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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
20 Nisan 1983 Çarşamba 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde: 
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak

kında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/114) (S. Sa
yısı : 568) ve 

9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahiliye 
Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/493) (S. Sayı
sı : 569); 

Kabul edildi. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının (1/486) (S. Sa
yısı : 562) 16, 21, 33, 62 nci maddeleri Komisyona 
geri verilerek 70 inci maddesine kadar diğer madde
leri kabul olundu. 

21 Nisan 1983 Perşembe günü saat 10.00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18.00'de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>•<« 

BİRtNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
OramiraS 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 142 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 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 : 11486) (D. Meclisi S. 
Sayısı : 333; M. G. Konseyi S. Sayısı : 562) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Siyasî Partiler 
Kanunu Tasarısının görüşmelerine devam edeceğiz. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsil
cileri yerlerini almışlardır. 

Dünkü birleşimde tasarının 70 nci maddesine ka-
darki maddeleri görüşmüştük; ayrıca, 16, 21, 33 ve 62 
nci maddeleri de yeniden düzenlenmek üzere komis-

(1) 562 S. Sayılı Basmayan 20.4.1983 tarihli 141 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

yona iade etmiştik. Komisyon, iade edilen maddeleri 
henüz hazırlayamadığını beyan ettiğinden, 70 nci mad
deden itibaren görüşmelere devam edeceğiz. 

70 nci maddeyi okutuyorum. 

İKtNCt BÖLÜM 
Partilerin Giderleri 

Giderlerin yapılmasında usul 
MADDE 70. — Bir siyasî partinin bütün gider

leri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır. 
Bsşbin liraya kadar harcamaların makbuz veya 

fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değil
dir. Ancak, bütün harcamaların yetkili organ veya 
merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetki
li organca onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak 
kaydıyla beşjbin lirayı aşmayan harcamalar ile genel 
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tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına 
gerek yoktur. 

Giderlere ait belgeleri saklama suresi, özel kanun
larda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler 
saklı kalmak üzere, kesinhesabın Anayasa Mahkeme
sinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme ta
lihinden itibaren beş yıldır. 

Parti teşkilatı bağlı bulunduğu üst kademeye, ge
lir ve giderleri hakkında parti tüzüğünde gösterilen 
sürede hesap vermekle yükümlüdür. Bu süre altı ay
dan fazla olamaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyon ola
rak bir diyeceğiniz var mı? 

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

Anayasamızın 69 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası 
siyasî partilerin malî denetimini Anayasa Mahkeme
sine bırakmış olduğu için, partilerin girdileri madde
lerde nasıl yer almışsa, şimdi giderlerini de aynen ifa
de ediyoruz, özellikle denetimde kolaylık sağlamak 
için. 

Bu konuda 648 sayılı Yasa herhangi ciddî ve ay
rıntılı bir düzenleme getirmemişti; Anayasa Mahke
mesi bu denetimde sıkıntı çekmekteydi. Bu madde 
Anayasa Mahkemesinin de görüşünü almak suretiyle 
düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
70 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

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

Malî sorumluluk 
MADDE 71. — Siyasî partilerin yapacakları gi

derler, sözleşmeler ve girişecekleri yükümlülükler; ge
nel merkezde parti tüzelkişiliği adına, illerde il yö
netim kurulu adına ve ilçelerde ilçe yönetim kurulu 
adına yetkili kılınan kişi veya kurulca yapılır. 

Siyasî partilerin il ve ilçelerdeki teşkilat kademe
leri tarafından parti tüzelkişiliği adına sözleşme yapıl
masına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin esas
lar, merkez karar ve yönetim kurulunca tespit olunur. 
Bu esaslara aykırı olarak yahut siyasî partilerin tüzük
lerine göre merkez karar ve yönetim kurulunca önce
den yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla 
onaylanmadığı takdirde, partinin teşkilat kademelerinin 
yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden 

dolayı, parti tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutu
lamaz; merkez karar ve yönetim kurulu veya genel 
başkan veya parti tüzelkişiliği aleyhine takipte bulu
nulamaz. Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan 
veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere ait 
olur. 

BAŞKAN — tik görüşmemizde birinci fıkrayı de-' 
ğiştirmiştik; bunu ona göre düzenlemişsiniz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

Burada ana ilke, parti tüzelkişiliği adına sözleşme 
yapmak veya yükümlülük altına girmektir. Parti mer
kez karar organı yetki verdiği takdirde il ve ilçelerde 
de bu yapılacak. Ama ne varki bunu tüzüklerinde de 
göstereceklerdir. Ancak, partinin yetkili kılmadığı 
kişi veya kuruluşlar tarafından bu tarzda bir sözleşme 
veya yükümlülüğe girildiği takdirde, sözleşme yapan 
kişi veya kuruluş malî sorumluluk taşıyacak, partiyi 
ilzam etmeyecektir. 

'BAŞKAN — ilk hazırlanan metinde, onu merkez 
karar organı veya kurullara vermiştik; bunun zor ol
duğunu, kişilere verilmesinin mümkün olmadığını 
söylemiştiniz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, kişilere verilmesinin mümkün olmadığını söy
lemiştik; bu bir. 

İkincisi de; merkez karar organı veya kuruluşla
rın bir kişiyi de yetkili kılabileceğini düşünmüştük, o 
kişiyi de yetkili kildik. Ama, yetkisini aştığı takdirde 
veya karar alınmadan bir harcamaya veya yükümlü
lüğüne girerse kendisi sorumlu olacaktır, dedik. 

BAŞKAN — Evet. 

71 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

72 nci maddeyi okutuyorum : 
Borç verme yasağı 

MADDE 72. — Siyasî partiler, üyelerine ve diğer 
gerçek ve tüzelkişilere hiçbir şekilde borç veremezler. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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73 üncü maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Parti içi Malî İşlemler 

Parti bütçeleri ve kesinhesabı 
MADDE 73. — Siyasî partilerin, bağlı ilçeleri 

de kapsamak üzere iller teşkilatı ayrı ayrı gelir tah
minlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık büt
çe hazırlarlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı 
sonuna kadar genel merkeze gönderirler. Bu bütçeler 
ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez büt
çesi en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı 
sonuna kadar parti merkez karar ve yönetim kuru
lunca incelenir ve karara bağlanır. 

Siyasî partilerin hesapları bilanço esasına göre dü
zenlenir. 

Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere 
iller teşkilatı her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna 
kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını göste
ren kesinhesaplarını hazırlarlar, tiler teşkilatından gön
derilenler ve parti merkezine ait olan kesinhesaplar, 
merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek kara
ra bağlanır ve birleştirilir. 

Siyasî partilerin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider 
cetvelleri ile kesinhesaplarının nasıl düzenleneceği iç-
yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 73 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Öztrak. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Cumhurbaşkanım, burada bahsedilen «iç yönetmelik» 
terimi ile partilerin iç yönetmeliği mi kastediliyor? 

BAŞKAN — Maddenin son fıkrasının baş tarafın
da da «Siyasî partilerin bütçeleri» ifadesi geçtiği için, 
siyasî partilerin iç yönetmeliği olmuş oluyor. 

Maddenin dördüncü fıkrasının sonuna «kendi» 
kelimesini ekleyip şu şekilde düzenlesek nasıl olur? 

«Siyasî partilerin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gi
der cetvelleri ile kesinhesaplarının nasıl düzenleneceği 
kendi iç yönetmeliğinde gösterilir.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Par
tilerin iç yönetmeliklerinde gösterilir» dersek daha iyi 
olur efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, oraya «partilerin» terimini ko
yabiliriz. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, buradaki husus, zaten, partinin ken
di bütçesini, kendi kesinhesabını kendisinin denetleme
sine ait bir müessesedir. 

Bilahara gelecek bir maddede ise kesinhesapları 
•Anayasa Mahkemesi denetleyecek. Çünkü partiler 
kendi bütçesini de, kesinhesabını da bu ölçüler içe
risinde düzenlerse, Anayasa Mahkemesi bunları 
bu çerçeve içerisinde ve sağlam esaslara dayalı olarak 
denetlemiş olur. 

BAŞKAN — Şimdi 73 üncü maddenin son fıkra
sını düzenlenmiş haliyle tekrar okutuyorum : 

«Siyasî partilerin bütçeleri, bilançoları, gelir ve 
gider cetvelleri ile kesinhesaplarının nasıl düzenlene
ceği partilerin iç yönetmeliklerinde gösterilir.» 

BAŞKAN — 73 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

Dördüncü bölüm, madde 74'ü okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Anayasa Mahkemesince Yapılacak Denetim 

Kesinhesabın gönderilmesi 

MADDE 74. — Siyasî partilerin genel başkanla
rı, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesinhe-
sap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan il
ler teşkilatının kesinhesaplarının onaylı birer örneği
ni Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine 
ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorun
dadırlar. 

BAŞKAN — 74 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Sayın Cum

hurbaşkanım, dördüncü bölümün başlığı «Anayasa 
Mahkemesince Yapılacak Denetim» şeklinde. Bu baş
lığı, «Anayasa Mahkemesince Yapılacak Malî Dene
tim» şeklinde düzenleyip «malî» kelimesini ilave et
sek bir mahzuru var mı? 

Bu maddenin konusu tamamen malî; yalnız ma
liyeyi ilgilendiriyor. Çünkü «Anayasa Mahkemesince 
Yapılacak Denetim» deyince, partinin birçok dene
timleri de bu konuya girer. 

Sonuç olarak «malî» kelimesini ilave edersek bana 
daha iyi olur gibi geliyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, tasarının üçüncü kısmının anakonusu malî hü
kümler olduğu için buraya bir daha «malî denetim» 
demek ihtiyacını duymadık. Bunlar, o kısmın bö
lümleridir. Çünkü, üçüncü kısmın başlığı «Malî Hü
kümler» dir. Birinci bölümdeki başlık da «Partilerin 
gelirleri» dır. Üçüncü kısmın ana konusu da malî de-

682 — 



M. G. Konseyi B : 142 21 . 4 . 1983 O : 1 

netim olduğu için, şekil bakımından hiçbirisine koy
mak ihtiyacını duymadık. 

BAŞKAN — Ama tasarının üçüncü bölümünde, 
«Parti tçi Malî İşlemler» başlığını kullanmışsınız. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Verilen iza
hat da bu durumun tam tersi oluyor. 

BAŞKAN — Aslında, oraya «Parti tçi işlemler» 
başlığının konulması lazımdı. Üçüncü bölümdeki baş
lık kısmında «malî» kelimesi olduğu için, dördüncü 
bölümün başlığına da bu ibareyi koyalım ve başlığı 
şu şekilde düzeltelim : «Anayasa Mahkemesince Ya
pılacak Malî Denetim.» 

74 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yoktur. 

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

75 inci maddeyi okutuyorum. 
Denetim 
MADDE 75. — Anayasa Mahkemesi, kesinhesap-

ilara ait bilgilerin belgelendirilmesini siyasî partiler
den her zaman isteyebilir. 

Anayasa Mahkemesi denetimini evrak üzerinde 
yapar. Bu denetimi, Sayıştay denetçileri veya Maliye 
Bakanlığının uzman elemanları ile diğer kamu ku
rum ve kuruluklarının uzman elemanlarından yarar
lanarak hazırlatacağı raporlar üzerinden yapabileceği 
gibi, siyasî partilerin genel merkezlerinde ve mahallî 
teşkilatlarında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri 
arasından görevlendireceği bir naip üye veya mahal
lin en kıdemli adlî veya idarî yargı hâkimi niyabe
tinde yaptıracağı inceleme ve araştırmalar üzerinden 
de yapabilir. Bu maksatla, yeminli bilirkişi görevlen
direbilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin başka
nından veya temsilcisinden yazılı mütalaa isteyebilir; 
gerekli görürse sorumlu uzman muhasipler de dahil 
ilgililerin sözlü açıklamalarını dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasî 
partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanu
na uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler 
ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kay
dedilmesine karar verir. 

Siyasî partilerin büyük kongrelerinin kesinhesap-
lar hakkındaki kararları, Anayasa Mahkemesinin de
netimini etkilemez. 

BAŞKAN — 75 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

Beşinci bölüm, madde 76'yı okutuyorum : 
BEŞİNCİ BÖLÜM . 

Malî Hükümlerin Müeyyideleri 

Hazinece elkoyma 
MADDE 76. — Bu Kanunun 66 ncı maddesinde 

yer alan bağışlar hakkında belirtilen esaslara aykırı 
olarak gelir sağladığı Anayasa Mahkemesince tespit 
edilen siyasî partilerin bu suretle elde ettikleri gelir
lerin Hazineye irad kaydedilmesine, taşınmaz malla
rın Hazine adına tapuya tescil edilmesine karar ve
rilir. 

Bu Kanunun 67 nci maddesi hükmüne aykırı ola
rak siyasî partilere sağlanan kredi veya borçlar üze
rine Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazinece elkonu-
ılur, kredi veya borcu verene karşı Hazîne hiçbir yü
kümlülük altına girmez. 

Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esas
lara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik edilme
yen kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Ana
yasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irad kay
dedilir. 

Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilme
yen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Ana
yasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir. 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Tuta
naklara geçmesi açısından kısa bir açıklamada bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, malumları olduğu üzere daha evvel 
kabul buyurulan 66 ncı madde üç fıkradan ibaretti. 

66 ncı maddenin birinci fıkrası ile, genel ve katma 
bütçeli dairelerin, bir başka deyimle kamu kuruluş
larının partilere bir bağışta bulunamayacakları; 

İkinci fıkrası ile, özel ve tüzelkişilerin bağışta bu
lunabilecekleri ve bu bağışın 1 milyon lirayı aşamaya
cağı; 

Üçüncü fıkra ile de, siyasî partilerin yabancı dev
letlerden herhangi bir yardım alamayacakları vurgu
lanıyordu. 

Özellikle 76 ncı maddenin birinci fıkrası, kamu 
kuruluşlarının, yani Hazineye ait herhangi bir mües
sesenin buraya bağış yapması halinde, yapılan bu ba
ğışların tümünün Hazineye geçeceğini amirdir. 
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66 ncı maddenin özellikle ikinci fıkrası, 1 milyon 
lirayı aşan kısmının Hazineye geçeceğini - yanlış an
laşılmasın tümünün değil - 1 milyon lirayı aşan men
kul veya gayrimenkul bağışta bulunulmuşsa, fazla
sının Hazineye geçeceğini; 

Yine 66 ncı maddenin üçüncü fıkrası da, siyasî 
partilerin yabancı devletlerden, ulusal kuruluşlardan 
menfaat sağlamaları halinde bunların bütününün Ha
zineye geçeceğini vurgulamaktadır. 

Bu madde bu tarz uygulansın ve tutanağa bu tarz
da geçsin, diye söz aldım, arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım, 66 ncı maddede yer alan bağışlar 
hakkında belirtilen esaslara aykırı olarak partiler ge
lir sağlarsa, bu gelirler Hazine adına tescil edilir. 

66 ncı maddenin ikinci fıkrası bu bağışlardan bah
seder; 1 milyon lira bağış yapılmış. Sayın Paşamın 
da işaret buyurdukları gibi maddede bir anlamda bu
na yer veriliyor; fakat burada sarahat yok. 

BAŞKAN — Burada sanki hepsi gelir kaydedi-
lecekmiş gibi bir mana taşıyor. 

ADALET BAKANI RIFAT BA YAZIT — Evet 
efendim. 

Biz burada birinci fıkra ile ilgili olarak acele bir 
önerge hazırladık, zatı âlinize arz edelim, takdir Yüce 
Konseyin. 

Hazırladığımız önergeyi okuyorum: 
«Bu Kanunda yer alan bağışlar hakkında belirti

len esaslara aykırı olarak gelir sağladığı Anayasa 
Mahkemesince tespit edilen siyasî partilerin bu suretle 
elde ettikleri gelirlerin, 66 ncı maddesinin bir ve 
üçüncü fıkralarında yer alan bağışlar yönünden ta
mamının; aynı maddenin ikinci fıkrası hakkında ise, 
tespit edilen fazlasının Hazineye irat kaydedilmesine, 
taşınmaz malların Hazine adına tapuya tescil edil
mesine karar verilir.» 

BAŞKAN — Daha açık oldu. 
Bu değişiklik 16 ncı maddenin yalnız birinci fık

rası üzerinde; iki, üç ve dördüncü fıkralarda deği
şiklik yok. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu 
maddeyi geri alalım efendim. 

BAŞKAN — Siz buna göre tekrar bir düzenleme
mi yapmak istiyorsunuz? 

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

BAŞKAN — Peki. 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Aslında 
biz Komisyon olarak şöyle anlıyoruz: Bağışta bu
lunamayacak müesseselerin bağışta bulunması halin
de bunu kim düzenler? Bir milyon lirayı aşan bağışlar; 
yabancıların bağışları vs. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Tabiî 
efendim, doğru. 

BAŞKAN — Hepsini mi? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hepsini 
anlıyoruz. 

Tabiî onun altındaki 67 ve 68 inci maddelerde za
ten gayet sarih bu, «Kredi ve borç vermeleri halinde 
tümünün...» 

BAŞKAN — O başka. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu Ka
nunun 69 uncu maddesinde ise, kanunun öngördüğü 
kurallar dışında menfaat sağlanması halinde onun 
tümünü Hazineye alıyoruz. Biz bu maddeyi böyle 
anlıyoruz. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Evet. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Buna 
rağmen bunu geri alıyoruz; yeni baştan düzenleyerek 
daha açıklık getirmiş oluruz. 

BAŞKAN — Peki. 
Efendim, bu maddeyi Komisyon geri almak isti

yor. 76 ncı maddenin Komisyona geri verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

76 ncı madde Komisyona iade edilmiştir. 
77 nci maddeyi okutuyorum : 
Paraya çevirme 
MADDE 77. — Bu Kanunun 68 inci maddesinde 

belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin ta
şınmaz mallara sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa Mah
kemesinin kararıyla ve bu Mahkemenin göstereceği 
süre içinde siyasî parti tarafından bu malların paraya 
çevrilmesi yoluna gidilir. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

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

Şimdi mühim kısımlardan birisi olan, «Dördün
cü Kısım, Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar» kısmına 
geldik. 
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78 inci maddeyi okutuyorum : 
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 maddesinde 
belirtilen esaslarını; Anayasanın 3 üncü maddesinde 
açıklanan Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğüne, diline, bayrağına, millî marşına ve 
başkentine dair hükümlerini; egemenliğin kayıtsız şart
sız Türk Milletine ait olduğu ve bunun ancak, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle 
kullanılabileceği esasını Türk Milletine ait olan ege
menliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya 
sınıfa bırakılamayacağı veya hiçbir kimse veya orga
nın, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yet
kisi kullanamayacağı hükmünü; seçimler ve halkoyla-
malarının serbest, eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve 
döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi 
altında yapılması esasını değiştirmek; 

Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlike
ye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 
dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya 
sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere da
yanan bir devlet düzeni kurmak; I 

Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faa
liyette 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 üzerin
de egemenliğini veya zümre egemenliğimi veya her
hangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi 
amaçlayamazlar ve bu amaca yönelik faaliyette bulu
namazlar. 

d) Askerlik, güvenlik veya sivil savunma hizmet
lerine hazırlayıcı nitelikte eğitim ve öğretim faaliyet
lerinde bulunamazlar. 

e) Genel ahlak ve adaba aykırı amaçlar güde- I 
mezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. I 

f) Anayasanın hiçbir hükmünü, Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faa
liyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlayamaz-
lar. | 
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BAŞKAN — Burada, «Birinci Bölüm» başlığının 
altında «Yasak Amaçlar ve Faaliyetler» deniyor. «Ya
sak Amaçlar» ifadesi bana uygun gelmedi; amacın 
yacağı olur mu? Orayı anlayamadım. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) —"Sayın Cumhurbaşkanım, bu ya
saklara aykırı bir şeyi amaçlayamayacak ve bunu 
tüzüğüne gaye olarak koyamayacak. Maddenin içinde 
de, «amaçlayamazlar» diye devam etmektedir. 

BAŞKAN — O başka. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu amacı yazmazsa 
tüzüğüne, tüzüğünde olmadığı halde bu amaca yöne
lik faaliyette bulunabilir. 

BAŞKAN — «Amaçlardaki Yasaklar ve Faali
yetler» demeli. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Amaç ve Faa
liyetlerle İlgili Yasaklar» diyelim efendim. 

BAŞKAN — Evet, o zaman olur; «Amaç ve Faa
liyetlerle İlgili Yasaklar.» Bu şekilde düzeltiniz. 

Açıklanması ve tutanağa geçmesi için soruyorum : 
(d) fıkrasında; «Askerlik, güvenlik veya sivil savun
ma hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte eğitim ve öğre
tim faaliyetlerinde bulunamazlar» ifadesinden kasıt; 
partilerin bu görevi üstlenip yapamayacaklarıdır. Yok
sa, bir parti mensubu sivil savunmada hizmet alacak
tır, tabiî gidecek orada eğitim görecektir. Ama parti 
olarak bu gibi güvenlik hizmetinde veya sivil sa
vunma hizmetinde bulunacağım veya askerlik öğrete
ceğim diye kamplar kuramaz, eğitim yaptıramaz, de
ğil mi? 

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

Biraz önce buyurduğunuz gibi, partiyi ilzam eden, 
partiye maledilen bu tür davranış, onun için yasak
tır. Ama sivil savunma hizmetinde partiye kayıtlı bir 
üye, sivil savunmanın emredici hükümlerini mutlaka 
uygulayacaktır. 

Tabiî bu, partilerin amaçlar ve yasak faaliyetlere 
ilişkin anailkesidir. Hiçbir siyasî parti, tüzüğünde veya 
programında, burada (a) bendinde var olan ilkelere 
aykırı bir hüküm vazedemeyecek. Bununla, Anayasa
mızın başlangıç kısmı ile, özellikle birinci kısmında 
olan devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, devletin 
bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millet egemenliği ve 
yargı yetkisi kullanımına ve kanun Önünde eşitlik il
kesine bağlı ve bağımlı kalacaklar. 
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Ayrıca, temel hak ve hürriyetleri suiistimal edeme
yecekler, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kulla
nılmasını öngöremeyecekler; din ve vicdan hürriyeti
ne, toplantı hürriyetine sadık kalacaklar ve bu tür 
faaliyetlerde bulunmaları halinde, kendileri Cumhuri
yet Başsavcılığınca denetlenecek ve haklarında yasal 
işlem yapılacak. 

Bu çok önemli bir madde aslında. Şimdiye kadar 
648 sayılı Kanunda böylesine rahatlıkla ifade edilmiş 
bir madde bulunmadığı için Cumhuriyet Başsavcıları 
bunlar hakkında ciddî bir işlem yapamıyorlardı. Bu, 
Cumhuriyet Başsavcılarına ışık tutmaktadır; bundan 
böyle Cumhuriyet Başsavcıları, partilerin gerek her 
kademedeki organları, gerekse üyelerinin bu suçları 
işlemeleri halinde bunlar hakkında işlem yapacaktır. 
Organlar bu suçları işledikleri takdirde partilerin ka
patılması gerekiyor. Üyelerinin suç âşlemesi halinde 
ise, üyenin partiden çıkarılması icap ediyor ama, par
ti, üyesini partiden çıkarmadığı takdirde de partinin 
kapanması gerekiyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten Anayasada da bu ilkelerin bir

çoğu mevcut, orada yer almıştı. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bidayette de arz etmiştik, partiler 
demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğuna göre, 
devlet hizmetine talip bulunduklarına göre, Türkiye 
Cumhuriyetinde hükümet edeceklerine göre, ister is
temez Türk Devletinin sahibi, Türk Milletinin sahibi 
olmak mecburiyetindedirler. Bunun sahibi olan kişile
rin de değil bu yasaklara aykırı davranmaları, mad
denin metninde bunu düşünmeleri bile yasaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 78 inci madde üzerinde başka söz 

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

ler... Kabul edilmiştir. 
79 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Millî Devlet Niteliğinin Korunması 

Bağımsızlığın korunması 

MADDE 79. — Siyasî partiler : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk 

alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan hu
kukî ve siyasî varlığını ortadan kaldırmak yahut mil
letlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cum
huriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin, 
milletlerarası kuruluşların ve tüzelkişilerin karışmasını 

sağlamak amacını güdemezler ve bu arnaçlara yönelik 
faaliyette bulunamazlar. 

b) Yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz
lar. 

c) 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 
edemezler; bunlardan emir alamazlar ve bunların Tür
kiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü aleyhindeki 
karar ve faaliyetlerine katılamazlar. 

BAŞKAN — Bu maddenin (a) fıkrasının sonun
da, «milletlerarası kuruluşların ve tüzelkişilerin ka
rışmacını sağlamak amacını güdemezler» deniyor. Bu 
tüzelkişiler milletlerarası tüzelkişiler midir, yoksa yurt 
içindeki tüzelkişiler midir? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Millet
lerarası tüzelkişilerdir. 

BAŞKAN — Öyle ise onu açıklayalım; (c) fıkra
sında, «Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar ve 
yabancı gerçek ve tüzelkişiler ile» diye açıkça yazıl • 
mış. Halbuki, yukarıda, «milletlerarası kuruluşlar ve 
tüzelkişiler» deyince buradaki tüzelkişiler manası da 
çıkabilir. «... milletlerarası kuruluşlar ve yabancı ger
çek ve tüzelkişilerin...» desek daha doğru olmaz mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 
efendim. 

.BAŞKAN — «... yabancı gerçek ve tüzelkişilerin 
karışmasını sağlamak amacını güdemezler.» (c) fık
rasında ise, ondan dolaylı olarak yardım kabul ede
mezler. Yuka;rıdakinde, karışma, bize müdahale var
dır. 

H Â K I M T Ü M G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A Y N A K (Anayasa Komisyonu Başkanı) — (c) fık
rası bir başka maksatla yazılmıştır. 

BAŞKAN — Oraya da aynen, «milletlerarası ku
ruluşların ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerin karışma 
sini sağlamak amacını güdemezler» demek gerekir. 

(a) fıkrasını o şekliyle bir daha okutuyorum : 
«a) Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hu

kuk alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan 
hukukî ve siyasî varlığını ortadan kaldırmak yahut 
milletlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye 
Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer dev
letlerin, milletlerarası kuruluşların ve yabancı gerçek 
ve tüzelkişilerin karışmasını sağlamak amacını güde
mezler ve bu amaçlara yönelik faaliyette bulunamaz
lar.» 
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BAŞKAN — 79 uncu maddenin bu son okunan 
şekli üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? 
Yok. 

79 uncu maddeyi bu değişik şekliyle oyluyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

80 inci maddeyi okutuyorum : 
Devletin tekliği ilkesinin korunması 
MADDE 80. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhu

riyetinin dayandığı Devletin tekliği ilkesini değiştir
mek amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faa
liyette bulunamazlar. 

BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

81 inci maddeyi okutuyorum : 
Azınlık yaratılmasının önlenmesi 

MADDE 81. — Siyasî partiler : 
a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî ve

ya dinî kültür veya mezhep veya ırk veya dil fark
lılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süre
mezler. 

b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve 
kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yara
tarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güde
mezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar. 

c) Tüzük ve programlarının yazımı ile yayınlan
masında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon top
lantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe' 
den başka dil kullanamazlar; Türkçe'den başka dil
lerde yazılmış pankartlar, levhalar, plâklar, ses ve gö
rüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve 
dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tara
fından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tü
zük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller dı
şındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür. 

BAŞKAN — 81 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

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

82 nci maddeyi okutuyorum : 
Bölgecilik ve ırkçılık yasağı 
MADDE 82. — Siyasî partiler, bölünmez bir bü

tün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacını gü-
demezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamaz
lar. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

83 üncü maddeyi okutuyorum : 
Eşitlik ilkesinin korunması 
MADDE 83. — Siyasî partiler, herkesin dil, ırk, 

renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mez
hep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin ka
nun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç gü
demez ve faaliyette bulunamazlar. 

BAŞKAN — 83 üncü madde üzerinde söz almak 
istyen var mı? Yok. 

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

Üçüncü bölüm, 84 üncü maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Atatürk ilke ve İnkılâplarının Korunması ve Lâik 
Devlet Niteliği 

Lâiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istene-
meyeceği 

MADDE 84. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhu
riyetinin lâiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeli
ğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu ama
ca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. 

(BAŞKAN — 84 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
eder misiniz, bu bölümün başlığını şöyle yapalım: 
«Atatürk îlke ve inkılaplarının ve Laik Devlet Bü
tünlüğünün Korunması.» Çünkü, sanki lâik devlet 
niteliğini koyuyormuş gibi oluyor. Halbuki laik dev
let niteliğini 'koymuyoruz, korunmasını öngörüyoruz. 
Binaenaleyh, «korunması» kelimesinin sona alınma
sında yarar var. 

BAŞKAN — Evet, «Atatürk İlke ve İnkılâpla
rının ve Lâik Devlet Niteliğinin Korunması» demek 
daha uygun. 

KEMALETTÎN ALİKÂŞjİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hatta lâikliği başa getirmek 
daha uygun Sayın Başkanım, önce laikliği vurgu
lamışız; Siyasî (Partiler Kanununda da «Lâik Devlet 
Niteliğinin ve Atatürk Devrimciliğinin Korunması» 
şeklinde. 

BAŞKAN — Tabiî, Üçüncü bölümün ilk maddesi 
olan 84 üncü madde, laiklik ilkesinin korunması ile 
ilgili. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Aslında 84 
üncü maddeyi 87'ye, 87 nci maddeyi 84'e almak la
zım. 
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M. G. Konseyi B : 142 21 . 4 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Mamafih başa da getirebilir, «Lâ
ik Deflet Niteliğinin ve Atatürk îlke ve inkılâpla
rının Korunması» diyebiliriz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslında 
Atatürk İnkılâplarının gereği olarak lâik devlet var. 

DEVLET BAKANI-İLHAN ÖZTRAK — Böy
le kalsa daha iyi efendim; çünkü lâiklik inkılapların 
bir parçası değil mi; ama önemi dolayısıyla bir da
ha söylenmiş. 

BAŞKAN — Hayır, 84 üncü madde öyle geli
yor da onun için; ilk olarak laiklikle başlıyor. Da
ha doğru olur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Madde
lerin sıralanmasıyla başlık birbirini tutar o zaman. 

BAŞKAN — Evet. 
KEMALETTIN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — O zaman 87 nci maddeyi 84 
üncü madde olarak okumak lazım, 

de olarak; 89 uncu maddeyi 85 inci madde olarak; 
84 üncü maddeyi 86 ncı madde olarak; 85 inci mad
deyi 87 nci madde olarak; 86 ncı maddeyi 88 inci 
madde olarak ve 88 inci maddeyi de 89 uncu mad
de olarak okutacağım. 

Üçüncü bölümün başlığını «Atatürk tike ve İn
kılâplarının ve Lâik Devlet Niteliğinin Korunma
sı» şeklinde ve 87 nci maddeyi de 84 üncü madde 
olarak okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Atatürk İlke ve İnkılâplarının ve Lâiklik Devlet Ni

teliğinin Korunması 
Atatürk ilke ve inkılâplarının korunması 
MADDE 84. — Siyasî partiler, Türk toplumu

nu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak ve 
Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak 
amacını güden :' 

a) 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Ted
risat Kanunu, 

b) 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şap
ka Iktisası Hakkında Kanun, 

c) 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tek
ke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlık
lar ile Bir Takım Unvanların Men ve ilgasına Dair 
Kanun, 

d) 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Ka
nunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin ev
lendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî 
nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi, 

e) 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Bey
nelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun, 

f) 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun, 

g) 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı 
Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldı
rıldığına Dair Kanun, 

h) 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Ba
zı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun, 

Hükümlerine aykırı amaç güdemezler ve faaliyet
te bulunamazlar. 

ıBAŞKAN — Şimdi okunan bu 84 üncü madde 
üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

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

85 inci madde olarak eski 89 uncu maddeyi oku
tuyorum. 

Atatürk'e saygı 
MADDE 85. — Siyasî partiler, Türk Milletinin 

Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ata-

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man daha iyi olur tabiî, efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Diğerlerini 
aşağıya kaydırmak lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sade 
o değil efendim, 87 ve 89'u yukarı alıp ötekileri de
vam ettirmek lazım. 

BAŞKAN — O zaman karmakarışık olur. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Zaten aslın

da karmakarışık yazılmış efendim. Mesela, «Ata
türk ilke ve inkılâplarının korunması» 87 nci mad
de; «Atatürk'e saygı» 89 uncu madde. İkisinin ara
sına bir de Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bir 
madde koymuşlar. Mutlaka numara değişikliği yap
mak lazım. 

BAŞKAN — Eğer, «Atatürk ilke ve İnkılâplarının 
ve Laik Devlet Niteliğinin Korunması» diyor isek, 
o takdirde Atatürk ilke ve inkılâplarının korunma
sı ile ilgili madde başa, laiklikle ilgili maddelerin de 
ondan sonraya gelmesi gerekir. 

(HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz doğrudur. 
Atatürk ilke ve inkılâplarının korunması ile ilgili 
maddeyi 84 üncü madde olarak başa yazalım. Ama 
izin verin müzakereleri bitirelim, madde numaraları
nı değiştirmeyi bilahara görüşelim. 

BAŞKAN — Düzeltmeyi şimdi yapalım. 
Üçüncü bölümde maddeler arasında değişme ya

pılması teklif edildi; 87 nci maddeyi 84 üncü mad-
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türk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hâtırasını kö
tülemek veya küçük düşürmek amacını güdemez ve 
buna yol açabilecek davranış ve faaliyetlerde bulu
namazlar. Parti adları ile amblemlerinde Atatürk'ün 
aidini veya resmini kullanamazlar. 

BAŞKAN — 85 'inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

86 ncı madde olarak eski 84 üncü maddeyi oku
tuyorum: 

Laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istene-
meyeceği 

MADDE 86. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhu
riyetinin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeli
ğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu ama
ca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

87 nci madde olarak eski 85 inci maddeyi okutu
yorum: 

Dini ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar ya
sağı 

MADDE 87. — Siyasî partiler, Devletin sosyal, 
ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî 
yahut şaihsî çıkar veya nüfuz sağlama amacıyla her 
ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını ya
hut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamazlar. 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çok 
kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

Genelde bazı siyasî partilerin din istismarcılığı 
yaptığı ve özellikle bu istismarcılıklarının neticesin
de oy potansiyellerinin arttığı görülmüştür. Bu ne
denle, özel bir yasak getirilmiş bulunmaktadır. Sade
ce dinî günler veya cenazeler için yapılan tören
ler hariç, hiçbir siyasî parti bundan böyle dinî ne
denle gelişigüzel tören yapmayacaktır. Yapması tak
dirinde kendisinin kapanması gerekecektir. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Şahsî çıkar ve nüfuz sağlama ama

cını bu suretle güdemezler. 

HÂKİM TÜHGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Siya
sî partinin nüfuz ve şahsî çıkar amacı, genelde se
çim şansını artırmaya yönelik oluyor, maddî çıkar
dan ziyade. 

BAŞKAN — Burada da zaten var. 
87 nci madde üzerinde baş'ka söz almak isteyen 

var mı? 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bir 

nokta var Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — 163 

üncü maddenin son değişikliğinde, «siyasî menfaat 
temini» var. Burada «siyasî menfaat» tabiri sarih 
olarak belirtilmemiş de, ben o bakımdan söylemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Siyasî yahut şahsî çıkar denmiş, 
değil mi, onu söylemiş? 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Ora
ya «siyasî menfaat» diye yazsak, acaba uygun olur 
mu? 

BAŞKAN — «Siyasî yahut şahsî menfaat temini» 
demek lazım. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — «Si
yasî amaçla veya siyasî menfaat temini ve tesisi ey
lemlerinde...» 163 üncü maddenin 2 nci fıkrası bu 
şekilde Yüksek Kurulca değiştirildi. 

Onu arz etmek isterim. 
BAŞKAN — Anayasanın 163 üncü maddesi mi? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
Türk Ceza Kanunu dfendim : Türk Ceza Kanunu
nun maddelerini değiştirirken, orada «menfaat» ke
limesini kullanmışız, 'burada «çıkar» demişiz. «Men
faat» kelimesi daha uygun çünkü uygulanacak ka
nun odur. 

BAŞKAN — O halde onu öyle düzeltelim; «...da
yandırma veya siyasî yahut şahsî menfaat temini 
veya nüfuz sağlama amacı...» 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOÖLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Çok özür dilerim efendim; 
Türk Ceza Kanununun, yeni değiştirdiğimiz 163 ün
cü maddesini okuyorum : «Laikliğe aykırı olarak, 
Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasî veya hu
kukî temel düzenini, kısmen de olsa dinî esas ve 
inançlara uydurmak amacıyla veya siyasî amaç veya 
siyasî menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla 
dini veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanı
nan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun 
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propaganda yapan veya telkinde 'bulunan kimse beş 
yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile ceza
landırılır.» 

BAŞKAN — O yalnız kişiler için. Burada parti
ler için, tüzelkişiler için yazıyoruz şimdi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O, özel 
kişiler için. 

BAŞKAN — Evet o 'özel kişiler için. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu '(Başkanı) — Efen
dim, başka yasaklar da var. Şimdi orada, tüzelkişi
de menfaat koymakta 'bir mahzur yok; ama bu hal
de de olsa, hâkim uygularken çıkarır, «menfaat» 
anlamına kullanır ta'biî. 

BAŞKAN — Çünkü hu suçlar, partinin kapatıl
masına sebep olan suçlardır. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) Yalnız, hu suçu üye de işlerse Sa
yın Cumhurbaşkanım?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(Anayasa Komisyonu Başkanı) — O za
man üyeyi partiden çıkarması gerekir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Yalnız, bunu Anayasa Mahke
mesi uygulayacak, kişisel suçundan yargılanması ay
rı. Aslında iki madde arasında içerik bakımından 
fark yoktur. Yani o kelimeler aynen konahilir; bu 
da maksadı temin ediyor. Bu, bir partinin kapatıl
masına veya bir parti üyesinin partiden çıkartılma
sına neden olan eylemdir. Türk Ceza Kanununa gel
diği zaman ta'biî 163 üncü madde uygulanacak. O 
terimler kullanılabilir, çünkü aynı amaçlan kapsı
yor. 

BAŞKAN — Ama, 163 üncü maddeyi yeni dü
zelttik, onu o şekilde koymakta yarar var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir mah
zuru yok efendim. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİPOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, çok 
özür dilerim, şuna kesinlikle katılmıyorum; hu tü
zelkişidir, o şahıstır; 'bu söz konusu değil. Eylem, 
Türk Ceza Kanununda yasaklanmış hir eylemdir. 
Bu suçu kim işlerse işlesin, şahısa dönecektir. Bu 
suçu kim işleyecektir? Parti başkanı işleyecektir; par
ti organlarındaki kişiler işleyecektir veya hu bildi
riye geçecektir. Bizim meslektaşlarımız 'bakacak; suç 

oluşmuşsa bu meselenin üzerine gidecek ve suç oluş
tururken de her şeyden evvel Ceza Kanununun te
mel ilkesinden hareket edecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Diğer maddeleri iade etmiştik. Bu 

87 nci maddeyi de, Türk Ceza Kanununun 163 üncü 
maddesine paralel olarak yeniden düzenlemesi için, 
Komisyona iade edeceğim. 

87 nci maddenin Komisyona iadesini oylarınıza 
sunuyorum : Kahul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

88 inci madde olarak eski 86 nci maddeyi oku
tuyorum ; 

Dinî gösteri yasağı 
MADDE 88. — Siyasî partiler, herhangi 'bir şe

kilde dinî tören ve ayin tertipleyemez veya parti 
sıfatıyla bu gi'bi tören ve âyinlere katılamazlar. 

Siyasî partiler, dinî 'bayramları, âyinleri ve ce
naze törenlerini parti gösterilerine ve propaganda
larına vesile yapamazlar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri 
ile partisinden hir üyenin ölümü halinde veya parti 
nezaketinin gereği olarak 'bir diğer parti üyesinin 
veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin tem
sili ve parti adına çelenk gönderilmesi ile anma tö
renleri ve bayramlaşmalar, siyasî propagandaya dö
nüştürülmemek şartıyla birinci fıkradaki yasağın dı
şındadır. 

BAŞKAN — 88 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu maddenin baş
lığını «Dinî nitelikte gösteri yapma yasağı» şeklin
de değiştirmiştik galiba. 

BAŞKAN — Talbiî, «Dinî nitelikte gösteri yapma 
yasağı» şeklinde düzelttik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Dini gösteri» değil 
de, «Dinî nitelikte gösteri». 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir 
yoruma mı gidilir; tehlikelidir veya değildir tarzın
da, böyle somut koyalım denmişti. «Dini nitelikte 
gösteri yasağı» dediğimiz zaman... 

BAŞKAN — O nitelikte midir, değil midir? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O tered

düt hâsıl oldu. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — «Dinî 
nitelikte gösteri yapma yasağı» dediğimiz zaman «ni
telik» kelimesi tehlikeli olabilir diye düşünmüştük. 

BAŞKAN — Evet, sonradan silmişiz. 
88 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
88 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

89 uncu madde olarak eski 88 inci maddeyi oku
tuyorum : 

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması 
'MADDE 89. — Siyasî partiler, lâiklik ilkesi doğ

rultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışın
da kalarak ve milletçe ve milletçe dayanışma ve 'bü
tünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen 
görevleri yerine getirmek durumunda olan Diyanet 
İşleri Başkanlığının, genel idare içinde yer almasına 
ilişkin Anayasanın 136 ncı maddesi hükmüne aykırı 
amaç güdemezler. 

BAŞKAN — 89 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

Dördüncü bölüm, 90 ncı maddeyi okutuyorum : 

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 programları dışında faa
liyette bulunamazlar. 

BAŞKAN — Bu maddenin 2 nci fıkrası üzerin
de Genel Sekreterimizin bir önergesi vardır, okutu
yorum : 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 90 inci 

madde 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faa
liyette bulunamayacakları gibi seçimlerde başka bir 
partiyi destekleme kararı da alamazlar.» 

BAŞKAN — Evet, 'bu konuyu daha evvel ko
nuşmuştuk. 

Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu 'Başkanı) — Katılı
yoruz Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyonunda kabullendiği hu önergeyi oyları

nıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

90 inci maddeyi, 1 inci ve 2 nci fıkralarıyla be-
ra'ber bir defa daha okutuyorum : 

«Tüzük ve programlar ile parti faaliyetlerine iliş
kin sınırlamalar. 

MADDE 90. — Siyasî partilerin tüzük, program 
ve faaliyetleri Anayasa ve bu Kanun hükümlerine / 
aykırı olamaz. 

Siyasî partiler, tüzük ve programlarının dışında 
faaliyette 'bulunamayacakları gibi seçimlerde başka 
bir partiyi destekleme kararı da alamazlar.» 

KEMALETTIN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım çok 
özür dilerim; madde başlığında sadece faaliyetler 
olarak vurgulanıyor. Halbuki biz faaliyetlerin ya
nında Sayın Orgeneralimin işaret ettiği bir konu, 
«destekleme» yasağı da getiriyoruz. 

ADALET BAKANI RIFAT BEYAZIT - - Bu 
da faaliyet. 

BAŞKAN — 90 ncı maddeyi, bu son şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler. Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum : 
Yan kuruluşlar yasağı 
MADDE 91. — Siyasî partiler, kadın kolu, genç

lik kolu ve 'benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan 
kuruluşlar meydana getiremezler, dernek ve vakıf 
kuramazlar. 

BAŞKAN — 91 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

92 nci maddeyi okutuyorum. 
Dernek, sendika, vakıf, kooperatif ve meslek ku

ruluşlarıyla siyasî ilişki ve işbirliği yasağı 
MADDE 92. — Siyasî partiler, kendi siyaset

lerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla, dernek
ler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya bunların 
üst kuruluşları ile siyasî ilişki veya işbirliği içinde bu-
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kınamazlar; bunlardan maddî yardım alamazlar veya 1 
bu kuruluşlara maddî yardım yapamazlar; bunlara 
destek olamazlar ve bu amacılarla ortak hareket ede
mezler. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz almak | 
isteyen var mı? Yoktur 

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

93 üncü maddeyi okutuyorum. 
Parti içi çalışmaların demokrasi esaslarına uy

gun olma zorunluluğu 

MADDE 93. — Siyasî partilerin parti içi çalış
maları, parti yönetimi, denetimi; parti organları için 
yapılacak seçimler ile parti genel başkanlığınca, ge
nel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan 
kararları ve yapılan eylem ve işlemleri parti tüzüğü
ne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve demok
rasi esaslarına aykırı olamaz. 

BAŞKAN — 93 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

94 üncü maddeye geçmeden önce bir şey soraca
ğım. 91 inci maddede, «Siyasî partiler, kadın kolu, 
gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan iba
resi vardı. Anayasada bu aynen var mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Anayasada var Sayın 
Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 94 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ünifermo giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin gö

revlerini üstlendirme yasağı 
MADDE 94. — Siyasî partiler, üyeleri ve perso- I 

neli için üniforma, üniforma niteliğinde kıyafet ve
ya kolbağı ve benzeri alâmetler ihdas edemez ve bun
ları kullandıramazlar. Herhangi bir kimseye veya 
topluluğa güvenlik kuvvetlerinin görev veya yetkile
rini üstlenmesi görevini veremezler ve parti kongre 
ve toplantılarında üyelerinin bu şekildeki hareketle
rine müsaade edemezler. 

BAŞKAN — Kongrelerde kollarına kırmızı şerit 
takan mihmandarlar, yer gösterenler vardır; tabiî on
lar hariç, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
onlar hariç efendim. 

Tutanağa geçmesi açısından arz edeyim : Siyasî 
partiler kongrelerinde yer gösterici veya önergeleri | 
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toplayıp başkanlık divanına verici veya başkanlık 
divanının kendilerine vermiş olduğu talimat içerisin
de düzenleyici nitelikte faaliyetlerde bulunucu kişi
lerin kolbağı veya benzeri rozet takmaları konusu, 
bu maddenin dışında kalıyor. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, yukarıda parti gelirleriyle ilgili 
maddede rozet bedellerini gelir olarak kabul ettik. 
Şimdi burada rozet kullanamayacakları manasına ge
liyor. O zaman gelir sağlayamazlar, rozetlerini tak
mazlarsa. Hakikaten partililerin rozet takıp da lâyü-
sel dolaşması da biraz çirkindir, hoş karşılamıyo
rum. 

BAŞKAN — Burada gerçi «rozet» denmemiş. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Den
memiş ama, «benzeri alametler» deyince, oradan o 
mana çıkmaz mı acaba? Yarın bir itiraza maruz ka
lınmasın. 

BAŞKAN — Çünkü o maddede rozet satışını ser
best bıraktılar, burada ise hariç olması lazım. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — «Ro
zetleri hariç» demek lazım. 

BAŞKAN — Hayır, zaten orada «rozet dağıta
bilir, gelir sağlayabilir» dedik, böylece rozete mü
saade etmişiz demektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş-
nım, zaten «üniforma niteliğinde kıyafet veya kol
bağı ve benzeri» deniyor. Yani üniforma, üniforma 
niteliğinde kıyafet, kolbağı ve buna benzer şeyler. 
Yoksa yalnız «rozet» kelimesi üniformayı ifade et
miyor. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz bazı partiler Alman 
faşist SS'leri gibi kıyafetler icat ettiler. Burada ka
sıt, buna benzer şekilde olanlar içindir. Yoksa kong
relerde, toplantılarda bunları düzenleyici bazı gö
revliler ihdas ediyorlar, görevler veriyorlar, işte yer 
gösteriyorlar, kendilerine müracaat ediliyor; müra
caatçı olduğu belirsin diye kollarına kırmızı bir şerit 
takıyorlar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başaknı) — O ser
best Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Ama o hususları burada düzgün bir 
şekilde belirtirsek iyi olur. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim «bu gibi şeyler hariç» diye, açık bir şekilde bu
raya konabilir, koymakta yarar var. 
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BAŞKAN — Evet, onu yarın yanlış anlayabilir
ler; burada zapta geçtiğini bilmez, kırmızı şerit dahi 
takamazlar. Onun için bu maddeyi bir defa daha 
inceleyin. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu 
maddenin iki fıkra halinde olması gerekir. 

«Siyasî partiler, üyeleri ve personelli için ünifor
ma, üniforma niteliğinde kıyafet veya kolbağı ve 
benzeri alâmetler ihdas edemez ve bunları kullandı-
ramazlar» kısmı kıyafetle ilgilidir. 

«Herhangi bir kimseye veya topluluğa güvenlik 
kuvvetlerinin görev veya yetkilerini üstlenmesi gö
revini veremezler» kısmı güvenlik işlemleriyle ilgi
lidir. 

Bunları fıkralar halinde düzenleyelim. 
BAŞKAN — Sokakta, şurada veya burada de

vamlı dedik; ama toplantılarında, kongrelerinde bir 
kâğıt bastırıp herkesin yakasına, (kapıdan girerken 
belgesine bakıp, rozet gibi bir şey) takıyorlar. Ayrı
ca rozet taşıyorlar. Bunların hariç olduğunu belirten 
bir fıkrayı ayrıca koyalım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Birin
ci fıkra kol bağı takmak gibi dışarıdaki faaliyetlerle 
ilgili. İkinci fıkra ise kongrelerde güvenlik kuvvet
lerinin görevlerini üstlenemeyeceklerini belirtiyor. 

Bunu iki fıkra halinde düzenleyelim. 
BAŞKAN — Onları takabilirler; ama buraya gir

memiş. 
Onun için 94 üncü maddenin, tekrar düzenlenmek 

üzere, Komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

94 üncü madde Komisyona iade edilmiştir. 
95 inci maddeyi okutuyorum. 
Temelli kapatılan siyasî partiler mensuplarının 

durumu 

MADDE 95. — Temelli kapatılan siyasî parti
lerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri, baş
ka bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denet
çisi 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 
kurulamaz. 

I BAŞKAN — Maddenin sonundaki «kurulamaz» 
I kelimesi «kuramazlar» olmayacak mıydı? 
I HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
I Cumhurbaşkanım, Anayasamızın 69 uncu maddesi-
I nin 7 nci fıkrası buraya aynen alınmıştır. 
I BAŞKAN — 95 inci madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? 
I Buyurun. 
I ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Daha ev-
I velki görüşmelerimizde bu maddeye «Disiplin kuru-
I lu ve merkez karar organları, belediye ve il daimî 
I encümen üyeleri» girecek diye bir kayıt almışız. Şim-
I di okunan maddede göremiyorum. 
I BAŞKAN — «Her kademedeki yöneticileri» iba-
I resi bunları kapsar mı? Disiplin kurulu ve merkez 
I karar organları, «her kademedeki yöneticiler» ibare-
I si içine girer, ama belediye ve il daimî encümen üye-
I (teri de girer mi? 
I HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
I onlar girmez. Onların yasası ayrı geleceği için bu-
I raya alamadık. Bu madde, partilerin kapatılmasıyla 
I ilgili. 
j ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-
I lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yöneticileri» deyin-
I ce merkez karar, yönetim kurulu ve disiplin kuru-
I lu olduğu belli oluyor. 
I Maddedeki «her kademedeki yöneticileri» kısmı-
I oı çıkarır, yerine «merkez karar kurulu, yönetim ku-
I rulu ve disiplin kurulu üyeleri» deriz. 
I Yalnız, bir husus dikkatimi çekti; bunların millet-
I vekilleri ne olacak? Bugün karşı karşıya kaldığımız 
I durum bu, istifham bu. 
I BAŞKAN — Siyasî partinin kapatılmasını gerek-
I tiren suçlar, yöneticiler tarafından işlenen suçlar olu-
I yor. Yöneticilerin dışında olan milletvekili bir suç 
I işlemişse, o zaman partiye, «bunu partiden çıkart» 
I diye ikâz ediliyor, çıkarıyor ve mesele kalmıyor; ama 
I o milletvekilinin bir suçundan dolayı siyasî parti ka-
I patılmışsa iş değişir. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
I KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir mil-
I letvekilinin davranışından dolayı siyasî parti kapa-
I tılmış olabilir. Ancak, o milletvekili Anayasanın 76 ncı 
I maddesindeki milletvekili olma niteliğini muhafaza 
I ediyorsa, milletvekilliği devam eder. O mahkûmiyet, 
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Anayasanın 76 ncı maddesindeki suçlardan birisinin 
mahkûmiyetini de müncer olmuş, icap ettirmiş ise, 
milletvekilliği dahi düşer. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Anayasamızın bu 
ifadesine göre, her ne suretle olursa olsun, kim sebep 
olursa olsun, temelli kapatılan siyasî parti kurucuları 
ile her kademedeki yöneticileri, başka bir siyasî par
tinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Ana
yasamız buna hiç istisna getirmemiş. Kim suç işlerse 
işlesin, nasıl olursa olsun, bir parti kapatılmışsa, bu
nun kurucusu, yöneticisi başka bir partiye giremez; hiç 
açık vermiyor. Yani, bir milletvekili yüzünden kapa
tılmışsa, yöneticiler affedilmiyor. Herhangi bir mil
letvekili veya başka birisi de sebep olsa, yine yöneti
cilere rücu ediliyor. 

BAŞKAN — Tabiî, çünkü başka birisi de sebep 
olsa, parti ikâz edildiği zaman belki o yöneticiler 
kabullenmişler ve o kişiyi partiden almamışlardır, 
ondan dolayı kapanmıştır. Atmış olsalar kapanmayı 
gerektirecek bir durum kalmayacaktı. Onun için yö
neticiler, kim sebep olursa olsun, bir daha bir başka 
siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi ola
mazlar, doğrudur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım, bir husus daha var: Bir veya bir grup milletve
kilinin işleminden dolayı mademki yöneticiler gidi
yor, acaba bu kapanan partinin milletvekillerine bir 
kayıt getirmek uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Çünkü grupları var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onlar da parlamento 
içinde kendi kendilerine birtakım faaliyetler gösteri
yorlar. Bu yönden dolayı parti kapanırsa ne olacak? 
Belki bu grup içindeki 20, 30, 50 veya 100 milletve
kilinden dolayı olmuşsa ne olacak? Bir partiden mil
letvekili olmak her türlü muafiyeti temin ediyor, her 
şey yöneticinin üzerine kalıyor. 

BAŞKAN — Yönetici olmak büyük bir suç oluyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunun dışında bir 
ikinci husus daha var efendim; «kurucuları» diyoruz. 
Bir partiyi kuran yöneticiler, diyelim ki 10 sene sonra 
partiden ayrıldı, alakasını kesti; mesela Yorgançıoğlu 
gibi, bu kişi partiyle ilişiğini kestiği halde doğabilecek 
bir olay üzerine «parti kurucusu gel buraya» mı di
yeceğiz? Yani burada bir güçlük var. 

20 sene önce kurulmuş bir parti 20 sene sonra 
kapatılması icap etse, 20 sene evvelki kurucusunu 

arayacağız ve «sen hiçbir partinin yönetim kurulu 
üyesi olamazsın» diyeceğiz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — O devre 
içindeki kurucularını kapsaması gerekir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir güçlük var efen
dim, o bakımdan bunu iyi düşünmemiz gerekir. 

Maddenin bu kısmını Anayasadan almışlar, ama 
Anayasa çerçevesinde bunu tekrar ele alıp inceleyip 
ayarlamamız gerekir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kuru
cular hakkındaki hüküm Anayasada yer aldığı için, 
kanımca bunu yumuşatmaya imkân yok. Çünkü, Ana
yasamızın amir hükmü. 

Anayasamızın 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası 
«Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her 
kademedeki yöneticileri; yeni bir siyasî partinin ku
rucusu, yöneticisi ve deneticisi olamayacakları 
gibi» diye devam ediyor. «Yöneticileri» kelimesini aça
rak yöneticiler kimlerdir belirtebiliriz; fakat kurucu
lar hakkında mani hüküm var. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine böyle bir ko
nu giderse, onu halleder. Kurucu demek, partinin ku
ruluşundan beri ve halen de kuruculuk vasfını muha
faza eden kişi demektir. Yoksa o partiden istifa et
miş, başka bir partiye girmiş kişi artık kurucu ola
maz, o vasfı taşıyamaz. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Ta!biî temelli kapatıldığı tarihteki 
kurucuları... 

BAŞKAN — Tamam, öyle olmalı. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunu tasrih etmekte 
yarar var. Böyle diyebiliriz, ama Anayasaya da ters 
düşmeyeceğiz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Buna 
burada açıklık getirebiliriz. Yani, partinin kapatılma
sına sebep olan olay esnasında kuruculuk sıfatını mu
hafaza edenler, diyebiliriz. 

Zaten öyle anlamak lazım ama, mademki kapalı 
görüyoruz, ona açıklık getiririz; anca'k ondan daha 
başkasını, burada sınırlama olduğuna göre koymama
mız gerekir. Bu bir lehte yorum ve zaten öyle anla
mak gerekir. Yalnız madde oldukça dikkatli yazılmış, 
«her kademedeki yönetici» diyor. Yani, bütün genel 
idare kurulu, illerdeki grup yönetim kurulları falan 
hepsi giriyor. Orada kalmak istemiş; yönetim sorum-
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luluğunu yüklenenlere bırakmış, diğerlerini Anayasa 
hariç tutmuş. Onun için «kurucuları» kelimesini açık
layalım, öteki noktada bir şey yapmamak gerekiyor. 

BAŞKAN — Buraya il başkanları, ilçe başkan
ları, il yönetim kurulları, il disiplin kurulları; hepsi 
giriyor, yöneticidir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hepsi 
giriyor efendim, grup yönetici kadroları da giriyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, grup yöneti
cileri girmez. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Her 
kademedeki yöneticileri» diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim, grup 
yöneticilerini partinin organları içine almadık. 

BAŞKAN — Meclisteki grup değil. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Bakan onu de
mek istediler. 

BAŞKAN — Hayır, Meclis grubu yok. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Meclis
teki grup Siyasî Partiler Kanunu içine alınmadı, 
doğru. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Halihazırda bunun 
ihtilafıyla karşı karşıyayız : Birisi diyor ki, «ben grup 
yöneticisiydim»; o partinin başı da diyor ki «o adam 
grup yöneticisidir, binaenaleyh onun da on senelik 
olması gerekir.» 

Şimdi «on senelik» diye parti başkanının itham 
ettiği insan diyor ki : «Hayır efendim, ben yönetici 
değil, grup yöneticisiydim; ama hasbelkader vazifem 
icabı, parti tüzüğü icabı, partinin yönetim kurulu ya 
da karar organı toplantılarına katılıyordum, ama ben 
karar organı değilim, grup yöneticisiyim.» 

Burada bir ihtilaf var. Binaenaleyh, müsaade eder
seniz bunu açmakta yarar var, bu konuda arkadaşla
rımızın tecrübe ve bilgisi de var, bu bilgiye göre bunu I 
genişletelim efendim. I 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Üruğ, 95 inci maddenin daha açık şekilde 

kademe alınması için Komisyona iadesini istiyorlar. 
Bu isteği oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kullanılamayacak parti adları ve işaretler 
MADDE 96. — 16.10.1981 tarih ve 2533 sayılı 

Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun gereğince kapa- j 
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tılmış bulunan siyasî partiler ile bu tarihten önce 
ne sebeple olursa olsun kapatılan siyasî partilerin 
isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri 
işaretleri ile daha önce kurulmuş Türk Devletlerine 
ait topluma malolmuş bayrak, amblem ve flamalar 
siyasî partilerce kullanılamaz. 

Kurulacak siyasî partiler, kapatılan siyasî partile
rin devamı olduklarını beyan edemez ve böyle bir 
iddiada bulunamazlar. 

Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sos
yalist, din, dil, ırk mezhep ve bölge adlarıyla veya 
aynı anlama gelen adlarla da siyasî partiler kurula
maz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. 

BAŞKAN — 96 ncı maddenin birinci fıkrasının 
ikinci satırı, «... bu tarihten önce ne sebeple olursa 
olsun kapatılmış» şeklinde olacak, «kapatılan» değil. 
O da mâzî-i naklî oluyor; «.. kapatılmış siyası par
tilerin isimleri..» Ondan evvel de kapatılmış dendi. 
«Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun gereğince ka
patılmış bulunan siyasî partiler» deyince, o da «ka
patılmış» oluyor. 

96 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Bu şekilde düzeltilmiş bulunan 96 ncı maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

97 nci maddeyi okutuyorum : 
12 Eylül 1980 Harekâtına karşı beyan ve tutum 

yasağı 
MADDE 97. — Siyasî partiler, Anayasanın baş

langıç kısmında yazılı sebeplerle Türk Silahlı Kuv
vetlerinin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 
1980 Harekâtına ve Millî Güvenlik Konseyinin karar 
ve icraatına karşı herhangi bir tutum, beyan ve dav
ranış içinde bulunamazlar. 

BAŞKAN — Tabiî bu, Millî Güvenlik Konseyi
nin karar ve icraatına karşı, Hükümetin değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim, Hükümetle bir alakası yok. Onları eleş
tirmek veya onlar hakkında beyanda bulunmak ser-
bssttir. Ama, Millî Güvenlik Konseyinin karar ve 
icraatı bağlayıcıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasamıza da, «Eleş
tirilebilir» tarzında bir madde koymuştuk, Hükümetle 
ilgili konularda. Bu onun dışında, Hükümetle ilgisi 
yok. 

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım, madde 98'i okutuyorum : 
BEŞİNCİ KISIM 

Siyasî Partilerin Kapatılması 
Görevli mahkeme ve savcılık 
MADDE 98. — Siyasî partilerin kapatılması, Cum

huriyet 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 teş
kil edecek olayların araştırılması ve soruşturulmasında 
ve davanın açılması ve yürütülmesinde Cumhuriyet 
savcılarına ve sorgu hâkimlerine tanınan bütün yetki
lere sahiptir. Ancak, Anayasanın ve kanunların sade
ce hâkimler tarafından kullanılabileceğini belirttiği yet
kiler bunun dışındadır. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevlendireceği Cumhu
riyet Başsavcıvekili veya Cumhuriyet Başsavcı yar
dımcıları siyasî partilerin kongrelerini izleyebilecekleri 
gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı siyasî partilerden ince
lemek üzere gerekli gördüğü belgeleri de isteyebilir. 

Siyasî partiler, Cumhuriyet Başsavcılığının istekle
rine en geç onbeş gün içinde cevap vermek zorun
dadırlar. 

Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı Cumhuriyet 
Başsavcıvekili veya yardımcıları eliyle de yürütebilir. 

Cumhuriyet Başsavcısının soruşturma için görev
lendirdiği Başsavcı yardımcılarının, Yargıtay üyeliğine 
seçilmeleri hali hariç, soruşturma sonuçlanıncaya ka
dar süreli veya süresiz başak bir göreve atanmaları 
Cumhuriyet Başsavcısının yazılı muvafakatına bağlıdır. 

Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirdiği, Cumhu
riyet Başsavcı Başyardımcısı veya Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcılarına verilecek yol giderleri, tazminat ve gün
delikler hususunda 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yar
gıtay Kanununun 67 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 98 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım, Yüksek Konseyce kabul buyuru-
lan 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu
nun 27 nci maddesinde bir hüküm var : «Yargıtay 
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Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ve yardımcıları
nın görevlere ve bu görevlerden başka görevlere atan
malarında yetkili mercie görüş bildirmek.» Bu görüşü 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu alıp, ancak on
dan sonra atayabilecekler yahut muvakkaten vere
cektir. Binaenaleyh, orada bir hüküm olduğuna göre, 
bu hüküm zait gibi geldi bendenize. 

Takdir yine Yüce Konseyindir efendim. 
BAŞKAN — Efendim, soruşturma ile ilgili bir 

durum olduğunda oradan çekip almasınlar, diye. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Zaten 

kendisine sorulmadan almazlar Sayın Cumhurbaşka
nım, bu hüküm getirilmiştir Yargıtay Kanununda. 

BAŞKAN — O, Yargıtayla ilgili. Şimdi bunun 
Anayasa Mahkemesi ile ilgili görevi de var, malum. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iki işi var; bir, 
Yargıtay Başsavcısı, bir de Cumhuriyet Başsavcılığı. 
Şimdi bu görevler Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili 
görevlerdir, bunun bu kanunda geçmesinde fayda 
vardır; tekrar oluyor ama faydalıdır. 

Buyurun Kâşifoğlu. 

KEMALETTİN ALfKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi 
şöyle bir görünümden korkuyor Sayın Bakanım : 

Kurul, bir anayasal kuruldur. Yüksek Konseyce 
kurul, son değişiklik neticesi olarak, beş yüksek yargı 
mensubu, Sayın Adalet Bakanı ve müsteşardan oluş
maktadır. Böyle bir düzenleme, kurulun siyasî bir te
sir altında kalacakmış gibi bir görünümü ortaya ko
yar. Bir misal vermek isterim efendim. 

Cumhuriyet Başsavcıvekili (A) bir parti hakkında 
kovuşturma yapacak. Bu arkadaşımızın görevini la-
yıkiyle yaptığı süre içerisinde diyelim ki bir tayin 
olacaktır. Mutlaka ve mutlaka Cumhuriyet Başsavcılı
ğına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu soracak
tır. O da diyecektir ki: «Bu arkadaşımız şu anda (A) 
partisi ile ilgili görev yapıyor, o bakımdan kesinlikle 
almayın.» O arkadaşı belki Ankara, İstanbul veya 
izmir Savcılığına tayin edecektir. Ama burada Ana
yasal bir kuruluş, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu, siyasî etki altında kalıp, sanki şu veya bu parti
nin işlemini yürüten bir arkadaşı görevden alıyor. 

Efendim, ondan çok daha önemlisi Yüce Divanda 
'bir yargılama var; diyelim ki bir 'bakan idam talebiy
le yargılanıyor. Bu yolda bir işlem yapıyor savcı yar
dımcısı; hayır onu almıyoruz; bir muvafakat söz ko
nusu değil. Burada siyasî partiler yönünden böyle bir 
sakınca varsa, yüce Divanda idam talebi ile yargıla
nan bir konuda görev yapan bir savcı arkadaşımızı 
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alırken muvafakatini almıyoruz, fakat siyasî partiler 
konusunda alıyoruz. 

Halbuki bunu bütünü ile Yüce Konseyimizin ka
bul ettiği Yargıtay Kanununun 27 nei maddesinin ye
dinci bendinde halletmişiz; ister ilk göreve atamada, 
isterse bu görevlerden başka yerlere vermede Cumhu
riyet 'Başsavcımızın görüşünü atmışız. 

Şimdi, bir arkadaş Yüce Divandan görev yapıyor; 
hayır, almıyoruz... 

BAŞKAN — Orada görüş alınıyor; burada ise 
muvafakat söz konusu. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Soruş
turmaya memur edilen savcıyı, soruşturmanın sonu
na kadar aldık, diyor. 

BAŞKAN — IBunlar geçmişte olduğu için konul
du; daha evvelden müşavir kadrosu açılmadı mı? Açı
lan o kadroya marangoz yerleştirilmedi mi? O zaman 
Adalet Bakanı yok muydu? 

Binaenaleyh, eğer gerekirse diğer tarafa da koy
mamız lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu (Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, bir siyasî partinin yargılanmasın
daki iktidardaki bir parti de olabilir... 

BAŞKAN — Doğru, iktidardaki bir parti veya 
iktidarın bir Adalet Bakanı da Yüce Divanda yargıla
nabilir, değil mi? 

REMALETTİN ALJKÂŞJÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Oraya da koyalım, ama orada yok
tur diye buradan da çıkarmak gerekmez. Aslında ora
da görüş alınıyor, burada ise muvafakat alınıyor. Fa
kat o husus da bir soruşturmaya başlanmış olmasına 
bağlı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Oradaki kayda bir is
tisna getiriliyor efendim. 

'BAŞKAN — Evet, yalnız istisna getirebiliriz. 
KEMALETTİN ALİKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bugü
nü geçin, yarın - öbürüsügün Cumhuriyet Başsavcısını 
siyasî bir partiden gelen Cumhurbaşkanı seçecektir. Si
yasî partiden gelen Cumhurbaşkanının seçtiği bir baş
savcı, bütün siyasî bastılara göğüs gerecektir. Fa
kat anayasal bir kuruluş olan Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu bu göğüsü geremeyecektir. 

Arz ederim. 
HÂKtM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada 

göğüs germe veyahut kurulun görev Sapmaması söz 
konusu değil. Bunun atama yönetmeliğinde bazı 
şartları vardır. Başsavcının görüşüne rağmen altı ay 
muvafakat etmemişsiniz, şimdi atamamız gerekir, di
ye teknik olarak şey yapabiliyoruz. 

Burada ise bir siyasî partinin kapatılması ile il
gili bir soruşturma devam etmektedir. Endişe edile
cek bir durum yoktur, sadece soruşturmayı koruma 
hususu vardır. 

BAŞKAN — Bir kuruluş anayasal olunca muhak
kak doğru çalışır kabul etmeyelim. Daha evvel Hâ
kimler Yüksek Kurulu da vardı, o da anayasal bir 
kuruluştu o da Yargıtay üyelerinden oluşuyordu, 
orada neler oldu.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, aslında hükümetin bu hususa te
şekkür etmesi lazım kanısındayım. 

'BAŞKAN — Tabiî, hükümetin bu hususta önle
yici değil, teşvik edici yönde konuşması lazım. Sads-
ce zamanımızdaki bir Adalet Bakanını, zamanımızda-
ki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu düşünerek 
konuşmamak lazım. İlerde böyle bir hadise olabilir; 
bu hüküm, bir garanti olarak buraya getirilmiş olup 
ilgili kuruluşları da küçültmez. 

HÂKİİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Cumhuriyet Başsavcısı resen dava 
açabileceği, yani soruşturmaya başlayabileceği gibi, 
hükümetin talebi ile de, bir başka siyasî partinin tale
bi ile de bu soruşturmaya başlayabiliyor. 

Soruşturma yönünden adalete gölge düşmesin, 
soruşturma bir bütünlük içerisinde cereyan etsin, hak
kında soruşturma yapılan partinin herhangi bir kuş
kusu olmasın, güvence altında bulunsun, diye getiril
miş bir müessesedir. 

BAŞKAN — 98 inci madde üzerinde başka siöz 
almak isteyen var mı? 

(Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 98 

inci maddenin son fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif edeceğim. 

'Çünkü, 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay 
Kanununun 67 nei maddesi bu şekilde hizmet veren
lerin hepsine «yol giderleri, tazminat ve gündelikler» 
konusunu belirttiğine göre buraya tekrar yazmakta 
hiçbir gerek görmüyorum. 

Binaenaleyh, bugünkü Partiler Kanununun içeri
sinde yol, harcırah vb. gibi konuları başka bir ka-
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nun zaten düzenlemiş. Burada tekrar belirtmenin bir 
yararı yok. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Komu
tanım haklı. Ancak uygulamada tereddüt olur. Yar
gıtay Kanunu sadece Yargıtay görevlerini düzenliyor. 
Yani oradaki Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtaya gelen 
dosyalarla ilgili keşif ve incelemeye gidebilir. Bu mad
de ise, Siyasî Partiler Kanunununa göre, yeni bir gö
rev veriyor. Uygulamada tereddüt olabilir, açıklık gel
sin diye arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Çünkü maliyeciler çok nekestir, 
kesmeye çalışır hep. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Görevlendiri
len kişiye değişik herhangi bir görev verildiği zaman, 
zaten diğer kanunlardan da yararlanarak kendisine bu 
hakkın verilmesi lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, hatırlarsa
nız daha evvel dedikodusu da vardı; Cumhuriyet Baş
savcısı ayrıca ek görev istedi, yani bunun dışında da 
ek görev istenildi. 

BAŞKAN — O zaman da hatta ben sormuştum 
ve «Sizin maaşınızı da geçer» demiştim. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim bu 
kişiler zaten bunun için görev yapıyorlar. 

BAŞKAN — Hayır, iki tarafta da görevliler. 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu 'Başkanı) — Kısa bir 
maruzatta bulunabilir miyim efendim; 

Yargıtay Cumhuriyet Savcı yardımcıları herhangi 
bir soruşturma için bulunduğu mahallin dışında bir 
göreve giderlerse, Harcırah Kanununa göre değil, bu 
yasaya göre, yani kendi yasalarının öngördüğü mik
tarda harcırah alacaklardır. Bu husus da Harcırah 
Kanunundaki miktardan fazladır; birinci derecede 
devlet memurunun maaşının otuzda birini alıyorlar 
ki, zannediyorum net 2 600 lira civarında tutuyor. 

Uygulayıcılar, olur ki savcıyı iki türlü görevlen
dirdi: Birincisi, Yargıtayın bizatihi görevine (giren ko
nular. İkincisi, Yüce Divanın görevine giren konu
lar; yani Anayasa Mahkemesinin bakmakla yüküm
lü bulunduğu davaların görevine giren konular. 

Uygulayıcı tereddüde düşer, «Sen Yargıtay Sav
cısı diye değil, Yüce Divan Savcısı diye görev yap
mışsın, ben bu parayı sana vermiyorum» diyebilir ih
timaliyle konulmuş bir hükümdür. 

Kaldı ki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, kendi 
başsavcılarından bir bölümünü ayıracağını, bunlara -

Uyuşmazlık 'Mahkemesinde olduğu gibi - ayrıca bir 
400 ek gösterge verilmesini dahi önermişti. Gerçi bu 
hususu Komisyon olarak benimseyememiştik. Hatta 
bizim kendi ilgili Bütçe - Plan Dairemize de sorduk, 
oradan da olumsuz cevap aldık. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Baş
savcının görev vermesi hususunun kalmasında yarar 
var. Yalnız, şu son fıkrayı, dokuzuncu kısımdaki çe
şitli hükümlere aktaralım, buraya yakışmıyor. Mad
de, partinin kapatılması konusundan bahsederken, de
ğişik bir konu olan yolluğa geçiyor. Ama kanunda 
kalsın, çünkü muhasebe müdürleri başka türlü para 
vermezler. 

«BAŞKAN — Doğru, dokuzuncu kısma koyalım, 
buraya yakışmıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Zaten 
«Sayın. Deniz Kuvvetleri Komutanımız da onun için 
yadırgadılar. 

BAŞKAN — Bu görüşe Komisyon katılıyor mu? 

HÂKİİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNA'K (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Katı
lıyoruz efendim. 

ORAMiÎRAL NEJAT TÜMER — 'Ben de zaten 
son fıkranın bu maddeden çıkarılmasını teklif etmiş
tim; «Çeşitli Hükümler» kısmında yer alması uygun
dur. 

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

98 inci maddeyi, son fıkrasının çıkarılmış şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Böylece 98 inci madde, son fıkrası çıkarılmış ola
rak kabul edilmiş olup, çıkarılan bu fıkra «Çeşitli Hü
kümler» kısmına konacaktır. 

99 uncu maddeyi okutuyorum: 
.Siyasî partilerle ilgili yasakları inceleme kurulu 
MADDE 99. — Siyasî partilerin kapatılmasına 

ilişkin isteklerin, Cumhuriyet Başsavcılığınca reddi 
halinde, yapılan itirazları incelemek üzere Siyasî Par
tilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu kurulmuştur. 

Bu Kurul, Yargıtay ceza daireleri başkanlarından 
kurulur. Bunların en kıdemlisi Kurulun Başkanıdır. 
Daire başkalarının özürleri halinde dairenin en kı
demli üyesi Kurula katılır. Kurul üye tamsayısı ile 
toplanır. Karar yeter sayısı, üye tamsayısının salt 
çoğunluğudur. 

BAŞKAN — 99 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 



M. G. Konseyi B : 142 21 . 4 . 1983 O : 1 

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

100 üncü maddeyi okutuyorum: 
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, 
h) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Ba

kanının istemiyle, 
c) Bir siyasî partinin istemi üzerine, 
Olur. 
Ancak, bir siyasî partinin Cumhuriyet Başsavcılı

ğından 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 ço
ğunluğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolun
da karar alınmış bulunması ve istemin parti adını 
parti genel başkanı tarafından Cumhuriyet 'Başsavcı
lığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanının veya 
partinin yazılı isteminde yeterli delil bulunduğu ka
nısına 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, Cumhuri
yet Başsavcılığının 'bildirimi üzerine, bu bildirimin 
tebliği tarihinden haşlayarak otuz gün içinde Siyasî 
Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kuruluna yazı ile 
itirazda bulunma hakkı vardır. 

Kurul, itirazı ivedilikle en geç otuz gün içinde in
celer; itirazı haklı görmezse dava açılmaz; haklı gö
rürse, Cumhuriyet (Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi
ne dava açmakla yükümlüdür. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) Ve (c) bentle
rinde yer alan hükümler milletvekili genel seçimiy
le, bu seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara se
çimlerine dair verilen kararın Resmî Gazetede ya
yımlandığı tarihten başlayarak oy verme gününün er
tesi gününe kadar geçecek süre içinde uygulanamaz. 

BAŞKAN — İtirazları tnceleme Kurulu, Cumhu
riyet Başsavcılığının dava açılmasına lüzum görme
diği bir davanın açılmasına gerek gördü, açıldı. İBu-
nun savcılığını gene Cumhuriyet Başsavcılığı mı ya
pacak? 

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

BAŞKAN — inanmadığı bir şeyi nasıl yapacak? 
Evvela «lüzum yoktur» demiş. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAIK — Ama 
bu vardır tatbikatta efendim. 

BAŞKAN — Var değil mi? 
HÂKDM T Ü M G E N E R A L , M U Z A F F E R BAŞ

K A Y N A K (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Biraz zor, İnanmadığı bir şeyi orada 
savunmak çok zor. 

HÂKJM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Ceza 
Muhakemeleri Usulünde var. Yani, bir savcı kovuş
turmaya yer olmadığı kararını verir. Adalet Bakanı 
bu kararı kaldırır, «Kamu davası aç» der; her şeye 
rağmen açacaktır. 

Ancak şöyle bir sıkıntı doğar: Ceza Daireleri Baş
kanlarının «Dava aç» dediği bir konuda davayı açar
sa, belki Yüce Divanı dahi etkileyebilir. Yani Yüce 
Divanla Yargıtayı karşı karşıya getirmiş oluyoruz 
bir noktada. 

BAŞKAN — Olacak tabiî, olacak. 
HÂKJİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Başka 
çaresi yok efendim. 

Eskiden 648 sayılı Kanunda daha geniş bir yoru
ma tabi tutmuşlar konuyu; bir partinin «filan üyem 
suç işledi, bunu ihraç et» demesi konusunu dahi bu
raya getirmişler. Bunlardan karar aldıktan sonra iş
leme koymuşlar. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî öyleydi. 
HÂKJİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu yok 
şimdi, kalktı. 

Özellikle savcı, zaten bunu takip edecek, yasakla
ra uyulmaması halinde davayı açacak veya hir siya
sî partinin istemiyle, ama o siyasî partinin üç şartı be
raberinde taşıması lazım; kongresini yapmış olması 
lazım, grubu bulunması lazım, seçime girmesi lazım. 

BAŞKAN — Hepsinin bir arada mı bulunması 
lazım? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
üçü de beraber olacak efendim. 

BAŞKAN — Yani hem seçimlere katılacak, hem 
kongresini yapmış olacak, hem grup kurmuş olacak. 
Yani üçünün bir arada olması lazım. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, 

özellikle bir partinin bir başka parti hakkında da
va açmasını ağır şarta bağlamış. Bir ikinci şart daiha 
getirmiş; seçim döneminin başlangıcından, (ki Seçim 
Kanununda bu yazılı özellikle, beş yılı bitirmenin 
ağustos ayında başlıyor seçim dönemi) seçime kadar 
geçen süre içinde de bir parti dava açtıramayacak. 

BAŞKAN — Ama seçim sonunda?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Açtıra-
hilir, tabiî açtırabilir. 

BAŞKAN — Seçimden sonra gene açtırabilir. Sırf 
o süre içerisinde kamuoyunu etkilemesin diye, böyle 
bir hüküm konuluyor. 

HAKİM TÜMGENERAL MİUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

Ne var ki, grup kuramayacak kadar oy alırsa da
va açtırma şansını yitirmiş olur sonradan. 

BAŞKAN — Tabiî. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir de 
özellikle Adalet Bakanının resen dava açtırma yetkisi 
yok, hükümetten verilen karar üzerine istemde bulu 
nabilir. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Ba
kanlar Kurulu kararıyla. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu kararı üzerine, ta
bi!. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bir ma
ruzatım daha olacak; 'buna bir geçici madde gereke
cek kanısındayım. İleride bunu belki düşünmemiz ge
rekecek. 

BAŞKAN — Tabiî geçici maddelerde konuşaca
ğız. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Çünkü 
şimdi henüz bu şartları taşıyan bir parti yok. 

BAŞKAN — Şimdi parti yok ortada, tabiî. 
Başka söz almak isteyen var mı 100 üncü mad

de üzerinde? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 

noktaya açıklık getirmek için belirtmek istiyorum Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şimdi 
Cumhuriyet Başsavcısı davayı açacak, inanmadığı hal
de, hani kendi daha kanaat getirmemiş; ama açtık
tan sonra sefbesttir, yani orada kapatılmamasını da 
isteyebilir. Her davada öyledir. Ama tabiî Anayasa 
Mahkemesi, (Siyasî Partilerle ilgili yasakları incele
me Kurulunun kararı da var) olayı değerlendirecek
tir. 

BAŞKAN — Ta'biî. 
Başka var mı efendim 100 üncü madde üzerinde 

söz almak isteyen? Yok. 
100 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
101 inci maddeyi okutuyorum: 
Dördüncü kısımdaki yasaklara aykırılık halinde 

partilerin kapatılması 
MADDE 101. — Anayasa Mahkemesince bir si

yasî parti hakkında kapatma kararı : 
a) Parti tüzüğünün veya programının yahut par

tinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organ
ları 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 Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim veya grup ge
nel kurullarınca bu Kanunun dördüncü kısmında yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı karar alınması ve
ya genelge veya bildiriler yayınlanması veya karar 
alınmamış olsa bile bu kurullar tarafından aynı hü
kümlere aykırı faaliyette bulunulması veya parti ge
nel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel 
sekreterinin sözü edilen bu maddeler hükümlerine ay
kırı olarak sözlü ya da yazılı beyanda bulunması, 

c) Parti merkez karar ve yönetim kurulunca Yük
sek Seçim Kuruluna partiyi temsilen konuşma yapa
cağı bildirilmiş olan kimsenin, radyo veya televiz
yonda 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 
tarafından bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan 
maddeler hükümlerine aykırı fiillerin işlenmesi veya 
konuşmalar yapılması halinde fiilin işlendiği veya 
konuşmanın yapıldığı tarihten başlayarak iki yıl geç-
memişse, Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu organ, 
merci veya kurulun işten el çektirilmesini veya parti 
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üyesinin veya üyelerinin bu bentte sayılan organ, merci 
veya kurula dahil olsun olmasın partiden kesin ola
rak çıkarılmasını yazı ile o partiden ister. 

Siyasî parti, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde istem yazısında belirtilen hususu yerine getir
mediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa 
Mahkemesinde o siyasî partinin kapatılması hakkında 
dava açar. Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenmiş 
iddianamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde il
gili siyasî parti tarafından söz konusu parti organı, 
mercii veya kurulunun işten el çektirilmesi ve parti 
üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkarıl
maları halinde, o partinin kapatılması hakkındaki dava 
düşer. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi dosya üze
rinde inceleme yaparak ve gerekli gördüğü hallerde 
Cumhuriyet Başsavcısının ve siyasî parti temsilcile
rinin sözlü açıklamalarını ve konu üzerinde bilgisi 
olanları da dinlemek suretiyle açılmış bulunan davayı 
karara bağlar. 

2) (1) numaralı bent gereğince bir siyasî parti
den kesin olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir 
siyasî partinin kapatılmasına sebep olan üyeleri, çı
karma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapat
ma kararının kendilerine yazı ile bildirilmesinden 
başlayarak on yıl süre ile başka hiçbir siyasî partiye 
alınamaz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti lis
telerinde bağımsız aday da gösterilemez, aksi takdirde 
bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak 
kabul eden veya seçimlerde bağımsız aday gösteren 
siyasî partiler hakkında da (1) numaralı bent hüküm
leri uygulanır. 

Bir siyasî parti üyesinin, bu madde gereğince par
tisinden kesin olarak çıkarılması veya çıkartılmayıp 
da partinin kapatılmasına sebep olması halinde, hak
kında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır. 

95 inci madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — 101 inci madde üzerinde bir açık

lamanız olacak mı? i 
Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- I 

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım - dikkat buyuruldu tabiî - 101 inci 
madde iki anabölümden ibarettir. 

Birisi, parti tüzüğü ve programının yahut par
tinin faaliyetlerini düzenleyen mevzuatının bu Ka
nunun yasak saydığı fiilleri bünyesinde taşıması ha
linde, 

İkincisi, parti büyük kongresince, merkez karar 
ve yönetim kurulunca veya bu kurulun iki ayrı kurul | 
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olarak oluşturulduğu, hallerde ilgili kurulca veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim kurulu veya 
grubun genel kurulu tarafından bu Kanunun yasak 
saydığı eylemlerin işlenmesi halinde, 

Özellikle de, parti merkez karar ve yönetim kurulu
nun Yüksek Seçim Kuruluna bildirdiği temsilcinin rad
yo ve televizyonda yaptığı konuşmasının suç sayılması 
halinde, parti otomatik kapatılacak. Yani bu kurulları 
feshetmek, tüzüğü değiştirmek, programı değiştirmek
le dahi parti kapanmadan kurtulamayacaktır. 

Aşağıdaki (d) bendinde ise, yukarıda sayılan or
ganların, mercilerin dışında kalan parti organı, mercii, 
kurulu veya bir parti üyesinin suç işlemesi halinde 
üzerinden iki yıl geçmemiş ise, ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığı bu kişinin partiden çıkarılmasını isteyecek
tir. Parti bunu tanınan süre içerisinde çıkardığı tak
dirde, kapanmaktan kurtulacaktır. Çıkarmadığı takdir- -
de, partinin tekrar kapanması için dava açılacaktır. 

Ayrıca, özellikle (1) numaralı bent gereğince bir 
siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkarılma
yıp da bir siyasî partinin kapatılmasına sebep olan 
üyelerin, yani partinin kapanmasını kurtarmak için 
üyeyi çıkarmışsınızdır veya bu üyenin davranışı ne
deniyle parti kapanmışsa, bu kere bu üyeye de bir 
on yıllık politika yasağı getiriliyor. Biraz önce Sayın 
Genel Sekreterimizin söylediği de oraya bağlanıyor. 
Yani, buradaki bir grup üyesi veya grubun bütünü 
veya grubun bir bölümü bu yasaklara aykırı bir dav
ranış içinde bulunduğu takdirde gruptan ihracı gere
kiyor. İhraç etmediği takdirde partiyi bağlıyor ve ka
panması gerekiyor. Bu kişi, gerek partiden ihraç edil
sin, gerekse partinin kapanmasına sebep olsun, bu ke
re ona on yıllık yasak getiriliyor. Ama bu kişi mil
letvekili ise, Anayasamızın 76 ncı maddesinde, mil
letvekilliğinin düşmesini gerektiren bir suç işlem1 ş de 
mahkûmiyet almış ise, o zaman milletvekilliği de dü
şer. Zaten genelde bu kanunla getirilen yasakların 
bütünü, milletvekilinin mahkûmiyeti halinde, millet
vekilliğinin düşmesini de beraberinde getiriyor. 

BAŞKAN — Tabiî. Şimdi benim soracağım bazı 
hususlar var. 

(b) fıkrasında, bütün bunları saydık, «merkez ka
rar ve yönetim kurulu» dedik «veya kurulun ikiye 
ayrılması halinde» hangisine verilmiş ise bu yetki o, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim veya grup 
genel kurullarınca» dedik, halbuki demin bu organlar 
arasında grup yönetimini saymamıştık; ama burada 
bunu saydık. Yani grupta böyle kapatılmasını gereken 
bir karar almışlar ise, o da kapatılmayı gerektiriyor 
değil mi? 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, 
tamam. 

BAŞKAN — Şimdi (d - 1) de, «(b) bendinde sa
yılanlar dışında kalan parti organı» demişiz. Hangi 
organ kaldı? 11 ve ilçeler kaldı. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Yuka
rıda biz, merkez karar organı, yönetim kurulunu say
dık, grup yönetim kurulunu saydık... 

BAŞKAN — Onlar hep merkezde idi. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
onları saydık. Şimdi aşağıda, indik... 

BAŞKAN — iller, ilçeler olunca, onlar artık şa
hıslara kişilere tabi. 

H Â K I M T Ü M G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A Y N A K (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hemen 
parti onu fesheder de, ilgilileri ihraç eder ise kapa
tılmaktan kurtulacak; ama muhafaza ettiği takdirde 
kapanmayı gerektiriyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Küçük kongre topla
nıp da bir karar alır ise, muhafazası da aykırıdır. 

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

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama efend'm, istişarî 
diyemeyiz, küçük kongre olur. Parti merkez organı 
da dahil bunun içine. 

BAŞKAN — Şimdi bir de, (d - 1) beraber değildi 
de, (d - 2) fıkra halindedir, birisi 1 inci, birisi de 2 
ncidir, onu belirtelim. 

Bir de, (d) nin ikincisinde, «parti listelerinde ba
ğımsız aday gösterilemez» deniyor. Parti listesinde 
gösterilemez ama, kendisi bağımsız olarak girebilir 
mi? 

H Â K I M T Ü M G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A Y N A K (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
olabiliyor. 

BAŞKAN — Olmadı. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Malu
munuz bu Partiler Yasası efendim. 

BAŞKAN — Partiler Yasası biliyorum ama... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Millet
vekili Seçimi Yasasına koyacağız. Bunu zaten daha 
evvel de konuşmuştuk, öyle yapılsın diye söylenmişti, 
Seçim Kanununda olacak. 

BAŞKAN — Bunu unutmayalım da oraya, Se
çim Kanununa koyalım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada koymamızda 
yarar olabilir; «Milletvekilliği için bağımsız aday da
hi olamaz» diye. 

BAŞKAN — «Bağımsız» dedikten sonra artık 
listesine de giremez. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu 
tamamen partileri ilgilendirdiği için, partilere bağım
sız alamazsın diyoruz. 

BAŞKAN — Seçim Kanununa onu muhakkak 
koyalım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, milletvekili olamayacaklarla ilgili 
husus Seçim Kanununun 8 inci maddesinde var, bu
nu oraya getirmemiz lazım. 

BAŞKAN — Onu not alın da, oraya muhakkak 
koyalım onu. 

Başka söz isteyen?.. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Cumhurbaşkanım, eğer mümkün ise - Komisyonun 
takdirine kalmış - bu madde alışılmışın dışında (d-i), 
(d-2) gibi yazılmış, (c) ye kadar olanı bir madde ha
linde bırakmak, (d) yi bir madde yapmak, (2) yi ye
ni bir madde yapmak daha güzel oluyor, (d-1) (b) di
ye başlıyor, eğer mümkün olur ise, üç madde olur, 
ama daha iyi olur. Çünkü, genellikle fıkralardan ve 
bentlerden olduğu için, burada fıkra, bent falan, 
mecburen o sistemden uzak olur, çok karmaşık bir 
madde olur. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
önceki maddelerde de aynısı oldu. 

BAŞKAN — Olmaz, değişir. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Yalnız yazılış biçiminde (d) ters kavis yaptıktan son
ra (1-) demek lazım. 

BAŞKAN — Hayır, (d) yi başa alıp, onun hemen 
hizasına (1) diye başlamamak lazım. Burada hatayı 
orada yapıyorlar. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Onu, kanunu yazarken düzeltiriz efendim, (d) bendi
nin (1) numaralı alt bendi oluyor. 

BAŞKAN — (d) nin (1) numaralı alt bendi olu
yor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 1 - 2' 
ler biraz içeriden başlar, (d) dışarıda kalır, böylece 
sisteme uyulur. 
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Başka söz isteyen var mı efendim? 

101 inci maddeyi oyluyorum : Kab^ edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

21 . 4 . 1983 O : 2 

Efendim, öğle yemeği paydosu veriyorum. 
Saat 14.00'de toplanmak üzere birleşime ara veri

yorum. 

Kapanma Saati : 12.00 

» • • - < « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Sati : 14.06 

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 ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
OramiraJ Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mülî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN Millî Güvenlik Konseyi 142 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

L — 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) 

Birinci oturumda, Siyasî Partiler Kanununun 101 
inci madesini de görüşüp kabul ettikten sonra, 102 nci 
maddede kalmıştık. 

Şimdi 102 nci maddeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine, uyulmama

sı halinde yapılacak işlem 
MADDE 102. — Siyasî partilerin denetimi ve faa

liyetlerinin takibi hususlarında Cumhuriyet Başsav
cılığının istediği bilgi ve belgeleri, belli edilen süre ve
ya belli edilmemesi halinde makul süre içinde verme
yen 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 açılabi
leceği 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. 

BAŞKAN — Buna bir açıklık getirelim demiştik; 
bu şekilde düzenlemişsiniz. 

102 nci madde üzerinde bir açıklamanız olacak 
mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER , BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hay 
hay efendim, şöyle demiştik biz o zaman : O zaman 
ikinci bir tebligata lüzum yoktu. Belirli bir süre so
nunda veya makul bir süre içinde cevap verilmediği 
takdirde dava açılır diyor idik. Bu makul sürenin öl
çüsü yoktu. İkincisi, ilk tebligatı yapsın ve o tebli
gatın içerisine cevap verilme süresini belirttiği gibi, 
bu sürede cevap verilmediği takdirde de dava açıla
cağını özellikle zikretsin demiş idik; o takdirde dava 
açılsın. 

BAŞKAN — İkinci bir tebligat yapılması husu
sunu ilave etmişsiniz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet sa
yın Cumhurbaşkanım, çünkü ikinci bir yazı sözko-
nusu değildi. Bu süreyi nsıl olsa yargı düşünür demiş 
idik. ama yargı her zaman düşünmeyebilir. O bakım-
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dan yeni bir tebligat önemlidir. İkinci tebligatta hem 
süre (gün) versin, hem de dava açılacağını bildirsin. 
Ona rağmen cevap gelmezse dava açsın. 

BAŞKAN — 102 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen'?.. Yok. 

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

Kanunsuz siyasî faaliyetlere nıilhrak olma sebebiyle 
kapatma 

biyle kapatma 
MADDE 103. — Bir siyasî partinin bu Kanunun 

78 ila 82, 84 ila 87, 89 ve 97 nci maddeleri hüküm
lerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldi
ğinin sübuta ermesi halinde, o siyasî parti Anayasa 
Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasî partinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiil
lerin mihrakı haline geldiği, 101 inci maddenin (d) 
bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o parti
nin üyelerince kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun ve 
bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o partinin mer
kez karar ve yönetim kurulu veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki grup genel kurulu yahut bu gru
bun yönetim kurulunca zımnen veya sarahaten be
nimsendiğinin sübuta ermesiyle olur. 

BAŞKAN — 103 üncü madde üzerinde bir açık
lamanız olacak mı? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Somut 
olarak suç işlenmemiş olmasına rağmen, o türlü suç
lar tevali ediyor. Yani bu Kanunun dördüncü kıs
mında yer alan suçlar bir parti içinde tevali edi
yor, devam ediyor, mihrak oluyor. Her ne kadar bir 
üyesini ihraç ediyor ise de, bir bakıyorsunuz bir baş
ka üye, bir başka üye yine aynı suçları işliyor; onu 
ihraç ediyor, onu ihraç ediyor, bir mihrak olarak bu
nu benimsiyor. Bu yasak amaçlarla ilgili konuları, 
prensip olarak kendisine düşünce biçimi olarak be
nimsemiş. O nedenle bunların dahi kapatılması öngö
rülüyor. 

BAŞKAN — Yalnız, bu birinci fıkrada, «şu, şu, 
şu, şu maddeler hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği 
bir mihrak haline» mi diyelim, «fiillerin işlenmesiyle 
bir mihrak haline geldiğinin» mi diyelim? «İşlendi
ği», ondan sonra «bir mihrak haline geldiğinin» di
yoruz. Yani, kanuna aykırı fiillerin işlenerek bir 
mihrak 'haline gelmesi, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İşlen
mesiyle. 
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BAŞKAN — Fiillerin işlenmesiyle bir mihrak 
haline geldiğinin sübuta ermesi halinde. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üye$) — Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci 
fıkra birinci fıkrayı teyit ediyor. Bu mihrak haline 
gelme nasıl olacaktır? İkinci fıkrada başka unsur
lar da var; merkez karar ve yönetim kurulu veya 
parti meclis grubu bunları sarahaten veya zımnen 
benimserse, ancak o zaman mihrak olacak. 

BAŞKAN — Hayır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, böyle kalmasında yarar var. İş
lenmenin bir mihrakı oluyor, yani işlendiğinin mih
rakı. O 'bütün fiillerin işlenmesinde mihrak orası. 
Bu ona 'bağlıyor efendim. İşlendiği 'bir mihrak. 

BAŞKAN — İşlendiği 'bir mihrak, yoksa işlen
diği bir mihrak haline gelmesi değil. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, 
işlendiği bir mihrak. 

BAŞKAN — Fiillerin işlendiği bir mihrak haline 
geldiğinin sübuta ermesi. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Parti 
mihrak haline gelecek. O nedenle öyle, işlenerek de
ğil de; o parti, işlenen fiillerin bir mihrakı haline 
gelecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — İşle
nen o hareketlerin, fiillerin mihrakı halinde olacak. 
Buradaki amaç o efendim. 

BAŞKAN — Birinci fıkrada yazılı madde nu
maraları değiştiği için onlar «78 ila 82, 

84 ila 88 ve 97 olacak. 103 üncü maddeyi dü
zenlemiş şekliyle yeniden okutuyorum : 

MADDE 103. — Bir siyasî partinin, bu Kanu
nun 78 ilâ 82, 84 ila 88 ve 97 nci maddeleri hüküm
lerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline gel
diğinin sübuta ermesi halinde, o siyasî parti Ana
yasa Mahkemesince kapatılır. 

BAŞKAN — 103 üncü madde üzerinde başka 
söz almak istyen var mı? Yok. 

Bu değişiklik ile 103 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 üncü maddeyi okutuyorum : 
Diğer sebeplerle dava açılması 
MADDE 104. — Bir siyasî partinin, bu Kanu

nun dördüncü kısmında yer alan maddeler hüküm
leri dışında kalan emredici hükümleriyle diğer ka
nunların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine 
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aykırılık halinde bulunması sebebiyle, o parti aley
hine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca resen yazı ile başvurulur. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere ay
kırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili 
siyasî parti hakkında ihtar kararı verir. Bu karar, o 
siyasî parti genel 'başkanlığına yazılı olarak bildirilir. 
Bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde 
aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsav
cısı Anayasa Mahkemesine bu siyasî partinin kapa
tılması için resen dava açar. 

BAŞKAN — 104 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

105 inci maddeyi okutuyorum : 
Seçimlere katılmama nedeniyle dava açılması 
MADDE 105. — Kuruldukları tarihten itibaren 

aralıksız iki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ge
nel seçimlerine katılmayan siyasî partiye, ikinci ge
nel seçimin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde 
Cumhuriyet Başsavcılığınca kapanma kararı alması 
için yazılı tebligatta 'bulunulur. Bu yazının tebliğin
den itibaren üç ay içinde kapanma kararı alınma
dığı takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılacak 
dava üzerine Anayasa Mahkemesinin kararıyla o si
yasî parti 'kapatılır. 

BAŞKAN — Şimdi, bir parti kuruldu, 'bir seçim 
devresi geçti, teşkilatlanamadığı için katılamadı. 
İkinci 'bir seçim daha yapıldı, teşkilatlanamadığı için 
seçime yine katılamadı. Yani levha partisi haline 
gelmemesi için 'bunun kapatılması öngörülüyor. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu
nun iki nedeni var : 

Birincisi, levha partisi haline gelmesin, 
İkincisi !bazı partiler seçime katılmaktan ziyade 

muzır faaliyette bulunmak için kendilerini paravan 
yapıyorlar, 'bu durum önlensin. 

BAŞKAN — Partilerin kendilerine verdiği bazı 
imkânlardan faydalanıyorlar. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim, o nedenle getirilmiş bir hüküm. 

BAŞKAN — Başka ülkelerin kanunlarında da 
var, mesela Alman Yasasında var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
hatta 'bir imkân da veriyoruz, münfesih de saymı

yoruz. Kendisine, «Bir ay içinde kendi kendini ka
pat» diyoruz. 

BAŞKAN — Kapatmazsa üç ay içinde, o zaman 
dava açılıyor. 

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

BAŞKAN — 105 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yo'k. 

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

106 ncı maddeyi okutuyorum : 
İdarî mercilerin, savcıların ve mahkemelerin gö

revi 

MADDE 106. — Bu Kanunun 101, 103 ve 104 
üncü maddelerinde belirtilen fiil ve haller hakkında 
bilgi edinen idarî merciler, bu bilgileri mahallî Cum
huriyet savcılığına derhal ve yazılı olarak intikal etti
rirler. Mahkemeler de, bu gibi fiil ve halleri öğren
dikleri zaman durumu derhal mahallî Cumhuriyet 
savcılığına yazı ile duyururlar; Cumhuriyet savcılık
ları, bu bilgileri hemen Adalet Bakanlığına ve belge
leriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bil
dirirler. 

BAŞKAN — 106 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler.. 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

107 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapatılan partinin malları 

MADDE 107. — Anayasa Mahkemesi kararıyla 
kapatılan siyasî partinin bütün malları Hazineye ge
çer. 

Kapatma kararını Bakanlar Kurulu uygular. 
BAŞKAN — 107 noi madde üzerinde söz atonale 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
108 inci maddeyi okutuyorum : 
Kapanma kararının kapatmaya ilişkin hükmün 

sonuçlarına etkili olamayacağı 
MADDE 108. — Bir'siyasî partinin kapatılması 

için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili organı 
tarafından verilen kapanma kararı, Anayasa Mahke
mesinde açılmış bulunan kapatma davasının yürütül
mesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğa
cak hukukî sonuçlara hükmedilmesine engel değil
dir. 
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BAŞKAN — Bu madde de, dava açıldıktan son
ra kapatılacağını anlayan ve kendi kendine kapanma 
kararı veren partilerin, dava sonunda kapatılmanın 
neticelerinden kurtulma yoluna gitmesin diye konul
muştur. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Da
va sonunda kapatılırlarda mallarını kurtaramazlar. 

BAŞKAN — Yalnız mallarını kurtaramazlar de
ğil, 10 sene müddetle hiçbir siyasî partiye almamama 
gîbi yasaklardan kurtulma yoluna gitmesin diye kon
muştur. 

108 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?. Yok. 

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

109 uncu maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 
Siyasî Partilerin Kapanması 

Kapanma kararı 
MADDE 109. — Bir siyasî partinin kapanması

na ancak 'büyük kongrece karar verilebilir. Bu karar 
gizli oyla alınır; karar yeter sayısı, parti tüzüğünde 
'belirtilen toplanma yeter sayısının salt çoğunluğudur. 

Sivasî partinin kapanmasına karar verilirse, 'bu ka
rar derhal kapanan partinin genel 'başkanlığı tarafın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı 
ve İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

Siyasî partinin tüzelkişiliği, büyük kongrenin ka
panma kararını aldığı tarihte sona erer. 

BAŞKAN — 109 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

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

110 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kapanan siyasî partilerin malları 

MADDE 110. — Kapanan bir siyasî partinin mal
ları, büyük kongre toplanma yeter sayısının salt ço
ğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, bir di
ğer siyasî partiye veya başka bir parti ile birleşmek 
için kapanma kararı alınmışsa birleşeceği partiye, il
gili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebilir. 
Aksi halde kapanan siyasî partinin malları Hazineye 
geçer. 

Kapanma kararları, Hükümetin devamlı gözetim 
ve denetimi altında, büyük kongrenin görevlendirece
ği bir tasfiye kurulu eliyle uygulanır. 

Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava 
açılmış olan bir siyasî parti, kapanma ve buna bağlı 
olarak parti mallarının devrine dair karar aldığı tak
dirde, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar 
devir işlemi yapılmaz. 

BAŞKAN — 110 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

111 inci maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkeme
sine gerekli bilgilerin verilmemesi 

MADDE 111. — Siyasî partilerin : 
a) Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak sicil

ler için istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya 102 
nci madde hükümlerine aykırı hareket eden sorum
lular hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif ha
pis ve beş'bin 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 ha
fif para cezası, 

c) 75 inci madde gereğince yapılan inceleme ve 
araştırmaları engelleyen sorumluları ile aynı madde 
gereğince istenen bilgileri vermeyen sorumluları hak
kında altı aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin liradan 
az olmamak üzere ağır para cezası, 

Verilir. 
Tekerrür halinde, bu cezalar yarı nispette artırı

larak hükmolunur. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bunlar 
tabiî çok basit ahval. Birisi kesin hesap, birisi bütçe 
konusu, birisi de Cumhuriyet Başsavcılığının tebli
gatlarına uymayanlar hakkındaki cezaî tertiplerdir. 

BAŞKAN — Ve denetim... 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Anaya
sa Mahkemesinin denetimi veya Cumhuriyet Baş
savcılığının denetimi veya Cumhuriyet savcılığının 
isteklerine cevap verme. 

BAŞKAN — Tabiî 75 inci maddenin başlığı «De
netim» dir; ama siz onu burada «inceleme ve araş
tırma» olarak yazmışsınız. 

111 inci madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı?. Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 nci maddeyi okutuyorum : 
Oylamaya hile karıştırılması 
MADDE 112. — Önseçimler ile siyasî parti kong

relerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylama
larla, 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 cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — 112 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

113 üncü maddeyi okutuyorum : 
Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahri

fi, defterlerin yok edilmesi veya gizlenmesi 
MADDE 113. — Bu Kanunun 60 inci maddesinde 

yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir 
yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler 
veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 113 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Ydktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mükerrer kayıt 
MADDE 114. — Bu Kanunun 6 nci maddesinin 

2 nci ve 3 üncü fıkralarına aykırı hareket edenler, 
onbin liradan yirmibeşbin, liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Aynı kişiyi bilerek mükerreren üye kaydedenler ile 
başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayanları üye 
gîb'i gösterip kaydedenler, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Başvurusu bulunmayan nasıl tespit 
edilecek?. Yani birisi «Ben başvurmadım» diye çıkar
sa, nasıl tespit edilecek?. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Mü
racaat etmesi koşulu ile olur, başka türlü olmaz. 

BAŞKAN — Dilekçe ile olacak o zaman?. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Veya 

ihbar olacak. Partide başvuru dilekçeleri vardır; ta
kip edecek, ya müracaat edecek veya ihbar edilecek. 

BAŞKAN — Hayır şöyle bir durum olursa; me
sela, birisi hakikaten dilekçe ile başvurur, «Beni kay
dedin» der, dilekçeyi imza eden de kendisi değildir, 

— 707 

başka birisine imzalatmıştır; ondan sonra ileride 
birisine de ihbar ettirir ve der ki, «Ben başvurma
dığım halde beni kaydetmişler.» Nasıl ispat edecek 
bunu şimdi?. 

HÂKİM ALBAY ÎSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Aidat ödemeleri var, aidat ödedi
ğine dair imzaları var. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Aidat 
ödememiş olsa bile, yargılamanın sonunda bunu mut
laka ortaya çıkarırlar. Çünkü, yalnız müracaat kâfi 
değil, hâkimin kanaati de eklenecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Lalet
tayin bir kişiyi üye göstermek bir partinin menfaati
ne olamaz. Onun için, bakim orada vicdanî kanaatini 
ortaya koyar. 

HÂKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hâ
kim onu mutlaka inceleyecektir. 

BAŞKAN — 114 üncü madde üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı?. Yoktur. 

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

115 inci maddeyi okutuyorum;: 
Organlarda görev alanların bildirilmemesi 
MADDE 115. — Bu Kanunun 33 üncü madde

sinde yazdı bildiri'mi yerine getirmeyen parti sorum
luları, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve beşbin 
liradan on'bin liraya 'kadar hafif para cezasına mah
kûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki parti görevlileri 
ile yedeklerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün 
ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce 
mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirmeyen par
ti sorumluları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 115 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

Maddevi ovlarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 nci maddeyi okutuyorum : 
Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, 

borç verilmesi 
MADDE 116. — Bu Kanunun 66 nci maddesi 

hükümlerine avkırı 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 ve
ya borç veren veya alanlar ile bu kredi veya borcu 
alan veya veren parti sorumlusu hakkında da yukarı
daki 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. 

BAŞKAN — 116 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

117 nci maddeyi okutuyorum : 
Kanuna aykırı sair davranışlar 
MADDE 117. — Bu Kanunun dördüncü kısmın

da yazılı yasak fiilleri işleyenler, fiil daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde, altı aydan az olmamak 
üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Yani partinin kapatılmasından gay
ri, dördüncü kısımda yazılı yasak fiilleri işleyenler, 
fiil ayrıca Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir 
cezayı gerektirmiyorsa, herhalde 6 aydan az olma
mak üzere hapis cezasıyla da cezalandırılırlar. 

HAKtM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İşlenen 
suç Türk Ceza Kanununda daha hafif bir cezayı ge
rektirebilir, ama bir parti mensubunun o suçu işlemesi 
halinde, daha ağır bir ceza alması öngörülüyor. 

BAŞKAN — 117 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

118 inci maddeyi okutuyorum : 
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 mü
eyyideleri, siyasî partiler ve sorumluları hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — 118 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

119 uncu maddeyi okutuyorum : 
özel yasaklılarla ilgili cezalar 
MADDE 119. — Bu Kanunun : 
a) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası (a) 

bendi kapsamına girenlerden, aynı bent hükümleri
ne uymayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis, 

b) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası (b) 
bendi kapsamına girenlerle aynı geçici maddenin 
2 nci fıkrası kapsamında olup da (b) bendi hüküm

lerine tabi olanlardan, aynı bent hükümlerine uyma
yanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis, 

e) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası (a) 
bendi kapsamına girenlerden, siyasî partilerin kuru
luş veya faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun 
destekleyenler, altı aydan bir yıla kadar hapis, 

Cezasıyla cezalandırılırlar. 
BAŞKAN — 119 uncu madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? 
Buyurun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu madde geçici maddelere ait cezaları ihti
va eden bir maddedir. O nedenle, bu 119 uncu mad
denin geçici maddelerin görüşülmesinden sonra mü
zakere edilmesini arz ediyorum. Belki bazı geçici 
maddeler daha olabilir. 

Bir yanlışlık yapılmaması ve tekriri müzakereye 
gerek kalmaması açısından '(başka geçici maddeler
de çıkabileceğinden) bu maddenin geçici maddeler
den sonraya bırakılmasında yarar görmekteyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Da'ha geçici maddeleri okumadık. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — O bakımdan geçici 
maddeleri bitirdikten sonra buraya dönülmesinde 
yarar görüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Doğrudur. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Katı
lıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — O halde 119 uncu maddeyi, geçici 
maddelerden sonra görüşülmek üzere, üzerinde bir 
işlem yapmadan geçiyorum. 

120 inci maddeyi okutuyorum : 
Seçimlerde alınan tedbirlere uymama 
MADDE 120. — Bu Kanun hükümlerine göre 

yapılan seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçim
de yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulu
nun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylem daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde üç aydan altı aya 
kadar hafif hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — 120 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Sekizinci kısma geldik. Buraya dokuzuncu kısım
daki «Çeşitli Hükümler»in gelmesi, «Geçici Hüküm-
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ler»inde ondan sonra gelmesi gerekirdi. Burada yan
lış bir tertipleme yapılmış. 

«Çeşitli Hükümler» niye daha sonra geldi? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hep 

öyle olur efendim. 
BAŞKAN — «Geçici Hükümler»in daha sonra 

gelmesi gerekir. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

«Geçici Hükümler»in yürürlükten önce olması la
zım. 

BAŞKAN — Doğru, öyle olması lazım. 
Bunun tertibini öyle yapalım. 
«Sekizinci Kısım» olarak «Çeşitli Hükümler»i 

öne alıp 121 inci maddeyi okutuyorum : 
SEKİZİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hü

kümleri 
MADDE 121. — Türk Kanunu Medenîsi ile 

Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygu
lanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri, siyasî partiler 'hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN 121 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, biraz evvel 98 inci maddeyi müzakere eder
ken, onun son fıkrasını ileride görüşmek üzere ayır
mıştık. Bu madde «Diğer kanunların genel olarak 
uygulanacak 'hükümleri» başlığını taşımaktadır. 98 
inci maddenin son fıkrasının, 121 inci maddenin 
altına ikinci fıkra olarak ilave edilmesini arz ede
rim. 

BAŞKAN — Bununla ilgili önergeniz hazır mı? 
ORGENERAL NECDET ÜRUG ((Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hazır efendim. 
BAŞKAN — 121 inci maddeye ikinci bir fıkra 

ilave edilmesiyle ilgili, Sayın Genel Sekreterimiz ta
rafından verilmiş olan önergeyi okutuyorum: 

«121 inci maddenin ikinci fıkrası : 
Cumhuriyet Başsavcısının bu Kanunun hükümle

rine göre soruşturma için görevlendirdiği, Cumhu
riyet Başsavcı Başyardımcısı veya Cumhuriyet Baş
savcı yardımcılarına verilecek yol gideleri, tazmi
nat ve gündelikler hakkında, 4 2.1983 tarihli ve 2797 
sayılı Yargıtay Kanununun 67 nci maddesi hüküm
leri uygulanır.» 

'BAŞKAN — 98 inci maddenin son fıkrasını, çe
şitli hükümler kısmına koyalım demiştik. Şimdi bu 
fıkrayı 121 inci maddenin ikinci fıkrası olarak koy
muş oluyoruz. 

121 inci maddenin her iki fıkrası üzerinde söz al
mak isteyen var mı? 

Buyurun. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü
saade ederseniz bir konuyu arz etmek istiyorum. 

Asıl görev Başsavcıya aittir. Başsavcı da keşfe gi
debilir veya mahallinde inceleme yapabilir, bu bir. 

İkincisi, bu görev Başsavcı Başyardımcısına da 
verilebilir. 

Üçüncüsü, Başyardımcıya veya yardımcılarına ve
rir. 

Başsavcının, iböyle bir yere gittiği zaman bu hak
tan yararlanması gerekir. Mesela, Yargıtay Başkanı 
veya üyeleri, Danıştay Başkanı veya üyeleri keşfe 
gittiği zaman bu haktan yararlanıyorlar. 

Burada Başsavcı ve Başkanvekili yolunda toir dü
zenleme yok. 

Onu arz ediyorum. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Başsavcısı öyle istedi, 

kendisiyle konumuştük. 
KEMALETTİN ALİKÂŞjİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, o ek 
görev yönünden bir talepte bulunmamıştır. 

BAŞKAN — Hayır, bunu da öyle istedi. 
«Benim vazifemdir, ben gitmem; ama gidersem 

normal ödemeyi alırım» dedi. 
«'Başsavcı ve Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları

na verilecek yol giderleri için» istedi. Kendisi öyle 
istedi, değil mi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. Kendisinden metni böyle almıştık. Hatta 
konuşurken açıklama da yaptık: «Sizin ve Başsav-
cıvekilinin de bu madde kapsamına girmesi gerekir» 
dedik; ama kesin olarak «Ne ben, ne de vekilim böy
le bir görevle dışarıya gidemeyiz, özellikle üyelik 
sıfatımız da ağırlık kazanıyor. Yardımcılarımıza biz 
bu görevi veririz, onlar alsınlar, kâfi» dediler. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yargıtay Kanununun 67 nci 
maddesinde, «Yargıtay Birinci Başkanı, başkenvekil-
leri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıveki-
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li ile Yargıtayda görevli tetkik hâkimleri ve Yargı
tay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay 
Cumhuriyet başsavcı yardımcılarından keşif, bilirkişi 
incelemesi ve delillerin tespiti ve soruşturma için gö
revlendirilenlere gerçek yol giderleri ile görevde ge
çen günler için ek gösterge dahil brüt aylık tutar
larının otuzda biri oranında gündelik verilir» deni
yor. 

O halde şöyle 'bir konu ortaya geliyor: Yargı
tay Kanununa göre Başsavcı bir göreve gittiği za
man alacak, bu Kanuna göre bir göreve gittiği za
man almayacak. Özür dilerim ama, onun isteğine 
bağlı bir keyfiyet değil. Bu husus, kanunların bü
tünlüğünün ortaya koyduğu bir husustur. 

BAŞKAN — Belki Başsavcı «Ben istemiyorum» 
demek için, kendi kendisini dahil etmemek için dü
şünmüş olabilir. 

Dahil etmekte fayda varsa, koyalım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ek görevin diğerle
rine teşmili için herhalde öyle söylediler. 

BAŞKAN — Peki. 
121 inci maddeyi yeni düzenlenen ikinci fıkra

sıyla birlikte baştan okutuyorum: 
«Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hü

kümleri 
MADDE 121. — Türk Kanunu Medenisi ile Der

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

Bu Kanunun hükümlerine göre soruşturma ya
pan Cumhuriyet Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcıve-
kili ile Cumhuriyet Başsavcısı Başyardımcısı veya 
Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarına verilecek yol 
giderleri, tazminat ve gündelikler hakkında, 4.2.1983 
tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 67 nci 
maddesi hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Son okunan 121 inci madde üze
rinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

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

122 nci maddeyi okutuyorum: 
Uygulanmayacak kanun hükümleri 
MADDE 122. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 

sayılı Dernekler Kanununun 40 inci maddesi ile 24 
Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Vicdan ve Top
lanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinin hükümleri, siyasî partiler 
hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 122 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Şimdi, «Dokuzuncu Kısmı, Geçici Hükümler» bö
lümüne geçiyoruz: 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 

DOKUZUNCU KISIM 
Geçici Hükümler 

Özel yasaklılar 

GEÇlCÎ MADDE 1. — 1. 16 Ekim 1981 tarih 
ve 2533 sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan siyasî 
partilerden : 

11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzelkişiliği, 
gerek 'bunların merkez yöneticilerinden veya parla
mento üyelerinden herhangi biri hakkında Türk Ce
za Kanununun ikinci Kitabının birinci babında yer 
alan Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden 
herhangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış 
olanlarla, 11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi ve 
anamuhalefet partisi durumunda bulunan siyasî par
tilerin; 

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

b) 1 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde üye bulunan milletvekilleri ile sena
törler, Anayasanın halkoylaması sonucu 'kabulü ta
rihinden başlamak üzere beş yıl süre ile siyasî par
ti kuramazlar, kurulacak siyasî partilerin merkez yö
netim kurullarında veya benzeri organlarda görev 
alamazlar. 

2. 1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü 
veya Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesi olanlar ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyelerin
den; inaklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Ki
tabının birinci babında yer alan Devletin şahsiyetine 
karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile kamu 
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davası açılmış 'bulunanlar veya 'birinci fıkrada nite
lendirilen siyasî partilerden birine girmiş olanlar 
'birinci fıkranın (b) bendi hükümlerine tabi olurlar. 

BAŞKAN — Kontenjan üyesi seçilip de sonra
dan bir partiye girenler vardı, onu koymadılk değil 
mi buraya? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — O, 
2 numaralı fıkrada mevcut efendim: 

«1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü ve
ya Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesi olanlar ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyelerin
den; haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabı
nın birinci Ibabında yer alan Devletin şahsiyetine kar
şı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile kamu da
vası açılmış bulunanlar veya birinci fıkrada nitelen
dirilen siyasî partilerden birine girmiş olanlar...» di
ye devam ediyor efendim. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci maddede sayılanlar 
hakkında, zaten Anayasada da bir kayıt koymuş
tuk; şimdi aynısını Siyasî Partiler Kanununa da ge
çirmiş olduk. 

HÂKİM TÜMGENERAL ^MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Da
nışma Meclisi, Anayasanın geçici 4 üncü maddesine 
gönderme yapmıştı; fakat biz bizatihi buraya yaz
mak mecburiyetinde ıkaldık ve o nedenle aldık efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici 1 inci madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tüzelkişilik kazanamama 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun geçici 1 in

ci "maddesi kapsamında olup da maddede gösterilen 
süreler içerisinde siyasî parti kuramayacakları belir
tilenlerin, herhangi bir siyasî partinin kurucuları 
arasında bulunmaları halinde, o siyasî parti tüzelki
şilik kazanamaz. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Özel yasaklıların Resmî Gazetede yayımlanması 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun geçici 1 inci 

maddesi uyarınca kendilerine özel yasak getirilen 
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kişilerin kimlikleri, statüleri ile hukukî durumları be
lirtilmek şartıyla İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek 
Resmî 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 gün
dür. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde Sayın 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin 
Ersin'in bir önergesi var, okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sının Geçici 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de-
ğişıtirilerek kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K.K.K. ve M.G.K. Üyesi 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun geçici bi
rinci maddesi uyarınca kendilerine özel yasak getiri
len kişilerin kimlikleri, statüleri ile hukukî durumları 
belirtilmek suretiyle Kanunun yayımı tarihinden iti
baren yedi gün içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edi
lerek Resmî 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. 

Özel yasaklamaya tabi olduğu sonradan anlaşı
lanlar hakkında da yukardaki hükümler uygulanır.» 

BAŞKAN — Bu önergede, bir kere «yedi gün içe
risinde Resmî Gazetede yayımlanır» kaydı var. Bir 
de, daha evveL okuduğumuz geçici 3 üncü maddede, 
«Bu kararlara karşı idarî yargı mercilerinde dava aç
ma süresi onbeş gündür» diye bir kayıt vardı, o çı
karılmış. O süre zaten vardı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, 
genel hükümlerde vardı zaten efendim, Biz onu «on
beş güne indirelim» demiştik, ama ona hiç gerek yok 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, hiç gerek yok; zaten herke
sin idarî mercilere müracaat etmek hakkı vardır. 

Bir de, «özel yasaklamaya tabi olduğu sonradan 
anlaşılanlar hakkında da yukardaki hükümler uygu
lanır» diye bir ilave getirilmiş. 

Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Ablum. 
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BAHATTIN ABLUM (Anayasa Komisyonu Üye
si - İçişleri Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu Resmî Gazete ile ilan görevi İçişleri Ba
kanlığına veriliyor ve tanınan süre de yedi gün olarak 
tespit ediliyor. 18 siyasî partinin merkez organlarının 
üyelerinin tespiti ve bunlar hakkında dava açılıp açıl
madığını tahkik, bu yedi gün içerisine sığmaz. Bu 
süre, eğer müsaade buyurulursa «onbeş gün olsun» 
derim efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAY AZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım, bendenizde aynı hususu arz etmek 
istiyorum. Yedi gün, tespit bakımından çok azdır, 
bunun müddeti onbeş güne çıkarılırsa daha uygun 
olur efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, biz bu Ka
nun üzerinde üç aydır çalışıyoruz. Yani bu, bugün 
önümüze konmuş değil. Biz içişleri Bakanlığını üç 
aydır ikaz ettik, yani Seçim Kanunu çalışmaları baş
ladığı günden beri. Sonra, süreyi de düşünmemiz la
zım; çünkü birtakım siyasî faaliyetler var. 

BAŞKAN — Ona göre de .kurulacak partiler bu 
kısa süre içerisinde kendilerini ona göre ayarlasınlar. 
Şimdiye kadar eğer İçişleri Bakanlığı hiçbir hazır
lık yapmamışsa onbeş gün içinde de bitiremez. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Anayasanın geçici 4 üncü madde
sinin yürürlük tarihi 9 Kasım 1982. Kimlere yasak 
getirildiğini o tarihten bugüne kadar İçişleri Bakan
lığının tespit etmesi gerekirdi ve sanıyorum yaptılar 
da. 

Ayrıca bir rezerv fıkra da getirdik; eğer bu süre 
içerisinde bir hata da yapmışlarsa, bilahara bunu da 
Resmî Gazetede yayımlarlar. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak iste
yen var mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ke
nar başlığı okunmadı, önergede var mıydı efendim? 

BAŞKAN — Madde başlığı aynı, «özel yasaklı
ların Resmî Gazetede yayımlanması». 

Zaten geçici maddelere başlık koyma zorunlulu
ğu yok, koymayabiliriz de. Aslında diğer geçici mad
delerdeki kenar 'başlıkların da hepsini kaldırmakta 
fayda var. Çünkü hepsi geçici maddedir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — En 
iyisi hepsi kalksın efendim. Çünkü yasaklıların ilanı 
Resmî Gazetede olmuyor. 

j BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kenar başlıksız 
olarak oylarınıza sunacağım ve diğer geçici mad
delerin kenar başlıklarının silinmesi hususunu da 
biraz sonra oylarınıza arz edeceğim. 

Geçici 3 üncü madde olarak 'bu önerge üzerinde 
başka tföz almak isteyen var mı efendim? Yoktur. 

I Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önerge, geçici 3 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Bundan evvel kabul etmiş 'bulunduğumuz geçici 
1 inci ve geçici 2 nci maddelerin kenar 'başlıkları 

| vardı; bu kenar başlıkların kaldırılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddelerin kenar 
başlıkları da şilinsin efendim. 

Yine Sayın Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Or
general Nurettin Ersin'in geçici 4 üncü ve geçici 
5 inci maddelerin ilavesi hakkında iki önergesi var
dır. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Ta-
I sarısına aşağıdaki Geçici Madde 4 ün eklenmesini 
| arz ve teklif ederim. 

Nurettin ERSİN 
I Orgeneral 

K.K.K. ve M.G.K. Üylesi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 
I girmesini müteakip yapılacak ilk milletvekili genel 
l seçimlerinin sonucunun Yüksek Seçim Kurulu tara-
I fından ilanına kadar, Millî Güvenlik Konseyi; 
I Siyasî parti kurmak üzere İçişleri Bakanlığına 
I verilen kuruluş bilidirisinde adı yazılı bulunan parti 
[ kurucuuarı üzerinde incelemede bulunmak yetkisine 
i sahiptir. Bu inceleme sonucunda bu görevler için 
t uygun görülmeyenler hakkında; Millî Güveni Kon-
t şeyi, temelli kapatılan siyasî partilerin her kademe-
I deki yöneticileri ile üyelerine, parti faaliyetlerine 

katılma kısıtlılığı getiren Anayasanın 69 uncu mad-
j desi hükümlerine dayalı olarak, üye tamsayısı ile 
t karar alır. Bu suretle hakkında olumsuz karar alı

nan kurucu yerine, diğer kurucular tarafından yeni-
I leri önerilebilir. 

f Bu inceleme işlemi, kuruluş bildirisinin İçişleri 
Bakanlığına verilmesi ile birlikte partinin tüzelkişi-

| lik kazanması hakkını önleme* ve geciktirmez. 
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İçişleri Bakanlığı, kendisine verilen kuruluş bil- I 
dirisi ve eklerini ı(Program ve tüzük hariç) birer I 
örneğini yirmdört saat içinde Millî Güvenlik Kon
seyi Başkanlığına ulaştırır. 

Millî Güvenlik Konseyi inceleme sonucunu ilgili 
paı'tiye iletmek üzere İçişleri Bakanlığına ve aynı 
zamanda Cum'huriyet Başsavcılığına 20 gün içinde 
bildirir. 

Tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde Millî 
Güvenlik Konseyinin kararını yerine getirmeyen si
yasî partiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca 
Anayasa 'Mahkemesinde kapatma davası açılır.» 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde, yeni kurula
cak siyasî partilerin kurucuları üzerinde Millî Gü
venlik Konseyinin bir inceleme yapması hakkını ge
tiriyor. Eğer herhangi bir üye kuruculuk vasfını haiz I 
olamayacak niteliklere sahipse bunun değiştirilmesi
ni teklif ediyor. 20 gün içersinde de bu iş bitirilecek. 
Bunu yapabilmesi için de, İçişleri Bakanlığının 24 
saat içerisinde, tüzük ve program hariç, bu listeyi 
hemen Millî Güvenlik Konseyine göndermesi gere
kiyor. 'Bu hususu 'beş gün içerisinde yerine getirme
yen siyasî partiler hakkında da Cumhuriyet Başsav
cılığınca Anayasa Mahkemesinde kapatma davası I 
açılabiliyor. I 

Bu geçici 4 üncü madde üzerinde söz almak is- t 
teyen var mı? Yoktur. 

Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü madde olarak bu önerge kabul I 
edilmiştir. I 

Şimdi geçici 5 inci madde olarak verilen öner- I 
geyi okutuyorum : I 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Ta- I 

sarısına aşağıdaki Geçici Madde 5 in eklenmesini I 
arz ve teklif ederim. I 

Nurettin ERSİN I 
Orgeneral j 
K.K.K. ve M.GJK. Üylesi I 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 1 
girmesini müteakip kurulacak siyasî partilerin geçi- I 
ci 'teşkilatlanmaları aşağıdaki esaslara göre yapılır. I 

a) İlk milletvekili genel seçimi yapılıncaya ka- I 
dar geçecek süre içinde kurulan siyasî partilerin, ge- 1 
cici Genel Başkan, merkez karar ve yönetim ku- I 
rulu ve merkez disiplin kurulu üyeleri; partinin tü- I 
zelkişilik kazanmasını takip eden yedi gün içinde I 
ilgili siyasî parti tarafından İçişleri Bakanlığı ve I 
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Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Bu kurul üye
liklerinde meydana gelen değişiklikler aynı süre için
de yukarıda yazılı makamlara bildirilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde gerekli 
bildirimi yapmayan parti sorumluları hakkında bu 
kanunun 115 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

b) Bu Kanuna göre kurulacak siyasî partiler 
ilçe, il ve büyük kongrelerini ilk milletvekili genel 
seçim sonuçları alınıp Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açılış gününü 'takip eden aybaşından itibaren 
iki yıl içinde yaparlar. 

e) Bu Kanunun öngördüğü şekilde çeşitli parti 
kademelerinin 'kongreleri yapılıncaya kadar, partile
rin geçici il ve ilçe teşkilatına ait zorunlu organları, 
kurucular kurulu (Merkez Karar ye yönetim kurulu 
ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve bu kurullara 
katılmayan kurucular) tarafından oluşturulur.» 

BAŞKAN — Bu önergede (a) fıkrası ile, bir zo
runluluk olarak daha kongrelerini yapamamış, par
tiler kurulmuş; merkez karar ve yönetim kurulu 
ve merkez disiplin kurulu üyeleri seçilecek (kanun
da bunları genel kurula seçme yetkisi verdik); ama 
o zaman olmadığına göre ilk defaya mahsus olmak 
üzere kurulan siyasî partinin kurucu üyeleri bir ara
ya gelsinler; kendi merkez karar ve yönetim kuru
lunu, merkez disiplin kurulunu seçsinler deniyor. 

(b) fıkrası ile, kurulacak siyasî partilerin ilçe, il 
ve 'büyük kongrelerinin, ilk milletvekili genel seçimi 
sonuçlarının alınıp Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin açılış gününü takip eden aybaşından itibaren iki 
yıl içinde yapılacağı; il ve ilçe organlarının teşkilinin 
de kurucular kurulu tarafından oluşturulacağı belir
tilmektedir. 

Sonradan bu iki sene içerisinde kongreler yapıl
dıktan sonra bunlar belki de değişecektir veya ay
nısı olacaktır. Artık o husus her patinin kendi bile
ceği iştir. 'Bu, bu konuları ihtiva eden bir geçici 
maddedir. . 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı efendim? 

Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK '(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Komisyon olarak aynen katılıyo
ruz. 

Zaten aslında, siyasî partilerin kongreleri topla-, 
nıncaya kadar kurucular kurulu büyük kongrenin 
görevlerini yapar. Bu da, evvela genel başkanlarını 
seçmek, arkadan da merkez karar organlarını seç
mektir. Kurucular kurulu zaten bunlardan ibarettir. 
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Ancak, izin verirseniz, en altta parantez içinde 
bir husus var. Çünkü 14 üncü madde, «kurucular 
kurulu genel başkan, merkez karar ve yönetim ku
rulu ile merkez disiplin kurulundan oluşur» diyor.. 
Parantezin içine «genel başkan» tabirini de ithal 
etmemiz lazımdır. 

BAŞKAN — önergede doğrudan doğruya «Mer
kez karar» diye geçmiş, oraya bir «genel başkan» 
ibaresini koymak gerekiyor. Zaten yukarıya da «ge
çici Genel Başkan» tabiri ilave edilmişti, aşağıya 
ilave etmek unutuldu herhalde. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 14 ün
cü madde ş'öyle Sayın Cumhurbaşkanım: «Büyük 
kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, bu kong
renin yetkilerini kurucular kurulu kullanır. Partinin 
genel başkanı ile yaş kaydı aranmaksızın kuruculuk 
şartlarını haiz merkez karar ve yönetim kurulu ile 
merkez disiplin kurulu üyelerinden oluşur.» Ta'biî 
«milletvekilleri de katılır» diyor, ama şu anda bun
lar yok. 

Aynen katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKÎM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir te
reddüdüm var. 

Biraz evvel Sayın Tümgeneralimin arz ettiği 14 
üncü maddede. «Büyük kongre ilk toplantısını ya
pıncaya kadar, büyük kongre yetkilerini kurucular 
kurulu kullanır» diyor. 

Bu demektir ki, 'büyük kongrenin seçeceği bütün 
kurulları büyük kongre toplanıncaya kadar bu kuru
cular kurulu seçer. 

Bu önergedeki gibi «geçici» kalırsa, bir haftada 
bildirir, 15 gün sonra da 14 üncü maddeye döner, 
yeniden seçer. Aslında bu geçici maddeyle, getiril
mek istenen amaçla, 14 üncü maddenin bazı şeyleri 
bağdaşmıyor. 

14 üncü madde, arz ettiğim gibi devamlı bir hü
küm. Yürürlüğe girdikten sonra uygulanacak. Büyük 
kongre toplanıncaya kadar kurucular kurulunun bü
tün organları seçme hakları var. Merkez karar ve 
yürütme kurulunu seçme hakkı var, genel başkanı 
seçme hakkı var; bunu geçici olarak seçmiyor. 

Şimdi biz bunu geçici maddeyle, «geçici seçer» 
dersek, 20 gün sonra da devamlı seçer. 

Bunu arz etmek istedim efendim. 

BAŞKAN — Yani seçimlerden sonra mı 20 gün?.. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Hayır. Yani geçici olarak seçmi
yor. Büyük kongre toplanıncaya kadar kurucular ku
rulu büyük kongrenin bütün görevlerini haiz. 

BAŞKAN — Tabiî, genel kurul toplanıncaya ka
dar bu görevi yürütecek. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Ama geçici değil onun seçtikleri, 
devamlı maddeye göre geçici değil. 

BAŞKAN — Hayır, geçici oluyor büyük kongre 
yapılıncaya kadar; büyük kongre yapıldı mı bu mad
denin gereği kalmıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Eski tabiriyle, mü
teşebbis heyet. 

BAŞKAN — Tabiî. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müteşebbis heyettir, 
eski Partiler Kanunundaki tabiriyle. 

BAŞKAN — Yani büyük kongre toplandıktan 
sonra bu geçici maddenin hükmü kalmıyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ana
yasa Komisyonu Üyesi) — O zamana kadar. 

BAŞKAN — Evet o zamana kadar, onun için 
geçicidir. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Arz etmek istediğim husus şu : 
14 üncü maddede bu «geçici» ifadelerini kullanma
dık. 

izin verirseniz 14 üncü maddeyi arz edeyim : «Par
ti kurucuları, ilk büyük kongrenin tabiî üyeleridir. 
Parti kurucuları lilk büyük kongreyi, partinin tüzel
kişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde top
lamak zorundadırlar. 

Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, (bu 
iki yıl da olabilir) bu kongrenin yetkilerini kurucu
lar kurulu kullanır. Partinin genel başkanı ile yaş 
kaydı aranmaksızın kuruculuk şartlarını haiz merkez 
karar ve yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu 
üyeleri (hiç geçici demiyor) ve milletvekilleri, bu ku
rulun tabiî üyeleridir.» 

Yani arz etmek istediğim husus (Sayın öztrak her
halde daha iyi bilirler), büyük kongre toplanıncaya 
kadar kurucular kurulu genel başkanı geçici olarak 
değil, büyük kongre toplanıncaya kadar seçme hak
kını haiz; büyük kongre değiştirebilir tabiî, adı geçici 
değil kanımca. 
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BAŞKAN — Anladım. Tabiî 14 üncü madde de
vamlıdır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi teşek
kül ettikten sonra da bir parti teşekkül edebilir. On
lar da düşünülerek yazılmış. 

Yani, yeni bir parti kurulduğu zaman elbette ki 
kurucular kurulu var, o kurucular kurulu bütün yet
kileri üzerine alıyor. Ne zamana kadar alıyor? Bü
yük kongre yapılıncaya kadar. 

Şimdi Albay Onur; «Bu onu karşılıyor, şimdi bu
raya «geçici» diye getirirsek bir çelişki olabilir» di
yor. 

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

Yalnız bu önergede süreler kısaltılıyor, o bakım
dan bu önerge lazım. 15 gün içinde bildiriliyordu ku
rullar, mülkî makamlara ve başsavcılığa, bu önerge 
bunu yedi güne indirmiş. 

Ayrıca, (b) bendi kongrelerinin yapılma tarihle
rinde değişik bir hüküm getirmiş. «Geçici» kelime
leri çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanım, olur. 

BAŞKAN — O halde bu maddeyi Komisyon al
sın, zaten iade ettiğimiz maddelerde var, buna göre 
değişiklik yapılması gerekiyor ise, bunu diğer mad
delerle beraber bize getirsin. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Albay Onur şuradan endişe duyuyor belki : «Geçici» 
dediğimiz zaman, «müteşebbis» dediğimiz zaman, bu 
defa ilçelerde 30 gün, illerde 45 gün, büyük kongre
de 45 gün içinde toplanıp asıllarını seçmek zorunlu
luğu var; acaba bizi böyle sürelerle bağlı kılar mı? 

Kurucular yahut da müteşebbis heyet, geçici olan 
heyet kongrelere katılırlar da oy kullanamazlar; aca
ba o da oy kullanmalarına mani olur mu diye bir 
düşüncenin içine girdi Albay Onur. 

izin verin biz bunu alalım; Komisyonumuza iade 
edin efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
Komisyon bunu tetkik etsin, diğer maddelerle be

raber getirsin. 
Bu geçici 5 inci maddenin Komisyona verilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler.;. Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, geçici 6 ncı madde olarak, Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi Sayın Şahinkaya'nın bir 
önergesi var; onu okutuyorum : 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısına aşağıdaki geçici madde 6'nın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tahsin ŞAHİNKAYA 
Orgeneral 
Hv. K. K. ve MGK Üyesi 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesini müteakip, yapılacak ilk milletvekili genel 
seçimleri için önseçim yapılmaz. 

Milletvekili adayları; doğrudan kurucular kurulu 
üyelerinin en az üçte iki çoğunluğu tarafından, se
çim bölgelerine göre, bunların çıkaracağı milletvekili 
sayısının iki katı olarak, milletvekili genel seçim ta
rihinden en, az yetmiş gün önce tespit edilir ve Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığı ile Adalet Bakanlığına 
bildirilir. Seçimle ilgili müteakip işlemler seçim mev
zuatına göre yürütülür.» 

BAŞKAN — Şimdi bu geçici 6 ncı madde de, ön
seçim yapılması için gerekli zaman olmadığından do
layı, geçici bir süre için önseçimin yapılmayacağını, 
bunların üçte iki çoğunlukla kurucular kurulu üye
leri tarafından iki misli aday olarak tespit edilip hem 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, hem de Adalet 
Bakanlığına seçim tarihinden 70 gün önceden bildi
rilmesini öngörüyor. 

12 Eylülden evvelki mevcut partilerden bazıları
nın1 tüzükleri buna pekâlâ cevaz veriyordu; bir parti 
merkezden daima aday gösteriyordu. Bu ona benzi
yor; geçici bir süre için. 

Bu konuda söz almak isteyen var mı efendim? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yalnız 

kurucular yapıyor değil mi efendim? 
BAŞKAN — Kurucular kurulu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kuru
cular kurulu. 

Kurucular kurulu karar ve yönetim kurullarını seç-
mişlerse eğer, onlar katılmayacak buraya? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Katıla
cak. 

BAŞKAN — Hepsi beraber. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ta

mam efendim, daha evvel geçti, şimdi hatırladım;. 
tamam efendim. 

BAŞKAN — Yani merkez disiplin kurulu, mer
kez karar ve yönetim kurulu falan hepsi beraber. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ha
tırladım efendim. Daha evvel geçen maddeyi unut
muştum, şimdi hatırladım efendim. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Genel 
başkan, merkez karar ve yönetim kurulu, merkez 
disiplin kurulu ve kuruculardan oluşuyor. 

BAŞKAN — Evet. 

Bunun üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, Sayın Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanı burada; 70 günlük süre kendilerine kâfi mi? 
Biz bilmiyoruz tabiî. 

İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kâfidir efen
dim. 

BAŞKAN — «Kâfi gelir» diyorsunuz. 
İSMET YANIKÖMEROĞLU (Yüksek Seçim Ku

rulu Başkanı) — Zaten önseçimdir, en az 60 gün de
miştik. 

BAŞKAN — Biz de ona bir 10 gün daha ilave 
etmiş oluyoruz; 70 gün oluyor. 

Komisyonun bir diyeceği var mı? 
HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu geçici 6 ncı madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı? Yok. 

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

Şimdi efendim yine Millî Güvenlik Konseyi Üye
miz Sayın Oramiral Nejat Tümer'in de geçici 7 nci 
madde olarak bir önergesi var; onu okutuyorum : 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısına aşağıdaki geçici madde 7'nin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Dz. K. K. ve M.G.K. Üvcsı 

GEÇİCİ MADDE 7. — Milletvekili genel seçim
lerinden yetmiş gün öncesine kadar geçecek süre 
içinde bir siyasî partinin bir başka siyasî partinin ka
patılmasına ilişkin dava açma isteminde bulunabil
mesi için bu Kanunun 100 üncü maddesinde öngörü
len; 

a) Milletvekili genel seçimlerine katılmış olmak, 
b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu

lunmak, 
c) tik büyük kongresini yapmış olmak 
Şartları aranmaz. 
Bir siyasî partinin bu kanunun dördüncü kısmın

da yer alan hükümleri ihlal etmesi sebebiyle Cumhu
riyet Başsavcılığı tarafından partinin kapatılması da
vasının açılmasriçin yapılacak ilk milletvekilleri ge
nel seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Mecli
si faaliyete geçip Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar 
geçecek süre içinde Millî Güvenlik Konseyi, Adalet 
Bakanı kanalı ile istemde bulunabilir.» 

BAŞKAN — Bu önerge, genel seçimlere katılma
mış, grup kurmamış ve büyük kongresini yapmamış 
bir siyasî partinin de, bir başka siyasî partinin kapa
tılması konusunda Anayasa Mahkemesine, yani Cum
huriyet Savcılığına müracaat edebileceğini ifade et
mektedir. 

Ayrıca, Millî Güvenlik Konseyi de, Meclis te
şekkül edinceye kadar, Adalet Bakanlığı kanalı ile 
bu istemde bulunabilecektir. 

HÂKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Biz de 
Komisyon olarak aynen katılıyoruz Sayın Cumhur
başkanım. 

Zaten bu kanunun 100 üncü maddesinde, siyasî 
partilerin seçim dönemi: içerisinde dava açamayacak-
larına dair bir önşart daha vardır. Burada onu yet
miş günle sınırlamış. Yani, bir siyasî parti seçim 
dönemine girmişse, bir başka deyimle, bir siyasî parti 
adaylarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ver
dikten sonra, artık seçime gölge düşürmemek, birbi
rinin aleyhine dava açmamalarını ve oy kaybına • se
bebiyet vermemelerini de güvence altına almak için, 
burada da ona aynen uyulmuş oluyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, bu geçici maddeye 100 üncü maddedeki sü
relerle ilgili olarak bir kısıtlama getirmeniz lazım. 
Çünkü itirazları inceleme Kuruluna otuz gün içinde 
gidiyor; şikâyet yapıp da şikâyeti kaale alınmayan
lar, otuz gün içinde itirazları inceleme Kuruluna iti
raz ediyor, itirazları inceleme Kurulu altmış gün için
de karara varıyor.' Zannediyorum ki bu altmış günü 
onbeş güne indirmekte yarar olacak. Aksi takdirde 
parti seçime girmiş olacak, hâlâ itirazları inceleme 
devam edecektir. 
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Eğer uygun ise, takdir buyurursanız, Komisyon 
bu maddeyi tekemmül ettirmek suretiyle huzurunuza ; 
getirsin. Süreyi onbeş güne indirelim. Otuz gün, bir 
otuz gün daha altmış gün eder efendim, altmış gün 
sonra ne olur bugünkü seçim sathı mailinde bile
miyoruz; ama bu müddeti kısaltmak lazım. 

BAŞKAN — O halde, Komisyon bunu da zan
nediyorum bu yönde inceleme ve tetkik yapmak su
retiyle, diğer iade edilen maddeler gibi, bundan son
raki oturumda bizim önümüze getirirler. 

Geçici 7 nci maddenin Komisyona verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi yine Millî Güvenlik Konseyi Üye
miz Sayın Orgeneral Sedat Celasun'un, geçici 8 inci 
madde olarak, bir önergesi var, okutuyorum : 

I 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sına aşağıdaki geçici madde 8'in eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sedat CELAŞUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve M.G.K. Üyesi 

GEÇİCİ MADDE 8. — Kurulacak siyasî parti
lerin tüzelkişilik kazanabilmeleri için bu Kanunun 
8 inci maddesine göre, düzenlemekle yükümlü bulun
dukları kuruluş bildirisi ve buna eklenecek belgeler 
16 Mayıs 1983 gününden itibaren İçişleri Bakanlığına 
verilir. 

Bu tarihe kadar olan süre içerisinde siyasî parti 
kurmak için gerekli olan ve bu Kanunda öngörülen 
hazırlık çalışmalarında ve temaslarda bulunulabilir.» 

BAŞKAN — Bu suretle, 16 Mayıs tarihine kadar, 
partilerin tüzelkişilik kazanabilmesi için bir zaman ta
nımış oluyoruz. Ertesi günü vermesinler diye ve içiş
leri Bakanlığının da gerekli hazırlığı yapması için. 
16 Mayıstan itibaren dilekçelerini vermeye başlaya
caklar İçişleri Bakanlığına ve o tarihten sonra tüzel
kişilik kazanacaklar. Ondan evvel tüzelkişilik kazana
madığına göre, bir işlem yapamıyorlar, yapmamaları 
da lazım. Ona cevaz vermek üzere de bu tarihe ka
dar olan süre içerisinde siyasî parti kurmak için ge
rekli olan ve bu Kanunda öngörülen hazırlık çalış
malarına başlayabilecekler ve temaslarda da buluna
bilecekler, ilgililerle temas edecek, konuşacaklar. 

Bunun üzerinde bir diyeceğiniz var mı? 
Buyurun. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu za
ten bir yerde Anayasanın yürürlüğe girmesine ilişkin 

177 nci maddesinin siyasî faaliyette bulunma hakları 
ile ilgili ikinci kısmına uygun. Ne var ki, 16 Mayıs 
tarihine kadar da bunlara, «siz gerekli hazırlıklarınızı 
yapın, o tarihte verin» diye de bir imkân tanıyor ama, 
siyasî faaliyette bulunma imkânını da bahşediyor. 

Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Geçici 8 inci madde olarak verilen bu önergeyi 
oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi yine Millî Güvenlik Konseyi Üyemiz Sayın 
Orgeneral Sedat Celasun'un geçici 9 uncu madde ek
lenmesi hakkında bir önergesi var, okutuyorum : 

«Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sına aşağıdaki geçici madde 9'un eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve M.G.K. Üyesi 

GEÇİCİ MADDE 9. — 29 Haziran 1981 tarih ve 
2485 numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 
Danışma Meclisi üyelerinin ilk genel seçimlerde her
hangi bir siyasî partinin kontenjan adayı olamayacak
larına ilişkin 31 inci maddesi yürürlükten kaldırıl- -
mıştır.» 

BAŞKAN — Tabiî bu da bir zaruret. O zama» 
Kurucu Meclis Kanununa, Danışma Meclisi üyeleri
nin kontenjan üyesi olamayacakları hükmü konmuş^ 
tu; ama partiler normal kongrelerini yapacaklar, ön
seçim yapacaklar; binaenaleyh önseçime katılsınlar, 
kontenjandan aday gösterilmesinler dendi. Şimdi ise, 
bu geçici madde ile onu kaldırdık. Dedik ki, önse
çim yapümayacak, adayları kurucular kurulu tespit 
edecek. Bunlar o zaman merkez adayı oluyor. Mer
kez adayı olamama kısıtlaması getirmiş idik. Bu ba
kımdandır ki, böyle bir maddeye gerek var. Kurucu 
Meclis üyelerinin ne kabahati var? 

Bunun hakkında Komisyonun bir diyeceği var mı? 

HAKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Buna 
aynen katılıyoruz. Çünkü, bu madde iki nedenle kon
muştu; 1. Kendileri, var olan siyasî partilerle bir iliş
ki kurmasınlar. Partileri feshettiğimiz için buna gerek 
kalmadı. 

2. O partilere yanaşarak kontenjandan aday ol
ma imkânını aramasınlar. 
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Ama şimdi tümünü kontenjandan koyduğumuz 
için, mahallinde ve kendilerinin seçim olanağı bulun
madığı için böyle bir madde bugün için uygulama 
imkânı bulmamaktadır. 

Katılıyoruz, arz ederim. 
HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko

misyonu Üyesi) — Kısa bir açıklamam olacak, izin 
verirseniz arz edeyim. 

Aslında kontenjan adayı oranı % 5'tir, yani 20 
kişidir, fakat uygulamada yanlış anlaşılır, merkez yok-
lamasıyla gösterilen adaylar kontenjan adayı değil
dir. Kontenjan adayları önseçimde 400 milletvekili 
gösterilecek yerde yirmi kişinin gösterilmesi demek
tir. Fakat uygulamada bu 31 inci madde yanlış an
laşılır, bu bakımdan yürürlükten kaldırılması yerinde 
olacaktır. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, teknik yönden acaba düşü
nüldü mü, daimî bir hüküm, olarak 122 nci maddeye 
ikinci fıkra olarak bu geçici hükmün konması. Çünkü 
122 nci maddenin kenar başlığı; «Uygulanmayacak 
kanun hükümleri»dir. 

HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Bu yürürlükten kaldırmadır. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Bu da ikinci fıkra ile yürürlükten kaldırma olarak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öteki
ler yürürlükte devam ediyor; ama uygulanmıyor, bu 
yürürlükten kalkıyor, 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Teknik yönden daha uygun olur diye açıkladım. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, o geçici 
madde değil, «yürürlükten kaldırılan hükümler» diye... 

BAŞKAN — Doğru, bu geçici değil. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Çeşit

li hükümlerin içine mi girecek? Yürürlükten önce 
bu gelecek, sonra yürürlük ve yürütme maddeleri 
olacak. 

BAŞKAN — Hayır, geçicilerden evvel, çeşitli hü
kümler arasına girecek, 123 olması lazım. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Yargıtay Kanununda, «Son 
Hükümler» diye «Kaldırılan Hükümler» «Geçici Hü
kümlerden» sonra; «yürürlük», «yürütme», «Kaldı
rılan Hükümler» hemen yürürlükten evvel. 

BAŞKAN — Onu değiştirdik, «Geçici Hükümleri» 
sonraya aldık. Yani çeşitli hükümler koyduk, 121 ola
rak «Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hü

kümleri» ondan sonra 122 olacak, «Uygulanmayacak 
kanun hükümleri» dedik. Bu da yürürlükten kaldırı
lan hüküm. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 2485 sayılı Kanunun 
kendisi de seçimle beraber ortadan kalkacak. 

BAŞKAN — Tabiî, o da doğru, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Geçici olarak kalabi
lir de efendim. 

BAŞKAN — Yani Kurucu Meclisi Hakkındaki 
Kanun geçici bir kanundur, süresi seçimler yapılınca 
bitmiştir; doğru. Öyle olunca devamlı değildir bu 
madde, bunun da geçici olması lazım, çünkü o ka
nun da geçici bir kanun. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Geçici 
olmasında büyük yarar yar, zaten kendi de kalkacak. 
Böyle kalsın, bir sakıncası yok. 

BAŞKAN — Geçici 9 uncu madde olarak kal
masını Komisyon da uygun görüyor. 

Başka da söz isteyen olmadığına göre, geçici 9 uncu 
maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yine, Millî Güvenlik Konseyi Üyemiz Sayın 
Oramiral Nejat Tümer'in geçici 10 ve 11 inci mad
deler olarak eklenmesini içeren bir önergesi var, oku
tuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sına aşağıdaki Geçici Madde 10 ve 11 'in eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 

Dz. K.K. ve M.G.K. Üyesi 

GEÇİCİ MADDE 10. — 16 Ekim 1981 tarih ve 
2533 sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan siyasî par
tilerin 11 Eylül 1980 tarihindeki il ve ilçe başkanla
rından, 

a) 11 Eylül 1980 tarihine kadar beş defa arka 
arkaya seçilmiş bulunanların, bu Kanuna göre kuru
lacak yeni bir partideki aynı görevlere yeniden se
çilebilmeleri için aradan geçmesi gereken dört yılın 
başlangıcı olarak 16 Ekim 1981 tarihi kabul edilmiştir. 

b) 11 Eylül 1980 tarihine kadar arka arkaya beş 
defadan az seçilenler ise, bu Kanuna göre kurulacak 
yeni bir partide aynı görevlere ancak geri kalan hak
ları kadar seçilebilirler. 
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BAŞKAN — Evvela geçici 10 uncu madde üze
rinde müzakere açıyorum. 

Geçici 10 uncu madde üzerine Komisyonun bir di
yeceği var mı? 

2533 sayılı kanunda fesholunmuş bulunan siyasî 
partilerin il ve ilçe başkanları ite, merkez yöneticileri 
vardı. Genel başkanlar için altı dönem, yani on iki 
sene, diğer il ve ilçe başkanları için de beş dönem, 
yani on sene koymuştuk. Şimdi bunlarım içerisinde 
vaktiyle il ve ilçe başkanlıklarını on sene yapmış 
olanlar var; bunlar için iki dönem geçmedikten son-
<la aynı göreve gelemez dedik. Bu geçici madde ile 
bunların başlangıç tarihi 16 Ekim 1981 tarihi olarak 
kabul ediliyor. Çünkü, 16 Ekim 1981 tarihinde siyasî 
partiler 2533 sayılı Kanunla kaşatıkb. O tarihten iti-
'ba*e» dört sene geçmedikçe yeniden il veya ilçe baş
kanı olamazlar hükmünü getiriyor. 

Ancak beş defadan az seçilenler, bu Kanuna göre 
kurulacak yeni bir siyasî partide aynı görevlere an
cak artan süreler için seçilebilirler. Sekiz sene il veya 
ilçe başkanlığında bulunmuş ise, iki sene dana bu gö
revlere seçilebilir; on sene dolunca tekrar seçilemez. 
Bumu içeren bir geçici madde. 

Komisyon ne diyor? 
KAKIM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YN AK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Komis
yon olarak katılıyoruz. Aslında genel başkanlar için 
15 inci maddede, il teşkilatındaki il başkanları içinde 
19 uncu maddede hüküm var; genel başkanlar altı 
defa öbürleri de beş defa seçilebilecekler. Eskiden 
bu görevlerde geçirdikleri süreleri de bu Kanu
nun kapsamına alıyoruz. 

Buna katılıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İzin ve
rirseniz bunda bir redaksiyon yapalım. 

BAŞKAN — Bunda bir redaksiyon yapmak is
tiyorsunuz?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İzin ve
rirseniz redaksiyon yapalım, bir; ikincisi, bittikten 
sonra maruzatım olacak ayrıca. 

Şimdi ben çok özür dilerim; aslında biz gerek 
15 inci maddede altı defa, 19 uncu maddede beş defa 
seçilir demiş isek de, eski 648 sayılı Kanunda bulun
madığı için, her genel başkanın veya il başkanının 
seçiminin ne kadar süreceğini söylememişiz. Bir te-
reddüte kapıldık Komisyon olarak. Her ne kadar biz 
altı defa seçilir demiş olmamıza rağmen, büyük kong
rece genel başkanı seçer demiş olmasına rağmen; aca
ba tüzüklerinde, dört yıl içindir her genel başkan se-
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çim dönemi, derler de bu süreyi uzatabilirler mi diye 
tereddütümüz vardı. İzin verirseniz onu da incele
yelim. 

BAŞKAN — Onlar kapatıldı artık, tüzükleri mü
him değil. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyona Başkanı) — Hayır, 
yeni kumlaca* siyasî partilerin efendim. İzin verirse
niz şöyle arz edeyim : «Parti genel başkam1, büyük 
kongrece gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınmazsa, üçün
cü oylamada ençok oy alan seçilmiş sayılır. Bir kimse, 
ara vermeksizin altı defa genel başkan seçilebilir. Bu 
şekilde genel başkan seçilen kimsenin, yeniden seçile
bilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zo
runludur» diyoruz. Ama genel başkanlık döneminin 
iki yıl olduğunu söylemiyoruz. 

BAŞKA — Genel bakanlar içi» değil bu geçici 
madde; il ve ilçe başkanları için. 

Ama iki senede bir toplanır dedik. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — İki se
nede bir toplanırlar, ama tüzüklerine koyarlarsa dört 
yıl için seçilir diye?.. 

BAŞKAN — Beş defa mı dedik biz onu? Bunu 
sene olarak yapmak daha yararlı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) İki yü için seçilir desek. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şöyle 
diyorum efendim : özellikle 15 inci maddede, «parti 
genel başkanı büyük kongrece gizli oyla ve üye sa
yısının salt çoğunluğu ile iki yıl için seçilir» deriz. 
O zaman altı defa seçilir deyince oniki sene olur. Ta
biî aynı şeyi il başkanları için de deriz; «iki yıl için 
seçilir» deriz ve beş defa seçilir denince de on yıl 
olur. 

BAŞKAN — O zaman onları da düzenlemek 
lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bun
lar için tekriri müzakere isteyecektim. Bunu da onun
la beraber redakte edelim, hem de tekriri müzakere
mizi yapalım. Onu arz edecektim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yal
nız efendim, hem şu kadarını ve hem de en fazla 
şu kadar yıl dersek olmaz. Çünkü arada bazen vefat 
olur, seçilir; toplanır. Onun için o veya o dersek ol
maz. O, şu kadar; şu, şu kadar yuh geçemez tarzın
da yapalım; zaten hep öyle kaleme almıştık. 
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HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Şu ka
dar ki, 12 yılı geçemez. 

BAŞKAN — 10 yılı geçemez. 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Altı 

defa, oniki yılı geçemez. 
HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Öner
gede onunla ilgili olduğu için beraber redakte ede
lim. 

BAŞKAN — O halde siz bu geçici 10 uncu mad
deyi, diğer maddelerle beraberliği sağlamak için, Ko
misyona istiyorsunuz?.. 

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

BAŞKAN — Geçici 10 uncu maddenin Komis
yona iadesi isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önergenin geçici 11 inci maddesini okutuyorum: 
Geçici Madde 11. — Bu Kanuna göre kurula

cak siyasî partilerin çeşitli kademedeki kongreleri
ni yapıncaya kadar geçecek sürede geçici olarak ge
nel başkanlık ile il ve ilçe başkanlığına getirilenle
rin bu görevlerde bulunmaları arka arkaya beş defa 
seçilme haklarında herhangi bir kayba sebep teşkil 
etmez. 

BAŞKAN — Bu da şunu getiriyor, özel bir dö
nem bu. Kongrede seçilmemiş; merkez kurucular 
kurulu tarafından seçilmiş. Genel kongre yapılınca
ya kadar bu süreler sayılmasın isteniyor. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Bu ge
çici dönem içindeki başkanlığı, bilahara kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte kongrece seçilen başkanlık 
döneminde dikkate alınmasın isteniyor. Buna katılı
yoruz. Yalnız «geçici» sözcüğü nedeniyle bunu da 
bir tetkike alalım efendim. 

BAŞKAN — Buna katılıyorsunuz. 
Bunu bir de şu yönden tetkik edin : Yukarıda, 

evvelce 10 seneyi tamamlamamış olanları bu geçe-
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cek süre içerisinde devam ettirelim dedik. Bunu say
mazsak o zaman onlarınki de sayılmayacak demek
tir. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayıl
maması gerekir efendim. 

BAŞKAN — O halde bu geçici 11 inci madde
nin de redaksiyonunu yapın. 

Bu maddenin de Komisyona iadesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyona iade edilmiş birçok madde var; on
ların ve şimdi iade ettiğimiz geçici maddelerin de 
hazırlanmasından sonra ancak yürürlük ve yürütme 
maddelerini görüşmeye açacağız. 

Eğer söz isteyen varsa evvela onlara söz vereyim. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, bir madde koysak da 648 sayılı Kanunun yürür
lükten kalktığını açıkça söylesek. Yani dolaylı yol
dan, zımnî olarak yürürlükten kalkıyor, ama madde 
koysak daha iyi olacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Söylemişiz efendim 
onu. 

HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, siyasî partilerin feshiyle ilgili kanunu çıkarır
ken, 648 sayılı Kanunu zaten yürürlükten kaldır
mıştık. 

HÂKÎM ALBAY ÎSMET ONUR (Anayasa Ko
misyonu Üyesi) — Arz edebilir miyim efendim? 

16.10.1981 tarihinde kabul buyurduğunuz 2533 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinde; «13 Temmuz 1965 
tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ille ek ve 
değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.» deniyor, 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi ka« 

patıyoruırı. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : î5.30 
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l — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. ^ r- 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. Medlisi S. 
Sayısı : 333; M. G. Konseyi S. Sayısı : 562) 

2. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 

3. — Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu Tasarısı. (1/236) 

4. — 1475 Saydı iş Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 
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