayları serbestçe tespit edeceîcleri nazara alınarak, ön seçimle belirlenen listeye mer
kez adayı yerleştirme yüzdesi, ön seçime katıldıkları seçim çevresi esas alınarak sınırlandırılmıştır. 

Adayların tespitinde uygulanacak hükümlerle ilgili 39 uncu madde, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı ka
nun yeniden incelenerek düzenlenmiş, sadece gerekli maddeler metne alınmıştır. 

- Siyasî partilerin adaylarını bazı sınırlamalara uğramadan, serbestçe tespit etmelerinin daha uygun ola
cağı düşünülerek, aday adaylığı için parti üyesi olmak gerekmediği 40 inci maddede belirtilmiş; bir kimsenin 
aday adaylığına lüzumlu tahditler getirilmiştir. 

İlçe seçim kurulu ile sandık kurulu, ön seçimin özelliğine göre 41 inci madde ile yeniden düzenlenmiş; ilçe 
seçim kurulu, her siyasî parti için, siyasî partili üyeler bakımından değişken bir şekle sokulmuş, kurullarda 
devlet memuruna teminat ve emniyet olarak yer verilmiştir. 
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Parti seçmen listelerinin düzenlendiği 42 nci, ön seçimde propaganda ile ilgili hükümleri içeren 43 üncü, 
kurullardaki parti üyeleri hakkındaki 44 üncü ve müşahitlerin düzenlediği 45 inci maddeler gerekçe gerek
tirmeyecek açıklık ve genişlikte, anlaşılır ve kolay uygulanabilir şekilde düzenlenmiştir. 

Oy pusulalarının düzenlendiği 46 ncı maddede, siyasî partilerin aday adaylarının isimlerini taşıyan oy 
pusulalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, kullanılacak zarflarla birlikte vermeleri, bunların mühürlen
mesi, oy pusulasının partili seçmen tarafından işaretlenmesi, geçerliliği tereddüt doğurmayacak şekilde gös
terilmiştir. 

Kimliğin tespitinde, parti seçmen kartı, parti hüviyet cüzdanı ile nüfus hüviyeti cüzdanının geçerli olduğu 
47 nci (madde ile düzenlenmiştir. 

Belirli hale gelen adaylara ait son işlemler 48 nci, ön seçim evrakının saklanması 49 uncu, itiraz hakkı 
50 inci, ön seçim tutanağı 51 inci ve mahallî seçimler yoklamasının nasıl yapılacağı hakkındaki 52 nci mad
deler geniş bir şekilde ve açıklıkta düzenlenmiş ve metne eklenmiştir. 

Danışma Meclisi Metninin 41 inci maddesi 53 üncü madde olarak benimsenmiş, birinci fıkraya milletve
killerinin parti grubundan da çıkarılmaları söz konusu olduğu için «grup» eklenmiş, bazı fıkralar ifade düz
günlüğünü sağlamak bakımından yeniden yazılmıştır. 

Danışma Meclisi Metninin 42 nci maddesinin birinci fıkrası 54 üncü madde olarak aynen benimsenmiş; 
iki ve üçüncü fıkraları 32 nci maddede geniş ve açık bir şekilde yer aldığı için komisyon metnine alınma
mıştır. 

Danışma Meclisi Metninin 43 üncü maddesi 5'5 inci madde olarak benimsenmiş, disiplin kurullarının daha 
ciddî çalışması, sevkedilenin mağduriyetinin önlenmesi için toplanma sayısı salt çoğunluktan, üye tamsayısı
nın en az üçte iki çoğunluğuna çıkarılmış; kararların gizli oyla alınması, kararın gerekçeli yazılıp ilgiliye 
tebliğ edilecek olması, muhalefet şerhlerinin açıkça yazılabilmesi, boş oy kullanma halinde çoğunluğun sağ
lanamaması halleri göz önünde tutularak; son fıkra, disiplin kuruluna sevkedilenin, ek savunması alınmak 
suretiyle değişik şekilde tecziyesi mümkün olduğu düşünülerek metne alınmamıştır. 

Danışma Meclisi Metninin 44 üncü maddesi 56 ncı madde olarak, düzeltmeye tabi tutularak aynen benim
senmiştir. 

Danışma Meclisi Metninin 45 inci maddesi 57 nci madde olarak benimsenmiş; itiraz, önemine binaen 
partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezalarına hasredilmiştir. 

Danışma Meclisi Metninin 46 ncı maddesindeki «disiplin organlarınca» şeklindeki ifade «disiplin kurulla
rınca» şeklinde değiştirilip, 58 inci madde olarak, 47 nci maddesindeki «organ» kelimesi «kurul» şeklinde 
değiştirilip 59 uncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi Metninin 48 inci maddesi 60 ncı madde olarak metne alınmış; partinin eşya ve malla
rının, denetlemede kolaylık sağlanması bakımından, muntazam şekilde belli olması bakımından birinci fık
raya «demirbaş eşya defteri» ilâve edilmiş; ilçe kongresine delege seçiminde önemi büyük olduğundan, üye 
kayıt defterinin köy ve mahalleler belli olacak şekilde tutulması öngörülmüş; bütün defterlerin, ön seçim, si
yasî partilerin idarî ve malî denetimi ile soruşturma için ehemmiyet kazandığından ve masrafı da gerektirme
diğinden ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenip, tasdik edilmesi getirilmiştir. 

Danışma Meclisi Metninin 49 uncu maddesi 61 inci madde olarak benimsenmiş; siyasî partinin yapmama
sı halinde firmaların imal edip, satacağı düşünülerek «parti bayrağı, flaması ve benzeri rumuzlar» eklen
miş; siyasî partilerin lokal işletip, gelir sağlaması mahzurlu görüldüğünden, Devletçe sağlanan yardım ise, 
vatandaşlardan kamu harcamaları için alınan paraların, kamu kuruluşu olmayan partilere verilmesinin uygun 
olmadığı, Anayasada imkân veren hükmün bulunmadığı sonucuna varıldığından komisyon metnine alınma
mıştır. 

Danışma Meclisi Metninin 50 inci maddesi 62 nci madde olarak benimsenmiş; parti üyelerinden alınacak 
giriş ve üyelik aidatının belli bir miktar olarak tespiti, para değerindeki değişmeler sebebiyle mahzurlu gö
rülüp, parti tüzüklerine bırakılmış ve bu düşünce içerisinde madde yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Danışma Meclisi Metninin 51 inci maddesi 63 üncü madde olarak aynen benimsenmiş; ancak, grubu ol
mayan milletvekillerinden alınacak aidatın tereddüt doğurması, ihtilaf yaratması mümkün görüldüğünden, 
maddeye bununla ilgili bir fıkra eklenmiştir. 
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Danışma Meclisi Metninin 52 nci maddesi 64 üncü madde olarak benimsenmiş, ancak belli bir rakamda 
dondurmanın mahzurlarını gidermek için, aday aidatı, milletvekili ödeneğine bağlanmıştır. 

Danışma Meclisi Metninin 53 üncü maddesi, zarurî küçük düzeltmeler ile 65 inci madde olarak alınmıştır. 
Danışma Meclisi Metninin 54 üncü maddesi, komisyon metnine alınmamıştır. 
Danışma Meclisi Metninin 55 inci maddesi 66 ncı madde olarak benimsenmiş; devletçe yapılacak yar

dım kaldırıldığı için devletin katkısı olan kurum ve kuruluşlardan bağış alamamanın sınırı genişletilmiştir. 
Bağış yapamayacakların, aynî hakların devrimi ivazsız yapamayacakları aşikâr olduğundan, metne bu husus 
konulmamıştır. 

Danışma Meclisi Metninin 56 ncı maddesi 67 nci madde olarak alınırken, siyasî partilerin gerçek ve tü
zelkişilerden hangi halde ve ne gibi sınırlamalarla kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilecekleri mad
deye eklenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 57 nci maddesinin kenar başlığı ve siyasî partilerin yerleşmeleri, amaç ve faali
yetleri için mal edinmeleri ve bunlardan bazı hallerde gelir sağlamaları zorunlu olduğundan madde içeriği 
değiştirilip, 68 inci madde olarak metne alınmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 58 inci maddesi, kenar başlığı «gelirlerin sağlanmasında usul» olarak değişti
rilip, 69 uncu madde olarak benimsenip, yeniden düzenlenmiş; emniyet ve denetim kolaylığı sağlaması bakımın
dan, bastırılıp teşkilata dağıtılan makbuzların seri ve sıra numara kayıtlarının genel merkezde tutulacağı, 
sağlanan gelirin türünün yazılacağı, makbuz dip koçanlarının saklanmasının başlangıç tarihi gösterilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 59 uncu maddesi, kenar başlığı «giderlerin yapılmasında usul» olarak değiştiri
lip 70 inci madde olarak benimsenmiş, para değerindeki değişmeler nazara alınarak, bütçede öngörülmesi şar
tıyla makbuz veya fatura aranmaksızın yapılacak harcamalar bin liradan, beşbin liraya çıkarılmış; elektrik ve 
su gibi tarifeye bağlı giderler için kararın gerekmediği belirtilmiştir. Belgelerin saklama süresinin başlangıç ta
rihi de açıklığa kavuşturulmuştur. 

Danışma Meclisi metninin 60 inci maddesi, redaksiyona tabi tutularak 71 inci madde olarak benimsen
miştir. 

Komisyon metnine (Borç verme yasağı) kenar başlığı ile 72 nci madde eklenmiş, siyasî partilerin üyele
rine ve başkalarına borç veremeyecekleri hükme bağlanmış ve böylece denetim kolaylığı sağlanmak istenmiştir. 

Malî hükümlerin müeyyideleri üçüncü bölümden çıkarılıp, beşinci bölüme alınmış ve böylece bölüm ve 
maddeler arasında teselsül sağlanmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 62 nci maddesi 73 üncü madde olarak benimsenip, ilk fıkrasında uygulama ko
laylığı bakımından bazı ilaveler yapılmış, bütçelerin gönderilme ve inceleme zamanları belirtilmiştir. Siyasî 
partilerin malî denetimi önem arz ettiğinden, hesaplarının bilanço esasına göre düzenleneceği, gelir - gider def
terlerinin bu esasa göre tutulacağı ikinci fıkrada belirlenmiştir. Genel merkez ve iller teşkilatının kesinhesap-
larının, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı ve birleştirileceği getirilmiştir. Ana
yasa Mahkemesinin denetimine tabi olacak kesinhesapların, Resmî Gazetede yayınlanmasının pratik bir ya
rarı görülmemiştir. v 

Danışma Meclisi metninin 63 üncü maddesinden, siyasî partilerin o yıla ait bütçelerinin Anayasa Mahke
mesine gönderilmesinin denetim bakımından yararı olmayacağı düşünülerek bu kısım çıkarılmış, kesinhesap
ların gönderilmesi bir esasa bağlanmış ve bilgi için C. Başsavcılığına da verileceği de belirtilerek 74 üncü 
madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 64 üncü maddesi 75 inci madde olarak ve kenar başlığı kısaltılıp «Denetim» 
şeklinde benimsenmiş; Anayasa Mahkemesinin bilgilerin belgelendirilmesin! istemesinin süre ile bağlı tutul
ması sakıncalar doğuracağından, süre çıkarılmış; denetimin bütün uzman elemanlardan yararlanarak yapılması 
temin edilmiş, fıkralar yeniden yazılarak açıklık kazandırılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 61 inci maddesi 76 ncı madde olarak benimsenip, redaksiyona tabi tutulmuş; 
ikinci fıkrasının bu maddenin muhtevası ve başlığı ile uygunluk arz etmediği düşünülerek, «Paraya çevirme» 
kenar başlığı altında ve 77 nci madde olarak düzenlemeye tabi tutulmuş, fıkradan mahfuz hisse ile ilgili hu
suslar Türk Medenî Kanununda açıkça belirlendiği için çıkarılmıştır. 
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Danışma Meclisi metninin 65, 66 ve 61 nci maddeleri aynı konuları, değişik bir şekilde yasaklamaya tabi 
tuttuğu görülerek ve Anayasanın muhtelif maddelerinde yer alan hükümler 78 inci madde olarak, yeniden ve 
uyum içerisinde düzenlenmiş ve kenar başlık da değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 68 inci maddesi 79 uncu madde olarak aynen benimsenmiş, sadece bentler ra
kam ile değil, harf ile gösterilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 69 uncu maddesi 80 inci madde olarak benimsenmiş, kenar başlıktaki ve me
tindeki «Devlet tekliği» ibaresi, «Devletin tekliği» olarak düzeltilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 70 inci maddesi 81 inci madde olarak benimsenmiş, bentler rakamdan harfe 
dönüştürülmüş, uygulamada zorluk yaratacağı düşünülerek tüzük ve programlarının yasaklanmamış dillere çev
rilebileceği maddeye ilave edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 71 inci maddesi 82 nci, 72 nci maddesinin ilk fıkrası 83 üncü madde olarak 
aynen benimsenmiş; 72 nci maddenin ikinci fıkrası, Anayasanın 10/3 maddesinde Devletin organlarına, 
idareye görev yüklemesi, partilerle ilgisinin bulunmaması sebebiyle metne alınmamıştır. 

Danışma Meclisi metninin 73 üncü maddesi 84 üncü, 74 üncü maddesi 85 inci, 75 inci maddesinin bir ve 
ikinci fıkralarına «ayin» eklenerek 86 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 76 nci maddesinde bazı yazım hataları görüldüğünden, Anayasanın 174 üncü 
maddesine uygun olarak ve bentler harf ile gösterilerek yeniden yazılıp, 87 nci madde olarak benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 77 nci maddesi, 88 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Danışma Meclisi metninin 78 inci maddesi, kenar başlığı «Atatürk'e saygı» olarak değiştirilip 89 uncu 

madde olarak benimsenmiş ve parti adlarında, amblemlerinde Atatürk adının veya resminin kullanılamayaca
ğı vurgulanmıştır. 

Dördüncü Bölümün başlığı uzun ve bütün maddeleri kapsamadığı görülerek «Çeşitli Yasaklar» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 79 uncu maddesi, kısa ve özlü bir biçimde yeniden yazılıp, 90 nci madde ola
rak benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 80 inci maddesine partilerin dernek de kuramayacakları eklenerek 91 inci, 
81 inci maddesi 92, 82 nci maddesi de 93 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 83 üncü maddesine, uygulamada tereddüt doğurmaması veya kasıtlı davranış
lara yol açmaması için «Üniforma niteliğinde kıyafet» eklenmiş, aynı zamanda madde redaksiyona tabi tu
tularak 94 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 84 üncü maddesine, 101 inci madde ile paralellik sağlamak için, maddede bah
sedilenlerden fiilleriyle partinin kapatılmasına neden olanların on yıl süreyle partilere giremeyecekleri, millet
vekili adayı olamayacakları eklenip, 95 inci madde olarak benimsenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 85 inci maddesi aynen benimsenmiş, istismar edilmemesi, yalnız bir partinin ma
lı gibi gösterilmemesi için «daha önce kurulmuş Türk Devletlerine ait bayrak, amblem ve flamalar»ın parti
lerce kullanılamayacağı birinci fıkraya; «din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla» parti kurulamayacağı da 
üçüncü fıkraya eklenerek, 96 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 86 nci maddesi, 97 nci madde olarak aynen benimsenmiş, 12 Eylül 1980 Hare
kâtı, devam eden karar ve icraatlarıyla bir bütünlük gösterdiğinden, maddeye bunu sağlayan ilave yapılmış
tır. 

Danışma Meclisi metninin 87 nci maddesi, 98 nci madde olarak benimsenmiş; bir ve ikinci fıkralar tek 
fıkra halinde redaksiyona tabi tutularak yazılmış, uygulamada kolaylık sağlaması bakımından fıkraya «C. Baş
savcı Vekili» ilave edilmiş, siyasî partilerin cevabî yazılarını bir hafta yerine en geç onbeş gün içinde vermek 
zorunluğu getirilmiştir. Ayrıca yardımcıların soruşturma bitinceye kadar, süreli veya süresiz müsaade olma
dan atanamayacakları şeklinde, atanma soruşturma ile sınırlandırılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 88 inci maddesi, 99 uncu madde olarak benimsenmiş, ancak kurulun görevi, 
kuruluşu ve karar yeter sayısı ilgili hususlarda değişiklik yapılmış, kurulun görevi belirli hale getirilmiş, Yar
gıtay Büyük Genel Kurulunca yapılacak seçimlerin zorluğu, sonuç alınamaması gibi hususlar göz önünde tu
tularak, kurulun Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşmasının daha pratik ve aksamalara yol açma-
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yacağı düşünülmüş, başkanların özürleri hali göz önünde tutulmuş, ciddî hususların karara bağlanacak olma
sı sebebiyle kurulun üye tamsayısı ile toplanması getirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 89 uncu maddesi 100 üncü madde olarak ve yeni bir düzenlemeye tabi tut-
tularak benimsenmiştir. Adalet Bakanının dava açılmasını istemesi, Bakanlar Kurulunun görüşüne değil kara
rma dayandırılmış, Anayasa Mahkemesinde sonuç alınamayacak bir davanın açılmasının önlenmesi bakımın
dan Adalet Bakanının istemi halinde de, C. Başsavcısına dava açamayacağını bildirme tanınmış ve dolayısıyla 
bu Bakanın itiraz hakkı da düzenlenmiştir. Ayrıca süreler de değişiklik yapılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 90 inci maddesi 101 inci madde olarak benimsenmiş, (b) bendinde, siyasî parti
lerin karar almaksızın yasaklara aykırı faaliyetleri olabileceği düşünülerek bu yönde değişiklik yapılmış, ay
rıca bende büyük sorumlulukları olan, partiyi yönetip, temsil eden genel başkan, genel başkan yardımcısı ve 
genel sekreter ilave edilmiş ve dolayısıyla bunlar (d-1) bendinin dışına çıkmışlardır. Ayrıca siyasî partilerin 
radyo veya televizyon konuşmaları yapacağı bildirilmiş olan temsilcisinin, dördüncü kısımdaki yasaklara ria
yetsizlik hali de kapatma şümulüne alınmıştır, (d-1) bendinde de değişiklik yapılıp, C. Başsavcısının partiden çı
karılmasını istediği üyelerle ilgili, siyasî partinin itiraz hakkı, Kanunun dördüncü kısmındaki yasakların çok 
ciddî durumları içermesi, geciktirilmeye tahammülü olmaması sebebiyle kaldırılmış, doğrudan dava açma ha
li getirilmiştir. Dava sırasında üyenin çıkarılması halinde, davanın düşeceği de açıklanmıştır. Kesin olarak 
çıkarılan üyelerle ilgili yasak beş yıldan, on yıla çıkarılmış, üyeliğin otomatik olarak geri dönmesi söz konu-
nusu olamayacağından bu fıkra metne alınmamış, bu gibi üyeler hakkında ceza bakımından umumî hüküm
lerin uygulanacağı vurgulanmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 91 inci maddesi, 102 nci madde olarak benimsenmiş, siyasî partilerin C. Baş
savcılığının isteklerine uymaması halinde, kapatma davasının açılması, daha belirgin hale getirilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 92 nci maddesi, redaksiyona taJbi tutularak 103 üncü madde olarak Jbenimsen-
miiışfe 

Danışıma Meclisi metninin 93 üncü maddesi, 104 üncü madde olarak aynen foeniimisenmiiştir. 
(Kurulduğu tarihten itibaren, iteşkilâtmı tamamlayıp iki dönem yani on yıl süreyle genel seçimlere katılma

yan bir partinin, siyasî haya/tta kalıp, faaliyet göstermesi, partilerden bekleneni veremiyeeeği ve tanım madde
sine uygun düşmeyeceği düşünülerek, (bu durumda olan partilere önce tebligat yapılıp kapanma kararı alması, 
bu yola gitmezse kapatılması için dava açılmasını temin maksadıyla 105 inci madde düzenlenmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 94 üncü maddesi, 106 nci, 95 inci maddesi 107 nci ve 96 nci maddesi 108 inci 
madlde olarak uygulama kolaylığı sağlayacak deiğişikiiklerle, 97 nci maddesinden «Ayrıca Resmî Gazete'de 
yayınlanır.» cümlesi çıkarılarak 109 uncu madde, olarak benimsenmiştir. 

Danıışma Meclisi metninin 98 inci maddesinde, kapanan siyasî partinin mallarının başka (bir partiye veya 
birleşeceği partiye devredilmesi, ilgili partinin kabul etmemesi halinde ihtilaf doğuracağı düşünülerek, Ibunu 
önleyen değişiklik getirilmiş; Hükümetin denetim ve gözetiminin «Devamlı» olacağı vurgulanmış; üçüncü 
fıkrada açıklık sağlanmış; son fıkra, parti mallarının üç ay ıgıbi bir zaman sahipsiz kalacağı pratik bir çözüm 
olmadığı görüşü ile metne alınmamış ve 110 uncu madde olarak kalbul edilmiştir. 

Danışma Meclisi metninin 99 uncu maddesi, 111 inci madde olarak (benimsenmiş, maddeye d, (Başsavcılı
ğının denetim için istediği ibiligilenin verilmemesi hali de eklenerek, sorumluların cezalandırılması sağlanmış
tır. Ayrıca hapis cezası da getirilerek, maddenin uygulama etkinliği artırılmıştır. 

Danışma Meclisi metninin 100 üncü maddesi, 112 nci madde olarak alınmış, ön seçimlerin kanuna konul
ması da nazara alınarak, ön seçim dahil edilmiş ceza miktarı arurılknı&tır. 

Danışma Meclisi metninin 101 inci maddesi, 113 üncü madde olarak benimsenmiş, defter ve kayıtları 
tutmamak ile tahrif veya yok etmek, gizlemek arasında fark olduğundan ayrı şekilde ceza tayini öngörülmüş
tür. 

Danışma Meclisi metninin 102 nci maddesi, para cezası artırılıp ve aynı zaımanda mükerrer veya mevcut 
olmayanı kaydedenlerin de cezalandırılması gerektiğini vurgulayıp, cezasını tayin eder şekildeki ilavelerle 114 
üncü madde; 103 üncü maddesi, hapis cezası konulup, para cezaları artırılarak 115 inci madde; 104 üncü 
maddesi cezalar artırılarak 116 nci madde; 105 ve 106 nci maddeleri de 1(17 ve 11*8 inci maddeler olarak be-
nimısemiştür. 
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Tasarıya 119 uncu madde eklenip, geçici 1 inci maddeye aykırı harekeliler için geçici maddenin tösirimi ar
tırmak, müeyyideye bağlamak düşüncesiyle muhtelif durumlara göre hapis cezalan getirilmiştir. 

Tasarıya Komisyonumuzca eklenen 120 nci madde ile, önseçimlerin, muhtelif kademelerdeki kongre se
çimlerinin, düzen içerisinde ve sağlıklı bir biçimde geçmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

IDanışma Meclisi metninin 109 uncu maddesi, 121 inci ve 107 noi maddesi 122 nci madde olarak küçük 
düzeltmelerle aynen benimsenmiş ve uyum sağlamak bakımından «Çeşitli Hükümler» başlığı altında doku
zuncu kısımda biraraya getirilmiştir. 

IDanışma Meclisi metninin 108 inci maddesi, değişikliğin kendi kanununda veya seçim kanununda yer 
alması gereken bir hüküm olduğu için Komisyon metnine alınmamıştır. 

Danışma Meclisli metninin geçidi 1 inci maddesi, kanunun Anayasaya yollama yapmasının uygun olma
yacağı görüşüyle; Anayasanın geçici 4 üncü maiddesi, özel yasaklılar kenar başlığı ile aynen alınmıştır. 

Danışma Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi, geçici 1 inci madde fcapsamındakilerin yasaklara riayet
sizliğini meşrulaştırır şekilde görüldüğünden ve ayrıca bazı kötü uygulamalara yol açacağı düşünülerek met
ne alınmamış; yerine bunların kurucular arasında yer alması halimde,- o siyasî partinin tıüzelklişilik kazana
mayacağını belirleyen geçici 2 nci madde diüaerrienmiştir, 

(Danışma Meclisi metninin geçici 3 üncü maddesi, Anayasa Mahkemesine sadece kesinhesapların gönderi
lecek olması karşısında Komisyon metnine alınmamıştır. Geçici 3 üncü madde olarak, geçici 1 inci madde 
kapsamına girenlerin kimlikleri, statüleri ve hukukî durumlarının içişleri Bakanlığınca Resmî Gazete'de 
ilan edileceği, ilanın itiraza ve sonuçta davaya açık oîdufğu belirtilip, düzenlenmiştir. 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 1110 ve 111 inci maddeler 123 ve 124 üncü maddeler olarak aynen benim
senmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hâkim Tümgeneral 

Muzaffer BAŞKAYNAK 

Üye 
Hâk. Alb. 

İlhan KÖSEOĞLU 

Üye 
Orhan AYDIN 
Yük. Seçîm Kri. 

Bski IBşk. 

1 

Üye 
Erdoğan AYTEKÎN 
Anayasa (Mahkemesi] 

Raportörü 

Üye 
Hv. Hâk. Alfo. 

Zeki GÜNGÖR 

Üye 
Hâk. Alb. 

Ersin ESEROL 

Üye 
Engin DOĞU 

Adalet Bakanlığı 
Tetkik Hâkimi 

Üye 
r Mater KABAN 
i Cumhuriyet Başsaıv 

Yardımcısı 

Üye 
Hâk. Alb. 

İsmet ONUR 

üye 
Dz. Hâk. Yzb., 

Tevfik ODMAN 

Üye 
Bahattin ABLUM 
İçişleri Bakanlığı 

Hukuk Başmüşaviri 

pcı 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı 

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 
millî 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 varlığım 

tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetil
mesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sımflar 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 olma 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. 
içişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse noksanların tamamlanmasını ilgili 

partiden ister. 
içişleri 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 

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 şartlan haiz olduklarının belgelendirilmesiini 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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İKtNCt BÖLÜM 

Üyelik ve Organlarda Görev Alma 

Siyasî partilere üye olma 

MADDE 11. — 21 yaşını dolduran ve medenî ve siyasî hakları 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 kaçakçılik suçları 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, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 
aynı kanunun 537 ncı maddesinin birinci, îkinci, 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. İtiraz 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 başkam ile parti tüzüğüne göre seçilen merkez 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 sair 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 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 
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 ve 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 organı, aynı zamanda, merkez yönetim organı olarak görevlendirilebilir 
veya ayrı bir merkez yönetim organının 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 organı 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 İlçe 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. 

îl 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 kararının 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 ye 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. — ilçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahalle bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan 
parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri, sayısı altıyüzü aşmayan delegelerden kurulur. 
ilçe 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. 

ilçe kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır; bu süre iki yılı aşamaz. 
İlçe yönetim kurulu, ilçe başkam 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 karan 90 inci maddenin 3/A bendinde gösterilen haller dışın
da yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır, işten 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 
uygulanır, 

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. 

BEŞİNCÎ 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 içyönetmeliği 

MADDE 23. — Bir partinin grup içyönetmeliği, grubun ilk kuruluşunda, partinin merkez karar organı 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. Içyönetmelik, 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 yönetin] 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 başkamı 

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 ayla yapılır, 

Grup ve Hükümet ilişkileri 

MADDE 29. — Parti tüzüğünde veya grup içyönetmeliğinde 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 kurulundan 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 arasında 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 İdareler Meclislerindeki Parti Grupları 

ti şenel 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 başkanı bu grubun tabiî 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 merkezi; 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 yönetim kurullarından birinde üye olan kimse, diğer bir il veya ilçe yönetim 
kurulunda üye olamaz. II ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Organlarda görev alanların bildirilmesS 

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 

Siyasa Partilerin Seçime Katılması 

Siyasî partilerin seçimlere katılması 

MADDE 40. — Siyasî partinin ülke çapında teşkilatlanmış sayılması ve seçimlere katılabilmesi için, ille
rin en az yarısında teşkilâtını kurmuş ve ilk büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunması şarttır. 

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

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

Disiplin suçları 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 msclislerindeki 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 sıhâ 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. Ancak, 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 onbeş 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. — Siyasî partilerin her kademesindeki kongrelerinde, disiplin organlarına sevk yetkisine 

sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları 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 cezalarına karşı, cezaya 
çarptırılan parti üyesi, disiplin organına sevk eden organın veya disiplin organının görev ye yetkisizliği yahut alı
nan kararların kanuna veya partî tüzüğüne veya içyönetTieliğine 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 göre 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 orgamna 
sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

İlgili, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edil iiği 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. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 562) 



— 37 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

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 ilçe 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 kaynaklan 
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 elde 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 tamamını ödememiş olması, bu kimse
nin, partinin her kademesindeki kongrelerine delege serilmesini 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. — Bir 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 tutarı 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 içyönetaıeliklerinde 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 suretteaynî 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 kararma dayanması şarttır. 
Parti teşkilatı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir hesap vermekle 

yükümlüdür. 

Malî 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 verilmediği 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 
GOai varlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla, Hazineye irad kaydedilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Parti tçi Malî İşlemler 

Parti bütçeleri ve kesinhesaplan 

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 kapsamak üzere iller teşkilâtı her bütçe yılını izleyen Haziran ayı so

nuna kadar bir evvelki yla 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 keşinhesabının 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 dolayısyla da bunların Ha
zineye gelir kaydedilmeline karar verir. 

Siyasî partilerin büyük kongrelerinin bütçe ve kesinhesaplar hakkındaki kararları, Anayasa Mahkemesi
nin incelemesini etkilemez. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Siyasi Partilerle İlgili Yasaklar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yasak Amaçlar ve Faaliyetler 

Devletin şekline, Cumhuriyetin niteliklerine, egemenliğe, ülke ve millet btttUolkğUne, 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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tKlNCt BÖLÜM 

Millî Devlet Niteliğinin Korunması 

Bağımsızlığın 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, plâklar, 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 aykın 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 BÖLÜM 

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Korunması ve Lâik Devlet Niteliği 

Lâiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin isteneme yeceği 
, MADDE 73. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin ye

niden kurulması amacını 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 dini 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 güden : 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka Iktisası Hakkındaki Kanun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ye 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 tşİeri Başkanlığının yerinin korunması 

MADDE 77. — Siyasî partiler, lâiklik ilkesi doğ rultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında 
kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getir
mek durumunda olan Diyanet İşleri Başkanlığının, genel idare içinde yer almasına ilişkin Anayasanın 136 ncı 
maddesi hükmüne aykırı amaç güdemezler. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 562) 



— 44 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Cumhuriyetin bUyük kurucusuna saygı 

MADDE 78. — Siyasî partiler, Türk Milletinin kurtarıcısı, 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 

Siyasî PartUerin TiizUk ve Programları, Yan Kuruluşları, Parti Üyeliği ve Kapatılan Partilerle İlgili Yasaklar 

Tüzük ve programlar ile parti faaliyetlerine ilişkin sınıramalar 

MADDE 79. — Siyasî partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
ne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. 

Siyasî partiler, tüzük ve programlan 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 çalışmaları, 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 adları ve işaretleri 

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 styasî 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. 

BEŞtNCÎ KISIM 

Siyasî 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 bağlanır. 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 il
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 açmayacağım 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 inceleme 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 bent lerinde 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 halinde 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 ko nuşmanın 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 ilgin' siyasî partiden ister. 

Siyasî parti bu isteğin tebliğinden başlayarak on gün içinde Siyasî Partilerle ilgili Yasakları inceleme 
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, itirazın kabulüne dair karar ke
şindir. 

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 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 
ı 

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. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 562) 



— 48 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

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 mallan 

MADDE 95. — Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasî partinin bütün malları Hazineye ge-

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 organı 

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 
Siyasî 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 mallan 

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. 

YEDİNCİ 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 oöbin 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 tahrfr 
veya yokederiler veya gizleyenler üç 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 aykırı bağış, kredi veya borç alınmam 

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 atıl
lar hakkında, söz konusu kanunda yer alan ve bu kanun hükümlerine aykırı bulunmayan ceza müeyyidele
ri, siyasî partiler ve sorumluları hakkında da uygulanır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Uygulanmayan ve Değiştirilen Hükümler 

Uygulanmayan Kanun Hükümleri 

MADDE 107 — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 40 inci maddesi ile; 
24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Vicdan ve 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'?tirilmiştir; 

«11. Siyasî partilerin, yasama meclisi genel ve ara seçimlerine ve Belediye Başkanlığı ile belediye ve i\ 
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 yarıdan 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 

GEÇİCÎ 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. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 562) 



— 51 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

tik Bütçenin Hazırlanması 
GEÇICÎ MADDE 3. — 1983 yılında kurulacak siyasî partiler, 63 üncü maddeye göre Anayasa Mahke-

sine vermekle yükümlü oldukları bütçelerini, 1983 ve 1984 takvim yılları 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 

IMADDE 109 — Medenî Kanun ile Demekler Kanununun ve demekler 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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ANAYASA KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTIÖt METİN 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Esaslar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, siyasî partilerle ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin kurulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, görev, yetki ve 
sorumlulukları, gelir ve giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar. 

Tanım 

MADDE 3. — Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahallî idareler se
çimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propaganda
ları ile millî iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş 
medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel
kişiliğe sahip kuruluşlardır. 

Siyasî partilerin vazgeçilmezliği ve niteliği 

MADDE 4. — Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Atatürk ilke ve inkı
lâplarına bağlı olarak çalışırlar. 

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. 
Siyasî parti kurma hakkı, Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak ve Türk 

Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Devletin 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 sağlamak veya dil, ırk, din, mezhep ayırımı veya 
bölge farklılığı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere veya herhangi bir diktatörlük 
türüne dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz. 

Üye olma ve üyelikten çekilme hakkı 

MADDE 6. — Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasî 
partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahiptir. 

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 teşkilat birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce 
yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir. 
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Siyasî partilerin teşkilatı 

MADDE 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, merkez organları ile il ve ilçe teşkilatından ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki parti grubundan ibarettir. 

Siyasî partiler, yukarıdaki fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir yerde ve herhangi bir ad altında teşki
lat kuramazlar. 

İKİNCİ KISIM 
Siyasî Partilerin Teşkilatlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Partilerin kurulması 

MADDE 8. — Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafın
dan kurulur. 

Siyasî partilerin genel merkezi Ankara'da bulunur. 
Siyasî partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, içişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kaza

nırlar. 
Bildiride, kurulacak siyasî partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve ta

rihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kuru
cular tarafından imzalanması ve bildiriye beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, adlî sicil 
belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasî parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten 
imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şarttır. 

Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alındı belgesi verilir. 
İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneği ile bildiri eklerinin birer takımı

nı üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir. 

Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşunu denetlemesi 

MADDE 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucuların hukukî 
durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu ve belgelerinin tamam olup olmadığını, kuruluş
larını takiben öncelikle ve ivedilikle inceler. Tespit ettiği noksanlıkların giderilmesini, lüzum göreceği ek bilgi 
ve belgelerin gönderilmesini yazıyla ister. Bu yazının tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde noksanlık gi
derilmediği veya istenen ek bilgi ve belgeler gönderilmediği takdirde, siyasî partilerin kapatılmasına dair hü
kümler uygulanır. 

Siyasî parti sicili 

MADDE 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca her siyasî parti için bir sicil dosyası tutulur. 
Bu sicil dosyasında : 
a) Kuruluş bildirisi ve ekleri, 
b) Merkez organları ile teşkilat kurdukları il ve ilçeleri, bunların organlarında görev alanların adları, so

yadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâhlarını gösterir onaylı listeler ve nüfus 
cüzdanı örnekleri, 

c) Partinin faaliyetlerini düzenleyen her tür yönetmelikler ve diğer yayınları, 
d) Partiye kayıtli üyelerin, ilçelere göre (b) bendindeki bilgileri içeren listeleri, j 
Bulunur. 
Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili diğer bilgi ve belgeler de bu dosyaya konulur. 
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Siyasî partiler, (b) ve (c) bentlerindeki bilgi ve belgeler ile bunlarda ve parti tüzük ve programlarında ya
pılan değişiklikleri, yayın veya değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde; (d) bendindeki listeler ile bun
larla ilgili değişiklikleri ise, altı ayda bir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler. 

Siyasî partilerin kapatılmaları veya kapanmaları sicillerine işlenir. 
Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik 

Siyasî partilere üye olma 

MADDE 11. — Yirmibir yaşını dolduran, medenî ve siyasî haklan kullanma ehliyetine sahip bulunan 
her Türk vatandaşı bir siyasî partiye üye olabilir. 

Ancak; 
a) Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim 

elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile 
yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, özel kanunla veya özel kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar 
ile aylıklı ve yevmiyeli memurları ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel im
kânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev alanlar, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler men
supları, siyasî partilere giremezler. 

b) 1. — Kamu. hizmetlerinden yasaklılar, 
2. — Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 

iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

3. — Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis ce
zasına mahkûm olanlar, 

4. — Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenme
sini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar, 

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 suçlarından mahkûm olanlar, 

6. — Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle 
aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî 
ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar, 

Siyasî partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler. 

Üyeliğe kabul şartları 

MADDE 12. — Siyasî parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayanların, üyeliğe kabul şart
ları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, 
aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözeten hükümler bulunamaz. 

Siyasî partiler üye olma istemlerini sebep göstermeksizin de reddedebilirler. Ancak, üyeliğe kaydını isteye
nin, istemini reddeden teşkilatın bir üst kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz hakkı vardır. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkez Teşkilatı 

Partilerin genel merkez teşkilatı 

MADDE 13. — Parti merkez organları şunlardır: 
a) Büyük kongre, 
b) Genel başkan, 
c) Merkez karar ve yönetim kurulu, 
d) Merkez disiplin kurulu, 
e) Küçük kongre. 
Parti tüzüğünde, partinin amacına uygun olarak danışma ve araştırma amaçlı ihtiyarî kurullar oluştu

rulabilir. Bunların görev ve yetkileri ile üyelerinin sayısı *ve seçilme usulleri de tüzükte gösterilir. 

Büyük kongre 

MADDE 14. — Siyasî partinin en yüksek organı büyük kongredir. 
Büyük kongre, seçilmiş üyeler ile tabiî üyelerden oluşur. 
Seçilmiş üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının iki katından fazla olmamak kaydıyla, 

parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrelerince seçilen delegelerdir. Tabiî üyeler; parti genel 
başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve partinin üyesi olan bakanlar 
ve milletvekilleridir. 

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il kongrelerince delege olarak seçile
mezler. 

Parti genel başkanı ile partinin merkez karar ve yönetim kurulu, merkez disiplin kurulu üyelerini gizli 
oyla seçmek; partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak; partinin gelir - gider kesinhesabını kabul ve 
merkez karar ve yönetim kurulunu ibra etmek yahut kesinhesabı reddetmek; kanunlar, parti tüzük ve parti 
programı çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkın
da genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun veya parti tüzüğü
nün gösterdiği sair hususları karara bağlamak; partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve 
böylece hukukî varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye veya intikal suretine dair kararlar vermek, 
büyük kongrenin yetkilerindendir. 

Büyük kongrenin olağan toplantıları iki yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya 
merkez karar ve yönetim kurulunun tlüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin ya
zılı 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 ile yaş hariç olmak üzere kuruculuk şartlarını haiz merkez karar ve yönetim kurulu ile 
disiplin kurulları üyeleri ve milletvekilleri, bu kurulun tabiî üyeleridir. 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kongre üye tamsayısının sak çoğunluğudur. İlk çağrı üze
rine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı 
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 olan veya parti politikasını ilgilendiren konu
larda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bunların genel başkan, merkez karar ve yönetim 
kurulu veya büyük kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Toplumu ve 
Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağla
mak için bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından yapılmış olması şarttjr. 
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Yukarıdaki teklifler, büyük kongrece 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 tamsayısının salt çoğunluğu ile se
çilir. ilk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. 

Bir kimse, ara verilmeksizin beş defa genel başkan seçilebilir. Bu şekilde genel başkan seçilen kimsenin, 
yeniden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile parti adı
na dava açma ve davada husumet yetkisi, genel başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere par
ti tüzüğünün göstereceği parti mercilerine aittir. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim kurulunun tabiî başkanıdır. 
Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık et

mek üzere genel başkan yardımcısı ve genel sekreter adlarıyla gerekli gördüğü sayıda yardımcılar öngöre
bilir. Bunların ne suretle seçileceği, görev ve yetkileri parti tüzüğünde gösterilir. 

Genel başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, büyük kongre toplanıncaya kadar, merkez 
karar ve yönetim kurulu partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç kırkbeş 
gün içerisinde büyük kongreyi toplantıya çağırır. 

Merkez karar ve yönetim kurulu 

MADDE 16. — Siyasî partinin merkez karar ve yönetim kurulu, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. 
Merkez karar organının üye sayısı onbeşden az ola naz. 

Merkez karar ve yönetim kurulu, iki büyük kongre arasında parti tüzük ve programına ve büyük kongre 
kararlarına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. Parti işlerini dü
zenleyen parti içyönetmelikleri de bu organ tarafından yapılır. 

Merkez karar ve yönetim kurulu, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı haller
de, partinin hukukî varlığına son verilmesiyle tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları 
alabilir. 

Parti tüzüğünde, merkez karar ve yönetim kurulunun; «merkez karar kurulu» ve «merkez yönetim ku
rulu» adları ile iki kurula ayrılması öngörülebilir. 

Bu şekildeki ayırmanın öngörüldüğü hallerde : 
a) Merkez yönetim kurulu üyeleri de büyük kongrece seçilir. Bu kurul üyelerinin sayısıyla, 15 inci madde 

hükmü saklı kalmak üzere merkez karar ve yönetim kurulunun görevlerinden hangilerinin merkez yönetim 
kurulu tarafından yerine getirileceği parfi tüzüğünde gösterilir. 

b) Parti genel başkanı, merkez yönetim kurulunun da tabiî başkanı olur. 
c) Merkez yönetim kurulu üyeleri, büyük kongre ve büyük kongre yetkilerini kullanan kurucular ku

rulu toplantılarının tabiî üyesi olurlar. 
d) Merkez karar kurulu, en az altı ayda bir toplanır. Olağanüstü toplantılar; genel başkanın çağırışı 

veya merkez yönetim kurulunun kararı veya merkez karar kurulunun üye tamsayısının en az üçte birinin ya
zılı istemi üzerine yapılır. 

Merkez disiplin kurulu 

MADDE 17. — Siyasî partinin merkez disiplin kurulu, bu Kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şekilde 
kurulur. Bu kurulun üye sayısı yediden az olamaz. 
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Küçük kongre 

MADDE 18. — Küçük kongre, parti merkez karar ve yönetim kurulunun yetki alanına giren konularda 
danışmada bulunmak ve bu kurulca gerekli görüldüğü zaman toplanmak üzere, partinin milletvekilleri, genel 
başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile il başkanlarından oluşur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
11 ve İlçe Teşkilatı 

ti teşkilatı 

MADDE 19. — Siyasî partilerin il teşkilâtı; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kuru
lundan oluşur. 

11 kongresi, sayısı altıyüzden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince seçilen dele
gelerden oluşur. O ilin partili milletvekilleri ile yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongresinin 
tabiî üyeleridir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptirler. Ancak 
geçici il yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakları yok
tur. 

11 kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır. Bu süre yirmi aydan az ve iki yıldan fazla 
olamaz. 

İl yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda, il başkanı dahil en az beş, en fazla onbeş üyeden 
oluşur. 

İl başkanı ile il yönetim kurulu il kongresince seçilir. İl başkanı ile yönetim kurulunun, seçim şekli ve 
merkez karar ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun 
nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. El çekti me kararı, 101 inci maddenin <jd-l) bendinde gösterilen 
haller dışında yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. İşten el çektirme ka
rarının il yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde il kongresi toplanarak yeni il yönetim 
kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle top
lanır. 

Bir kimse, ara verilmeksizin beş defa il başkanı seçilebilir. Bu şekilde il başkanı seçilen kimsenin, ye
niden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur. 

İl teşkilatında bir il disiplin kurulu bulunur. 11 disiplin kurulunun üye sayısı ve bu üyelerde aranacak 
nitelikler parti tüzüğünde belirtilir. 

Bu maddede yazılı kurulların; görev ve yetkileriyle yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle 
göreve çağrılacağı parti tüzüğünde açıklanır. 

İlçe teşkilatı • 

MADDE 20. — Siyasî partilerin ilçe ıteşkilati; ilçe kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulundan olu
şur. Parti tüzüğünde, ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir. 

İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahalle bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyelerinin seç
tikleri, sayısı dörtyüzü aşmayan delegelerden oluşur. Üçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu başkan 
ve üyeleri, ilçe kongresinin tabiî üyeleridir. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri de, kongreye katıl
ma hakkına sahiptirler. Ancak geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların, 
kongrede oy kullanma hakkı yoktur. 

Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partiye kayıtlı bulunan üyelerin miktarı esas alınmak suretiyle bu 
yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. Köy ve mahallelerdeki üye sayısı delege kontenjanı verilmesini ge
rektiren nispetin altında ise bu durumdaki köy ve mahallelerin diğer köy ve mahallelerle birleştirilerek dele
ge seçilmesi mümkündür. 
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Yapılan delege seçimleri bir tutanakla tespit edilerek, tutanak parti ilçe başkanlığına gönderilir.; 
Parti tüzüğünde, münhasıran delege seçimi işlemlerini yürütmek üzere köy veya mahallelerdeki üyelerden 

birinin görevlendirilmesi öngörülebilir. 
Delege seçimiyle ilgili diğer hususlar parti tüzüğünde gösterilir. 
İlçe kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır. Bu süre yirmi aydan az ve iki yıldan fazla 

olamaz. 
İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda, ilçe başkanı dahil en az beş, en fazla dokuz üye

den oluşur. 
İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ilçe kongresince seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun; seçim 

şekli ve il yönetim kurulunca veya merkez karar ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çek
tirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. El çektirme kararı 101 
inci maddenin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu 
ve gizli oyla alınır. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren otuz gün için
de ilçe kongresi toplanarak yeni ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için yeni delege
ler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

iBir kimse, ara verilmeksizin beş defa ilçe başkanı seçilebilir. Bu şekilde ilçe başkanı seçilen kimsenin, ye
niden seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur. 

ıBu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri ile yedek üyelerinin sayısı ve ne suretle göreve çağrılacağı 
parti tüzüğünde gösterilir. 

Siyasî partilerin, illerin merkez ilçelerinde (teşkilat kurmaları 'hususunda ilçe teşkilâtına ilişkin hükümler 
uygulanır. 

Seçimlerin yapılması 

MADDE 21. — Siyasî partilerin genel merkez, il ve ilçe organlarının seçimleri ile il kongresi ve büyük 
kongre delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde ya
pılır. 

Seçim yapılacak büyük kongre ile il ve ilçe kongrelerinin toplantılarından en az onbeş gün önce, kongreye 
katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, büyük kongre için Ankara 11 Seçim Kurulu Başkanına, il kongreleri 
için o yer il seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede birden fazla 
ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına iki nüsha olarak verilir. Ayrıca 
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya 
ilişkin hususlar da bildirilir. 

Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksan
ları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer husus
ları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gün önce 
siyasî partinin ilgili teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilân edilir. İlân süresi üç gündür. 

İlân süresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak 
karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hâkim tarafından onaylana
rak siyasî partinin ilgili teşkilatına gönderilir. 

Kongrelerce yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri, birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üze
re başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir. 

Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. San
dık kurulu başkanı ile bir üyesi en az on yıllık hizmeti bulunan memurlar, diğer üyesi de aday olmayan parti 
üyeleri arasından seçilir. Aynı şekilde ayrıca üçer yedek üye de belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının yok
luğunda, kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 562) 



— 59 — 

i (Anayasa Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Seçim sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yöne
timi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri sejim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak de
vam eder. 

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli 
üyelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kul
lanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu baş
kanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısın
dan fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri ta
rafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilân edilir. Kullanılan oylar ve 
diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına 
verilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle se
çimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçim
lerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasî partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim 
işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükü mlere uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre genel bütçeden ücret ödenir. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Siyasî Parti Grupları 

Grup kurma 

MADDE 22. — En az yirmi milletvekiline sahip siyasî partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup 
kurabilirler. 

Bir siyasî partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yazıyla bildirilir. 

Grup içyönetmeliği 

MADDE 23. — Grup içyönetmeliği, grubun kurulduğunun bildirildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, 
grubu oluşturan milletvekilleri tarafından hazırlanır. Bu içyönetmeliğin, milletvekillerinin salt çoğunluğu ta
rafından kabul edilmesi zorunludur. Bu şekilde hazırlanan içy önetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilir. 

Grup içyönetmeliğine, parti tüzük ve programına aykırı hükümler konulamaz. 

Grup genel kurulu 

MADDE 24. — Bir siyasî partinin grup genel kurulu, o partinin milletvekillerinden oluşur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve başkan vekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin ve parti 

grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar. Ancak, yeniden milletvekili adayı olma
ya ilişkin faaliyetleri bu hükmün dışındadır. 
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Grup yönetim ve disiplin kurulları 

MADDE 25. — Her siyasî parti grubunda; kuruluşu, görev ve yetkileri grup içyönetmeliğinde belirtilen 
birer yönetim ve disiplin kurulu bulunur. 

Grup disiplin kurulunun, hangi hallerde merkez disiplin kurulu ile bir arada çalışacağı, parti tüzüğünde 
gösterilir. 

Grup başkanı 

MADDE 26. — Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır; değilse grup başkanı 
grup üyeleri arasından içyönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir. 

Grupta gizli oylama 

MADDE 27. — Grup genel kurulunda, seçimlere ait oylamalar ile milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki 
konulara ilişkin kararların oylamaları, gizli oyla yapılır. 

Grup ve hükümet ilişkileri 

MADDE 28. — Bakanlar Kuruluna veya bir bakana Türkiye Büyük Millet Meclisinde veya grupta gü
ven veya güzensizlik oyu verilmesi konusunda karar alma yetkisi, grup genel kuruluna aittir. Bu yetki, baş
ka bir organa veya mercie bırakılamaz. 

Bakanlar Kuruluna katılacak üyeler, parti gruplarında ve diğer parti organlarında tespit edilemez. 

ALTINCI BÖLÜM 
Teşkilâtla İlgili Diğer Hükümler 

Kongrelerle ilgili genel hükümler 

MADDE 29. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan 
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 30. — Değişik kademelerdeki kongrelerde tabiî üye olarak bulunan merkez karar ve yönetim 
kurulu ile yönetim kurulları üyeleri, mensup oldukları kurulun ibrası için yapılan oylamalara katılamazlar. 

Teşkilâtın merkezleri 

MADDE 31. — Siyasî partilerin merkez teşkilatı Ankara il merkezinde; il ve ilçe teşkilatları ise ilgili il 
ve ilçe merkezlerinde bulunur. 

Bağdaşmayan görevler 

MADDE 32. — Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurullarına üye olanlar, o partinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi parti grubu yönetim kurulunda görev alamazlar. 

Siyasî partilerin disiplin kurullarında görev alanlar, kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti 
grubu üyelikleri hariç, partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye bir hizmet bağıyla 
bağlı olamaz ve partiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar. 
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Bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev alamaz. 
Eşler ile bir ve ikinci derecedeki kan ve sıhrî hısımlar, aynı disiplin kurulunda görev alamazlar. Bunlarla 

ilgili kararlara katılamazlar. 
Siyasî partilerin il ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olan kimse, diğer bir il veya ilçe yönetim ku

rulunda üye olamaz, il ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi 

MADDE 33. — Her kademedeki parti organları ile parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin ad
ları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâhları, o mahallin en büyük mülkî 
amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgiler İçişleri Bakanlığına verilir. 
Mahallî mülkî amirlikler ile İçişleri Bakanlığı bu madde hükümlerine göre kendilerine verilen bilgilerin 

onaylı birer örneğini Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler. 

Kamu yararına dernek sayılmama 

MADDE 34. — '22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan der
nek sayılma hükümleri siyasî partiler hakkında uygulanmaz. 

Anamuhalefet partisi ve genel başkanı 

MADDE 35. — Bakanlar Kuruluna katılmayan ve grubu bulunan siyası partiler arasında en fazla mil
letvekiline sahip olan partiye anamuhalefet partisi, genel başkanına da anamuhalefet partisi genel başkanı 
denir. Bu siyasî partilerin milletvekili sayılarının eşit olması halinde, son milletvekili seçimlerinde aldıkları 
muteber oy sayısına bakılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Siyasî Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti 

Siyasi partilerin seçimlere katılması 

MADDE 36. — Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında teşkilât kurmuş ve bü
yük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. 

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

Parti adaylarının tespiti 

MADDE 37. — Milletvekilliği için yapılacak seçimlerde, siyasî partilerin bir seçim çevresindeki adayları
nın listesi ve bunların listedeki sırası, o seçim çevresinde o siyasî parti üye kayıt defterine göre düzenlenen 
parti seçmen listesinde yer alan bütün üyelerin ilçe seçim kurullarının yönetiminde serbestçe oy kullana
cakları bir önseçim ile o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı olarak tespit edilir. 

önseçimlerin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel seçimlerden en az iki ay önceki 
bir tarih olarak belirlenip ilân edilir. Bütün yurtta önseçimler seçime katılacak partiler için aynı günde ya
pılır. 

Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, önseçim için de esas alınır. 

Merkez adaylığı 

MADDE 38. — Siyasî partinin bir seçim çevresinde teşkilâtı bulunmaz veya göstermesi gereken aday sa
yısı kadar istekli aday adayı olmazsa, o seçim çevresine ait aday listesi, o seçim çevresinden çıkacak millet-
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vekili sayısının iki katı olarak parti tüzüğünün belli ettiği esaslara göre merkez karar ve yönetim kurulun
ca tespit edilir., 

Siyasî partiler, önseçime katıldıkları seçim çevrelerinden çıkabilecek milletvekili sayısı toplamının yüz
de beşini aşmamak üzere merkez adayı gösterebilirler. Ancak, gösterilen merkez adayı, aday listesinde ön
seçimde seçime katılan partililerin en az yüzde yetmiş beş oyunu almış olan adayın üstünde bir yere konamaz. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhangi bir sebeple bu listelerde boşalma olursa, boşalan aday
lıklar listedeki sıraya göre kaydırılmak suretiyle doldurulur; listedeki noksanlıklar önseçimde en çok oy alan
larla tamamlanır; yetişmediği takdirde parti tüzüğünün belli ettiği merkez karar ve yönetim kurulu tarafından 
noksan yerlerin adayları belirlenir, 

Adayların tespitinde uygulanacak hükümler 

MADDE 39. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları, 3, 5, 7 ila 10, 14 ila 16, 18, 20, 24 ila 27, 67 
ila 71, 73 ila 77, 81 ila 86, 88 ila 109, 111 ila 121, 127 ila 139, 142, 147, 148, 152 ila 154, 156, 158 ilâ 169, 
172 ilâ 175, 177 ilâ 186 nci maddeleri ile geçici 9 uncu maddesi hükümleri, önseçimlerde ve kullanılacak par
ti seçmen kütükleri hakkında da uygulanır. 

Siyasî partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı 

MADDE 40. — Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlarda belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydıyla aday
larda daha başka ne gibi şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde gösterebilirler. Ancak aday adaylığı için, 
parti üyesi olmak şartı öngörülemez. 

Bir kimse, aynı zamanda, önseçimlerde ve merkez adaylığında değişik siyasî partilerden veya aynı par
tiden, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden önseçime katılamaz. 

Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden 
merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz. 

Mahallî teşkilatın yönetim kurulu başkan ve üyeleri görev yaptıkları yerden aday olmak istedikleri takdir
de, önseçimden doksan gün önce bu görevlerinden çekilmek zorundadırlar. 

Bu hükümlere aykırı hareket edenlerin adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilir. 
Siyasî partilerin genel başkanlığı partilerinin, aday adayları listelerini ve seçim çevrelerini ön seçimin ya

pılacağı tarihten en az yirmi gün önce saat onyediye kadar Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili il seçim kuruluna 
bildirir. Kurullarca ilgiliye bir alındı belgesi verilir. 

Bu bildirimden sonra adaylıktan çekilmek önseçime kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gibiler aday se-
çilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır 

Kurulların oluşumu 

MADDE 41. —Önseçimde : 
a) İlçe seçim kurulu; ilçe seçim kurulu başkanı ile dört üyeden oluşur. 
Üyelerden ikisi en az on yıllık hizmeti bulunan ve o ilçede görev yapan memurlar arasından seçilir. Bun

lar kurulun devamlı üyesidirler. iki üye ise aday adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenir. Bunlar, 
üyesi bulundukları parti adına o parti adayları için yapılacak önseçim işlemleriyle ilgili olarak kurula katı
lırlar. 

Aynı usulle ikişer yedek üye de seçilir. 
Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, bu Kanunla ilçe seçim kurulu başkanına veya ilçe 

seçim kuruluna verilmiş bulunan görevler, birinci ilçe seçim kurulu başkanı veya kurulu tarafından yerine 
getirilir. 
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b) Sandık kurulu; bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. İki asıl iki yedek üye partiler 
tarafından, sandık başkanı ile iki asıl, iki yedek üye de Devlet memurları arasından yukarıdaki fıkra esas
larına göre belirlenir. 

Kurullardaki üyelerin gelmemesi halinde yedekleri alınır; noksanlık yedeklerle giderilemiyorsa durum bir 
tutanakla tespit edilir ve kurul başkanı tarafından yukarıda nitelikleri açıklanan kimselerden seçilmek sure
tiyle tamamlanır. 

Önseçimlere hangi siyasî partilerin hangi seçim çevrelerinden katılacakları, partilerin aday adayları liste
lerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirildiği tarihten itibaren üç gün içinde ilân edilir, tlçe seçim kurulunca 
siyasî partilerin her biri için parti seçmen listesinde kayıtlı her bin seçmene bir sandık ve kapalı hücre bu
lundurulur ve sandıkların yerleri tespit edilerek mutat vasıtalarla ilân olunur. Bu husus ayrıca ilgili siyasî 
partilere de duyurulur. 

Parti seçmen listesi 
MADDE 42. — Siyasî partilerin ilçe teşkilatı, kendi çevrelerindeki üyelerini, muntazam kayıt ve sıra 

numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve üye hakkında diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt defterine 
kaydederler. 

Üye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri, her yıl en az 
bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve kayıtların usule uygun olarak tutulup tutulmadığı 
bir tutanakla tespit edilir. 

Üye kayıt defterinde parti üyesi olarak kaydedilen herkes, önseçimde oy kullanabilir. 
Önseçimlerden en geç doksan gün önce üye olanlar, seçimde oy kullanabilir. 
Önseçimlerden doksan gün önce, üye kayıt defterleri son kaydedilen üyeyi belirtir şekilde ilçe seçim ku

rulu başkanı tarafından mühürlenir. 
Siyasî partiler, üye kayıt defterlerini en geç önseçimlerden altmış gün önce ilçe seçim kurulu başkanına 

vermek zorundadırlar. 
Bu defterlere göre ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından çıkarılan parti seçmen listesi, önseçimden otuz 

gün önce parti yönetim kurulu ve ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır. Bu listeye göre parti seçmen 
kartı onbeş gün içinde ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından her üyeye dağıtılır. 

Parti üyeleri, parti seçmen listesine asıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde yazıyla itiraz edebilirler. İti
razlar ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. İtirazın 
yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi düzeltilir. 

Önseçimde propaganda ile ilgili hükümler 

MADDE 43. — Aday yoklamalarına katılan aday adayları için propaganda yapmak amacı ile açık hava 
toplantıları - örf ve âdete göre sohbet toplantısı sayılanlar hariç - kapalı salon toplantıları tertiplenemez, 
duvar ilânı, el ilânı ve diğer nevi matbualarla propaganda yapılamaz. Bu tür toplantılarda başka aday aday
larına karşı kötüleyici beyanlarda bulunulması yasaktır. 

Siyasî partiler, tüzüklerinde gösterilmek kaydıyla adayları için bunların vereceği bilgileri de esas alarak 
adayların meslek veya sanat hayatlarındaki derece, başarı ve eserlerini, memlekete yaptığı hizmetleri gösterir, 
vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırıp dağıtabilir. Adayların soyadı alfabe sırasına göre düzenle
necek benzer bilgileri içeren matbualar sandık başlarına asılabilir. 

Adaylar, mensup oldukları partinin programı, büyük kongresinin ve yetkili merkez organlarının kararları 
ile partinin seçim bildirisi dışında, millî, mahallî, yahut meslekî çapta herhangi bir vaadde bulunamazlar ve 
Türkçe'den başka dil ve yazı kullanamazlar. 

Aday adayları, önseçimlerde oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına maddî çıkar sağlama amacı 
güdemezler; önseçimlerde oy kullanacakları etkilemek maksadıyla meşru ve hukuka uygun olmayan davra
nışlarda bulunamazlar. 
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Kuruldaki parti üyesinin görevini yerine getirmemesi 

MADDE 44. — Önseçim günü oy verilmesine başlanmazdan önce veya oy verme sırasında ilçe seçim ku
ruluna dahil siyasî parti üyesi görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasî partilerin 
sıradaki yedek üyesi getirilir. Bu da mümkün olmazsa, bu cihet tutanağa geçirilir ve eksikler sandık alanı çev
resindeki parti üyesi olabilme yeterliğine sahip ve okur - yazar olanlar arasından ilçe seçim kurulu başkanının 
seçeceği kimse ile tamamlanır. 

Müşahitler 

MADDE 45. — Önseçim sırasında siyasî partilerin birer müşahidi, kendi partilerine ait sandık başı işlem
lerini takip etmek üzere hazır bulunabilir. Önseçimde aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık başında buluna
mazlar. 

Oy pusulası 

MADDE 46. — Siyasî partiler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile ilgili il seçim kurulu başkanlığına 
40 inci maddeye göre bildirdikleri aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak il ve ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarına yeteri kadar zarf ile birlikte verirler. İlçe seçim kurulu başkanlıkları oy pusulalarını 
ve zarfları mühürledikten sonra, seçim günü sandık baş kanlıklarında hazır bulundururlar. 

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi oy pusulasını, 
sandık kurulu başkanlığının mühürü ile mühürledikten sonra verir. 

Partili seçmen, aday adaylarının karşısına işaret koymak suretiyle tercihini kullanır. İşaretleme o seçim 
çevresinin çıkaracağı milletvekili adedinin iki katını geçemeyeceği gibi, bu sayının yarısının bir fazlasından da 
eksik olamaz. Bu sayılar tamsayı değilse kesir dikkate alınmaz. İşaretlemede yukarıdaki fıkrada belirtilen mik
tar ve nispetlere uyulmaması oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirir. 

Kimliğin tespiti 

MADDE 47. — Önseçimlerde oy vermek için parti seçmen kartının gösterilmesi şarttır. Bu belgeyi gös
termeyenlerden veya belgenin sahibi olduğunda tereddüt edilenlerden parti hüviyet cüzdanı, o da yoksa nü
fus hüviyet cüzdanı istenir. 

Son işlemler 

MADDE 48. — Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen önseçimle tespit edilmiş parti adayları 
listelerinin tasdikli birer örneğini derhal ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel başkan
lıkları, 38 inci madde ve parti mevzuatı gereğince merkez adayı olarak seçilen parti adaylarını bu listelere 
dahil ederek seçim çevrelerine göre düzenleyecekleri parti adayı cetvellerini, kanun hükümlerine göre Yüksek 
Seçim Kuruluna küresi içerisinde bildirirler. 

önseçim evrakının saklanması 

MADDE 49. — Hesaba katılan, katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pusulaları; sayım ve döküm cet
velleri ve adaylığa seçilme tutanaklarıyla diğer her türlü evrak, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının ilânı 
tarihinden itibaren üç ay süreyle ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı ve illerde il seçim kurulu başkanı tara
fından saklanır. 

Bu evrak, Yüksek Seçim Kurulunun istemi olmak sızın hiçbir yere gönderilmez. 
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İtiraz hakkı 

MADDE 50. — Seçim ve sandık kurullarının veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı 
ilgili siyasî parti, o siyasî partiden önseçimde aday adayı olanlar veya o siyasî partilerin teşkilat kademele
rinin başkanları veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler. 

önseçimi tutanağı 

MADDE 51. — Önseçimlerde, her siyasî parti için ayrı ayrı düzenlenecek basılı tutanak kâğıdında o par
tiden aday olmak üzere önseçimde aday olmuş bulunanların aldıkları oyların toplamı, rakam ve yazı ile 
belirtilir. Bu tutanak ilçe seçim kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı ilgili siyasî partinin merkez karar ve yönetim kurulu 
tespit eder. 

Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümü ne veya sayımına ilişkin olduğu ve yeniden yapılan dö
küm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım so
nucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, önseçim 
yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar 38 inci maddede yazılı kurul tarafından tespit edilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tutanakları iptal 
olunan adayların yerine, önseçimde aldıkları oy sırasına göre başta gelenlere tutanak veriMr. Sırada olanlar 
yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla 
ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapıtaııs olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan 
işlemler durdurulur. 

Mahallî seçimler yoklaması 

MADDE 52. — Siyasî partilerin, mahallî idareler seçimleri için aday gösterebilecekleri hallerde, bu aday
ların nasıl seçilecekleri ve yoklamalarının nasıl yapılacağı ilgili kanundaki esaslara göre belirlenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
( Disiplin İşleri 

Disiplin suçlan ve cezaları 

MADDE 53. — Siyasî partilerin disiplin kurullarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, partiden ve
ya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma cezalarıdır. 

pisiplin kurullarının vermeye yetkili oldukları disiplin cezaları ile hangi halde ne tür disiplin cezası 
verileceğinin parti tüzüğünde belli edilmesi zorunludur. 

Partinin hangi organ ve mercilerinin kimler hakkında ve hangi disiplin kurulunda disiplin cezası istemin
de bulunabileceği ve disiplin cezalarına karşı yapılan itirazları inoelemeye yetkili 'üst disiplin kurulları ve 
itirazın usul ve şartları, kanunda belirtilmeyen hallerde, parti 'tüzüğü ile düzenlenir. 

Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en 'geç otuz gün içinde 
ilgiliye tebliğ olunur, 

Bir partiye mensup milletvekilinin; o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üyeliğinden kesin ola
rak çıkarılması, partiden çıkarılmayı ve partiden fcesin olarak çıkarılması da Türkiye Büyülk Millet Meclisi 
parti grubu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. 

Bir üyenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi parti grubundan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, 
bu üyenin ceza süresince gruptaki çalışmalara katılmamasını gerektirir. 
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Hakkında geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi, faaliyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir tek
lif yapamaz. Ancak tbu hüküm o üyenin parti tüzüğüne, programına, partimin diğer mevzuatına ve organları
nın bağlayıcı kararlarına uyması zorunluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası verilen parti üyele
rine, parti içinde hiçbir görev verilemez. 

Disiplin kurulları Üyelerinin seçilmesi 

'MADDE 54. — Siyasî partilerin disiplin kurullarının üyeleri fcongrelerce gizli oyla seçilir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grulbu disiplin kurulu üyelerinin seçimi, en az ilki yıl için olmak üzere, parti tüzüğünde 
gösterildiği şekilde yapılır. 

Disiplin kurullarının çalışması 

IMAİDDE 55. — Disiplin kurulları, üye tamsayısının en az üçlte iki çoğunluğuyla toplanır ve haızır (bulu
nanların çoğunluğuyla karar verir. Ancak 101 inci maddenin (d-'l) 'bendinde gösterilen haller dışında, paftiden 
kesin çıkarma cezaları için üye tamsayısının çoğunluğunun kararı gereklidir. 

Disiplin kuruluna sevk edilen partili, yazılı veya sözlü savunma hakkına sahiptir. Savunma için süre, 
savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliğli) tarihinden başlamak üzere onfbeş gündür. Ancak, seçimlerde veya 
herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi gündür., Savunma sü
resini geçirenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, disiplin kurulu başkanlığın
ca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesine sebep olan fiiller 
açıkça ıgöstlerilir. 

Disiplin işleriyle ilgili görüşme ve karar yasağı 

MADDE 56. — Disiplin kurullarına sevk yetkisine salhip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile 
disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları hakkında, siyasî partilerin her kademesindeki kongrelerinde gö
rüşme yapılamaz ve bu konularda karar alınamaz, 

58 inci madde hükmü saklıdır. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 57. — Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu 
cezaya karşı, disiplin kuruluna sevkeden organ veya merciin veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği 
veya alman kararların kanuna, parti tüzüğüne ve içyönetmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu 
iddiasıyla itiraz edebilir. Bu itirazlar, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde, disiplin kurulunun bulun
duğu mahallin asliye hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden önce ve en geç otuz 
gün içinde, basit muhakeme usulüne ıgöre inceleyerek karara bağlar; bu karar kesindir. 

Af yetkisi 

MADDE 58. — Disiplin kurullarınca verilen cezaların partinin hangi organı tarafından ve ne şekilde affe
dileceği siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir. 

Disiplin konusunda tedbir karan 

MADDE 59. — 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 kuruluna 
sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

ilgili, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği disiplin kurulundan isteyebilir. Bu istek, disiplin 
kurulu tarafından yedi gün içinde karara bağlanır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
Parti Defterleri 

Tutulacak defter ve kayıtlar 

MADDE 60. — Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak 
kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar. 

Üye kayıt defteri, partiye üye olanların mahalle veya köyleri açıkça belli olacak şekilde tutulur. 
Karar defteri, ilgili organın kararlarını, tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder. Kararlar oylamaya katı

lanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetleri baş
kanlık divanı üyelerince imzalanır. 

Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak kayıt defterine 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 belgeleri belirtecek şekilde geçirilir. 

Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı 
tarafından mühürlenir ve tasdik edilir. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademesinde, alfabetik 
sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada 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 kesinhesabm nasıl ha
zırlanıp düzenleneceği parti içyönetmeliğiyle belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mail Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Partilerin Gelirleri 

Gelir kaynaklan 

MADDE 61. — Siyasî partiler aşağıda belirtilen gelirleri elde edebilirler : 
a) Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatı, 
b) Partili milletvekillerinden alınacak milletvekilliği aidatı, 
c) Milletvekili adaylığı için başvuranlardan başvuru üzerine alınacak özel aidat, 
d) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler, 
e) Parti yayınlarının satış bedelleri, 
f) Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınacak paralar, 
g) Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, 
h) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler, 
i) Bağışlar. 
(h) bendinde yazılı parti mal varlığından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, diğer bentlerde yazılı kay

naklardan elde edilen gelirlerden hiçbir surette vergi, resim ve harç alınmaz. 

Giriş ve üyelik aidatı 

MADDE 62. — Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik aidatının alt ve üst sınırı 
parti tüzüğünde gösterilir. 

Her üye, aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde kabul etmek zorundadır. 
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Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olmak şartıyla, kayıtlı bulun
duğu teşkilât kademesi başkanlığına yazıyla bildirerek artırabilir. 

Bir parti üyesinin, partiye borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, bu kim
senin, partinin her kademesindeki kongrelerine delege seçilmesini hiçbir suretle engellemez; bu kimse hak
kında, partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair disiplin cezaları uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye borç
lu olduğu aidatın tamamını ödememiş olan parti üyelerinin yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer parti 
görevlerine seçilemeyeceğini veya atanamayacağını belirtebileceği gibi bunların seçimlerde parti adayı olma
sını yasaklayan hükümler de koyabilir. 

Milletvekili aidatı 

MADDE 63. — Bir siyasî partiye mensup milletvekillerinin, ne miktar aidat ödeyeceği ve bu suretle top
lanan paraların grup faaliyetlerine ve parti merkezine hangi miktarlarda ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi parti grubu kararıyla belli edilir. Ancak, bu miktarın yıllık tutarı milletvekili ödeneğinin net bir 
aylık tutarını geçemez. 

Grubu olmayan milletvekillerinin ödeyeceği aidat, yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarın yarışım geçme
mek kaydıyla merkez karar ve yönetim kurulunca tespit edilir. 

Milletvekili aday aidatı 

MADDE 64. — Milletvekili adaylığı için başvuranlardan alınacak özel aidat, milletvekili ödeneğinin net 
bir aylık tutarım aşmamak kaydıyla parti içyönetme'iklerinde gösterilir. 

Satış bedelleri 

MADDE 65. — Bu Kanunun 61 inci maddesinin (d), (e) ve (f) bentlerinde gösterilen satış bedelleri, mer
kez karar ve yönetim kurulunun kararı ile tespit edilir. 

Bağışlar 

MADDE 66. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadî teşeb
büsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar* 
kamu iktisadî teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu fıkrada 
adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler siyasî 
partilere, hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya 
hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında, siyasî parti
lere aynî hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin herbirinin bir siyasî partiye aynı yıl içe
risinde bir milyon liradan fazla kıymette aynî veya nakdî bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağış
ların bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açık
ça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasî partilerce bağış kabul edilemez. 

Siyasî partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkeler
deki dernek, grup ve kurumlardan herhangi bir surette aynî veya nakdî yardım ve bağış alamazlar. 

Kredi ve borç alma yasağı 

MADDE 67. — Siyasî partiler, hiçbir şekilde hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız ola
rak kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 üncü fık
ralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilirler. 
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Taşınmaz mal edinme 

MADDE 68. — Siyasî partiler, ikametleri ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz 
mal edinemezler. Partiler, amaçları içinde olmak şartıyla sahip oldukları taşınmaz mallardan gelir sağlayabi
lirler. 

22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 52 nci maddesinin son fıkrası hükmü, siyasî parti
ler için uygulanmaz. 

Gelirlerin sağlanmasında usul 

MADDE 69. — Bir siyasî partinin bütün gelirleri, o siyasî partinin tüzelkişiliği adına elde edilir. 
Siyasî partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat kademelerinin gelirleri, parti merkez karar ve yönetim 

kurulunca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Bastırılan ve parti teşkilat kademelerine gönderilen gelir 
makbuzlarının seri ve sıra numaralarına ait kayıtlar parti genel merkezinde tutulur. Parti teşkilat kademe
leri aldıkları ve kullandıklan makbuzlar dolayısıyla parti merkez karar ve yönetim kuruluna karşı malî 
sorumluluk taşırlar. 

Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenle
yenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. 

Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarının 
saklama süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren 
beş yıldır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Partilerin Giderleri 

Giderlerin yapılmasında usul 

MADDE 70. — Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır. 
Beşbin liraya, kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir. 

Ancak, bütün harcamaların yetkili organ veya merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili organ
ca onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla beşbin lirayı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye 
bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. 

Giderlere ait belgeleri saklama «üresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı 
kalmak üzere, kesinhesabın Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden 
itibaren beş yıldır. 

Parti teşkilatı bağlı bulunduğu üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında parti tüzüğünde gösterilen süre
de hesap vermekle yükümlüdür. Bu süre altı aydan fazla olamaz. 

Mal! sorumluluk 

MADDE 71. — Siyasî partilerin yapacakları giderler, sözleşmeler ve girişecekleri yükümlülükler; genel 
merkezde parti tüzelkişiliği adına, illerde il yönetim kurulu adına ve ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yet
kili kılınan kişi veya kurulca yapılır. 

Siyasî partilerin il ve ilçelerdeki teşkilat kademeleri tarafından parti tüzelkişiliği adına sözleşme yapılma
sına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin esaslar, merkez karar ve yönetim kurulunca tespit olunur. Bu 
esaslara aykırı olarak yahut siyasî partilerin tüzüklerine göre merkez karar ve yönetim kurulunca önceden 
yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla onaylanmadığı takdirde, partinin teşkilat kademelerinin 
yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; 
merkez karar ve yönetim kurulu veya genel başkan veya parti tüzelkişiliği aleyhine takipte bulunulamaz.. 
Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere ait olur. 
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Borç verme yasağı 

MADDE 72. — Siyasî partiler, üyelerine ve diğer gerçek ve tüzelkişilere hiçbir şekilde borç veremezler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Parti İçi Malî İşlemler 

Parti bütçeleri ve kesinhesabı 

MADDE 73. — Siyasî partilerin, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı ayrı ayrı gelir tahminle
rini ve gider miktarlarım gösteren bir yıllık bütçe hazırlarlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı so
nuna kadar genel merkeze gönderirler. Bu bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi en 
geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar parti merkez karar ve yönetim kurulunca incelenir 
ve karara bağlanır. 

Siyasî partilerin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 
Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı her bütçe yılım izleyen Nisan ayı sonuna 

kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesinhesaplarını hazırlarlar. îller teşkilatından gön
derilenler ve parti merkezine ait olan kesinhesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara 
bağlanır ve birleştirilir. 

Siyasî partilerin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesinhesaplarının nasıl düzenleneceği iç-
yönetmelikte gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Anayasa Mahkemesince Yapılacak Denetim 

Kesinhesabm gönderilmesi 

MADDE 74. — Siyasî partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesinhesap ile 
parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesinhesaplarının onaylı birer örneğini Haziran 
ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına vermdk zorundadırlar. 

Denetim 

MADDE 75. — Anayasa Mahkemesi, kesinhesapla'ra ait bilgilerin belgelendirilmesini siyasî partilerden 
her zaman isteyebilir. 

Anayasa Mahkemesi denetimini evrak üzerinde yapar. Bu denetimi, Sayıştay denetçileri veya Maliye 
Bakanlığının uzman elemanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uzman elemanlarından yararlanarak 
hazırlatacağı raporlar üzerinden yapabileceği gibi, siyasî partilerin genel merkezlerinde ve mahallî teşkilat
larında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir naip üye veya mahallin en kı
demli adlî veya idarî yargı hâkimi niyabetinde yaptıracağı inceleme ve araştırmalar üzerinden de yapabilir* 
Bu maksatla, yeminli bilirkişi görevlendirebilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin başkanından veya temsilcisinden yazılı mütalâa isteyebilir; ge
rekli görürse sorumlu uzman muhasipler de dahil ilgililerin sözlü açıklamalarını dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasî partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uy
gunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedil
mesine karar verir. 

Siyasî partilerin büyük kongrelerinin kesinhesaplar hakkındaki kararları, Anayasa Mahkemesinin denetimi
ni etkilemez. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Malî HUkUmterin Müeyyideleri 

Hazinece elkoyma 

MADDE 76. — Bu Kanunun 66 nci maddesinde yer alan bağışlar hakkında belirtilen esaslara aykırı ola
rak gelir sağladığı Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasî partilerin ibu suretle elde ettikleri gelirlerin Hazi
neye irad kaydedilmesine, taşınmaz malların Hazine adına tapuya tescil edilmesine karar verilir. 

Bu Kanunun 67 nci maddesi 'hükmüne aykırı olarak siyasî partilere sağlanan kredi veya borçlar üzerine Ana
yasa Mahkemesi kararıyla Hazinece elkonulur, kredi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yükümlülük altına 
girmez. 

Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik edilmeyen kay
naklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irad kaydedilir. 

Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mah
kemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir. 

Paraya çevirme 

MADDE 77. — Bu Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin taşın
maz mallara sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa MahkemesinÜn kararıyla ve bu Mahkemenin göstereceği süre 
içinde siyasî parti tarafından bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasak Amaçlar ve Faaliyetler 

Demokratik Devlet düzeninin korunması ile ilgili yasaklar 

MADDE 78. — Siyasî partiler : 
a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini; Anayasanın başlangıç kısmında ve 2 nci madesinde be

lirtilen esaslarını; Anayasanın 3 üncü maddesinde açıklanan Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğüne, diline, bayrağına, millî marşına ve başkentine dair hükümlerini; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Mil
letine ait olduğu ve bunun ancak, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanılabileceği 
esasını; Türk Milletine ait olan egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaya
cağı veya hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı hük
münü; seçimler ve halkoylamalarmın serbest, eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı 
yönetim ve denetimi altında yapılması esasını değiştirmek; 

Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, 
ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir 
devlet düzeni kurmak; 

Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik 
edemezler. 

b) Bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya 
adlarını kullanamazlar. 

c) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini veya zümre egemenliğini veya herhangi 
bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamazlar ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamaz
lar. 
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d), Askerlik, güvenlik veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte eğitim ve öğretim faaliyetle
rinde bulunamazlar. 

e) Genel ahlâk ve adaba aykırı amaçlar güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. 
f) Anayasanın hiçbir hükmünü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faa

liyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlayamazlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Milli Devlet Niteliğinin Korunması 

Bağımsızlığın korunması 

MADDE 79. — Siyasî partiler : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan huku

kî ve siyasî varlığını ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cumhuri
yetinin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin, milletlerarası kuruluşların ve tüzelkişilerin karışmasını 
sağlamak amacını güdemezler ve bu amaçlara yönelik faaliyette bulunamazlar. 

b) Yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamazlar. 
c) Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler ile yabancı ülkelerdeki der

nek, 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 karar 
ve faaliyetlerine katılamazlar. 

Devletin tekliği ilkesinin korunması 

MADDE 80. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devletin tekliği ilkesini değiştirmek 
amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. 

Azınlık yaratılmasının önlenmesi 

MADDE 81. — Siyasî partiler : 
a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığı

na dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. 
b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla 

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemez
ler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar, 

c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantıla
rında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe'den başka dil kullanamazlar; Türkçe'den başka dillerde 
yazılmış pankartlar, levhalar, plâklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve da
ğıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve 
programlarının kanunla yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür. 

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı 

MADDE 82. — Siyasî partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacını güde
mezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. 

Eşitlik ilkesinin korunması 

MADDE 83. — Siyasî partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mez
hep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez 
ve faaliyette bulunamazlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Atatürk İlke ve İnkılâplarının Korunması ve Lâik Devlet Niteliği ' 

Lâiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği 

MADDE 84. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin ye
niden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. 

Dini ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı 

MADDE 85. — 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 suretle 
olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullana-
mazlar. 

Dinî gösteri yasağı 

MADDE 86. — Siyasî partiler, herhangi bir şekilde dinî tören ve âyin tertipleyemez veya parti sıfatıyla 
• bu gibi tören ve âyinlere katılamazlar. v 

Siyasî partiler, dinî bayramları, âyinleri ve cenaze törenlerini parti gösterilerine ve propagandalarına ve
sile yapamazlar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin ölümü halinde veya parti 
nezaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili ve 
parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri ve bayramlaşmalar, siyasî propagandaya dönüştürülme
mek şartıyla birinci fıkradaki yasağın dışındadır. 

Atatürk ilke ve inkılâplarının korunması 

MADDE 87. — Siyasî partiler, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak ve Tür
kiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını güden : 

a) 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu* 
b) 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun, 
c) 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar 

ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun, 
d) 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlen

dirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi, 
e) 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun, 
f) il Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun, 
g) 126 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına 

Dair Kanun, 
h) 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 88. — Siyasî partiler, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında 
kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine ge
tirmek durumunda olan Diyanet İşleri Başkanlığının, genel idare içinde yer almasına ilişkin Anayasanın 
136 ncı maddesi hükmüne aykırı amaç güdemezler. 
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Atatürk'e saygı 

MADDE 89. — Siyasî partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk'ün 
şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemez ve buna yol açabi
lecek davranış ve faaliyetlerde bulunamazlar. Parti adları ile amblemlerinde Atatürk'ün adım veya resmini 
kullanamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Yasaklar 

Tüzük ve programlar ile parti faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar 

MADDE 90. — Siyasî partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu Kanun hükümlerine aykırı 
olamaz. 

Siyasî partiler, tüzük ve programlan dışında faaliyette bulunamazlar. 

Yan kuruluşlar yasağı 

MADDE 91. — Siyasî partiler, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluş
lar meydana getiremezler, dernek ve vakıf kuramazlar. 

Dernek, sendika, vakıf, kooperatif ve meslek kuruluşlarıyla siyasî ilişki ve işbirliği yasağı 

MADDE 92. — Siyasî partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla, dernekler, sen
dikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya bunların üst kuruluş
ları ile siyasî ilişki veya işbirliği içinde bulunamazlar; bunlardan maddî yardım alamazlar veya bu kuruluş
lara maddî yardım yapamazlar; bunlara destek olamazlar ve bu amaçlarla ortak hareket edemezler. 

Parti içi çalışmaların demokrasi esaslarına uygun olma zorunluluğu 

MADDE 93. — Siyasî partilerin parti içi çalışmaları, parti yönetimi, denetimi; parti organları için yapı
lacak seçimler ile parti genel başkanlığınca, genel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alman kararları 
ve yapılan eylem ve işlemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına 
aykırı olamaz. 

Üniforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerim Üstlendirme yasağı 

MADDE 94. — Siyasî partiler, üyeleri ve personeli için üniforma, üniforma niteliğinde kıyafet veya kol-
bağı ve benzeri alâmetler ihdas edemez ve bunları kullandıramazlar. Herhangi bir kimseye veya topluluğa gü
venlik kuvvetlerinin görev veya yetkilerini üstlenmesi görevini veremezler ve parti kongre ve toplantılarında 
üyelerinin bu şekildeki hareketlerine müsaade edemezler. 

Temelli kapatılan siyasî partiler mensuplarının durumu 

MADDE 95. — Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri, başka bir si
yasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Bunlardan fiilleriyle siyasî partinin kapatılmasına 
neden olanlar on yıl süreyle başka bir siyasî partiye alınamazlar ve milletvekilliği için aday olamazlar. 

Kapatılmış bir siyasî partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasî parti de kurula
maz. 
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Kullanılamayacak parti adları ve işaretler 

MADDE 96. — 16.10.1981 tarih ve 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun gereğince kapatılmış 
bulunan siyasî partiler ile bu tarihten önce ne sebeple olursa olsun kapatılan siyasî partilerin isimleri* amb
lemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri ile daha önce kurulmuş Türk Devletlerine ait topluma malol-
muş bayrak, amblem ve flamalar siyasî partilerce kullanılamaz. 

Kurulacak siyasî partiler, kapatılan siyasî partilerin devamı olduklarını beyan edemez ve böyle bir iddia
da bulunamazlar. 

Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı 
anlama gelen adlarla da siyasî partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. 

12 Eylül 1980 Harekâtına karşı beyan ve tutum yasağı 

MADDE 97. — Siyasî partiler, Anayasanın başlangıç kısmında yazılı sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetleri
nin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 Harekâtına ve Millî Güvenlik Konseyinin karar ve ic
raatına karşı herhangi bir tutum, beyan ve davranış içinde bulunamazlar. 

BEŞİNCİ KISIM 
Siyasî Partilerin Kapatılması 

GörevH mahkeme ve savcılık 

MADDE 98. — Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekilinin 
açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanmak 
suretiyle, dosya üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde 
sözlü açıklamalarını dinlemek için ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları çağırır. 

Anayasa Mahkemesince verilen kararlar kesindir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olayların araştırılması ve soruşturulmasında ve 

davanın açılması ve yürütülmesinde Cumhuriyet savcılarına ve sorgu hâkimlerine tanınan bütün yetkilere sa
hiptir. Ancak, Anayasanın ve kanunların sadece hâkimler tarafından kullanılabileceğini belirttiği yetkiler bu
nun dışındadır. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcıvekili veya Cumhuriyet Başsavcı yardımcı
ları siyasî partilerin kongrelerini izleyebilecekleri gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı siyasî partilerden incelemek 
üzere gerekli gördüğü belgeleri de isteyebilir. 

Siyasî partiler, Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine en geç onbeş gün içinde cevap vermek zorundadırlar. 
Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcıvekili veya yardımcıları eliyle de yürütebilir. 
Cumhuriyet Başsavcısının soruşturma için görevlendirdiği Başsavcı yardımcılarının, Yargıtay üyeliğine se

çilmeleri hali hariç, soruşturma sonuçlanıncaya kadar süreli veya süresiz başka bir göreve atanmaları Cum
huriyet Başsavcısının yazılı muvafakatına bağlıdır. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirdiği, Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı veya Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcılarına verilecek yol giderleri, tazminat ve gündelikler hususunda 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yar
gıtay Kanununun 67 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Siyasi Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu 

MADDE 99. — Siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin isteklerin, Cumhuriyet Başsavcılığınca reddi halinde, 
yapılan itirazları incelemek üzere Siyasî Partilerle İlgili Yasakları inceleme Kurulu kurulmuştur. 

Bu Kurul, Yargıtay ceza daireleri başkanlarından kurulur. Bunların en kıdemlisi Kurulun Başkanıdır. 
Daire başkanlarının özürleri halinde dairenin en kıdemli üyesi Kurula katılır. Kurul üye tamsayısı ile toplanır. 
Karar yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 
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Siyasî partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde dava açılması 

MADDE 100. — Bir siyasî partinin, bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan hükümleri ihlâl etmesi 
sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından partinin kapatılması davasının açılması : 

a) Resen, 
b) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle, 
c) 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 ve yönetim kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti genel başkam 
tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanının veya partinin yazılı isteminde yeterli delil bulunduğu kanısına 
varırsa davayı açar. Yeterli delil bulunmadığı kanısına varırsa dava açmayacağını istemde bulunan Adalet 
Bakanına veya siyasî parti genel başkanlığına yazı ile bildirir. 

Adalet Bakanının veya siyasî partinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bildirimi üzerine, bu bildirimin tebliği 
tarihinden başlayarak otuz gün içinde Siyasî Partilerle ilgili Yasakları İnceleme Kuruluna yazı ile itirazda bu
lunma hakkı vardır. 

Kurul, itirazı ivedilikle en geç otuz gün içinde inceler; itirazı haklı görmezse dava açılmaz; haklı görürse, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dava açmakla yükümlüdür. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler milletvekili genel seçimiyle, bu 
seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine dair verilen kararın Resmî Gazetede yayımlandığı ta
rihten başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre içinde uygulanamaz. 

Dördüncü kısımdaki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılması 

MADDE 101. — Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkında kapatma kararı : 
a) 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 hükümlerine aykırı olması, 

b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca veya bu kurulun iki ayrı kurul olarak 
oluşturulduğu hallerde ilgili kurulca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim veya grup genel kurul
larınca bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı karar alınması veya genelge 
veya bildiriler yayınlanması veya karar alınmamış olsa bile bu kurullar tarafından aynı hükümlere aykırı faa
liyette bulunulması veya parti genel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel sekreterinin sözü edilen 
bu maddeler hükümlerine aykırı olarak sözlü ya da yapılı beyanda bulunması, 

c) Parti merkez karar ve yönetim kurulunca Yüksek Seçim Kuruluna partiyi temsilen konuşma yapaca
ğı bildirilmiş olan kimsenin, radyo veya televizyonda yaptığı konuşmanın, bu Kanunun dördüncü kısmında 
yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması, 

Hallerinde verilir. 
d-1) (b) bendinde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu veya bir siyasî parti üyesi tara

fından bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiillerin işlenmesi veya ko
nuşmalar yapılması halinde fiilin işlendiği veya konuşmanın yapıldığı tarihten başlayarak iki yıl geçmemişse, 
Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu organ, merci veya kurulun işten el çektirilmesini veya parti üyesinin veya 
üyelerinin bu bentte sayılan organ, merci veya kurula dahil olsun olmasın partiden kesin olarak çıkarılmasını 
yazı ile o partiden ister. 

Siyasî parti, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde istem yazısında belirtilen hususu yerine getirmediği 
takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesinde o siyasî partinin kapatılması hakkında dava açar. 
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Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenmiş iddianamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilgili siyasî parti 
tarafından söz konusu parti organı, mercii veya kurulunun işten el çektirilmesi ve parti üyesi veya üyeleri
nin partiden kesin olarak çıkarılmaları halinde, o partinin kapatılması hakkındaki dava düşer. Aksi takdirde 
Anayasa Mahkemesi dosya üzerinde inceleme yaparak ve gerekli gördüğü hallerde Cumhuriyet Başsavcısının 
ve siyasî parti temsilcilerinin sözlü açıklamalarını ve konu üzerinde bilgisi olanları da dinlemek suretiyle 
açılmış bulunan davayı karara bağlar. 

2) (1) numaralı bend gereğince bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî 
partinin kapatılmasına sebep olan üyeleri, çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının 
kendilerine yazı ile bildirilmesinden başlayarak on yıl süre ile başka hiçbir siyasî partiye alınamaz, parti ku
rucusu olamaz, seçimlerde parti listelerinde bağımsız aday da gösterilemez, aksi takdirde bu gibileri üye kay
deden veya parti kurucusu olarak kabul eden veya seçimlerde bağımsız aday gösteren siyasî partiler hakkında 
da (1) numaralı bend hükümleri uygulanır. 

Bir siyasî parti üyesinin, bu madde gereğince partisinden kesin olarak çıkarılması veya çıkartılmayıp da 
partinin kapatılmasına sebep olması halinde, hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır. 

95 inci madde hükmü saklıdır. 

Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine uyulmaması halinde yapılacak işlem 

MADDE 102. — Siyasî partilerin denetimi ve faaliyetlerinin takibi hususlarında Cumhuriyet Başsavcılı
ğının istediği bilgi ve belgeleri, belli edilen süre veya belli edilmemesi halinde makul süre içinde vermeyen 
siyasî partiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci bir yazı tebliğ olunur. Bu yazıda, belirtilen süre içinde 
cevap verilmediği ve istek yerine getirilmediği takdirde o siyasî partinin kapatılması için dava açılabileceği de 
belirtilir. Bu tebliğde bildirilecek süre içinde yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Cumhuriyet 
Başsavcılığı o siyasî partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde resen dava açabilir. 

Kanunsuz siyasî faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma 

MADDE 103. — Bir siyasî partinin bu Kanunun 78 ila 82, 84 ila 87, 89 ve 97 nci maddeleri hü
kümlerine aykırı fiillerin işlendiği hır mihrak haline geldiğinin sübuta ermesi halinde, o siyasî parti Ana
yasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasî partinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiği, 101 inci maddenin (d) bendinin 
uygulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üyelerince kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun ve bu fiillerin 
kesif olarak işlenmesinin o partinin merkez karar ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki grup genel kurulu yahut bu grubun yönetim kurulunca zımnen veya sarahaten benimsendiğinin 
sübuta ermesiyle olur. 

Diğer sebeplerle dava açılması 

MADDE 104. — Bir siyasî partinin, bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümleri dı
şında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık ha
linde bulunması sebebiyle, o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca resen 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 ya
zının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa 
Mahkemesine bu siyasî partinin kapatılması için resen dava açar. 
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Seçimlere katılmama nedeniyle dava açılması 

MADDE 105. — Kuruldukları tarihten itibaren aralıksız iki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ge
nel seçimlerine katılmayan siyasî partiye, ikinci genel seçimin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Cum
huriyet Başsavcılığınca kapanma kararı alması için yazılı tebligatta bulunulur. Bu yazının tebliğinden itibaren 
üç ay içinde kapanma kararı alınmadığı takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılacak dava üzerine Anayasa 
Mahkemesinin kararıyla o siyasî parti kapatılır. 

tdarî mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi 

MADDE 106. — Bu Kanunun 101, 103 ve 104 üncü maddelerinde belirtilen fiil ve haller hakkında bilgi 
edinen idarî merciler, bu bilgileri mahallî Cumhuriyet savcılığına derhal ve yazılı olarak intikal ettirirler. 
Mahkemeler de, bu gibi fiil ve halleri öğrendikleri zaman durumu derhal mahallî Cumhuriyet savcılığına 
yazı ile duyururlar. Cumhuriyet savcılıkları, bu bilgileri hemen Adalet Bakanlığına ve belgeleriyle birlikte 
Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bildirirler. 

Kapatılan partinin malları 

MADDE 107. — Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasî partinin bütün malları Hazineye geçer. 
Kapatma kararını Bakanlar Kurulu uygular. 

Kapanma kararının kapatmaya ilişkin hükmün sonuçlarına etkili olamayacağı 

MADDE 108. — Bir siyasî partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili organı tara
fından verilen kapanma kararı, Anayasa Mahkemesinde açılmış bulunan kapatma davasının yürütülmesine ve 
kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukukî sonuçlara hükmedilmesine engel değildir. 

ALTINCI KISIM 
Siyasî Partilerin Kapanması 

Kapanma kararı 

MADDE 109. — Bir siyasî partinin kapanmasına ancak büyük kongrece karar verilebilir. Bu karar gizli 
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 tarafından, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve içişleri 
Bakanlığına bildirilir. 

Siyasî partinin tüzelkişiliği, büyük kongrenin kapanma kararını aldığı tarihte sona erer. 

Kapanan siyasî partilerin mallan 

MADDE 110. — Kapanan bir siyasî partinin malları, büyük kongre toplanma yeter sayısının salt çoğunlu
ğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, bir diğer siyasî partiye veya başka bir parti ile birleşmek için kapanma 
kararı alınmışsa birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebilir. Aksi halde kapanan 
siyasî partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararları, Hükümetin devamlı gözetim ve denetimi altında, büyük kongrenin görevlendireceği 
bir tasfiye kurulu eliyle uygulanır. 

Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir siyasî parti, kapanma ve buna bağlı ola
rak parti mallarının devrine dair karar aldığı takdirde, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar devir iş
lemi yapılmaz. 
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YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine gerekli bilgilerin verilmemesi 

MADDE 111. — Siyasî partilerin : 
a) Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak siciller için istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya 102 nci madde 

hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası, 

b) 74 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif 
hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası, 

c) 75 inci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen sorumluları ile aynı madde gere
ğince istenen bilgileri vermeyen sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin liradan az ol
mamak üzere ağır para cezası, 

Verilir. 
Tekerrür halinde, bu cezalar yarı nispette artırılarak hükmolunur. 

Oylamaya hile karıştırılması 

MADDE 112. — Önseçimler ile siyasî parti kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamalarla, 
her kademedeki her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların 
sayım ve dökümüne hile karıştıranlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahrifi, defterlerin yok edilmesi veya gizlenmesi 

MADDE 113. — Bu Kanunun 60 mcı madesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, 
bu defter ve kayıtlan tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar 'hapis cezası ile ce
zalandırılırlar. 

Mükerrer kayıt 

MADDE 114. — Bu Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarına aykırı hareket edenler, on
bin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aynı kişiyi bilerek mükerreren üye kaydedenler ile başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayanları üye 
gibi gösterip kaydedenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Organlarda görev alanların bildirilmemesi 

MADDE 115, — Bu Kanunun 33 üncü maddesinde yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları, 
üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki parti görevlileri ile yedeklerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün ve yer
lerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirmeyen parti sorum
luları hakkında da uygulanır. 

Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi 

MADDE 116. — Bu Kanunun 66 ncı maddesi hü kümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı 
kabul eden parti sorumlusu, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

67 nci ve 72 nci maddelere aykırı olarak kredi veya borç veren veya alanlar ile bu kredi veya borcu alan 
veya veren parti sorumlusu hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 
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Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar veya yabancı gerçek ve tüzelkişilerden yardım ve bağış kabul 
edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Kamına aykırı sair davranışlar 

MADDE 117. — Bu Kanunun dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri işleyenler, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde, altı aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Genel ceza hükümleri 

MADDE 118. — Bu Kanunla, 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununa yapılan atıflar 
hakkında, söz konusu Kanunda yer alan ve bu Kanun hükümlerine aykırı bulunmayan ceza müeyyideleri, si
yasî partiler ve sorumluları hakkında da uygulanır. 

öze] yasaklılarla ilgili cezalar 

MADDE 119. — Bu Kanunun : 
a) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamına girenlerden, aynı bent hükümlerine uyma

yanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis, 
b) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası (b) ben di kapsamına girenlerle aynı geçici maddenin 2 nci fık

rası kapsamında olup da (b) bendi hükümlerine tabi olanlardan, aynı bent hükümlerine uymayanlar, altı 
aydan iki yıla kadar hapis, 

c) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamına girenlerden, siyasî partilerin kuruluş 
veya faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun destekle yenler, altı aydan bir yıla kadar hapis, 

Cezasıyla cezalandırılırlar. 

Seçimlerde ahnan tedbirlere uymama 

MADDE 120. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılan seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde 
yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylem daha ağır bir cezayı 
gerektirmediği takdirde üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası verilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Geçici Hükümler 

özel yasaklıları 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1. 16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan siyasî par
tilerden : 

11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzelkişiliği, gerek bunların merkez yöneticilerinden veya parlamento 
üyelerinden herhangi biri hakkında Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yer alan Dev
letin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış olanlarla, 
11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi ve anamuhalefet pantisi durumunda bulunan siyasî partilerin; 

a) 1 Ocak 1980 ve daha sonraki tarihlerde; genel başkan, genel başkan yardımcıları veya vekilleri, genel 
sekreterleri, bunların yardımcıları ve merkez yönetim kurulu veya benzeri organların üyeleri; Anayasanın 
halkoylaması sonucu kabulü tarihinden başlayarak on yıl süre ile siyasî parti kuramazlar; Anayasa hüküm
lerine dayalı olarak kurulacak siyasî partilere üye olamazlar, bu partiler tarafından veya bağımsız olarak 
milletvekili genel ve ara seçimlerinde, mahallî seçimlerde aday gösterilemezler ve aday olamazlar. Siyasî parti
lerle herhangi bir şekilde bağlantı kuramazlar ve siyasî partilerde fahrî olarak bile herhangi bir görev ala
mazlar. 
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b) 1 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye bulunan milletvekilleri ile senatörler, 
Anayasanın halkoylaması sonucu kabulü tarihinden başlamak üzere beş yıl süre ile siyasî parti kuramazlar, 
kurulacak siyasî partilerin merkez yönetim kurullarında veya benzeri organlarda görev alamazlar. 

2. 1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü veya Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesi olanlar ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyelerinden; haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının bi
rinci babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile kamu davası açılmış 
bulunanlar veya birinci fıkrada nitelendirilen siyasî partilerden birine girmiş olanlar birinci fıkranın (b) bendi 
hükümlerine tabi olurlar. 

Tüzelkişilik kazanamama 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında olup da maddede gösterilen sü
reler içerisinde siyasî parti kuramayacakları belirtilenlerin, herhangi bir siyasî partinin kurucuları arasında 
bulunmaları halinde, o siyasî parti tüzelkişilik kazanamaz. 

özel yasaklıların Resmi Gazetede yayımlanması 

GEÇİCİ MADDE 3. — IBu Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca kendilerine özel yasak getirilen 
kişilerin kimlikleri, statüleri ile hukukî durumları belirtilmek şartıyla İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek Res
mî Gazetede yayımlanır. 

Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililerin İçişleri Bakanlığına itiraz hakları 
vardır. İçişleri Bakanlığı yapılan itirazları onbeş gün içinde inceleyerek karara bağlar. Bu kararlara karşı 
idarî yargı mercilerinde dava açma süresi onbeş gündür. 

DOKUZUNCU KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hükümleri 

MADDE 121. — Türk Kanunu Medenîsi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan 
diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasî partiler hakkında da uygulanır. 

Uygulanmayacak kanun hükümleri 

MADDE 122. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 40 inci' maddesi ile 24 Tem
muz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinin hükümleri, siyasî partiler hakkında uygulanmaz. 

Yürürlük 

MADDE 123. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 124. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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