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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sunucunda yoğunluk bulun
madığı anlaşıldığından 13 . 7 . 1965 Sah günü 
saat 14,30-da toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Nurettin Ok S cebri Keskin 

Kâtip 
Yozıgat 

Veli Uyar 

• I *İW>Ü 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Basjkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Sürt), Sabri Keskin (Kastamonu) 

YOKLAMA 

• BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının 17 nci Birleşimini açıyo
rum. 

BAŞKAN — Otomatik hihazla yoklama ya

pılacaktır. Sayın üyelerin ka'bul düğmelerine 
basmalarını rica ederim. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz var, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek Başkanlığa /. — Giresun Milletvekilleri M. Kemal Çile
siz ile Naim Tirali'mn, Ticaret Bakam Cum
huriyet Stnatosu Amasya Üyesi Macit Zeren 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince, 
bir Meclis soruştm^ması açılmasına Ğair öner
gesi (9/49) 

BAŞKAN Gerekçe daha evvel okutulmuş-
tur. 

KOMİSYON ÖZCÜiSÜ COŞKUN KIRCA 
(tstanlbul) — Bu hususta bir öneagemiz vardır. 

ÛBAŞKAN — Bu arada bir Önerge gelmiştir. 
Bu önergede Siyasi Partiler kanunu tasarısı
nın biraz evvel ifade ettiğim araştırma önerge
sinin oylanmasından evvel görüşülmesi teklif 
edilmektedir. Okutuyorum. 

Bugünkü gündemin 11/1 sırasında yer alan 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının, aceleliği 
dolayısiyle, gündemin I / l sırasında yer alan 
konudan önce görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

T. B. M. M. Karma Ko. 
Başkanı 

C. S. Muğla Üyesi 
Haldun Menteşeoğlu 

T. B. M. M. Karma Ko. 
Sözcüsü 

tstanlbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu okunan 
sunuyorum. Kalbul edenler.. 
(bul edilmiştir. 

önergeyi oyunuza 
Btmiybnler... Ka-
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4. — GÖRÜŞÜLEN tŞLEE 

±% — Siyasi Partiler kanunu tasarısı üe Ada
na Milletvekilleri Kemal Sarıibrahimoğlu ve 
Kasım Gülek'in, Siyasi Partiler kanunu teklif
lerinin Cumhuriyet Senatosunca çıkarılan, de
ğiştirilen veya eklenen ve Mill&t Meclisince be-
nimsenmiyen maddaleri hakkında Karma Ko
misyon raporu üe Millet Meclisi; Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (1/560, 
2/378, 2/591) (8. Saym : 25) (1) 

BAŞKAN — Şimdi alman karar gereğince 
'Siyasi Partiler kanunu tasarısının görüşülmesi
ne geçiyoruz. Karma Komisyon raporunu oku
tuyorum. 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, Siyasi 
Partiler kanun tasarısı dalha evvel Millet Mec
lisinde görüşüldükten sonra bâzı maddeleri 
Karma Komisyona intikal etmiştir. Bu tasarı
nın daha vuzuhla tesbit edilebilmesi için Riya
setçe, kesinleşmiş olan maddeler ayrıca ifade 
edilecektir. Saym komisyonun da, Riyasetin 
ifadesi sırasında dikkatli olmalarını rica ede
rim. 

Dalha evvel her iki Mecliste müzakere edilip 
kesinleşen maddeler 'baştan itibaren : Kanunun 
başlığı, Ibirinci kısım 'başlığı, 1 nci, 2 nci, 3 "ncü, 
4 ncü, 5 nci maddeler, ikinci kısım başlığı, (bö
lüm 'başlığı, 6 nci madde, 7 nci madde, ikinci 
'bölüm başlığı, 8 nci madde, 9 ncu madde, 
3 ncü bölüm başlığı, 10 ncu madde, 11 nci 
madde ve 12 nci madde kesinleşmiştir. 13 ncü 
madde Karma Komisyona gitmiştir. Karma 
Komisyonun getirdiği metni okutuyorum. 

Clenel Başkan 

MADDE 13. — Parti genel başkanı, parti 
tüzüğüne göre seçilir. 

Partiyi temsil yetkisi genel 'başkana aittir. 
Parti adına dâva açma yetkisi ve dâvada husu
met yetkisi, genel 'başkana veya ona izafeten 
bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün 
göstereceği parti mercilerine aittir. 

(1) 25 S. Sayûı basma/yazı bu Birleşim 
tutanağı sonundadır. 

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

Parti tüzüğü, genel (başkana görevinin yeri
ne getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasın
da yardımcılık veya vekillik etmek üzere, genel 
başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya ge
nel sekreter gibi adlarla gerekli gördüğü sayı
da yardımcı mercileri öngörebilir. Bunların 
ne suretle seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partiler arasın
da Millet Meclisinde grupu olup da en fazla 
milletvekiline sabibolan partinin genel başka
nına, ana muhalefet partisi lideri sıfatiyle, 
Başbakanın aldığı ödeneğe ve yolluğa eşit öde
nek ve yolluk ile (Eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi değilse, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği ödeneği ve yolluğuna eşit öde
nek ve yolluk da) ödenir. Ana mubalefet par
tisi liderine, 5 Ocak 1961 tarihli ve 237 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca emrine ve 
zatına ayrılmak üzere ve eskime süresi en az 
beş yıl olan binek cinsinden bir resmî taşıt ara
cı verilir. Ana mubalefet partisi liderine veri
len resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılma
sında, Başbakana ait resmî taşıt aracının se
çimlerde kullanılmasınla ilişkin kanuni kayıtla
malar uygulanır. Ana muhalefet partisi lideri, 
Devlet protokolünde Başbakandan sonra ve di
ğer Bakanlar Kurulu üyelerinden önce yer alır. 

Hükümete katılmıyan ve Millet Meclisinde 
grupu olan siyasi partilerin sabiboldukları mil
letvekili sayısı eşit ise, son genel milletvekili 
seçimlerinde aldıkları muteber oy sayısı, ana 
mubalefet partisi liderinin belli edilmesinde 
tercih sebebi olur; bu oylarda da eşitlik varsa, 
adçekmeye başvurulur. 

Ana muhalefet partisi liderinin ödenek ve 
yolluğu Millet Meclisi bütçesindeki tertibinden 
ödenir. Ana muîhaleıfet partisi liderine ait res
mî taşıt aracına ilişkin giderler de Millet Mec
lisi bütçesindeki tertibinden karşılanır. 

Millet Meclisinde grupu olan siyasi partile
rin genel başkanlarına, Devlet protokolünde 
Bakanlar Kurulu üyelerinden sonra yer verilir. 

BAŞKAN — Bu metin hakkında söz istiyen? 
Buyurun Saym özarda. 
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EEŞAT ÖZARDA (Aydın Milletvekili) — 

Sayın Başkan, sayın senatör ve milletvekilleri, 
Cumhuriyet Senatosunun 13 ncü madde met

ni bugünkü realitelere daha uygun olduğu ka
naatindeyim. Biz umumiyetle bir kanun tedvin 
ederken günlük hâdiselerin tesiri altında kala
rak uzun görüşten mahrum bir zihniyetle ka
nun yaparız ve çok defa bu kanunlar maalesef 
ölü doğar, tatbik imkânı bulmaz, veya kanun
larımız kısa bir tatbikattan sonra islemez hale 
gelir, onu da değiştirme yoluna gideriz ve bu
gün Türkiye'de kanun yapma işi âdeta bir has
talık haline gelmiştir. Mecliste devamlı surette 
kanun çıkarırız, mevcut kanunları değiştirir, 
bütün bunların sebebi bir kanun yapılırken 
ileri görüşlü, istikbale muzaf tedbirlerin düşü-
nülmemesinden ileri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar,' şimdi biz bir muhale
fet liderine birçok haklar tanıdık ve sonra bu
nu ana muhalefet partisini muayyen bir mil
letvekili ve senatör sayısına sahibolma kaydın
dan da azade tuttuk. Memleketimizde ekseriyet 
sistemi ile seçim usulü tatbik edilmiş olsa idi 
bu kanun Karma Komisyonun tanzim ettiği me
tin ona uygun olurdu. Ekseriyet sisteminde bir 
ekseriyet partisi, bir de onun karşısında ana 
muhalefet partisi vardır. Fakat bugün tatbik 
edilen nispî secim ve bilhassa millî bakiye sis
teminden sonra yarın yapılacak seçimler netice
sinde nasıl bir Hükümet kurulacağını önceden 
keşfetmek için kehanet sahibi olmaya lüzum 
yok ve bu küçük hesaplar üzerine bâzı kanun
ların tedvin edilmesine ele kanaatimce mahal 
yoktur. Geçirdiğimiz dört senelik tecrübe, (ki 
bu dört senelik Parlâmentoda millî bakiye sis
temi tatbik edilmiyordu, yalnız nispî temsil 
sistemi tatbik ediliyordu) buna rağmen bu dört 
senelik devre içinde, müstakiller de dâhil ol
mak şartlyle, Hükümete iştirak etmiyen tek 
bir siyasi parti kalmadı. Yarın hangi partile
rin ne suretle Hükümet kuracağım bugünden 
keşfetmeye çalışmamıza da lüzum yok. Zaman 
olacak, memlekette belki de millî koalisyon hü
kümeti kurmak zarureti doğacaktır. Millî bir 
koalisyon kurduğumuz zaman ana muhalefet 
partisi kim olacaktır? Millî koalisyon zarureti 
başgösterdiği takdirde Parlâmontoda on üyesi 
bulunan küçük bir parti, ben bunun dışında 
kalayım, hiç olmazsa, hiçbir şey yapamazsam 
ana muhalefet partisi olayım, onun bütün im-
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tiyazlarmdan istifade edeyim, diye bir düşün
ceye kapılacak ve onun neticesinde böyle Par
lâmento içinde daha verimli işbirliğinin sağlan
ması ise maalesef mümkün olmıyacaktır. 

Binaenaleyh bugünkü realiteye göre ve nispî 
temsil ve millî bakiye sisteminin gittikçe mem
lekette kaydedeceği inkişafları da hesaba kata
rak, bugünden iktidarda bulunan, Hükümette 
bulunan partiler bunun dışında en çok üyesi 
bulunan fakat 10 - 15 milletvekili veya senatö
rü dahi olsa bir partiye- ana muhalefet partisi 
imtiyazlarını kanun ile getirmek, kanaatimce 
hiç de yerinde ve isabetli bir hareket değildir. 

Sonra, yine bu maddenin tedvininde Senato 
ana muhalefet partisi olabilmeyi en az 45 mil
letvekili ve senatöre sahibolmakla takyidetm'ş, 
fakat Karma Komisyon bu rakamı da kaldır
mış, yani 45 i dahi çok bulmuş, 5 - 10 millet
vekili ve senatörü olan bir parti ana muhalefet 
partisi olabilecek demektedir. 

Bu metin, bütün bu sebeplerle, memleket 
realitelerine de uymamaktadır. Büyük partiler 
dururken, zaten sonra partileri büyük parti, 
küçük parti diye ayrılmasına kanaatimce lü
zum ve sebep yoktur, her parti kendi çapında 
memlekete hizmet etmek için gayret sarf eder 
ve edecektir. Bu bakımdan Karma Komisyonun 
getirdiği metnin reddini ve realitelere en uygun 
ve hiç olmazsa ana muhalefet partisine, ana 
muhalefet partisi vasfını ve ismini taşıyacak 
olan bir partiye en az kırkbeş milletvekili ve 
senatöre sahibolmak gibi bir kaydın mevcudol-
duğu Senato metninin ve ana muhalefet partisi 
liderine birtakım imtiyazlar, tahsisatlar, ma
aşlar ve ödenekler kabul etmiyen Senato metni
nin kabulünü ve diğerlerine tercihini saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Baydur. 

HlLMİ BAYDUR (Muğla Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, 13 ncü madde üzerinde 
mâruzâtta bulunacağım. 

Anamuhalefet partisi lideri Anayasamız ve 
parlâmanter rejim icabı iktidar lideri vazifesine 
ve Hükümet icraatına paralel fonksiyonu oldu
ğuna ve murakabe görevi bulunduğuna göre 
mantıkan ve hukukan, demokratik memleketler
de olduğu gibi, aynı hak ve vecibeleri haiz ol
ması gerekir. Muhalefet liderine vasıta ve öde
nek tahsisi yerindedir kanaatindeyim. 
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Sonra, anamuhalefet partisi vasıf ve huku

kunu kazanabilmek için 45 üye kaydı konması 
meseleye yalnız matematik yönünden bakmak 
gibi bir mâna taşır. En fazla üyeye sahip bir 
muhalefet partisi istenilen mâna ve mefhum 
sahibi demektir. 

3 ncü kısım, Mecliste grupu olan diğer parti 
liderlerinin de protokollerde Hükümet üyelerin
den sonra yer vermek ve bu suretle güzel ve 
anane ve disiplin tesis etmektir ki bu gerçekle
re uyan bir keyfiyettir. Bu suretle ve bu sebeple 
Millet Meclisinin kaibul ettiği metnin lehinde-
yim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
istiyen?. Buyurun Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir Milletve
kili) •— Pek muhterem arkadaşlarım, anrjmu-
halefet partisine Başbakan ödeneği vermek, 
<araba tahsis etmek gibi Devletin imkânlarından 
istifade ettirmek yolu bu kanunla sağlanmak 
istenir. Muayyen bir de ölçü konmuş; kırkbcş 
milletvekilinden fazla olan . bir partiye anamu-
nalefet partisi denilecektir, diye. Faraza iki 
parti muhalefettedir, birisi kırkaUı, öteki kırk-
yedi milletvekiline saihiptir. Bunların hangisi 
anamu'halefet partisi olacak? Veya üç gün 
sonra kırkyedi milletvekili olan partinin millet
vekili adedi altmışa çıktı veya elliye çıktı, öte
ki anamu'halefet partisinin adedi düştü. Bunu 
seçimlerde aldığı oylarla da tes'bit etmek müm
kün değildir, bugün anamuhalefet partisini 
tesbit etmek mümkün değildir. Kanaatim odur 
ki seçim sistemleri bu şekilde inkişaf edene 
kadar muayyen bir seçim statüsünde bu mem
leket mutabık kalana kadar şimdilik bu hük
mün uygulanmaması, böyle bir maddenin kanun
dan çıkarılması zaruretine kaaniim. Aksi tak
dirde ilerde ikide birde anamuhalefet partisi
nin değiştiğini, tahsisat, makam otomobili ve 
sairenin değiştiğini göreceğiz. Bunu milletin ile
riyi görüp ümitsizliğe kapılmaması bakımından, 
siyasi ihtilâfları artırmaması için şimdilik ka
nundan kaldırılması, bu maddenin tayyedilmesi 
kanaatindeyim. Oylarınızı bu istikamette kul
lanmanızı istirham ederim. Hürmetlerimle. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hemen mi söz istiyorsunuz sa
yın sözcü? 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Zeytinoğlu 
size sonra söz vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarını, bir hususu açıkla
mak isterim. Elimizde üç matın vardır. Yük
sek Heyetiniz bu üç metinden birini kabul duru
mundadır. Bu metinlerden her hangi birisinin 
tayyını teklif etme şekli Anayasamız muvacehe
sinde mümkün değildir. Buyurun sayın sözcü. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlarım. Sayın Başkanın pek yerinde olan 
açıklamasından sonra huzurunuzda yapılması 
gereken şey, Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Komisyon metinlerini muka
yese etmekten İbarettir. Evvelemirde parti ge
nel başkanının o parti içindeki durumunu tan
zim eden bir, iki, üç ve dördüncü fıkralar her 
üç metinde de birbirinin aynıdır. Değişiklik sa
dece anamuhalefet partisi liderinin hukukî sta
tüsünü tanzim eden hükümlerdedir. Bu fark
lar nelerdir? Millet Meclisi metni ile Karma 
Komisyon metni anamuhalefet partisi sıfatı
nın iktisaıbediiobilmesi için Millet Meclisinde 
grup kurmak ve kurulmuş bulunan gruplar 
içinde en fazla milletvekiline sahibolmak kısta
sını kabul etmişlerdir. Grup kurmak şartından 
gayrı ayrıca bu grupun muayyen bir taban sa
yının üzerinde milletvekiline sa.hibolması şartı 
ne Millet Meclisi metninde, ne de Karma Ko
misyon metninde aranmıştır. Buna mukabil 
Cumhuriyet Senatosu anamuhalefet partisi vas
fının iktisabı için sadece bir partinin Millet 
Meclisinde grup kurmrsmı kâfi saymam:ş, aynı 
zamanda bu grupun 'behemehal 45 ten fazla 
milletvekiline sahibol masını şart koşmuştur. 
45 ten fazla milletvekiline sahibolan, tabiatiyle 
45 ten daha fazla milletvekiline sahübolan bir 
partinin yanında Hükümete katılmamış diğer 
bir parti onun sahibolduğu sayıdan daha fazla 
milletvekiline sahip ise o tabiî anamuhalefet 
partisi vasfını iktisaibedeceğini koyuyor. Bir 
taban sayısı koyan metni sadece Cumhuriyet 
Senatosu metnidir. Diğer metinler yani Millet 
Meclisi ve Karma Komisyon metinleri bir .as
gari sayı koymamışlardır. Farklardan bir tane
si anamuhalefet partisi liderine Başbakan ka-
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dar ödenek ve yolluk verilip verilmemesine mü-
taalliktir. Millet Meclisi metni ile Karma Ko
misyon metni hu bakımdan aynıdır. Millet 
Meclisi metninde ve Karma Komisyon met
ninde anamuhalefet partisi liderlerine Başba
kan kadar ödenek ve yolluk verilmesi öngörül
müştür. Buna mukabil Senato metninde ana
muhalefet partisi liderine Başbakan kadar veya 
daha az ödenek ve yolluk verilmesi öngörülme
miştir. Ana muhalefet partisi sırf bu sıfatın
dan dolayı, Senato metnine göre, hiçbir öde
nek ve yolluk almayacaktır. 

Anamuhalefet partisi liderine verilmesi der
piş edilen resmî taşıt aracı bakımından üç me
tinde durum şudur : Karma Komisyon ve Mil
let Meclisi metinleri bu resmî taşıt aracının 
verilmesini derpiş etmektedir. Sadece Karma 
Komisyon metninde bu husus 5 Ocak 1961 ta
rihli ve 237 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
atıfta bulunmak suretiyle gereken teknik bütün 
hususlar tanzim edilmiş olarak yer almaktadır. 
Millet Meclisi metninde bu hususta sadece bir 
prensip yer almaktadır. Millet Meclisi metni bu 
bakımdan kanunlaşınca ayrıca 237 sayılı Ka
nunda bir tadil yapmak gerekecektir. 

Senato metnine gelince; Senato verilen bir j 
önerge ile beşinci fıkradan ana muhalefet par- j 
tisi liderine bir resmî taşıt aracı verileceğine j 
dair hükmü çıkarmış, fakat yine resmî taşıt j 
aracına mütaallik olan maddenin son fıkrasını j 
muhafaza etmiştir. Senato metninin son fıkra
sını okuyorum : 

«Anamuhalefet partisi liderine ayrılaın res
mî taşıt aracının seçimlerde uygulanmasında 
Başbakana ait resmî taşıt aracının seçimlerde 
kullanılmasına dair kanundaki kayıtlamalar uy- j 
gulanır.» Bu metin Senato metninde kalmıştır, j 
Bu durumda şunu belirtmek lâzımdır ki, gerek j 
Millet Meclisi metni, gerek Cumhuriyet Sena- ! 
tosu metni ve gerek Karma Komisyon metni ! 
anamuhalefet partisi liderine bir resmî taşıt \ 
aracı verilmesini derpiş etmektedir. Karma i 
Komisyon metninin bu hükümlerden farkı, j 
237 sayıyla kanuna bir atıf yapmak suretiyle bu j 
resmî taşıt aracının cinsini, nev'ini ve miat i 
süresini 237 sayılı Taşıt Kanunundaki esaskı- j 
ra uygun olarak tanzim etmiş bulunmaktan i 
ibarettir. Bunun dışında anamuhalefet par- { 
tisi liderine Devlet protokolunda Başbakandan 
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ve diğer Bakanlar Kurulundan önce yer alma
sını; Başbakandan sonra ve diğer Bakanlar
dan önce yer almasına mütaallik hüküm her üç 
metinde aynıdır. 

Bu arada Karma Komisyon metninde bir 
ilâve vardır. O da pek tabiî olarak Bakanlar 
arasında yer almıyan ve aınamühalefet partisi 
lideri vasfını da taşımıyan ve Millet Meclisin
de grupu olan diğer partiler genel başkanları
na da Bakanlardan sonra Devlet protokolünde 
yer tanıyan hükümdür. Bu durumda Karma 
Komisyon metni bize en uygun metin olarak 
'gelmektedir. Bunun sebebi şudur : Sayın özar-
da'nm zikrettiği millî koalisyon ihtimali de
mokratik parlömanter rejimlerde son derece is
tisnai ahvalde gerçekleşen bir husustur. Bu 
fevkalâde istisnai ahval dışında Millet Meclisin
de tekevvün eden siyasi iktidarın karşısında 
daima bir muhalefet bulunacaktır. 

Nispî temsilin şu veya bu usulüne göre se
çim yapıldıkta, Millet Meclisinde ikiden fazla 
partinin bulunacağı tabiîdir. Bu durumda bu 
partiler, derpiş edebildiğimiz, görebildiğimiz 
ihtimaller içerisinde millî koalisyon gibi fevka
lâde istisnai haller dâhilinde başvurulacağı bir 
ihtimal bir tarafa şu veya bu şekilde koalisyon 
yaptıkları zaman komisyonumuz bir anamuha
lefet partisinin Mecliste bulunması, muhale
fette kalacak parti büyük bir parti veya küçük 
bir parti olsun, 'grupu bulunduğu takdirde en 
fazla milletvekiline sahdbolunca Hükümete ka
tılmamak şartiyle kendisine anamuhalefet par
tisi vasfının verilmesini uygun mütalâa etmiş
tir. Anayasamız siyasi partiler iktidarda ve 
muhalefette demokratik hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır demektedir, tki büyük partinin 
Senato metninde derpiş edildiği gibi, en az 
45 er milletvekiline sahip iki büyük partinin 
'koalisyon yaptıkları faraziyesi altında yine de 
Millet Meclisinde bir anamuhalefet partisinin 
bulunması ve onun liderine, Türkiye'de demok
ratik 'geleneklerin yerleşmesi bakımından bâzı 
hakların tanınması uygun mütalâa edilmiştir. 
Bu bakımdan Yüce Meclisten Karma Komisyon 
metninin kabulünü arz ve istirham ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlarım, 13 ncü mad-
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deyi üç metinde tetkik ettiğimiz zaman ben şu I 
farkı koymuş bulunuyorum. Bir defa bütün 
seçimlerde ve Anayasamızda bir anamııhalefet 
kabul edilmiş oluyor. Fakat Senatonun metnin
de 'bu anamuftıalefet partisinin miktarını 45 ola
rak tesfoit etmiş bulunuyor. Peki; kırk ile gelen, 
farz edelim ki, iki büyük parti bir koalisyon 
yaptığı takdirde ondan sonra bir anamulıalefet 
partisi olmıyacak demektir. Şu halde 'bu metin 
o zaman hükümsüz bulunuyor. Halibuki bu mik
tar tesbit edilmediği takdirde 45 değil de diğer 
Millet Meclisi metinlerinde ve Karma Komis
yon metninde olduğu gibi koalisyondan sonra 
•gelen en çok milletvekili sayısı bulunan parti
yi anamuhalefet partisi telâkki etmek daha 
doğru olur, kanaatindeyim. Çünkü; Senatoda | 
teshit edilen 45 değil de en son 40 ile gelen 
koalisyondan sonra bir parti olursa anamulıa
lefet partisi müessesesi işlemiyecek demektir. 
Bu bakımdan Senato metnini bu hususta biraz 
muğlâk bulduğum için bu ciheti arz ediyorum. 
Ya Millet Meclisi veya Karma Komisyon met
ni daha muvafık olduğu kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özoğul. 
NAZMÎ ÖZOĞ-UL (Edirne Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlar, Partiler Kanununa reyi
mi kırmızı kuUaıımiştım. Yine reyimi tesbit 
etmek bakımından söz almış bulunuyorum. 

Her üç metinde de mulhalefet partisi liderine 
Anayasa'nm 57 nci maddesinde bu partiler ka
nunu için (demokrasi esaslarına uygun olarak 
kanunla düzenlenir) diye tesbit edildiği halde, 
muhalefet liderine Başbakana verilen vasıta ve 
maddi imkân temin edilmiştir. Anayasanın 12 
nci maddesinde hiç birkişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınmaz eşitlik prensibin 
bunu doğrudan doğruya bozduğu kanaatinde
yim. 

Yine bu madde tartışılırken diğer parti 
liderlerine bu imkânların sağlanması Millet 
Meclisi müzakereleri sırasında ifade edilmişti. 

Şimdi anaımuhalefet liderine bir aracın, 
bir de maddi imkânın sağlanması, kanaatime 
göre Anayasaya aykırıdır, verilmemesi icabe-
der. Zapta geçmesi bakımından söz almış bulu
nuyorum, aleyhindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Buyurun. 

VASFİ GERGER (Cumhuriyet Senatosu | 
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Urfa Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
sözcünün bir beyanı üzerine, durumu açıkla
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen metinde, 
araçların kullanılması hakkındaki kanun mad
desi gösterilerek, son bend mevcut idi. Hal
buki bu mesele hakkında önergeyi veren bende
nizdim. Yalnız protokola ait hüküm baki kal
mak şartiyle, diğer kısımların çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim, demiştim ve Senatoca böyle 
kabul buyurulmuştu. Ondan sonra maddenin 
yazılış şekli anlaşılmıyacak bir müphemiyet arz 
ediyor. Binaenaleyh, ben rica ediyorum, bu 
önerge getirilsin, Senatonun kalbul ettiği şekil
de yazılmıyan ve şimdi yüksek huzurunuzda 
tartışma mevzuu olan bu maddenin yanlış oldu
ğunun tesbiti lâzım/gelir. Bunu arz ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Muhterem 
arkadaşlarım, Millet Meclisinin sıra sayısı 527 ye 
2 nci ek sayılı basmayazıda yer alan ve Sayın 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Enver Aka'nın 
imzalarını taşıyan ve Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen maddelerin nihai şekillerini resmen 
ıgösteren yazıya ek metinde, bahsettiğim fıkra 
aynen mevcuttur. Bu husus daha önce Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunda teshit edildiği 
gibi, Karma Komisyonumuzda da tesbit edil
miştir. Cumhuriyet Senatosunda bu muamele
nin nasıl geçtiğini tesbit etmekle, ne bundan 
evvelki Millet Meclisi Geçici Komisyonu, ne de 
Karma Komisyonumuz yetkili değildir. Yüce 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metinler, 
sayın Başkanlığı tarafından tesbit edilir ve 
Millet Melisi Başkanlığına intikal ettirilir. Ge
rek Millet Meclisi Geçici Komisyonuna intikal 
eden metinde, gerekse Karma Komisyona inti
kal eden metinde, biraz evvel okuduğum, «Ana-
muhalefet partisi liderine ayrılan resmî taşıt 
aracının seçimlerde kullanılmasında, Başbaka
na ait resmî taşıt aracının seçimlerde kullanıl
masına dair kanuni kayıtlamalar kullanılır.» 
ibaresi yer almıştır. (Soldan gürültüler, «yok 
yok» sesleri) 

Simi, müsaade ederseniz, bize intikal eden 
metinde yer almıştır. Bunun böyle olup olmadı
ğını muhterem Başkanlık yeniden tesbit edebi-
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lir. Yalnız şu hususu belirteyim ki, Yüce Sena
tonun metninde bu husus yer almıştır veya al
mamıştır demeye Senatodan bir iş çıktıktan 
sonra, öyle sanıyorum ki, pek muhterem sena
törlerin münferiden mütalâalarına itilbar olun
mamak iktiza eder. Bir yanlışlık varsa, *bu yan
lışlık Yüce Senatonun Başkanlığı tarafından 
düzeltilebilir. (Gürültüler) 

VASFI GERGER (Cumhuriyet Senatosu 
Urfa Üyesi) — Zabıtlarda mevcuttur. Zabıtları 
tetkik edin. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin 
lütfen. 

Muhterem aradaşlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısında bulunuyoruz. 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş bir met
nin tashihi, değiştirilmesi gibi her hangi bir 
harekette bulunmaya salâhiyetimiz yoktur. Cum
huriyet Senatosu kendine mevdu salâhiyet içe
risinde kendisi kendi müzakerelerini tesbit eder 
ve Başkanı eliyle imzalı olarak vesikaları bize 
yollar. Bu vesikalarda ne yazılı ise aslolan odur 
ve bütün muamele, bize yollanmış, altında Cum
huriyet Senatosu Başkanı imzası bulunan met
ne göre yürütülecektir. Cumhuriyet Senato
sunda cereyan eden müzakerelerin zabıtlarının 
tetkiki, buna göre zabıtlarda karargir olan hu
susların bize gönderilen metne aynen yazılıp 
yazılmadığının tesbiti bu Heyetin vazifesi de
ğildir. Yalnız bu vaziyette beyan edilen duru
mun vâridolup olmadığını tetkik için şimdi 
Cumhuriyet Senatosundan bize gelen metin tet
kik edilecektir. Bu tetkikat için biraz zamana 
ihtiyaç vardır. Bu sebeple 'bundan sonraki 
maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Bundan sonraki 14 ncü madde kesinleşmiş
tir. 4 ncü bölümün başlığı da kesinleşmiştir. 
il teşkilât başlıklı 15 nci madde hakkındaki 
Karma Komisyon metnini okutuyorum. 

İl teşkilâtı 
MADDE 15. — 1. İl kongresi, sayısı bin

den fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre 
ilçe kongrelerince seçilen delegelerden kurulu
dur. O seçim çevresinin partili Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri ile il yönetim ve 
disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongre
sinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici il yönetim 
kurulu başkan ve üyelerine tabiî üyelik hakkı 
tanınmaz. 

13 . 7 1985 O : 1 
İl kongresi, iki yıldan fdzla olmamak üzere, 

parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde top
lanır. 

2. İl yönetim kurulu, il başkanının başkan
lığında olmak üzere, parti tüzüğünün gösterece
ği sayıda - il başkanı dâhil - yedi ilâ onbeş üye
den kurulur. 

il yönetim kurulunun il kongresince nasıl 
seçileceği, merkez yönetim organınca ne gibi 
hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici 
yönetim kurulunun nasıl kurulacağı parti tüzü
ğünde gösterilir, işten el çektirme kararının il 
yönetim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak 
kırkbeş gün içinde il kongresi toplanarak yeni 
daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu süre içe
risinde il kongresi için yeni delegeler s-eçilmiş 
değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

3. il teşkilâtı arasında bir il disiplin ku
rulu bulunur, il başkaniyle il disiplin kurulu
nun nasıl seçileceği ve il disiplin kurulunun 
üye sayısı, parti tüzüğünde gösterilir. 

4. Yukardaki bendlerde yazılı kurullar üye
lerinin yedeklerinin sayısı, nasıl seçileceği ve 
ne suretle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde 
gösterilir. 

5. Bu maddede yazılı kurulların görev ve 
yetkileri, parti tüzüğünde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ülker, 
buyurun efendim. Sizi de y azdım Sayın Bay-
dur. Başka söz istiyen? Yok. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, uzun mücadele ve müna
kaşalardan sonra Yüksek, Muhterem Senatonun 
da dikkatini çekmiş olacak ki, il idare kurulu
nun yedeği metne ilâve edilmiş idi. Şimdi Kar
ma Komisyon bu yedek müessesesine ait metni 
değiştirerek bir 4 ncü fıkra halinde, «Yukarda
ki bendlerde yazılı kuralların üyelerinin ye
deklerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle 
göreve çağrılacağı parti tüzüğünde gösterilir.» 
demek suretiyle haddizatında sanki yedek mü
essesesi getiriyormuş gibi bir hava vermek su
retiyle yedek müessesesini burada kaldırmakta
dır. «Getiriyormuş gibi» diyorum, çükü yedek
lerin sayılı asiller kadardır. Hep bilinen kai
de, bir yerden 10 kişilik bir idare kurulu varsa, 
10 tane de yedeği olur. 

Şimdi «yedeklerin sayısı» demek suretiyle 
bundan daha az yedek tesibit edileceğini ileri 
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sürmektedir. Belki bu madde Geçici Komis
yondan geldiği zaman burada sayın sözcü, bu 
maddenin içerisinde başka noktaların da bahis 
konusu olduğunu, gramer kaidelerine aykırı 
cümlelerin bulunduğunu ifade etmiş idiler. Ama 
bendeniz biliyorum ki, sadece imlâ tashihi, Se
natoda yapılan cümle tashihi dolayısiyle bir 
maddenin özünün bozulmasına hiçbir sebep yok
tur. Eğer böyle 'bir vaziyet karşısında kalır
sak - ki kalmışızdır, mütaaddit defalar - mad
de o şekilde kalır, cümle hatası olur ve ilerde 
fbir tashih imkânı, !bir tadil imkânı anında dü
zeltilebilir. Yani böyle bir hatanın olması arzu 
edilmez fakat onların düzeltilme yolları da 
vardır, kanunu işe yaramaz bir kanun haline 
getirmez. 

Tekrar kürsüye çıkmamak için muhtemel 
itirazlara da cevap vermiş oluyorum. Binaen
aleyh, rica ediyorum, muhterem Senato yedek
leri de içine alan demokratik bir metin getir
miştir. Karma Komisyonun metnine değil, Yü
ce Senatonun 'bilgili, vukuflu ve ileri bir gö
rüşle getirdiği ve il idare kurullarının yedekle
rinin de bulunmasını gerektiren metnin kabu
lünü arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (îstaribul Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, Karma Komisyonca hazırlanan 
metnin Sayın Reşit Ülker arkadaşımızı hangi 
sarih sebeplerden dolayı evhama sevk ettiğini, 
endişeye düşürdüğünü anlıyamadım. 

15 nei maddenin eklenen 4 ncü fıkrası ile, 
Senatonun metni arasında ne gibi farklar var
dır? Bunu kısaca mütalâa etmekte fayla var
dır. Evvelâ Karma Komisyondaki üyeler met
nin üzerine 'bir arada eğildikleri zaman gör
müşlerdir ki ve verilen izahata göre o sırada 
Senatoca nazarı dikkate alman bir önergenin 
tekrar geriye alınarak komisyonca, takn'n edil
mesi mümkün sayılmadığından dolayı Senato 
metninde bâzı Türkçe hataları yapılmıştır, il 
yönetim kurulları ve yedeklerinin il başkanı
nın başkanlığında olmak üzere parti tüzüğünün 
ıgöstereceği sayıda, il başkanı dâhil, 7 şer veya 
15 asil ve yedek üyeden kurulur, «il ve yöne
tim kurulu asil ve yedeklerinin kurulur» den
mez. «îl yönetim kurulu kurulur» denir. Bu 
fbir Türkçe kaidesidir sanıyorum. 
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Şimdi, Millet Meclisinde bu husus görüşü

lürken Karma Komisyonda denmiştir ki, «Ye
deklik müessesesinin prensibolarak yer almasına 
gayret sarf ederiz. Yalnız, T. B. M. M. müsaa1-
de buyurunuz da Türkçe hatası işlemesin, ke
rem buyurunuz.» 

Sayın Ülker şu iddiadadır ki, Türkçe hata
sını düzeltelim derken yedeklik müessesesi kö
künden çıkarılıyor. Bunu nereden çıkarıyor Sa
yın Ülker? 

Hemen 'belirteyim ki, bu Millet Meclisi met
ni - ki orada yedekten bahsedilmemektedir -
kabul edilse dahi kanunun emredici hükümle
riyle menedilmediği ahvalde dernekler hukuku
na göre siyasi partiler kendi tüzüklerine iste
diği hususu yazmakta serbesttirler ve binaen
aleyh yedeklik müessesesini tüzüklerinde tanzim 
edebilirler. Böyle yapılmamış Karma Komis
yon metninde, ne denmiş : «Yukardaki bend-
lerde yazılı kurullar üyelerinin yedeklerinin sa
yısı, nasıl seçileceği ve ne zaman ve ne suretle 
göreve çağrılacağı parti tüzüğünde gösterilir.» 
Parti tüzüğüne emir verilmiş, ey siyasi parti 
tüzüğü denmiş, yedeklik müessesesini beheme
hal tanzim edeceksin. Şu halde yedeklik mü
essesesi Karma Komisyon metninde ortadan 
kaldırılmış değil, bilâkis parti tüzüklerine ye
deklik müessesesini tanzim hususunda emir ve
rilmiş oluyor kanun vâzıı yolu ile.. Binaenaleyh, 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın tefsir tarzı
nın külliyen yanlış olduğuna kaaniim. Kaldı 
ki, Senato metninde yedişer asil, 7 tane il ida
re kurlu üyesi varsa yedişer asil, yedişer yedek
ten bahsediliyor. Yani 7 tane asil varsa 7 tane 
yedek olacaktır. Halbuki siyasi partilerimizde 
uygulanan usul bu değildir. 7 tane asilden bi
rer birer inhilâl olduğunda sıradan en fazla oy 
almış olanlar yedek sayıldığından onlar bura
ya gelirler, onlardan bir tane inhilâl olduğu 
zaman bu sefer daha alttan gelen de girer. Bu 
da siyasi partilerimizde uygulanır, gayet tabii. 
Sıra ile asillerin yerine yedekler girer, yedek
ler tam olarak girince, oradan bir inhilâl olun
ca alttan da hir yedek girmesine hicjbir mânı 
yoktur. Bugünkü usul de budur. Kaldı ki 
'böyle uygulanmasına da hiçbir mâni yoktur. 
Yedeklerin nasıl tesbit edileceği hususunda 
muhtelif sistemler derpiş etmek mümkündür. 
Denildbilir ki, meselâ bugün Fransa'da millet
vekili seçimlerinde yapıldığı gibi, seçilecek olan 
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asil üye, yedeğiyle 'birlikte seçilir. Denilir ki 
«Ali Beyin yedeki Kasan Beydir.» Liste bir 
çiziği ile- önden bölünür. Asıllar Ali Bey birinci 
sırada, 'bir çizgi, Hasan Bey yedeklerde birin-
ci sırada. Ali Bey seçilince Hasan Bey de onun 
yedeği olur. Bu bir sistemdir. Böyle olunca 
Ali Beyden boşalan yere ancak Hasan Bey gi
rebilir, 'başkası giremez. Bu, parti tüzüklerin-
ce uygun .görülebilecek bir sistemdir. Bunun 
dışında başka sistemler de vardır. Biraz evvel 
söylediğim gilbi sıra ile en fazla oy alanlar asıl 
üye seçilmiş sayılırlar, ondan sonra gelenler de 
inhilâl vukuunda inhilâl eden yerleri doldur
mak üzere yedek üye sayılırlar, Bunların bir 
kısmını tahdidetmek de mümkündür, llânihaye 
sonuna kadar buna imkân görmek de mümkün
dür. Binaenaleyh, yedek üyelerin sayısı nedir? 
Bunlar nasıl seçilir, nasıl göreve açğırılır? Bu 
(hususta siyasi parti tüzüklerinin kendi husu
siyetlerine göre değişik sistemler derpiş etmesi 
ihtimali vardır. Nihayet Senato metnine ma
betle Karma Komisyon metninde bir bakım
dan ileriye de gidilmiştir. Senato metni yedek
lerden sadece il yönetim kurulu için bahsedi
yor. Halbuki Karma Komisyon metni il disip
lin kurulu içinde yedeklerden bahsediyor. Dik
kat edilirse Karma Komisyon metninin 4 ncü 
bendi, (yukardaki bendlerde yazılı kurullar) de
mek suretiyle hem il yönetim kurulunun yedek
lerini, hem il disiplin kurulunun yedeklerini 
derpiş etmiştir. Şimdi bu da yedek müessesesi 
yazılı olarak kanunda yer alınca yönetim ku
rulunu yedeklerini tanzim edip, disiplin ku
rulunun yedeklerini tanzim etmemek doğru ol
mazdı. Bu da tanzim, edilmiş oluyor. 

Tekrar şunu belirteyim ki, bir kanunda 
yukardaki bendlerde yazılı kurallar üyelerinin 
yedeklerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne su
retle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde göste
rilir demek, parti tüzüklerine behemehal ye
deklik müessesesini tanzim için emir vermek 
demektir. Hiçbir suretle yedeklik müessesesini 
ilıga mânasına gelmez. Tamamiyle aksine par
tilerin yedeklik müessesesini kabulünü mecburi 
kılan bir hüküm sevk edilmiştir. Bu itibarla 
aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baydur. 
HÎLMÎ BAYDUR (Muğla Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım; 15 nci madde üzerinde 
mâruzâtta bulunuyorum. 
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T. B. M. M. ne seçilen üyelerin mensuboi-

duğu partinin il kongresinde tabiî üye olma 
hakkını taşıması seçim mantığına uygundur. 
Çünkü daha geniş bir delege ve secjmen kütle
si tarafından seçilmiştir ve netice olarak daha 
geniş temsil vasfîhı ve sıfatını haizdir. Ancak, 
geçici il yönetim kurulu üyelerine bu hakkın 
tanınmaması yerindedir, çünkü seçimle gelme
miştir. Temsil ve hak sıfatları olmaması gere
kir. Bu sebeple Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metnin lehindeyim. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, sayın sözcü evhama ka
pıldığımdan bahsettiler. Hakikaten sütten ağzı 
yananın yoğurdu üfliyerek yemesi lâzımdır. 
Biraz sonra başka madde geldiği zaman onun 
da sebebini, nedenini izah edeceğim. 

Şimdi verdikleri izahata göre bir noktada 
birleşiyoruz. Yedeklik müessesesi kabul edilmiş 
ama, bendeniz sarih Senatonun yaptığı metin
de «ili yönetim kurulu asıl ve yedeklerinin il 
başkanının başkanlığında olmak üzere parti 
tüzüğünün göstereceği sayıda - il başkanı dâ
hil - yedişer ilâ onbeşer asıl üyeden kurulur.» 
diye sarih, açık, istifham bırakmıyan bir Senato 
metni, bir de Karma Komisyonun dördüncü bend 
olarak getirdiği, «Yukardaki bendlerde yazılı ku
rullar üyelerinin yedeklerinin sayısı...» Bakınız 
şimdi Coşkun Kırca arkadaşım yedek sayısın
dan şöyle anladı : Yani gerekirse 11 kişilik bir 
idare kurulunun 11 den fazla yedeğinin olması 
mümkündür. Sayısından bu mânayı anladı. Ben
deniz de tamamen tersini anladım. Yedeklerin 
sayısı daha az olabilir, şeklinde anladım. Yani 
daha az da olması, takdir hakkını verdiğine 
ıgöre üç tane, beş tane yedeği olabilir. Efendim, 
mantıka aykırı.. Ama kanuna aykırı değil. (Ka
nun mantığın üstünde ıgelir. Bendeniz bu se
beple evhamımda haklıyım. İki metin karşılaş
tırıldığı zaman Senatonun getirdiği metin açık 
ve sarihtir. İBuna mukabil bu metnin Karma 
Komisyonda değiştirilmesi suretiyle cümle hata
sının düzeltilmesi v. s.... Onun için demin gö
rüşlerimi ifade ettim. O itibarla istirhamım şu
dur ki, Cumhuriyet Senatosunun metni yerin
dedir. Lütuf buyurun, bu metni kabul edin. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın. Kırca. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul Milletvekili) — Sayın Reşit 
Ülker'in ifade buyurdukları husus da yanlıştır. 
Çünkü, 4 ncü bendde, «Yukardaki ibendde yazılı 
kurullar üyelerinin yedeklerinin» deniliyor. Üye
lerinin deyince bundan kurulun bütün üyele
rinin anlaşılacağı aşikârdır. Hukuk tefsiri kai
delerinde, ki mantık (hiçbir zaman evvel gel
mez, hukuk ve mantık birbirini tamamlar, üye-. 
lerinin, diye 'bir tüm ifade edildikte, hukuk 
ve mantık teıfsiri kaidelerine göre bu tümden 
bir kısmı istisna edilmedikçe o tümün her bir 
cüz'ü için derpiş edilen şey diğer (bütün cüzle
ri için de var demektir. Binaenaleyh, üyeleri
nin yedekleri deyince her bir üyenin asgari bir 
yedeği olacağı ibundan çıkar. Yedeklerin sayı
sından anlaşılan şey, (her bir üyenin bir yede
ği olduktan sonra o yedekler acaba il idare ku
rulu sayısınca mı, yoksa daha fazla mı olacak 
mânasına gelir, ibaşka hiçbir mânaya gelmez. 
Aksi takdirde «üyelerin bir kısmının» diye bir 
ibarenin yer alması icabederdi. Tekrar ifade 
edeyim ki, tefsir kaidelerine göre bir tüm ce 
mi olarak bir şey ifade edildikte o tümün (bir 
cüz'ü istisna edilmedikçe o tümün her bir 
cüzü için konulmuş olan kaide diğer cüzler 
için de caizdir, aşikârdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlar, Siyasi Partiler Kanunu
nun tedvininde mevcut ve bundan sonra kuru
lacak partilerin yeknesak hale »getirilmesi öngö
rülmüştür. il idare heyetleri ve disiplin ku
rullarının seçiminde, çok partili hayata girdiği
miz tarihten hu yana, siyasi teşekküllerin alış
tıkları, benimsedikleri (bir usul yerine yedek
lik. müessesesini her siyasi partinin kendi anla
yışına göre değiştirme yetkisini veren bir mad
deyi ikame etmek suretiyle Siyasi Partiler Ka
nununun istihdaf ettiği gayenin dışına çıkılmış 
bulunuyor. Siyasi' partiler yedeklerini seçerken 
ne miktar seçeceğini ve nasıl seçeceğini ayrı ayrı 
tesbit ettikleri takdirde Ibu kanundan (beklenen 
ve kanunun sağlıyacağı netice 'hiç şüphesiz ki 
istihsal edilmemiş olacaktır. Kanunların dolam
baçlı yollardan ve Meclislere intikal ettikçe, (bir 
yenilik olsun diye değiştirildikçe öteden beri 
alışılan tatbikat yeni yeni güçlükler doğurmak
ta ve bu aksaklıklar da yeni yeni kanun değişik
liklerine müncer olmaktadır. Bu itibarla öte-
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den beri bütün siyasi partilerin gerek il idare 
kurullarının, (gerekse haysiyet divanı üyeleri
nin seçiminde miktarı kadar yedek üye seçil
mesi hem âdet olmuş, Iheni de okur - yazarı çök 
mahdudolan (bilhassa köylerimizde köy delege
lerimizin alıştığı bu usulü bir tarafa iterek ye
ni bir usule gidilmemesinin uygun olacağı mü-
talâasındayım. Bu bakımdan Senato metni tea
müle, bugüne kadar vâki tatbikata çok uygun
dur. Onun kabulü üzerinde reylerinizi izhar 
buyurursanız isabetli bir hareket olacağı kanaa
tindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

•tiyen? Yok. 
Karma Komisyonun okunmuş olan metnini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Muhterem 
arkadaşlar, sayımı kolaylaştırmak için oyunu 
kullananlar ellerini lütfen biraz daha kaldırsın
lar. 15 nci maddenin Karma Komisyon met
nini oyluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, neticenin vuzuhla tes-
biti için ayağa kaldırmak suretiyle oyları tesbit 
edeceğiz. Karma Komisyonun 15 nci madde ile 
ilgili okunan metnini kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Yer değiştirmiyelim arkadaşlar. 
Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul edilmiştir. 

RÎPAT ÖZTÜRKÇlNE (Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi) — Hangi metin kabul edil
di? 

BAŞKAN — Karma Komisyonun metnini oy
ladığımıza göre o kabul edildi efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun 
Milletvekili) — Sayın Başkan kaça kaçla kabul 
edildi? 

BAŞKAN — 104 e karşı 120 oyla kabul edil
miştir efendim. 

16 nci maddeyi okutuyorum. Muhterem ar
kadaşlarım, okuduğumuz metinler Karma Ko
misyonun metnidir, oyladığımız metinler de 
Karma Komisyonun metnidir. Bunun reddi ha
linde diğer metinlerin okunması mevzuubahso-
lur. Şimdi 16 nci maddeyi okutuyorum. 

ilçe teşkilâtı 

MADDE 16. — 1. İlçe kongresi, ilçe çev
resindeki muhtarlık bölgelerinde partiye ka
yıtlı bulunan parti üyelerinin parti tüzüğü ile 
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düzenlenen şekilde seçtikleri sayısı altıyüzü aş-
mıyan delegelerden kuruludur. îlçe yönetim ku
rulu ve - varsa - ilçe disiplin kurulu 'başkan ve 
üyeleri, ilçe kongresinin taiblî üyeleridir; ancak, 
geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerine 
tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

îlçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üze
re, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde 
toplanır. 

2. îlçe yönetim kurulu, ilçe (başkanının baş
kanlığında olmak üzere, - ilçe başkanı dâhil -
beş ilâ ombir üyeden kurulur. 

îlçe yönetim kurulunun il kongresince nasıl 
seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez 
yönetim organınca ne gibi 'hallerde ve nasıl iş-. 
ten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun 
nasıl kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir. 
îşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuru
luna bildirilmesinden -bağlıyarak kırkbeş gün 
içerisinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî 
ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisin
de ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş de
ğilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

3. îlçe başkanının ve diğer ilçe teşkilâtı 
kurullarının nasıl seçileceği ve ilçe teşkilâtı ku
rullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünds 
gösterilir. 

4. Yukardaki bendlerde yazılı kurullar üye
lerinin yedeklerinin sayısı, nasıl seçi'eccği ve 
ne suretle göreve çağırılacağı parti tüzüğünde 
gösterilir. 

5. Siyasi partilerin illerin merkez ilçele
rinde teşkilât kurmaları hususunda ilçe teşki
lâtına ilişkin hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında soz istiyen? 
Muslini ttin Gürer, buyurun efendim. Aziz Zey-
tinoğlu, Reşit Ülker de söz istemişlerdir. 

MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya Milletve
kili) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar, müzakeresini yapmakta olduğumuz 16 ncı 
madde hakkında elimizde bulunan Millet Mec
lisi, Yüksek Senato ve aynı zamanda Karma Ko
misyon raporlarını ve onların madde üzerinde
ki görüşlerini tetkik ettiğimiz zaman Karma Ko
misyonun, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu metinlerini birbirine katmak suretiyle ha
kikaten usule, ve şekle daha uygun ibir metin 
meydana getirdiği 'bendenizde kanaat haline 
ıgelmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; muhterem ar-
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kadaşlarım, ilçe teşkilâtında tabiî delegelik 
vasfını uhdesinde bulunduracak olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi âzalarının seçimle delege 
olmaları ve yahut da doğrudan doğruya taibiî 
delege olmalarını kaibul eden Millet Meclisi ve 
aynı zamanda Senato metinleri tatbikatta Tür
kiye Büyük Millet Meclisi âzalarının ilçe kon
grelerinde delege olma vasıflarını ve yahut 
tabii delege olma vasıflarını uhdesinde toplamış 
olduğundan ilçede 'bir* takım ihtilâf yaratması 
imkânı vardır. Bunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerini ilçe teşkilâtı bulunan yerlerde 
bizzat delege vasfına sokmak suretiyle ilçe teşki
lâtında yeni birtakım hiziplere meydan verilme
mesi babında 'bunlara bir delege 'hakkı tanın
mamış olması çok yerinde bir kanaat halinde
dir. îşte bu hususu tedvin eden Karma Komis
yon raporunun ve madde taslağının gayet ye- • 
rinde olduğu kanaatinde bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ikinci ele 
alınması iâzımgelen 'husus, ilçe teşkilâtının fes
hedildikten sonra yeni kongrelerini ne kadar süre 
içinde yapacakları mevzuudur. Şimdi elimizde 
bulunan üç metni ayrı ayrı tetkik ettiğimiz za
man bu hususta Millet Meclisi metninin Karma 
Komisyon ve Yüksek Senato metnine aykırı ol
duğunu görmekteyiz. Muhterem arkadaşlar, 
Millet Meclisi yeni feshedilen bir ilçenin yeni 
baştan kongresini yapmak suretiyle geçici heye
tinin yeni teşekkül süresini üç ay olarak kabul 
etmiş bulunmaktadır. Haddizatında Senato bu
nu 1,5 aya indirmiş ve' Karma Komisyon bu 
1.5 ayı lâfzolarak değiştirmek suretiyle kırkbeş 
gün olarak tadadetmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, yine Karma Komisyonun tedvin et
miş olduğu metne iltihak eden bir arkadaşınız 
olarak hakikaten ilçelerin geçici olarak dahi 
feshedilmen neticesinde bu sürenin uzaması 
ilçe teşkilâtlarında, parti teşkilâtlarında birta
kım huzursuzluklar doğurmakta ve çok defa 
parti içinde büyük kaynaşmalara sebebiyet ver
mektedir. Binaenaleyh, ihtilâfın doğduğu yer
de bunun en kısa zamanda halli ve dolayısiyle 
partinin bütünlüğünü sağlayıcı tedbirlerin alın
ması iktiza etmektedir. îşte bu bapta 45 gün 
yeter bir müddet olarak ben de şahsan ayni 
metne katılıyorum ve elimizde bulunan Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komis
yon metinlerinden bu iki metni, Millet Meclisi 
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metni ile Senato metnini meczeden Karma Ko
misyon 'görüşüne iştirak etmenizi ve bu husus
ta *oy kullanmanızı talebeder, Yüksek Heyetini
zi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğİu. 
AZİZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlarım, Karma Ko
misyonun getirdiği metinden ikinci bendde ilçe 
yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçile
ceği ibaresi var. Binaenaleyh bu, ilçe kongre
since nasıl seçileceği olacağına göre ve metinle
re de dokunamıyacağımıza göre Karma Komis
yonun bu metnini kabul etmek doğru olmaz 
kanaatindeyim. İlçe yönetim kurulunun il kon
gresince nasıl seçileceği değil, ilçe kongresin
ce nasıl seçileceği olması icabeder. Diğer Cum
huriyet Senatosu metninde ilçedir ve Millet 
j^leclisinde de ilçedir, ama Karma Komisyon
da il yazıldığı için 'bu metni kabul etmemiz 
doğru olmıyacaktır. Onun için ya Millet Mecli
si metninin ve yahut da Cumhuriyet Senato
su metninin kabulünün muvafık olacağı kanaa
tindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun sayın sözcü. 

KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Zeytinoğİu'nun hakkı var. 
Bizi ikaz ettikleri için kendilerine teşekkür ede
riz. Komisyonumuz bu husustaki metni esasen 
Senato ve Millet Meclisinin aynı metni olarak 
kaıbul etmiş, sadece Senatonun «15 ay» tarihini 
«45 gün» e tahvil etmiştir. Bu maddi bir hata
dır. Zaten bu maddi hata bu maddenin birinci 
(bendi ile de tearuz halindedir. Komisyonumuz 
şimdi istişare ederek bunun b'r maddi hata ol
duğunu tesbit etti. İkinci fıkrasından «il Kon
gresince» tabirinin silinmesini istirham ediyorum. 
«ll yönetim kurulunun nasıl seçileceği» denile
cektir. Komisyonumuzun da aldığı karar bu mer
kezdedir, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca tekrar 
eder misiniz? 

KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sayın Başkanım, 64 ncü 
sayfada ikinci 'bendin ikinci fıkrasında «İlçe 
yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçile
ceği» deniliyor, «ilçe yönetim kurulunun ilçe 
kongresince nasıl seçileceği» olacaktır. I 
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Bu vesile ile şu hususu da ifade edeyim; 

komisyonumuz Senato metninde yer alan bütün 
fikirleri aynen buraya intikal ettirmiştir. Ye
dekler prensibi yine ayrı bir 'bendde, biraz ev
vel kesinleşen şekilde ayrı bir bendde yer al
maktadır. 

Yönetim kuruluna işten el çektirme halinde 
yeni kongrenin toplanma süresi olarak Senato
nun kaibul ettiği birbuçuk aylık süre kabul edil
miştir. Ancak, kanunun diğer maddelerinde bu 
sürelerin konacağı ifade edildiği için tenazuru 
teminen 45 gün denilmiştir. Yalnız komisyonu
muz Senato metninde, biraz evvel kesinleşen ii 
teşkilâtına mütaallik maddenin aksine, bir ka
rarı kaıbul edememiş ve antidemokratik bulmuş
tur. O da şudur : Senatonun 'birez evvel kesin
leşen ve Karma Komisyonumuz tarafından da 
benimsenen bir hükmünde o ilden seçilen par
tili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
o partinin o ildeki kongresinde tabiî üye olma
sını kabul etmişti, l l kongresi bakımından bunu 
Karma Komisyonumuz da benimsemişti. Ve 
biraz evvel yüksek oylarınızla 'bu metin kanun
laşmış oldu. Ancak ilçelerde 'aynı prensibi ge
tiren Senato hükmü Karma Komisyonumuzca 
kabul edilmemiştir. Bunun sebebi şudur : 

.Meselâ, Istan/bul'da 19 tane ilçe vardır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin muayyen bir 
partiden İstanbul'dan seçilen üyeleri, büyük 
partilerden birini misal olarak aldığımız zaman, 
15 tane milletvekili ve 4 - 5 tane senatör, yani 
18 - 20 kişi ilçe kongresine gidecek ve her bir 
ilçe kongresinde il kongresine seçilecek delegele
ri intihabetmek için rey kullanacaktır. Tabiî 
üyelik müessesesi prensip itibariyle kabul edil
diği zaman tabiî üyelerin aynı netice için tabiî 
o'mıyan seçilmiş üyelerden daha fazla oy hak
kına sahibolmasını kabul etmek açıkça antide
mokratiktir. Kaldı ki, meselâ istanbul'un dahi 
bâzı ilçeleri vardır ki, bu ilçelerde büyük par
tilerin kongrelerinde bile bâzan 20 tane delege 
bulmak kabil olmaz. Misal olarak Adalar ilçesi 
her iki büyük parti için de aynı durumu arz 
eder, çok zaman ancak 30 delege bulabilirsiniz. 
Bazan bunların çoğu gelmez. Oraya 20 tane 
T. B. M. Meclisi üyesi teksif edildiği zaman 
hâsıl olacak neticeyi o partililerin iradesi olarak 
tavsif etmeye demokrasi prensipleri bakımın
dan imkân yoktur. Bu itibarla her hal ve kârda 
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Senato metninin (benimsenmesinin antidemokra
tik neticeler hâsıl edeceği hususunda dikkati 
çekmeyi komisyonunuz vazife Ibilir. Bu itibarla 
Karma Komisyonun metninin kalbulünü arz ve 
istirham ederiz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKEF (İstanbul Milletvekili) — 

Bir evvelki maddeyi izah olarak kabul ettiğim 
için, söz istemiyorum efendim 

MAHMUT ALİCANOĞLU ('Sinop Milletve
kili) — Muhterem arkadaşlarım, parti teşkilâ
tına aidolan il teşkilâtı ile ilçe teşkilâtı arasın
daki hükümlerde bir fark görüyorum. O da, 
'biraz evvel arkadaşlarımın temas ettiği gibi, il 
teşkilâtında o seçim çevresinin partili Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri tabiî delege olarak 
kabul edildiği halde ilçe teşkilâtında kabul 
edilmemiştir. Şimdi gerek Coşkun Kırca arka
daşımızın ve gerekse Muslihittin Gürer arkada
şımızın gösterdikleri mucip sebepleri nazara 
almakla beraber, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi olan bir kimsenin il kongresinde tabiî 
delege olarak bulunacak, ilçe kongresine ıgitti-
ği zaman bu hakkı haiz olamıyacaktır. Olabil
mesi için kendisinin ayrıca delege olarak seçil
mesi lâzımsgelir gibi bir mâna çıkarılmaktadır. 
Bu ise kanaatimce doğru değildir. Şu halde 
yekdiğerine muvazi olarak organize edilmekte 
olan il ve ilçe teşkilâtında kabul edilen 15 nei 
maddedeki birinci fıkrası hükmünün ilçe teş
kilâtında da aynen kabul edilmesi daha doğru 
olur kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? 

Sayın Ziya Altınoğlu, buyurun efendim. 

ZİYA ALTINOĞLU (İstanbul Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlar, Sayın Mahmut Ali
canoğlu konuşmas&ıydı söz almıyacaktım. Çün
kü bu maddede Karına Komisyonun kaldırmış 
olduğu Senato metninde meveudolan bir husu
sun kabul edilmesini istediği için, ben tekra-
ren söz almış bulunuyorum. Çünkü Millet Mec
lisinden ^geçerken ilçe kongrelerinde milletvekil
lerinin tabiî üye olmalarına aykırı bir konuşma 
yapmış bulunuyordum. Bugün sayın komisyon 
sözcüsü o günkü konuşmalarımı her halde na
zarı itibara almış olacak ki, aynı mealde bunu 
gayet güzel izah ettiler. Fakat Sayın Mahmut 
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Alicanoğlu konuşmasında tekrar buraya) temas 
edince, huzurunuza tekrar gelmek mecburiye
tinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlar, eğer Cumhuriyet Se-
natosundaki metinde olduğu gibi metni kabul 
edecek olursak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri ve Senato üyeleri ilçe kongresinde ta
biî üye olacak. Bunun hangi mahzurları doğu
racağını biraz evvel sayın komisyon sözcüsü ga
yet ıgüzel izah ettiler. Benim ilâve edeceğim bir 
iki kelime daha olacak. Türkiye'de büyük vilâ
yetlerde küçük kazalar olabileceğini hepiniz 
takdir buyurabilirsiniz. Meselâ Konya'da, İz
mir'de, Adaına'da, Samsun'da milletvekili aded-
leri çoktur, fakat bu vilâyetlerde küçük kaza
lar mevcuttur. İstanbul'da da olduğu gibi. İs
tanbul'da Adalar ve Şile küçük kazadır ve bun
lar yüzde bir kaydiyle 30 - 40 arasında delege 
çıkarır. Samsunda da böyle kazalar mevcut. 
İzmir'de, Adana'da da var. Burada kasdetmek 
istediğim husus, büyük vilâyetlerde fazla mil
letvekili çıkaran partilere küçük kaza kongre
lerine her hususta hâkim olabilirler. Bu iti
barla ilçe kongrelerinde milletvekillerinin tabiî 
delege olarak bulunmaları büyük mahzur 'do
ğurabilir. Bu ancak Karma Komisyonun ge
tirdiği metinde buna dair bir şey olmadığı için 
partiler kendi tüzüklerinde bu kısmı yine ayar-
lıyabilirler. Şöyle ki; milletvekillerine ilçe 
kongresinde söz hakkı verebilirler, rey hakkı 
vermeyebilirler. Bu suretle milletvekillerinin 
ilçe kongrelerinde konuşma hakları tüzükçe ka
bul edilmiş olabilir. Aksi halde Cumhuriyet 
Senatosu metnini kabul edecek olursak ve mil
letvekillerinin ilçe kongrelerinde tabiî delege 
olmak haklarını kabul edecek olursak çok büyük 
mahzurlar doğacaktır arkadaşlar. Ben bunu Sa
yın Alicanoğlu nun konuşmasından sonra tekrar 
gelip konuşması telâkki ettim, rahatsız ettim, 
özür dilerim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — 16 ncı madde hakkında Sayın 

Naim Tirali, buyurun efendim. 
NAİM TİRALİ (Giresun Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlar, Karma Komisyon met
ninin bir maddi hatasına demin Zeytinoğlu ar
kadaşımız işaret etti ve komisyon sözcüsü bu 
maddi hata üzerinde durdu. Benim gözüme bir 
'başka maddi hata çarptı. Madem bu metin ay-
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nen kabul edilecektir, bunu da komisyonun dik
katine sunmak istiyorum : 

Yine aynı paragrafta, «45 gün içerinde» de
niyor. «içinde» veya «içerisinde» olacak. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — O düzeltildi, 
düzeltilerek okundu. 

NAİM TİRALÎ (Devamla) — Bir ikinci 
nokta da, komisyonun burada bir açıklama 
yaparak ileride bilhassa ilçe teşkilâtı, il teşki
lâtı veya merkez teşkilâtınca işten el çektirildi-
ğinde birtakım tartışmalara yer vermesin diye, 
burada gerçi bu kanunda yeter derecede sarahat 
görüyorum ama umumiyetle ilçe teşkilâtında 
olsun, il teşkilâtında olsun, merkezden gelen 
emirler, bu fesih kararlarına karşı daima tepkiler 
vardır ve tartışmalar olur. Burada, Karma Komis
yon metninde deniliyor ki, - Millet Meclisi ve 
Senato metni de aşağı - yukarı aynıdır - «ilçe 
yönetim kurulu ve varsa il yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ilce kongresinin tabiî üyele
ridir. Ancak geçici yönetim ilçe kurulu baş
kam ve üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz.» 

Demekki, geçici yönetim kurulu üyelerine I 
tabiî üyelik tanınmıyor. Ama geçici yönetim 
kurulu üyelerinden önce seçimle gelmiş ve tabiî 
yönetim kurulu üyeliği yaflrat seçimle ilçe yö
netim kurulu üyesi veyahut da başkanı olmuş 
kimselere veyalhut da merkez organlarınca fes
hedildiğinde bu vasıflarını kaybediyorlar. Be
nim anlayışım artık onlar seçimle ıgelmiş olsa
lar bile yine geçici yönetim 'kurulunca 'hazırla
nacak kongreye tabiî üye olarak katılma vasfı
nı kaybediyorlar. Benim anlayışım budur. Her 
halde komisyonun anlayışı da bu olacaktı*. Ama 
öyle sanıyorum ki, teşkilâtta bunun için bile 
itirazlar ve münakaşalar olacaktır. Diyecekler
dir ki; biz vilâyet tarafından feshedildik, bu ge
çici yönetim kurulu tarafından hazırlanmış bir 
kongredir, biz daha önceki kongre tarafından 
seçilerek bu vasfı kazanmıştık. Binaenaleyh en I 
azından tabiî delegelik vasfımız devam etmeli- I 
dir, devam ediyordur, diye bunun münakaşala- I 
rını yapacaklardır. Ben teşkilâtı tanıyan bir I 
arkadaşınız olarak ıhiç değilse burada bu metne 
daha açıklık, vuzuh getirsin diye sözcü arkada
şımızın bu hususu zapta geçecek şekilde açıkla- I 
masında fayda mülâhaza ediyorum. Teşekkür I 
ederim. I 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-

yen? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul Milletvekili) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Fakat Alicanoğlu arkadaşımız 
var. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Sonra konu
şayım öyle ise. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımı
zın 15 nci maddedeki ihükümlc 16 ncı madde 
arasındaki farkı milletvekillerinin delege olması 
ihalinde 'küçük fcaızalarda, oradaki parti durumu
na tesir edeceği ve şekli değiştireceği yolunda
dır. öyle anlıyorum ki, arkadaşlarımız daha 
ziyade büyük mıntıkanın ilçelerini nazara ala
rak büyük illerin milletvekili adedinin fazla ol
duğunu kabul ederek bu yolda esbabı mucibe 
serd etmektedirler. 

Küçük vilâyetlere gelince; 3 - 4 milletvekili 
olan bir ilde bu durumun mevzuuba'hsolamıya-
oağı tabiîdir. Kaldı ki, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, ilde üyesi olduğuna göre il kongre
sinde delege olarak bulunması tabiî bir hakkı 
olduğu takdirde doğuracağı ıhuzursuzluk aynı 
şekilde il kongresinde vukubulabilir. Binaen
aleyh, milletvekili adedinin fazlalığı ilçede, arz 
ettikleri ıgibi, yapacağı huzursuzluğu 11 kongre
sinde de doğuracaktır. Kaldı ki bu huzursuzluk 
delegenin seçimlerde zaman zaman birçok yer
lerde kendisini (göstermektedir. Ezcümle 16 ncı 
maddenin birinci fıkrasında (ilçe kongresini 
ilçe çevresinde muhtarlık bölgelerinde partiye 
kayıtlı bulunan parti üyelerinin parti tüzüğü 
ile düzenlenen şekilde seçtikleri üye sayısını aş-
maız.) deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle iller vardır ki, 
öğreniyoruz, görüyoruz; ilçe teşkilâtında ka
nunun yahut tüzüğün bahsettiği delege seçimi 
hiçbir zaman mevzuuaihis dalıi değildir, il baş
kanı veya ilçe başkanı kendiliğinden bu dele
geyi bendi kendine, istediği şekilde, istediği 
kimse olarak seçip delege listesini tesbit etmekte 
ve ondan sonnaı da kendisi ona göre hareket et
mektedir. Bu huzursuzluğa gelince, bu mad
denin hükmü haliyle huzursuzluk doğurmakta
dır. Binaenaleyh 15 nci maddede serd edilen 
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bir milletvekilinin taibiî delege olarak kabul 
edilmesini, ilçe kongresinde aynı şekilde kabul 
edilmesi kadar tabiî bir »hal: görüyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın sözcü. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — İşten el çek
tirilmiş yönetim kurulu b:şkanı ve üyelerinin 
tabiî üye olarak mütaakiben toplanacak ilçe 
kongresine iştirak edemiyecekleri tabiîdir. Çün
kü tabiî üye olmak için esasen ilçe yönetim ku
rulu başkanı veya üyesi olmak icabettiği ka
nunda yazılıdır. Nitekim bu sebepten dokıyıdır 
ki, adaleti tesis etmek maksadiyle daha önce 
Mecliste Sayın Sabri Vatrdarlı arkadaşımızın ver
miş olduğu bir takrirden mülhem olarak il ve mer
kez tarafından kurulmuş olan geçici yönetim 
kurulu başkanı ve üyelerinin tabii üye olamı-
yacağı zikredilmiştir. Her ikisi de ayrıca ilçe 
kongresine delege seçilirse normal prosedür da
iresinde üye olur. 

Sayın Tirali arkadaşımızın isteği üzerine bu 
hususu zapta geçirmiş bulunuyorum. 

Sayın Alicıınoğlu'nun ısrarla üzerinde durdu
ğu hususa gelince; kendisiyle komisyonumuz 
^hemfikir değildir. Durum sarihtir. 

Bugün seçim bölgesi illerdir. Senatör ve 
milletvekillerini seçen seçim bölgeleri illerdir, 
ilçeler değildir. Gerçi particilik edebiyatında 
yer almış, falanca ilçe milletvekili, filânca il
kenin senatörü tg'.M sözler vardıır, ama bunla
rın 'hukukî hklbir değeri yoktur. Milletvekili 
ve senatörlerin seçim bölgeleri iller tarafından 
Seçilir. Ve bu sebepten dolayıdır ki, Karma Ko-
morıyonunuz Senatıa metnini il kongreleri Ibakl
ımdan uygun görmüş ve il çevresince seçilen 
senatör ve milletvekillerinin mensuJbolduikları 
partinin ıo ildeki ''kongresinin 'taibiî üyesi olma
sını da taibiî görmüştür. 

İlçe kongrelerinde tabiî üye olma keyfiyetine 
ıgelinçe; Ibir taibiî üyenin 'kademeden seçilerek 
'gelen 'bir kongre delegelerinden daıha fazla oy 
Ihalk'kma saih'ibol'masına imkân yoktur. Aksi 
ıhalde teşkilât kademelerinin fikrinden ziiyade 
itiıbar olunan oy .milletvekili ve senatör toplu
luğu oyudur. Bunu kalbule imik ân yoktur. Her 
bir ilçe tarafından o ilden seçilen her bir mil
letvekili ve senatör kongre delegesi olarak ka
bul edilirse bunun mânası şudur ki; her bir 
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ilçe kongresinde, il kongresini teşkil edecek de
legelerin seçimi yapılırken normal olarak seçil
miş teşkilâttan gelmiş ilçe kongresindeki dele
geler sadece 'birer oya sahibolduğu halde millet
vekili ve senatörler ilçe kongrelerini gezmek su
retiyle o vilâyette kaç tane ilçe varsa o kadar 
oy hakkına sahibolacaklardır. Bu hakkı kendi
lerine tanımak, Karma Komisyonumuzun kana-
atince milletvekilleri ve senatörler mevzuubahis 
dahi olsa, yani kendimiz dahi mevzuubahsolsak, 
şayanı kabul bir imtiyaz olarak görülemez. De
mokratik prensipler bakımından 'bir mesnedi 
tasavvur edilemez. Bu itibarla, komisyonumuz 
Senato metninde yer alan bütün fikirleri ken
di metnine dercetmiş, sadece bu hususu kabul 
etmemiştir. Bu bakımdan Karma Komisyonun 
fikrini kabul etmenizi arz ve istirham ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat Milletvekili) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, şimdi 
Partiler Kanununun ilçe kongresinde milletve
killerinin tabiî delegesi olması veya olmaması 
mevzuubadıis. Muhterem arkadaşlar, teşkilât 
kendi delegesini seçecektir. Esasen Partiler Ka
nunu bir defa sakattır ve sakat doğmuştur. 
Esasen bucak ve ocak teşkilâtı olmadığı için 
'bu kanun sakattır ve sakat doğmuştur ve iyi ne
tice vermiyeceği şüphesizdir. Esasen arkadaş
lar bu işi teşkilâta bırakmak lâzımdır. Ama 
teşkilât şirket kuracakmış, şirketieşecekmiş ve ica
bında milletvekili seçimlerinde ve senato seçim
lerinde hisse senedi satacakmış. Muhakkak ola
caktır bu iş. Ocak ve bucak teşkilâtı olmıyan, 
aşağı kadeıfıeden gelmiyen bir sistem olduğu 
için de sakat doğmuştur. Esasen bu teşkilât ma
demki böyledir, teşkilâtı kendi başına kendi ken
dine bırakmak lâzımdır. Oraya milletvekilleri
ni tabiî delege olarak sokup yeniden hizip do
ğurmak ve orada dedi - koduya düşürmek ma
nasızdır, doğru değildir. 

Esasen teşkilât eğer milletvekilini delege 
olarak seçerse delege olsun. Ama tabiî delege 
olarak oraya gidip de bunu yeniden sağa sola 
çekmek, dedi - koduyu ayağa düşürmek doğru 
değildir. 

Hattâ bendeniz il kongresinde bile milletve
killerinin tabiî delege olmasını mahzurlu görü
rüm. Teşkilâtın seçmediği bir arkadaşın tabiî 
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delego olarak gelmesi ne ile, ne de ilçeye doğru I 
değildir arkadaşlar Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
istiyen Yok. Karma Komisyonun 16 ncı mad
de metnini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Bu. maddede basma kâğıtlarda yanlış yazıl
mış olan iki numaralı bendin 2 ne: fıkrasında 
«ilçe yönetim kurulunun il kongresince» yazılı 
şoklin, «il yönetim kurulunun ilçe kongresince» 
şeklinde değiştirilmesi ve yine aynı fıkra için
de maddi hata olarak «içerinde» yazılı şeklin 
do «içerisinde» olarak düzeltilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 17 nci madde kesinleş
miştir. 

5 nci bölüm ve başlığı da kesinleşmiştir. 
Şimdi 18 nci maddeyi okutuyorum. 

Grup kurma hakkı 

MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde en az on üyeye sahi'bolan siya?! partiler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında; 

En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sa-
hibolan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosunda; 

En az on milletvekiline sahibolan siyasi par-
•fcilei", Millet Meclisinde siyasi parti 'grupu kur
ma hakkınrı sahiptirler. 

Bir siyasi partinin grup kurduğu, o parti
nin genel başkanlığı tarafından ilgili Yasama 
Meclisinin Başkanlığına yaziyle bildirilir. Bu 
yazıya parti grupunun içyönetmeliğlnin eklenme
si gereklidir. 

Yukardaki hükümler, Yasama Meclislerinin 
hiçbir siyasi partiye mensubolmıyan üyelerinin, 
Anayasanın ve kanunların sadece siya:! parti 
gruplarına tanıdığı haklara sahibolmamak şar-
tiyle, kendi aralarında gruplar kurmalarının 
ilgili Yasama Meclisinin İçtüzüğü ile düzenlen
mesini engellemez. Ancak, bu grupların herbir 
Yasama Meclisindeki üye sayısı da ond:>n az 
olamaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, §'in
di 'bu madde üzerinde söz istiyen arkadaşlarıma 
söz vermeden evvel tasarının müzakeresi bitin
ceye kadar konuşmaların beşer dakika ile tah
didini istiyen bir önerge vardır. Bu önergeyi 
okutuyorum. I 
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Sayın Başkanlığa 

Konuşmaların beşer dakika ile tahdidini arz 
ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
İL Nur Baki 

BAŞKAN — Aleyhinde mi Sayın Paksüt? 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, verilmiş olan önerge, 
Siyasi Partiler Kanununun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kanunlaşması hali şüphesiz 
hızlandırma maksadına matuftur. Ancak Si
yasi Partiler Kanununun geçirdiği safahatı dik
kate alırsak Yüksek Meclisin bu kanunun düzel
tilmesi belki mümkün olan bâzı kısımları üze
rindeki müdahale imkânını elden kaçırmamanın 
tek yolu bu müzakerelerde bir miktar sabırlı 
olmaktır. Hatırlarsınız, Siyasi Partiler Konu
nu bu Meclise 3 Ekim 1963 gününde geldi. Bü
tün siyasi "çevreler bu kanunun Anayasa kadar 
önemli bir kanun olduğunu, çok partili siyasi 
hayatın istikrar ve huzur içinde devamının bu 
kanun tasarısının biran evvel müzakeresine bağlı 
olduğunu ifade etti. Ama açıkça söyliyeyim ki. 
memleketimizde siyasi hayatta büyük fonksiyo
nu olan siyasi partilerin hemen hepsi tasarı üze
rine gereken alâkayı göstermediler. Bâzı çev
reler bunu sadece bir kontenjan meselesi gibi 
dar bir açıdan ele aldı. Bâzı çevreler bu kanunu 
çok partili siyasî hayatı tehdidedecek bir baskı 
vasıtası olmasından endişe etti. Kanunun mü
zakeresi, heyeti umumiyesi hakkındaki konuş
malar, birtakım usul tartışmaları Ocak 1964 te 
vukubulduktan sonra araya maale:ef uzun süre 
girdi. Nihayet partilerin müşterek çalışmacı so
nucu mutabakatlar sağlanarak işin müzakeresine 
bir seneden fazla bir gecikme ile devamı mümkün 
oldu. 

Şimdi arkadaşlarım, açık söylüyorum, bu 
kanunun müzakere edildiği safhada Örihazırlık-
ları yapmış olan komisyonun nâçiz başkanı ola
rak asla tasvibetmediğlm bir hata, ispata muk
tedir olacağını sandığı birtakım hükümler ka
nunlaşmak ihtimali dahilindedir. Bir kısmı da 
zaten kanunlaşmıştır. 

Bu itibarla bâzı maddeler için belki beş da
kikalık müzakere dahi fazladır. Toptan müza-
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kerelerin sonuna kadar 5 dakika dersiniz, insaf 
ediniz, ikinci Karma Hükümet adına önhazır-
lıkları yapmış olan bir komisyonun nâçiz baş
kanı hüviyeti ile, Anayasa ile bu kanunun çe
lişen noktalarını ben dahi bulamıyacağım. Bu 
itibarla, 5 dadikalık tahdide şimdiden girme
ye lüzum yoktur. Karma Komisyon metni kabul 
edilebilir, Millet Meclisinin veya Senatonun 
metni kabul edilebilir, şu müzakereyi biraz gay
retle bugün, bu akşam bitirmek gücüne esasen 
sahibiz. Bu itibarla şu takrirleri veren arkadaş
ların vakitsiz verdiklerini kabul ederek geri al
malarını rica ediyorum. Partiler Kanunu iki se
nede çıkması gereken bir kanun idi. iki sene
de çıkaramamış olan iki Meclis hiç değilse teşriî 
devrenin sonunda kanunun mümkün olan mü
kemmeliyette çıkarma cehdini, gayretini umu
mi efkâr önünde gösterme ehliyetinden geri 
kalmasın. 

'Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önerge hakkında başka söz is-

tiyen yoktur, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

18 nci madde hakkında başka söz istiyen var 
mı? Buyurunuz Sayın Küreli. 

FARUK KÜRELİ (Çorum Milletvekili) — 
Pek muhterem arkadaşlarım, müzakere konusu 
18 nci madde siyasi partilerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu içerisinde grup kurma hak ve şartla
rını tadadetmektedir. Millet Meclisi vaktiyle ba
ğımsız .milletvekillerinin grup kurabilme hak
larını kaibul etmemiş, metne bu hususta b'r hü
küm ilâve etmemiştir. Cumhuriyet Senatosu 
'bağımsız milletvekillerinin, 10 kişi olmak kay-
diyle, grup kurabilme haklarını müspet bir 
şekilde hükme bağlamış bu defa Karma Komis
yon ibarede değişiklik yapmış, menfi mâna
da bir hüküm getirmek suretiyle bağımsız mil
letvekillerinin grup kurma hakkını tesbit ve 
teyidetmiş bulunuyor. 

Grup kurma hakkındaki Anayasanın 85 nci 
maddesi şudur : «içtüzük hükümleri siyasi parti 
gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak 
yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, enaz 
10 üyeden meydana gelir. 

Meclisler, kendi kolluk işlerini başkanları 
eliyle düzenler ve yürütürler.» 
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Anayasanın bu 85 nci maddesine paralel ola

rak, içtüzüğün 20 nci maddesi de «Siyasi par
tilerin yalnız mebuslardan kurulan ve bulunan 
Meclis grupları vardır.» demektedir. 

Görülüyor ki, ne Anayasada, ne İçtüzükte 
siyasi partiler dışında bağımsız kimselerin grup 
kurabilmelerine cevaz veren bir hüküm yoktur. 
Filhakika mâni bir hüküm de yoktur, kuramaz 
dememektedir. Bendenizin 'kanaatime göre bu
nun mâni hükmü grup . müessesesinin gayesin
den çıkarır. 

Bilineceği üzere demokrasi, müzakere, müna
kaşa ve mesuliyet rejimidir. Temeli siyasi mâ
nada fikir ve düşünceye dayanır. Siyasi Parti
ler fikirlerin teşkilâtlanmasıdır. Bunun içindir 
ki, partiler programlarını halka arz ederler, al
dıkları oy nisbetinde Mecliste temsil edilirler. 
Kanun yapma mekanizmasına da halkın oyu 
burada 3'apılan grup adına konuşmalara inzi
mam eder/ Her biri ayrı siyasi kanaate sahibo-
lan birçok bağımsız kimselerin topluluklarını 
bir grup saymak grup müessesesinin maksadı 
ile kabili telif değildir. Kaldı ki, Karma Ko
misyon hanimi gerekçe ile bunu kabul etmiş diye 
aradım, tbaktım bir gerekçe de göstermemiş. 
Aynen şöyle diyor : «Karma Komisyonumuz 
18 nci maddeye Senatoda eklenen son fıkrayı 
taknin tekniğine uygun bir şekilde yeniden ka-
lema almıştır.» Yani «Cumhuriyet Senatosu
nun hükmünü kabul ediyoruz, buraya getiri
yoruz. Yalnız kanun yapma tekniğine uygun 
bir şokilde kaleme aldık.» diyor. Ama sebebi 
nedir, bir türlü ifade etmiyor. Gerekçeden 
maıhrum bir maddedir. 

Kaldı ki, maddenin son fıkrasında deniliyor 
ki; müstakiller, 'bağımsızlar da bir grup kura
bilir ama Anayasanın ve kanunların siyasi 
parti gruplarına tanıdığı haklardan istifade 
edemezler. Bu kabul edildiği takdirde Meclis
lerde iki türlü grup olacak : Anayasanın ve ka
nunun tanıdığı haklardan istifade eden siyasi 
parti grupları, bu haklardan istifade edemiyen, 
âdeta fuzulî bir topluluk şeklinde hak ve huku
ku da belli olmıyan müstakiller topluluğu. Mil
let Meclisinde esasen müstakillik müessesesi bi
zim memleketimizde pek gelişmiş bir müessese 
de değildir. Halk büyük çapta kaibul ettiği se
çim sistemleri itibariyle de tâbir caiz ise bir 
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firmaya rey vermektedir. Müstakillen bir kim
senin bağımsız olarak seçilip gelmesi pek müm
kün değildir. Ama, Cumhuriyet Senatosu için
de tabiî senatörler vardır, Cumhurbaşkanınca 
csçllen senatörler vardır. Bslki Senato bu reali
teyi kabul ederek bu hükmü koymuştur ama, 
tabiî senatör arkadaşlarımız bir tarihî hâdise
nin sebep ve saikıyle kökten gelmişlerdir. Fa
kat fikir ve düşüncede hiçbir zaman müşterek 
değillerdir. Bunları Parlâmento içindeki faali
yetlerinden de zaten görüyoruz. 

Binaenaleyh, Senato içinde fiilî gruplar olsa 
dahi, Anayasanın, İçtüzüğün anladığı mânada 
bir fikir ve düşüncenin etrafında toplanmış 
gruplar olmadığı için bunları siyasi parti grup
ları gibi o hukuka suhibolmasalar bile grup 
muamelesi yapmak, kanaatimce, müescesenin 
maksadına uymaz. Bu itibarla Karma Komisyon 
metninin reddini, Millet Meclisinin metninin 
kabul edilmesini istirham eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sıym sözcü. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KİRCA 
(İstanbul Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, mesele şudur : 

Millet Meclisi metninde siyasi parti mensu
bu olmıyan Yasama Meclisi üyelerinin grup 
kurma hakkına mütaallik her hangi bir hüküm 
yer almamıştır. Bunun sebebi şu idi : 

Tezekkür ettiğimiz kanun Siyasi Partiler 
Kanunu idi. Binaenaleyh burada mevzuubahso-
lan gruplar da, hususiyetleri dolayısiyle Baş
kanlık divanları, komisyonlar gibi Yasama Mec
lislerinin kuruluşuna dâhil olmakla beraber ay
nı zamanda bağlı oldukları partinin yasama faa
liyetleri sırasında iradesini izhar edici organ
lardan olma vasfını da taşıyan siyasi parti grup
larıdır. Siyasi Partiler Kanununda, siyasi parti 
müessesesi, siyasi parti mefhumu tanzim edil
miştir. Binaenaleyh burada yer alan organlar
da siyasi parti denilen şahsiyeti hükmiyenin 
iradesini izhar edici organlar olmalıdır ve si
yasi partinin organı olmak vasfını taşımıyacak 
olan gruplardan Siyasi Partiler Kanununda söz 
etmeye lüzum yoktur mülâhazası ile Millet 
Meclisi metninde bu hususa temas edilmemişti. 

Yüce Cumhuriyet Senatosu 18 nci maddeye 
bir fıkra ekliyerek, (Hiçbir siyasi partiye men-
subolmıyan üyelerde Anayasanın münhasıran 
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siyasi parti gruplarına tanıdığı siyasi haklara 
sahibolmamak şartiyle kendi aralarında grup
lar kurabilirler. Bu grupkınn üye sayısı da 
10 dan az olmaz.) demiş. 

Bu metni Senatonun dercedlşlndeki saik, 
Senatonun tarzı teşekkülündeki hususiyetler do
layısiyle, lâalettâyin bağımsız üyelerin değil, 
fakat bâzı seçiliş ve Senato üyeliği vasfını ikti-
sabediş bakımından, hususiyetleri olan bâzı se
natörlerin siyasi parti mensubu olmamakla 
beraber, grup kurmuş bulunmalarına dayan
maktadır. 

Nitekim Cum!huriyet Senatosu İçtüzüğünün 
14 noü maddesinin ikinci fıkrası : «Hiçbir si
yasi partiye mensubolmıyan üyeler de Anayasa
nın münhasıran siyasi parti mensuplarına tanı
dığı haklara sahibolmamak şartiyle, kendi ara
larında gruplar teşkil edebilirler. Gruplar 10 
üyeden az olamaz.» demiştir. 

Buna mütenazır olarak tarzı teşekkülü iti
bariyle aynı üyeler Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısında da vazife gördük
lerinden ötürü, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 
3 ncü maddesinin ikinci fıkrasında da aynı hü
küm yer almıştır. Sayın Küreli'nin dediği gibi, 
Millet Mecğlisinde halen uygulanan muvakkat 
İçtüzükte bu yolda hüküm yoktur. Bu muvak
kat İçtüzüğün yerini almak üzere Anayasa 
Komisyonunca yapılan ve dağıtılan, fakat Yü
ce Meclisin tasvibine iktiran etmemiş olan İçtü
zük projesinde de siyasi parti gruplarının dı
şındaki milletvekillerinin grup kurmalarına mü
taallik her hangi bir hüküm yoktur. Çünkü 
Millet Meclisinde, Senato ve Birleşik Toplantı
ya nazaran statüleri hususi bir durum arz eden 
siyasi partiler dışında milletvekilleri üyeleri 
mevcut değildir. 

Şimdi, niçin Karma Komisyonunuz Sena
to metnini kabul etmedi? Buna raığmen niçin bu 
fıkrayı başka şekilde tedvin etti? Bunu izah 
edeceğim. 

Senato metninin son fıkrasının yazılış tarzı 
kanun tekniğine uygun değildir. Çünkü, biraz 
evvel arz ettiğim gibi mevzuumuz siyasi parti
lerdir ve siyasi parti organı olmıyan gruplar 
değildir, bu gruplar burada tanzim olunamaz. 
Karma Komisyonun bu metni aynen kabul etme-
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yişinin birinci sebebi budur. İkinci sebebi şu
dur : Mademki birleşik toplantıda Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri bâzı hususiyetler arz ediyor, 
(Millet Meclisinde bu hususiyetler yok. Şu hal
de Senatonun metnine göre yapılacak bir me
tin sevk edilirse, Millet Meclisinin kendi bün
yesi içinde bağımsız üyelerin, siyahi partiye 
mensubolmıyan üyelerin, Fransız literatürün
de yer olan bir ifade ile, administratif sakilde 
gruplar kurmalarını kabul etmek mecburiyetin
de olacağız. Millet Meclisi 'bakımından buna 
'hiçbir sebep mevcut değildir. Bununla beraber, 
'Birleşik Toplantıda ve Cumhuriyet Senatosun
da çalışan tabiî üyeler gibi, Cumhurbaşkanı ta
rdımdan seçilmiş üyeler gibi, üyelik vasfını 
iktisabediş bakımından bâzı farklar arz eden 
bu üyeler bakımından İçtüzükleri bağlamakta 
bir noktada Karma Komisyonunuz fayda mü
lahaza etmiştir. O da şudur : Bunlar grup ku-
rabilcceklerse bu husus Yasama Meclislerinin 
içtüzüklerinin takdirine bırakılmalıdır. Yasama 
Meclislerine bu husus bir kanunla empoze edil
memelidir. Cciirlhuriyet Sena.ıcsu İçtüzüğü 
bu yönden yapılmıştır, Birleşik Toplantı İçtü
züğü bu yönden yapılmıştır. Şu halde esasen 
Millet Meclisinin metninde olduğu gibi bu konu 
hiçbir suretle trjnzim edilmese dahi tanzim 
edilmeyiş keyfiyeti bu hususu meskût bıraktı
ğından içtüzükler bağımsız üyelerin ne suretle 
administratif gruplar kuracağı hususunu tan
zim edebilir. Nitekim etmiştir de. Birleşik Top
lantı İçtüzüğünde ve Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünde görüldüğü gibi. Millet Meclisi met
ninin kabulü Yasama Meclislerinin içtüzükleri
nin bu 'hususu tanzim etmelerini engellemiyeeek-

-tir. Ancak dediğim gibi Senato metni aynen 
kabul edilirse 'her hal ve kârda hiçbir hususiyet bu 
bakımdan arz etmediği halde Millet Meclisinin 
de İçtüzüğünün siyasi' partiler dışında kalan 
milletvekillerinin grup kurma hakkını tanzim 
etmesi emredici bir durum arz edecektir. Bu
nu Karma Komisyonumuz kabul etmemiştir. 
Keyfiyeti Yasama Meclislerinin kendi içtüzük
lerinin takdirine bırakmayı uygun görmüştür. 
Bir husus hariç. Her halde eğer kendi hususi
yetleri dolayısiyle bir Yasama Meclisinde bu
gün Birleşik Toplantımızda ve Cumihuriyet Sena
tomuzda olduğu veçhile bu tarzda bağımsız 
üyelerce grup kurulması İçtüzükçe kabul edildi
ği takdirde bu içtüzükler siyasi parti grupla-

13 . 7 .1935 O : 1 
rı için Anayasa konuluş kıstasına' uygun tarz 
da kurulmak iktiza edeceğinden asgari 10 üyenin 
o grupta mevcudiyeti şart olarak telâkki edil
miştir. Bundan maksat da parti grupları kuv
vetini asgari ölçüde siyasi parti grupları için 
Anayasaca tanınmış olan ve alt tabanla 10 üye 
diye i£_de edilmiş olan asgari kuvvete eşit ol
ması lüzumundan doğmaktadır. 

Bunun dışında, Senato metni kanaatimizce 
şayanı ka,'bul değildir. Çünkü bu takdirde, Mil
let Meclisindeki bağımsız üyeler için de Millet 
Meclisinin İçtüzüğü bu 'bakımdan hiçbir hususi
yet arz etmediği halde administratif gruplar 
kurmak mecburiyeti altında bırakılacaktır. Bu
na mukabil Karma Komisyonumuzun metni ka
bul edildiği takdirde, hem Senatocaı ileri sürül
müş olan fikir, temeli ve özü bakımından, ka
bul edilmiş olacak, ancak bu fikir emredici bir 
mahiyet taşımıyacaktır. Nitekim dikkat edilir
se Senato metninde hiçbir siyam partiye men-
subolmıyan üyeler de, Anayasanın münhasıran 
siyasi parti gruplarına tanıdığı hakların sahi
bi olmamak şartiyle kendi aralarında gruplar 
kurabilirler, dediği halde Karma Komisyonu
muzun kabul ettiği metinde, «Yukardaki siyasi 
parti gruplarına mütaallik 'hükümler, Yasama 
Meclislerinin hiçbir siyasi p.artiye mensubolmı-
yan üyelerinin, Anayasanın ve kanunların sade
ce siyasi parti gruplarına tanıdığı haklara sa-
hibolmamak şartiyle kendi aralarında grup kur-

• maları ilgili Yasama Meclisinin ilgili İçtüzüğü
nü engellemez.» demek suretiyle 'hem Millet 
Meclisini kendi özellikleri bakımından kendi İç
tüzüğünü yaparken muhtar (bırakmış, hem men
l i bir hüküm sevk etmek suretiyle bir malıfu-
ziyet Ihükmü getirmiş ve kanun tekniğine da
ha uygun hareket etmiş, hem de Cumhuriyet 
Senatosu ve Birleşik Toplantının mevcut İçtü
zük hükümlerini Senatonun kabul ettiği fikre in
tibak ederek mahfuz tutmuş, ancak aynı za
manda yine Senato metninde olduğu gibi bu 
tarz grupların siyasi parti gruplarından daha 
az üyeyle kurulması ihtimalini de önlemiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla Karma Komisyonu
muz bir uzlaştırıcı komisyondur, muhterem 
senatör ve milletvekilleri. Her iki Mecliste yer 
almış fikirleri mümkün mertebe bağdaştırıcı 
bir zûhıiiyetle Karma Komisyon çalışmalarını 
yapmak iktiza eder. Anayasanın ruhu da bunu 
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âmirdir. Cumhuriyet Senatosunun hum-îiyetle
rine Karma Komisyonumuz Birledik Toplantı
nın saygı göstermesi gerektiği I:ana.:.dndedir. 
Bunu yaparken Karma Komisyonumuz hem 
kanun tedvini tekniğine uygun bir metin bul
muş, hem de Senato ve Birleşik Toplantımızın 
hususiyetlerinin onların içtüzüklerinde nazara 
alınmasını. sağlamış, hem de Millet Meclisine 
kendi bünyesinden doğmıyan mecburiyetler 
yüklenmemiştir Bu itibarla Karma Komisyonu
muzun metninin aynen kabulünün çok uygun 
olacağı kanaatini tekrarlarız efendim. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, Muhterem arkadaşlarım, daha evvel 13 ncü 
maddenin müzakeresi sırasında vâki bir itiraz 
üzerine Cumhuriyet Senatosunun kendi metnini 
tanzim ederken verilmiş önergeler ve bunların 
oylanması sırasında tesbit edilen nihai durum 
bizim tarafımızdan da tetkik edildi ve her han
gi ıbir yanlışlık, metinde 'her 'hangi bir fazlalık . 
veya eksiklik olmadığı tesbit edilmiştir. Sayın 
Gerger, bu konudaki iddianızda ısrar ediyor 
musunuz? 

VASFÎ GERGER (Cumhuriyet Senatosu 
Urfa Üyesi) — Saym Başkan, zaten bendenizin 
itirazım fuzuli bir madde maksadına matuf de
ğil. Araç ve ödeneklerin kaldırılmasını istiyen 
hüküm kabul edildiğine göre binnetice. araçla
rın kullanılması kanununa ait bir .atıf yapma
nın kanun tekniğine uygun olmadığını, bu hük
mün Başkanlıkça çıkarılması lâzımgeleceğini, 
maddenin bu suretle fazla olaraık geldiğini id
dia ediyorum. 

BAŞKAN — Şu (halde Cumhuriyet Senato
sunun kabul ettiği ve Birleşik Toplantıya ve 
daha evvelce Millet Meclisinin gönderdiği metin 
Heyeti Umumiyede kabul edilen metnin aynı
dır. Bir yanlışlık yoktur. 

VASFI GERGER (Cumhuriyet Senatosu 
Urfa Üyesi) — Yanlışlık Riyaset Divanınca ya
pılmıştır, bundu ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel ifade ettim, Birleşik Toplantı Başkanlığı ve 
Birleşik Toplantı Umumi Heyeti Cumhuriyet Se
natosunca yapılmış müzakere ve bunların nihai 
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şeklini alan metin üzerinde her hangi bir tadi
lât yapmıik, yanlışlık yaptı demek imkânına sa
hip 'değildir. Biz sadece durumu tesbit ettik. 
Bu tesbitte Cumhuriyet Senatosunda yapılmış 
olan müzakereler neticesinde alınan nihai şek
liyle bize olduğu gibi intikal etmiştir. Biz Ibu-
nu tesbit etmiş durumdayız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu 13 ncü 
madde üzerindeki müzakerelerin earalhatini tek
rar ediyorum. 

Sayın özarda, Sayın Baydur, Saym Erde-
mir, Komisyon, Saym Zeytinoğlu, Saym öz-
oğul, Sayın Gerger ve tekrar Komisyon konuş
muşlar ve bir kifayet önergemi gelmiştir. 

Son sözün, milletvekilinin olması hasebiyle, 
başka söz istiyen var mı? Diye soruyorum. Bu
yurun Sayın özarda. 

REŞAT HZARDA (Aydın Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, evvelce yaptığım konuş
madan, tek bir kelime ve cümleyi tekrarlama
dan bir tek noktaya dikkat nazarlarınızı çek
mek isterim. Bu kabul edilen Siyasi Partiler 
Kanununun bâzı maddeleriyle bugün siyasi par
tilere seçimlerde akeağı reyler nisbetmde 500 bin 
liradan 3 - 3,5 milyon liraya kadar senelik bir 
tahsisat verilecektir. Buna ait maddeler kabul 
edilmiştir. Şayet kanunda siyasi partilere mad
di yardım diye bir tahsisat mevcudolmasa idi 
vatandaşın teberruu ile yaşamak durumunda 
olan siyasi partilerin hiç olmazsa liderlerini 
'bir miktar tahsisat ye vasıtayla donatmak ve 
takviye etmek yerinde olabilirdi. Ancak her si
yasi partiye ve bilhassa Parlâmentoda anamuha-
lefet partisi olabilecek p:ırtiye milyonları aşan 
bir tahsisat verildikten maada ayrıca o partinin 
liderine Devlet bütçesinden tahsisat verilmesi 
hak, addet prensiplerine ve bugünkü içinde bu
lunduğumuz malî duruma uygun ve müsait de
ğildir. Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, 
her türlü hissiyattan tecerrüdederek istikbali 
uzun vadeli düşünerek, realist hareket ederek 
siyasi partilere verilecek milyonlarca lira tah
sisattan maada ayrıca siyasi parti liderlerine 
tahsisat verilmesini öngören Karma Komisyon 
metnini reddedelim ve realist olan Senato met
nini kabul edelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilen kifayet önergesini oku
tuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeterli
ğini arz ve teklif ederim. 

Tokat Milletvekili 
Reşit önder 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nazmi öz-
oğul, kifayetin aleyhinde. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, Senato Üyesi Vasfi 
Gerger arkadaşımızın açıklaması üzerine bu 
madde üzerinde daha konuşulması icabedeceği 
kanaatindeyim. Çünkü, muhalefet liderine dört 
senede ayrıca, Başbakanın ödeneği mukabili 
olan 72 bin lira para tahsis edilecektir. Ayrıcaı 
Başbakanın yolluk miktarı da buna ilâve edî  
lirse, dört senelik miktarda 100 bin liraya yakın 
muhalefet liderine ayrıca bir para taihsis edi
lecektir. 

BAŞKAN — Sayın özoğul, kifayet. aleyhin
de söz vçrdim size efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Kanaatime 
göre muhlefet liderinin de bu konuda şu kürsü
den fikrinin zabıtlara geçmesi ve ifade edilmesi 
şarttır kanaatindeyim. Bu bakımdan aleyhinde-
yim. Çünkü bu yüzbin liranın muhalefet lide
rine tahsis edileceğine göre bu paranıu verilip 
verilmiyeceği hakkında bilhassa... 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul... (C. H. 
P. sıralarından gülüşmeler) Lütfen efendim, sa
dece kifayet aleyhinde efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla!) — Bu konu 
hakkında daha tartışma ve (bühassa muhalefet 
liderinin bu konuda söz söylemesi icabeder. 
Aleyhindeyim, hürmetlerimle. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA 
(İstanbul Milletvekili) — Seçimlerden sonra 
muhalefet liderinin kim olacağı belli değil. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu 13 ncü maddenin oylanmasına ge
çiyoruz. Buna dair bir önerge var, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasi Partiler kanun 

tasarısının 13 ncü maddesi metindeki oylanır-
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ken açık oya geçilmesini arz ve teklif ederiz. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 

Samsun Üyesi İzmir Üyesi 
Fetohi Tevetoğlu <ömer Lûtfi Bozcalı 

İstanbul Milletvekili Aydın Milletvekili 
Tahsin Demiray Reşat özarda 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Trabzon Üyesi Sivas Üyesi 
Yusuf Demirdağ Hulusi Söyiemezoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi Urfa Üyesi 
Ziya önder Vasfi Gerger 

Konya Milletvekili Konya Milletvekili 
Kadircan Katflı Sait Sına Yücesoy 

Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Kastamonu Milletvekilli 
Cahit Ortaç Hakkı Yılanlıoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Çorum Üyesi Afyon K. Üyesi 

Alâettin Çetin Celâl Tevfik Karasapan 
BAŞKAN — Bu önergede isimleri yazılı ar

kadaşlarımızın isimlerini sırasiyle okuyacağım. 
Kendilerinin burada bulunmaları lâzımdır. Açık 
oylama istiyenlerin açık oylamaya iştirak etmek 
üzere burada bulunması icabeder. 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Sayın 
Fethi Tevetoğlu?.. Burada. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Bozcalı?.. 
Burada. 

M.llet Meclisi Üyesi Sayın Tahsin Demiray?. 
Burada. 

Aydın Milletvekili Sayın Reşat özarda?.. 
Burada. 

Trabzon Senatörü Sayın Yusuf Demirdağ?.. 
Burada. 

Sayın Hulusi Söyiemezoğlu?.. Burada. 
Sayın Ziya önder?.. Burada. 
Sayın Vasfi Gerger?.. Burada. 
Sayın Kadircan Kaflı?.. Burada. 
Sayın Celâl Tevfik Karasapan?.. Burada. 
Sayın Sait Sına Ycesoy?.. Burada. 
Sayın Cahit Ortaç?.. Burada. 
Sayın Alâettin Çetin?.. Burada. 
Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu?.. Burada. 
İsimlerini okuduğumuz arkadaşlarımın ade

di 14 tür. Böyle bir açık oylama talebi Tüzüğe 
göre 15 olması gerekmektedir. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne Milletvekili) — 
Sayın Başkan, eksik olan imzayı ben tekabbül 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın özoğul, sizin imzanız 

burada yoktur, yani imzanızı atmış değilsiniz. 
Bu talebiniz mümkün değJdir. 

Arkadaşlarım,. 14 imza ile verilmiş olan 
önerge, 15 imza ile olmadığı, yani bir noksan 
imza olduğundan açık oylama için kâfi aded 
talep vâki olmamıştır. Bu itibarla işari oyla 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Karma Komisyo
nun metnini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu metnini okutu
yorum. 

Oejıel Başkan 
MADDE 13. — Parti genel başkanı, parti 

tüzüğüne göre seçilir. 
Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. 

Parti adına dâva açma yetkisi ve dâvada husu
met yetkisi, genel 'başkana veya ona izafeten 
bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün 
göstereceği parti mercilerine aittir. 

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

Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yeri
ne getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasın
da/ yardımcılık veya vekillik etmek üzere, genel 
başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya ge
nel sekreter gibi adlarla gerekli gördüğü sayı
da yardımcı mercileri öngörebilir. Bunların 
ne suretle seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partiler arasın
da Millet Meclisinde 45 ten •ÜZ olmamak üzere 
en fazla milletvekiline sahibolan partinin genel 
başkanına, anamuhalefet partisi lideri sıfatiyle, 
Devlet Protokolünde Başbakandan conra ve 
Bakanlar Kurulunun diğer üyelerinden ence 
yer verilir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partilerin Mil
let Meclisinde sahiboldukları milletvekili sayısı 
kırkheşten fazla ve sayıca eşitse, son milletve
kili genel seçimlerinde aldıkları muteber oy sa
yısı tercih sebebi olur. Bu oylar da eşitse, ara
larında kur'a çekilir. 

Anamuhalefet partisi liderine ayrılan resmî 
taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Baş
bakana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kul
lanılmasına dair kanuni kayıtlamalar uygulanır. 

BAŞKAN — Şimdi bu metni oylarınıza su
nuyorum. - Cumhuriyet Senatosu metnini -
Bu metni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Efendim, İç
tüzüğün 109 ncu maddesi gereğince, diğer mad
delere uyarak rakamla yazılmış «45» in yazı 
ile yazılması için bir takrir arz ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kabul 
edilen bu metinde, diğer madde metinlerine 
uygun olarak rakamla yazılmış olan «45» in 
yazı ile yazılmasını, 109 ncu madde gereğince 
komisyon sözcüsü teklif etmektedir. Buna ait 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının diğer maddelerindeki sisteme uyu

larak kesinleşen metindeki «45» rakamının 
harfle yazılmasını İçtüzüğün 109 ncu maddesi 
uyarınca arz ve teklif ederim. 

Karma Komisyon Sözcüsü 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN— önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Metinde rakamla yazılmış olan 45, yazı ile yazı
lacaktı:*. 

Biraz evvel ifade ettiğim 109 ncu madde, 
Millet Meclisi Tüzüğünün 109 ncu maddesidir. 
Birleşik Toplantı İçtüzüğü Millet Meclisi İç
tüzüğüne atıf yapmaktadır, bu sebeple bir ra
kam ifade edilmiştir. 

Grup İçyönetmeliği 
MADDE 19. — Bir partinin grup içyönet

meliği, grupun ilk kuruluşunda, partinin mer
kez karar organı tarafından geçici olarak ya
pılır. Bu geçici içyönetmeliğin, partinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu üyeleri tam
sayısının salt çoğunluğuna eşit üyenin imzaları
nı taşıması şarttır. İçyönetmelik, daha sonra, 
ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu ge
nel kurulu tarafından değiştirilebilir. 

Grup içyönetmaliğlnln parti tüzüğü ve pro
grama aykırı hükümler taşımaması gerek
lidir. 

Grup içyönetmeliğinde, partinin Yasama Mec-
lislerindeki gruplarının aynı partinin organları 
olarak ahenk ve işbirliği içinde çalışmalarını 
sağlayıcı tedbirler hükme bağlanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyenî 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Karma Komisyonun met
ni 19 ncu madde olarak kaıbul edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena

tosu Millet Meclisinden gelen metni aynen ka
bul ettiği için madde metni kesinleşmiş, yalnız 
vâki tay ve ilâveler dolayısiyle numaralarında 
bir değişiklik vâki olmuştur. Bu sebeple bu 
maddenin metni kesinleşmiş, sadece 20 nci mad
de olarak- düzeltilmesi icabetmektedir. 

Bu husustaki madde numarasmdaki tashi-
hatı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 20 nci madde olarak tashih ve ka-
bcl edilmiştir. 

21 nci maddede de buna benzer bir durum 
vardır. Bunu aynen okuyorum : «Millet Mecli
sine o 21 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 20 nci 
madde olarak ayın muhteva ile kaibul edilen 
metin kesinleşmiş olup, bu numara altında yer 
alacaktır.» Burada da madde kesinleşmiştir, 
yalnız numarası 21 olarak tashih edilecektir. 
Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 22 nci maddeyi okutuyorum. 
Grup başkanı 

MADDE 22. — Partinin genel başkanı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu ile üyesi bulundu
ğu Yasama Meclisindeki grupun da başkanıdır. 

Partinin genel başkanı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi değilse, grup başkanlıkları 
konusu, parti tüzüğüne uygun olarak grup iç-
yönetmeliğiyle düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istlyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Millet Meclisinin 23 ve Cumhuriyet Senato
sunun 21 nci madde olarak aynı muhteva ile 
kabul ettikleri metin kesinleşmiş olup, 'bu nu
mara altında yer alacaktır.» diyor Karma Komis
yon. Sadece numara 23 olacaktır. Bu hususu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddede de sadece madde numarasın
da değişiklik vardır, numara 24 olacaktır. Bu 
hususu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddede sâdece madde numarasında 
bir değişiklik vardır. Madde numarası 25 ola
caktır. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Mecliıi met
ninde mevcudolan 26 nci madde Cumhuriyet Se-
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natojunca tayyedilmiştir. Karma Komisyonunuz 
da bu tayyı tavsiye etmektedir. Evvelâ Millet 
Meclisinin kabul ettiği 26 nci maddeyi okutuyo
rum. 

Grup kuramıyan partilerin disiplini 
MADDE 26. — Grup kurma hakkına sahi-

bolmıyan siyasi partilerin yasama meclislerin
de parti disiplinini nasıl sağlıyacakları, parti
nin merkez karar organınca düzenlenir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin tanzim ettiği 
bu metni, Cumhuriyet Senatosu tayyetmiştir. 
Karma Komisyonunuz da bu tayyı kabul etmiş 
ve Heyeti Umumiyeye tavsiye etmektedir. Bu 
tayym tavsiyesi hususunu kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş, 26 nci madde metin
den çıkarılmıştır. 

Şimdi metni kesinleşmiş olup numarası 26 
olarak düzeltilmesi tavsiye edilen bu maddenin 
numarasının 26 olarak düzeltilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

G nci bölüm ve başlık kesinleşmiştir. 27 nci 
maddede de bir numara tanzimi dolayısiyle 
madde numarasının 27 olarak kabulünü oyunu
za sunuyorum. Kahul edenler... Kahul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddede de aynı durum mevzuuiba-
histir. Madde numarasının 28 olarak kabulü
nü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci bölüm ve başlığı kesinleşmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi met

ninde olmıyan bir maddeyi Cumhuriyet Senato
su ilâve bir madde olarak kabul etmiştir. Kar
ma Komisyonumuz bu metni tavsiye etmiyor ve 
böyle 'bir maddenin ilâvesine taraftar olmadığı
nı raporunda tebarüz ettirmiştir. Bu madde 
hakkında Sayın Reşit Ülker söz istedi.. Sayın 
Ekrem özden siz de bu madde ile ilgili mi söz 
istiyorsnuz? 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu is
tanbul Senatörü) — Eski 30 ncu madde ile il
gili efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, söz alan
ları sıra ile okuyalım : 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuubahis ilâve 
madde hakkında sıra ile Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Rüştü özal, Sayın Ekrem Özden söz iste-
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mislerdir, ismini okuduğum arkadaşlarımdan 
ayrıca sıra ile Reşat özarda, Sırrı Atalay, 
Sakıp önal, Ömer Lûtfi Bozcalı ve Fahir Gırit-
lioğlu arkadaşlarımız söz istemişlerdir. Muhte
rem .arkadaşlarım, 'bundan daha evvel halli. 
gerekli bir husus vardır. Bu maddenin müzake
recine münhasır olmak üzere 'beş dakika ile 
tahdidedilen konuşmaların 15 dakikaya çıkarıl
ması istenmektedir. Muhterem arkadaşlarım, bu 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının en önemli ve heıüalde tartışılma

sında fayda olan (Cumhuriyet Senatomu Mad
de 27) önseçim, konusuna ait konuşmalara mün
hasır olmak üzere konuşmaların 15 dakikaya 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saygıları
mızla. 

Konya Milletvekili istanbul Milletvekili 
Rüştü Özal Ekrem özden 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel Yüksek Heyetiniz tasarının tamamına şâ
mil bütün maddeler hakkında konuşmaların beş 
dakika ile talhdidi hakkında bir karar almıştır. 
Kısa bir zaman sonra Yüksek Meclise bunu 
nakzeden ikinci bir karar teklif etmeye imkân 
yoktur. Bu sebeple önerge hakkında muamele 
yapmıyorum. 

Şimdi söz £irası yine 'Sayın Reşit Ülker'in
dir, buyurun. Sayın Balım siz de mi söz istiyor
sunuz? 

ALI İHSAN BALIM (İsparta Milletvekili) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Kaydedelim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlar, bu madde Siyasi Parti
ler Kanununun en önemli ve en çok üzerinde 
durulan ve belki de en çok beğenilecek demok
ratik maddelerinden birisidir, önseçimle ilgili 
olan maddedir. 

Hepinizin malûmu olduğu veçhile, Hükü
met tasarısında önseçim movcut idi ve 'beş da
kika tahdidi dolayısiyle okuyamıyorum, iki 
sayfa yalnız önseçimin parti içinde nasıl de
mokratik hayatı gerçekleştirec3ğini 'anlatmakta 
idi. Maalesef bu metin Millet Meclisinde bir 
veya iki rey farkı ile - bendeniz de savunmasını 
yaptığım için biliyorum yakından - reddedilmiş 
fakat bu seçimlerle hiç alâkası yok, Muhterem 
Senatoda önümüzdeki yıllarda tatbik edilmek 
üzere, önünüzdeki yıllarda gerekli kanun çıka-
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rıldıktan sonra tatbik edilmek üzere konmuş
tur. Bu yerindedir, nitekim, Geçici Komis
yona Senatodan gelen metin gittiği zaman sayın 
Komisyon Sözcü:ü Coşkun Kırca arkadaşımız 
bu kürsüden kendisinin de bütün kalbi ile bera-
be:* ;bu önseçime taraftar olduğunu ve Karma 
Komisyonda bunu savunacağını beyan etmiş idi. 
Bir defa değil birkaç defa etmiş idi. Fakat 
bendeniz bu Karma Komisyonun altındaki im
zalarda Coşkun Kırca arkadaşımın muhalefeti
ne rastladım. Herhalde bunun 'bizim anlıyama-
dığımız çok ince, teknik içtüzük sebeplerinden 
ileri geldiğini kıymetli arkadaşım izah edecek
lerdir. Fakat bendenizin söylemek istediği şu
dur : Bu önseçim, bu seçimde tatbik cdilmiye-
eek, bundan sonraki seçimlerde tatbik edilecek 
ve bu tatbikat neticesinde de bugün bütün par
tilerde muayyen yoklamalarla, muayyen usul
lerle tarafların ve hiziplerin çarpışması ile 
meydana gelen yoklama kurulları yerine, en 
demokratik bir usul, bütün partililerin katıl
dığı yoklama kurulları meydana çıkacaktır. 
Bütün bu işlerle gerekli taktikler, usuller ve 
metotlar bir anda ortadan kalkacak ve hakika
ten millete hizmet eden teşkilâtta veya Senato
da, Mecliste ve Türkiye Büyük Millet Meclisin
de millete hizmet eden, kendisini kabul ettiren 
insanların seçilmesi imkânı doğacaktır. Bina
enaleyh, istirham ediyorum, muhterem Senato 
gayet yerinde olarak bir metin getirmiştir, bu 
metinde önseçimin ileri kanunlarda yapılması 
tavsiye edilmekte, başka bir şey söylenmemek-
tedir, bu seçimin katiyen 10 Ekimde yapılacak 
seçimle ilişiği yoktur, Cumhuriyet Senatosu 
metninin demokrasiye uygun olduğu inancında
yım, lütuf buyurun, bu metne oy vermek su
retiyle memleketin demokratik hayatında bir 
hamleyi daha yapmak şerefini üzerinize alın 
vo taşıyın. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul Milletvekili) — Sayın Reşit 
Ülker arkadaşım nâçiz şahsımı işhadetmek 
lûtfunda bulunmadan önce Millet Meclisinde 
Millet Meclisi Geçici Komisyonu olarak yaptı
ğım konuşmanın metnini taypten dinlemiş ol
saydı, biraz evvel bana atfen bu sözleri söyle
mezdi. Buyurdunuz ki, Sayın Reşit Ülker 
Geçici Komisyon sözcüsü olarak bendeniz Kar-
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ma Itomisyonda Senato metninin kabul edilece
ğini veyahut, kabul edilmesi için gayret sarf 
edeceğime söz vermişim. Hayır efendim, verme
dim, komisyonda da vermedim, hiç bir yerde ver
medim. Bu şekilde konuşma hakkını Sayın 
özden, size tanımıyorum, ortada zabıtlar var
dır, aramızdaki ihtilâfı halleder. 

Söylediğim sözü burada tekrar edeyim : 
Yedekler konusunda «11 ve ilçe yönetim kurul
larında Karma Komisyona üye seçilirsem, bu 
yolda çalışırım» diye söz verdim. Geçici Ko
misyon sözcüsü sıfatiyle Karma Komisyonu 
Millet Meclisi huzurunda ilzam edecek hiçbir 
taahhütte bulunmadım, bulunamazdım. Ayrıca 
Karma Komisyona üye seçildiğim takdirde şah
san bu yolda gayret sarf edeceğim hususunda 
da zabıtalarda hiçbir ifadeye, hükme raslıya-
mazsmız. Söylediğim şey sadece şu idi : «Ben 
prensip itibariyle bütün partilerin önseçime ka
tılmasına taraftarım, bu şahsi görüşümdür.» de
dim. öyle dedim. «Ancak, dedim, bunun tan
zimi yolu Senatonun yaptığı gibi bir prensip 
maddesi koyup bunun tatbikat hükümlerini 
koymak üzere, kanun vâzıı şayet kayıtsız ve 
şartsız kanun yapmak hakkına sahip ise, hiç
bir suretle bağlamayın, istikbale matuf bir atıf 
hükmü koymuş, tatbikat hükümlerini koyma
mıştır. Karma Komisyon şayet önseçim pren
sibine mütaallik Senato metnini kabul ederse 
bunun tatbikatına mütaallik hükümleri de ek
ler, bugünkü sisteme mütaallik hükümleri geçi
ci madde yapar ve şayet Karma Komisyon bu 
yolu seçer, bu suretle huzurunuza gelirse ka
nun ve tedvin tekniğine uygun bir metin gelir. 
Eğer Birleşik Toplantıdaki oylar, Karma Ko
misyon bu yolda hareket edip Senatonun ka
bul ettiği prensibi benimsedikten sonra onun 
tatbikat hükümlerini getirmiş olsun, veyahut 
Senatonun kabul ettiği prensip hükmünü, şimdi 
yaptığı gibi, benimsememiş olup tatbikat hü
kümlerini getirmeye lüzum görmesin. Eğer 
Birleşik Toplantıda muhterem senatör ve mil
letvekilleri topluluğunun oy çoğunluğu bu isti
kamette tecelli ederse, Senato metninin Millet 
Meclisince benimsenmesini istiyen arkadaşları
mız bir şey kaybetmezler, oy çoğunluğunun 
oylarıyla Senatonun metni, velev bir temenni 
hükmü olarak dahi olsa, metne girer, dedim. 
Söylediğim şey bundan ibaretti. Muhterem ar-

Î3.7.1965 0 : 1 
kadaşımın ismimi işhadetmeden Önce ya zabıt
lara bakmalarını yahut en aşağısından nezaket 
ve mücamele icabı bendenize sormak lûtfunda 
bulunmalarını, eğer bir zahmet teşkil etmezse, 
'bir kere ddha istirham ederim, ileri için efendim. 

Şimdi meselenin aslına gelince; muhterem 
arkadaşlar, Karma Komisyonumuzda önseçime 
bütün partililer mi iştirak etsin veya önseçime 
partilerin tüzükleri yolu ile gösterilecek olan 
partililer mi iştirak etsin konusunda bir müza
kerenin esastan açılmasına lüzum görülmemiş
tir. Bunun sebebi şudur : Evvelemirde Senato 
metni kabul edildiği takdirde önümüzdeki genel 
milletvekili seçimlerinde bütün partililerin ön
seçime iştiraki sistemini tatbik etmeye imkân 
yoktur. Nitekim Senato aynı zamanda kabul 
ettiği bir geçici madde ile bu hususu teyidetmiş-
tir. Mademki önümüzdeki genel milletvekili se
çimlerinde bu sistemi tatbika imkân yoktur ve 
Senato metni de bunu böylece müeyyideye bağ
lamaktadır; bu seçimlerde tatbik edilecek olan 
sistem, eskiye nisbetle daha ileri bir sistemdir. 
Adlî denetim altında önseçim - eski tâıbiriyle -
yoklamalar cereyan edecektir. 

Şu halde önümüzdeki genel milletvekili se
çimlerinde adlî murakabe ile yoklamalar yapı
lır, bu Türkiyede ilk defa tatbik edilecek bir 
sistemdir, eğer zamanında bu kanun yetiştirile-
bllseydi önseçimi bütün partililerin iştiraki ile 
tatbik etmekte her müesseseyi ve böylesine ra
dikal bir müesseseyi kurduğumuz zaman, mev-
cudolması melhuz mahzurlar ne olursa olsun, 
yine de demokratik prensipler bakımından fay
da mülâhaza edilebilirdi. Bugün bu faydalar 
mülâhaza edilemez, böyle olunca adlî muraka
be altında yoklamaları tüzüklere göre yapa
lım, adlî murakabe ne netice verecek, ne nok
tada adlî murakabeyi tadil etmek lâzım, ne 
noktada ilerletmek, geliştirmek lâzım, ne nok« 
tada tashih etkem i âzım; bunları da görelim. 
önümüzdeki Meclisler hükümrandır, gerek 
Yüce Senatonun ekseriyeti, gerek Millet Meclisi 
ekseriyeti önseçime bütün partililerin iştirak 
etmesi yolunda tecelli ederse, hiç değilse adlî 
murakabe ile ilk defa yapılacak yoklamalardan 
alınacak dersler de dikkate alınarak o zaman 
teklifler, tasarılar gelir ve o zaman mümkün 
mertebe aksaklıklar bertaraf edilmek suretiyle, 
bu ekseriyetin istediği istikamete, şayet ekse-
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riyet Önseçime 'bütün partililerin iştiraki şek
linde tecelli ederse bu müesseseyi tanzim etmek 
imkânı hâsıl olur diye düşünmüştür Karma Ko
misyonumuz. 

Şrmdi muhterem arkadaşlarım, Senatonun 
27 nci maddesinin 'hukukî mahiyeti nedir? Se
natonun 27 nci maddesini okuyalım : «önseçim: 
Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği için yapılacak seçimlerde gösterecekleri 
•adayların, her seçim çevresinde parti seçmen 
kütüğüne kayıtlı bulunan bütün parti üyeleri
nin katılabilecekleri bir önseçimle tesbit edilir. 
Bu husustaki esaslar, Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ve Milletvekilleri Seçimi kanunlarında 
'belirtilir.» 

Arkadan gelen ve muhteva itibariyle kesin
leşmiş olan sadece numarasının tanzimi bahis 
mevzuu olan metini de okuyorum ki, Senato 
tarafından aynen kabul edilmiştir : «îl yokla
maları» dendikten sonra matlapta hüküm şu
dur ; «Siyasi partiler, T. B. M. M. üyelikleri 
için yapılacak seçimlerde gösterec3kleri aday
ları, parti tüzük ve yönetmeliklerine göre tes
bit edecekleri üyelerinin katılmasiyle seçim ku
rullarının denetiminde yapılacak bir önseçim 
sonucunda seçerler.» 

Bu, bir geçici madde, iştirak edilmemiştir 
Senatoca bir anamadde olarak kabul edilmiş
tir. Bunun geçici madde olduğunu, bir başka 
geçici maddeden anlıyoruz arkadaşlar. Hiçbir 
kanunda anamadde olarak tedvin edilmiş bir 
maddenin geçici bir madde olduğu bir geçici 
madde ile tesbit edilmemiştir. Bu sebeple böyle 
bir kanunun Türiye Cumhuriyeti taknin tari
hinde mevcudolmadığını belirtmek mecburiye
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Senatonun 
kabul ettiği metnin üzerinde duralım. Ne de
niyor : (Bu husustaki esaslar Cumhuriyet Se
natosu üyelpri ve Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunda belirtilir.) Evvelâ, Karma Komisyonu
nuzun kanaatince bu husustaki esaslar madem
ki Senatonun bir defalık kabul edilmesine mü-
taallik kabul ettiği tüzüğün derpiş ettiği par
tililerin iştiraki ile adlî murakabe altında ya
pılacak olan önseçimlere mütaallik tatbikat hü
kümleri bu kanunda yer almıştır, niçin bu 
prensip hükmünün gerektireceği tatbikat 'hü
kümleri Cumhuriyet Senaıtosu ve Milletvekille-
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ri Seçimi Kanununda yer alır, bunu izah et
meye de mantıkan imkân yoktur. Bunun doğ
ru olduğunu, mümkün olduğunu Ebulûlâ Ho
camızın dediği gibi, «Zevki hukukîmizi her na
sılsa okşıyacağı» kabul edilse daJıi, o zaman ıbu 
hüküm kanunda yeri olmaması gereken bir te
menni hükmünden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlarda temenni 
hükümlerine yer olmaz, olamaz. Bunu iki şe-
yo benzetenler vardır. Birisi : Bâzı arkadaşları
mız derler ki, Anayasada bilfarz, (Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri serbesttir ve izne tabi değil
dir.) dendikten sonra, (Toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hürriyeti bir kanunla düzenlenir.) 
deniyor. Şu halde burada da, «Bu husus Cum
huriyet Senatosu ve Milletvekilleri Seçimi Ka
nunu ile düzenlenir.» demekte ne mahzur vardır? 
Burada çok büyük fark vardır. Bu arkadaşları
mız hukuk kuralları hiyerarşisi nazariyesinin 
icaplarını unutmaktadırlar. Anayasa hukuk ku
ralları hiyerarşisinin teşkil ettiği piramidin en 
başında yer alır. Kanunlar ondan sonre yer 
alır. Kanunların bu sebepten dolayı Anayasa
ya uygun olmaları mecburiyeti vardır. Halbu
ki, muhterem arkadaşlarım, kanunların, kanun
lara uygun olması mecburiyeti diye bir şey 
yoktur. Bunu kabul etmek, Meclisin kanun 
vâzıı olarak tam bir serbesti ile kanun yapması 
'hakkını takyide uğramadığını kabul etmektir 
ki, bunu, Anayasa ile teşriî uzvun vazifesiyle, 
bünyesinin özü ile bağdaştırmaya imkân bulu
namaz. 

Biran için bu temenni hükmünün kanunlaş
tığım farz edelim; bunun bir hukukî müeyyide
si olabilir mi? Olamaz. İleride teşekkül edecek 
Meclis, üç şeyden birini yapabilir. Ya», bu te
menniye riayet eder ve tatbikat hükümlerini 
getirir veyahut, bu temenniye riayet etmez. 
Nasıl etmsz? Bunun da iki şekli vardır. Bu 
maddeyi olduğu gibi kaldırabilir veyahut hiç
bir tasarrufta bulunmaz, bu madde olduğu gibi 
kalır, tatbikat hükümleri burada yer almadığı 
cihetle «o prensip hiçbir zaman tatbik edilemez» 
vasfını taşımaya j devam eder. Şu halde görü
lüyor ki; Cumhuriyet Senatosunun metninde 
'bu hükmün yer alması kanun vâzıını asla tak-
yidetmiyeceği için hiçbir müeyyide, hi'çbir hu
kukî netice doğuramıyacak bir hükümdür. Ka
nunlarda hukukî netice doğuramıyacak hüküm
lerin yer alması İesin olarak kanun tedvini tek-
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niğine, prensiplerine aykırı bir husustur. 

Şimdi Anayasada yer alıyor. Anayasada 
eğer bir teşriî uzuv Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanununu çıkarmazsa, mesul olur. Ana
yasanın ibir emrini yerine getirmez. Anayasa
nın emrini yerine getirmiyen, temel hak ve 
'hürriyetlerin birini Anayasa emrine rağmen tan
zim etmiyen teşriî uzuvlar âmme hukuku pren
sipleri dairesinde ve Anayasamızın başlangıç 
kısmında yer alan hükümler dairesinde elbette 
mo:ul olurlar. Ama burada durum böyle değil
dir. Bir kanun ile başka bir kanunu takyidet-
mek hakkı kanun vâzımın dahi değildir. Ka
nunları ve kanun vâzımı takyidetmek hakkı sa
dece Anayasanındır. 

Bunun gibi, bâzı arkadaşlarımız demekte
dirler di, birçok kanunlarımızda falanca hük
mün tatbikatı çıkarılacak bir tüzük veya yö
netmeliğe bırakılıyor, esaslar vaz'ediliyor, tü
zük ve yönetmelik bunları tanzim eder, deniyor. 
Binaenaleyh, bu hüküm de buna müşabihtir. 
Hayır, buna da müşabih değildir. Yine hukuk 
kuralları hiyerarşisi teorisinden hareket etmek 
lâzımdır. Tüzük, yönetmelik hukuk kuralları 
hiyerarşisinde kanundan sonra gelir. Nasıl ki, 
Anayasa vâzıı kanunda 6ir hususun kanunla 
tanzimini emredebiliyor ise, vâzıı kanun da bir 
kanunla icra organına bir hususun tüzükte ve
ya yönetmelikte tanzimini emredebilir. Emret
mesi hile zaten tüzük ve yönetmelik çıkarmak 
idarenin hakkı d .r. Her hal ve kârda eğer vâzıı 
kanun bir kanunla bir tüzük veya yönetme
lik çıkarılmasını emretmlşse o tüzük ve yönet
meliğin çıkarılmaması dolayısiyle kanunda yer 
alan prensiplerin tatbik edilmemesi halinde bu
nun hukukî müeyyidesi vardır. Fransız Şûrayı 
Devletinin de kabul ettiği gibi bu takdirde va
tandaşların Şûrayı Dovlete müracaat ederek 
tam kaza dâvası açmak hakları yani tazminat 
istemek hakları vardır. Halbuki, kanun vâzıı 
bir kanunla diğer istikbalde çıkacak bir kanu
nun hükümlerini tesblt etmeye kalktığı zaman 
'bunun hiçbir hukuki müeyyidesi mevcut değil
dir arkadaşlarım. Çünkü kanun vâzımın bir 
kanun ile takyidetmeye imkân yoktur. Bu böyle 
olduğuna göre asla, «Karma Komisyon önseçi
me bütün partililerin önseçime iştirak etmesi 
fikrinin aleyhindedir.» diye bir tefsirde bulu
nulmamasını istiıham ederim. Karma Komisyon | 
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I :bu hususu esasından müzakere etmeye lüzum 

görmemiştir. Çünkü, tekrar ediyorum, önümüz
deki milletvekili seçimlerinde bu uygulanamıya-
caktır, Senato metnine göre dahi uygulanamı-
yaoaktır. Şu halele Karma Komisyon kanun 
yapma siyaseti bakımından, maslahat bakımın
dan, adlî murakebe ile yapılacak yoklamalar
dan alınacak dersler elimizde olduktan sonra, 
bu hususun daha iyi, daha mükemmel şekilde 
tanzim edilebileceği mülâhazasına erişmiştir. 
Bundan dolayı da ayrıca bu hususu tanzime lü
zum görmemiştir. Böyle olunca da kanunlarda 
hiçbir hukukî müeyyide getirmiyen, hiçbir hu
kukî neticesi olmasına imkân olmıyan, hattâ 
vâzıı kanunu kanunla takyide kalkışmak gibi 
teşriî uzvun vazifesinin özüyle bağdaşamıyan 
bir 'temenni hükmünün yer almasını kanun tek
niğine aykırı gördüğü için, Senato metninin 
kanun metninde yer almamasını tavsiye etmek 
durumunda kalmıştır. 

Tekrar arz ediyorum arkadaşlarım; Senato 
metni kabul edildiği takdirde aynı mücadelele
rin burada yeniden verilmesi iktiza edecektir. 
O zaman ekseriyet şu şekilde tecelli eder, bu 
şekilde tecelli eder, o şekilde tecelli edecek ek
seriyetin ne istikamette olacağını bugün bizim 
bir kanunkı tesblt etmemize imkân yoktur. Hu
kukî imkân da yoktur, amelî imkân da yoktur. 

Bu bakımdan bu maddenin metinde yer al
maması hususundaki Karma Komisyon tavsiye
sinin kabulünü ve zannediyorum, ilk defa ola
rak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında hiç
bir şekilde emsali bulunmıyan bir temenni hük
münün yer almasına meydan verilmemesini arz 
ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Sayın 
özard;» bir önerge ile 5 dakika ile kayıtlanma 
hükmünün komisyon sözcülerine de şâmil oldu
ğunu ifade ediyor. Şimdiye kadar bu yolda hiç
bir tatbikatımız olmamıştır. Esasen önergede de 
böyle bir husus yoktur. Bu sebeple sadece ha
tipler içindir, Hükümet ve komisyon için bu 
tahdit tatbik cdilmiyecektir. 

Buyurun Sayın özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya Milletvekili) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; Siyasi 
Partiler Kanununun belki bir gayesini de si
yasi ahlâkın tesisine yardımcı olmak anlamın
da kabul etmek mümkündür. Siyasi ahlâkın te-

| sisi suretiyledir ki, ancak millî iradenin tam 
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olarak tezahürü mümkün hale gelebilecektir. 
Ben samimî bir itirafla söylemek isterim ki, bu
günkü usuller tahtında seçilmiş olan senatör ve 
milletvekillerinde millî iradenin tam olarak te
celli ettiğini iddia edebilmek mümkün değildir. 
Bunu ıslah etmeye mecburiyet vardır. Siyasi 
Partiler Kanununun en mühim gayelerinden 
birisi de bu olmak gerekirken, maalesef görü
yoruz ki, Siyasi Partiler Kanunu hedefinden 
taşarak, hedefini aşarak genel merkezlere fazla 
kuvvet, zararlı şekilde fazla otorite sağlamak 
yönüne tevtcüh etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun gerek
çesinde de yazılıdır ki; milletin iradesi ancak 
siyasi partiler k.^naliyle tezahür edebilir, tecelli 
edebilir. Millet Meclislerine ancak siyasi par
tiler yoluyla milletin arzuları intikal eder ve o 
yoldan kanunlaşır, kırar altına alınır. 

Millet Meclisinin bundan evvelki kendi ara
sında bn Senato tarafından ilâve edilmiş olan 
27 nci maddenin müzakeresi sırasında sayın 
sözcü arkadaşımız, Millet Meclisinin sözcüsü 
olan arkadaşımız, gayet rahatlıkla o maddeyi 
ö gün için kurtarabilmek üzere hakikaten bir
takım beyanlarda bulunmuştur. Burada konu
şan arkadaşlarımız, «27 nci maddenin prensibi
ni kabul edelim, icabediyorsa ondan sonraki 
maddeleri de 27 nci maddenin mânasına paralel 
hale getirebiliriz.» dedikleri halde 27 nci mad
deyi kâh Türkçe değildir diyerek, kâh Yüce 
Senatodaki müzakerelerin esas gerekçesini bilme
den, ceffel kalem reddi şeklinde, âdeta Mec
lisi zorlamış bulunmaktadırlar. Bugün de görü
yoruz ki, 27 nci maddenin esasına saym Karma 
Komisyon sözcüsü de muhalefet edememektedir. 
Ama pratik faydası olmıyacağjndan bahsetmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz Anayasamızın 
57 nci maddesi gereğince, yukarda arzına çalış
tığım ve 57 nci maddede sarahaten 3 ncü bölüm 
halinde Siyasi Partiler Kanununun maksadı
nın açıklanması karşısında, bu yönde gerekli 
olan siyasi ahlâkın ve hakikaten millet iradesi
nin tam olarak tecellisi için hükümler neler ise, 
bu anakanunda elbette koymaya mecburuz. Bu
nun dışında bir başka kanunla, bu işin tedvini
ni beklemek hayal olur, yeri burasıdır. Tü-
züklerdeki esaslar kabul edilecektir, diyoruz. 
57 nci maddede parti tüzüklerini, nasıl çalı-
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nacaklarını söylüyor. Seçimin tam olarak, doğ
rudan doğruya yine Anayasanın emrettiği şekilde 
millet iradesi ile bir yapabilmesi için gerekli 
görülen hükmün bur:da yer alması bu seçimler 
için pratik bir fayda sağlamıyor diye bundan 
yoksun kılmak hatalı bir düşünüşün ta kendisi 
olur zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar biz 
genel merkezlere hakikaten tehlikeli olabilecek, 
zararlı olabilecek yetkiler verdik. Bir merkez 
kontenjanı tanıdık. Aslında müdafaa edilebilir, 
ama, tatbikatı ile hatalı olduğunu bilmekteyiz. 
Bunun yanında her hangi bir yoklamaya itiraz 
vâki olduğu zaman, daha doğrusu genel merkez
lerin yoklamayı tesbit edebilmesi gibi son de
rece tehlikeli bir madde kabul ettik. Benim an
ladığıma göre, Türkiye'de itiraz edildiği zaman 
dikkate almmıyac:ık her hangi bir yoklamanın 
unsurları, yani delegeleri olduğu iddia- edilemez, 
vardın, denemez. Mutlaka itiraz edildiği zaman 
bo^uklbilece'k ve genel merkezlere yetki aktarıl
mış olacaktır. Genel merkezlere k:ıyıtsız ve şart
sız verdiğimiz ödenek yine gsnel merkezin lü
zumundan fazla bir otorite sağlamasını mümkün 
kılmaktadır. Biz bir taraftan genel merkezle
rin otoritesini zararlı hale getirmiyelim gayret 
ve çabası içinde iken, diğer yandan da yokla
maları. çok az sayıdaki ve nasıl seçildiği tam 
mânasiyle belli olmıyan insanların eline bırak
mak suretiyle yine de millî iradeyi tezahür et
tiremeyiz muhterem arkadaşlarım. ' (Gürültüler) 
(Bravo sesleri) Buraya gelen insanın millel 
tarafından seçildiğine dair şüphesi olmaması iâ-
zımgelir. Binaenaleyh bu yakın seçimlerde pra
tik faydası yok diyorsak Yüce Senato geçici 
bir madde ile bunu temin etmiştir. Mutlak 
faydasını gördüğümüz hükmün mutlak olarak 
bu tasarı içinde yer alması lâzımgeldiğine göre 
Yüce Senatonun kabul etmiş olduğu 27 nci 
maddeyi Yüksek Heyetinizin de kabul etmesini 
istirham ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet Senatosu is

tanbul Üyesi) — Sayın Baskım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

Partiler Kanununun en mühim maddesini 
müzakere ediyoruz. Bu madde, Millet Meclisi
nin 30 ncu maddesi, Senatonun 27 nci madde
sidir. • 
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Dâva şudur : Millet Meclisinin maddesi Tür

kiye'deki 'bütün partilerin kendi tüzüklerinde 
mevcut bulunan kayıtlara göre önseçim yapa
cak, Senatonun maddesi Türkiye'de seçime gi
recek partilerin namzetlerini, adaylarını o par
tilerin kütüklerinde kayıtlı olan bütün parti
lilerin oy vermesi suretiyle yapacak. Bu iki fi
kir şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinde çar
pışıyor. 

Çok kıymetli arkadaşlarım; dâvamız şudur: 
Türkiye'de bir seçim yapıyoruz, Türk vatan
daşı bu seçime giriyor. Bu seçimin birincisini 
yapacağız partiler arasında. Partiler kendi 
adaylarını ne şekil ve ne suretle tesbit etsinler? 
Bu en önemli bir meseledir. Partiler kendi ara
larında bütün kütüklerine kayıtlı şahıslaırdan mı 
adaylarını seçsinler, yoksa her mahallede bulu
nan partiler bir araya gelip, her yüz kişiye bir
kaç kişi olarak partilinin getirdiği heyetler mi 
seçsin? Dâva buradadır. 

Biz 'diyoruz ki, Türkiye'de hakiki hâkimi
yetin, halk hâkimiyetinin tesbit edilebilmesi 
için, partiler içinde güzide insanların seçlebil-
mesi için, partiler içinde hak ve adaletin tesis 
edilebilmesi için, partiler içinde Anayasa hü
kümlerinin esprisine uygun bir seçim yapılabil
mesi için ancak ve ancak parti kütüklerinde 
kayıtlı olan vatandaşların kendi adaylarına oy 
vermesi suretiyle tesbit edeceklerine inanmış 
bulunuyoruz. Bunun mücadelesini senelerden 
beri yapıyoruz. Belki burada dâvayı kaybede
riz, ama mücadelemiz esasladır, haklıdır, kanu
na ve hakka istinadediyor. Bundan asla dön
meyeceğiz arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Kıymetli arkadaşlarım, Anayasanın 67 nci 
maddesi, yine aynı kanunun 71 nci maddesi 
milletvekilleri ve senatörlerin seçimlerinde uy
gulanacak esasları tesbit etmiştir. Burada «Ge
nel oyla seçim yapılır.» diyor. Genel oyla se
çim yapılmak ne demektir? îki dereceli mi seçim 
yapacağız? Hayır o kalkmıştır, tarihe karış
mıştır, iki dereceli seçim yok, bir dereceli se
çim var. Bir kanun getiriyoruz, o kanunda 
partiler arasında bir secim yapmak istiyoruz. 
Bu seçimde uygulıyacağımız esas Anayasanın 
esprisine uymak lâzımdır. Anayasa tesbit et
miştir, «tki dereceli seçim yoktur, genel se
çim vardır.» Genel seçimde, partiler arasında
ki ilk yapılacak yoklamaya mademki önseçim 
diyorsunuz, o halde bu önseçimde Anayasanın 
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gösterdiği kaidelere uyarak tedvin edilecek bir 
kanunla mümkün olabilir. Aksi halde Anayasa
ya uymamış oluruz .arkadaşlar. 

Şimdi burada muhterem Karma Komisyon 
rGzcüsü bâzı mütalâalar beyan ettiler. «Temen
ni maddeci olmaz.» buyurdular. Daha geçen gün 
Millet Meclisinden ve Senatodan çıkan Devlet 
Memurları Kanununun muayyen bir maddesin
de temenni maddesi vardır. Sayın Kırca ona 
rey verdi. Nasıl temenni maddesi olmazmış?.. 
Buna göre hepisinde var. Atıflar her kanun
da mevcuttur. Müsaade buyursunlar da arka
daşlar, hepimiz vazife gören arkadaşlarımız 
kadar kanun bilgisine sahibolalım, inhisar yap-
mıyalım arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi muhterem söz
cüye burada Millet Meclisi komisyonunun söz
cüsü olarak bu kanunun Senatodan geldikten 
sonraki müzakeresinde nasıl temennilerde bulun
duğunu ve Millet Meclisinde nasıl vaitlerde bu
lunduğunu zabıtlar gösteriyor. Okumayacağım, 
kendisi okusun ve sözlerini bu kürsüden geri 
alsın. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu ifadeleri 
oradaki ifadeleri nnkzetmlştir. 

BAŞKAN — Müddetiniz tamam olmuştur 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Çok teşek
kür ederim. Zaten bağlıyorum. 

önseçimin kabul edilmesini candan, yürek
ten sizlerden rica ediyorum. Bu T. B. M. M. nin 
en büyük başarısı olacaktır arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun saym sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım; istediğim zaman konuşmak, İçtü
züğün bana tanıdığı bir haktır. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, esas hakkında 
mütalâanızı beyan ediniz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; çok heyecanlı konuşan Sayın Ek
rem Özden ve yerlerinden aşırı heyecan göste
ren diğer arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak is
terim'ki, çok ulvî, çok ideal prensipler, ne bu 
maddenin bu kanunda yer almasiyle gerçekleşe
cektir, ne de böylesine 'heyecan göstermekle... 
Bu ulvî prensipler tatbikat maddeleri bu kanun
da tedvin edilince yer alır. Ne zaman? Belli 
değil... Ne zaman olduğu belli değildir. Ne za-
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man olduğuna mütaııllik bir hüküm konsa bile 
bu 'hüküm bir kanunda yer aldığı için yarın ge
lecek Teşriî Meclis o hükmü de değiştirebilir. 
Şu halde tatbikat hükümleri yer almadan, böy
lesine ulvî bir prensibi gerçekleştiriyoruz, diye 
millet kürsüsünde millet huzurunda söz söyler
sek, millet hakikaten böyle bir şey gerçekleşti sa
nır. Bu gerçekleşmeyince de zannederim sukutu 
•hayale uğrar. Hiçbir şey gerçekleşmiyor bu yol
dan çünkü. Evvelâ bunu belirtelim. 

Zannediyorum ki, söylediğim doğrudur. Bir 
prensip hükmü vaz'edersiniz, onun nasıl tatbik 
edileceğini söylemezseniz, o prensibin hükmünü 
gerçekleştirmiş olmazsınız. Ve onu gerçekleştir
miş sayılmazsınız, heyecanlı nutuklar söyliyerek. 
Kanun tekniği diye bir şey vardır. Kanun tek
niği bir bilgi meselesidir, bir teknik meselesi
dir, soğukkanlılıkla yürütülmesi gereken bir 
meseledir. Komisyon sözcülerinin şahıslarına 
hücum ediliyor, veyahut heyecanlı nutuklar ifa
de ederek kanun tekniğine uygun kanun yapıl
mış olmaz arkadaşlar. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Kırca bir dakika... (Gürültüler) 

KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sayın Tevetoğlu yeriniz
den bağırmayınız. Siz kırk yaşını aşmış, oku
muş bir kişisiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kırca bir dakika... 
Muhterem arkadaşlar, müzakerelerin sükû

netle cereyanı asıldır. Lütfen yerinizden mü
dahalede bulunmayınız. Sayın Kırca siz de da
na aşağı tonda konuşunuz. Çünkü mikrofon 
sesinizi daha çoğaltıyor, dinlenmesi zor bir 'hale 
•geliyor. 

KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. Yalnız komisyon sözcüsünün 
hangi mülâhazalarla olduğunu bir türlü takdir 
edemiyeceği şekilde birtakım söylemediği şey
ler kendisine atfedilerek bâzı ideal prensiple
re s-mki muhalifmiş gibi 'gösterilmesi karşısında 
bir parça sesini yükseltmesi belki .anlaşılmayı 
kolaylaştırmak bakımından müsamaha ile karşı
lanabilecek bir husustur zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi burada Sa
dettin Bilgiç'i işhadedeceğim. Beni burada an
tidemokratik birtakım hükümleri getirmeye ça-
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lışmakl?. itham edenlere Sayın Sadettin Bilgiç'i 
işhadediyorum. Partimi, partilerarası müzakere
lerde temsil ettiğim zaman önseçimi bugün Sa
yın Ekrem Özden tarafından şu kadar ateşli 
bir şekilde yapılan müdafaayı bira^ ateşli ama 
biraz daha mukni şekilde yapan tek parti tem
silcisi bendeniz idim. (Gürültüler) Burada 
exi3tan bahsediyorum, ikna etmeye çalışıyorum, 
lütfen, dinleyiniz. Dinlemezseniz hiçbir zaman 
ikna olmazsınız. Bendenizden bu imkânı selb-
etmek pek demokratik bir iş değildir. («Sözcü 
böyle konuşur mu?» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın . 
Kırca bir dakika... 

Muhterem arkadaşlar, lütfen sükûneti mu
hafaza edelim ve sözcüye yerimizden sataşma 
yapmıyalım. 

Sayın Kırca, siz de lütfen daha aşağı tonda 
konuşunuz ve bu şekilde karşılıklı müdahaleler 
ortadan kalksın. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sözcüler kendilerini mü-
d ı̂faa etmek hakkına sahiptirler arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, burada mevzuubah-
solan husus gayet basit bir şeydir. Burada ön
seçim şöyle olursa iyi olur, böyle olursa ideal 
olur, bunun münakaşasını bendeniz kimse ile 
yapmıyorum. Söylediğimiz şey gayet basittir. 
En ıdılâki olanı budur, en doğru olanı budur. 
Ama bütün bunlar yapılması icabeden kanun 
olarak kaldıkça gerçekleştirilmiş olmaz. Bir te
menni olarak kalır. Kanunlarda bir prensibin 
nasıl tatbik edileceğine mütaallik hükümler yer 
almazsa o prensibi gerçekleştirdik iddiası boş
lukta, muallâkta kalmaya mahkûmdur ve bunu 
koymak suretiyle yarın ilerde gelecek Teşriî 
Meclisleri de bağlamış olmazsınız. Bunu söyle
meye çalışıyoruz. Söylediğimiz şey bu kadar ba
sit bir şeyken kalkılıyor demokrasi prensipleri
nin karşısında yer almış bir sözcü sıfcıtiyle bu 
fikirler atfedilerek bendenize hücum ediliyor. 
Ne böyle bir şey nâçiz şahsım için mevzuuba-
histir, ne de temsil ettiğim Karma Komisyon 
bakımından mevzuubahistir. Karma Komisyon 
meseleyi kanun tekniği bakımından incelemiştir. 
önümüzdeki seçimlerde bunu tatbik edebiliyor 
muyuz? O halde bırakınız, adlî murakaıbe al
tında yoklamalar yapılsın. Bundan birtakım 
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dersler alacağız. Hiçbirimiz lâyüsel değiliz. Ye
ni olarak ilk defa yoklamalara «adlî murakabeyi 
sokuyoruz. Birtakım yanlışlıklar, aksaklıklar 
ne kadar önlemeye çalışırsak çalışalım meveu-
dolacaktır. Onlardan deri alalım. Ona göre düşü
nelim, taşınalım mademki bunu şu anda yapılanı
yoruz ilerde dülıa mükemmel bir surette yapalım 
deme'.: günah değildir, antidemokratik bir dav
ranış da değildir. (Ortadan «Bravo» sesleri) : 

Şimdi, muhterem arkıdaşlarım, Sayın özden 
dediler ki; «Bundan evvel kabul edilen falan
ca kanunda buna benzer hükümler var.» Ben
deniz Devlet Memurları Kanununda, iktisa
di Devlet Teşekküllerinde çalışan memurlara 
mütaallik hükmü beyle anlamakta mazurum, 
beni affetsinler. Şundan dolayı mazurum ki, 
Devlet memurları hakkında bir umumi kanun 
çıkınca o kanunda âmme personelinin bir başka 
cüz'ünü teşkil edenlerin durumunun ayrı bir ka
nun ile düzenleneceğini söylemek hukukî neti
ce yaratan bir husustur. Çünkü, bu sayede o 
konunu tatbik edecek olanlar, tefsir hatalarına 
düşmezler. Bu bir mahfuziyet hükmünden iba
rettir. Bugün burada Yüce Senatonun getirmiş 
olduğu hüküm ise bir mahfuziyet hükmü dahi 
değildir. Bir bütün içerisinde bir cüz'e ekseri
yet hakkındaki hükümlerin tatbik edilmiyece-
ği ama başka kanunda yer alan hükümlerin 
tatbik edileceğine mütaallik bir hüküm sevk et
miyoruz buruda sayın arkadaşlarım. Ne diyo
ruz? îki maddeyi arka arkaya koymuşuz, bir 
tanesinde diyoruz ki; bütün partililerin iştira
ki ile önseçimler yapılır, öbür maddede diyoruz 
ki; tüzüklere göre gösterilir. Bir de geçici mad
de koymuşuz, birincisi esastır ama tatbikat 
hükümleri sonradan Cumhuriyet Senatosu ve 
Milletvekilleri Seçimi kanunlarında yer alın
caya kadar şu şu maddeler hükmü uygulanır. 
Bu bir mahfuziyet hükmü de değildir. Bir bü
tüne nlsbetle muayyen bir hususu mahfuz tutan, 
binaenaleyh hukukî muhtevası bu mahfuziyet 
olan bir hüküm de sevk etmiyoruz sevgili arka
daşlarım. Sadece bir temenni hükmü sevk edi
yoruz. 

Tekrar Yüce Heyete hitabetmek isterim. Sa-
dec3 ve sadece meıelelerln ideal bakımından 
ulvî açıdan arz ettiği zaviye noktasından bu 
izahatı yapmıyorum. Bu devrede bu tatbik edi
lecek mi? Hayır. İlerisini burada bağlamaya im-
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kânımız, hakkımız ve kudretimiz var mı? Yok
tur. Çünkü gelecek olan heyet bunu istediği 
gibi değiştirmek hakkına sahiptir. Bu hııkkt 
Anayasadan alır. Ben şahsan temenni ederim 
ki, gelecek heyet bunu bütün partililerin önse
çime iştiraki yolu ile tanzim etsin. Ama bunu 
tanzim ederken, Yüce Senatonun yaptığı gibi, 
sadece bir prensip hükmünü sevk edip tatbikat 
hükmünü bir tarafa bırakmasın. Prensip hük
mü ile beraber tatbikat hükümlerini de getir
sin. Kanunlar böyle yapılır. Başka türlü yapı
lırsa gözden kaçmış şeyler varsa onları da bâtıl 
misal olarak önümüzde zikretmekte bir sebep 
yoktur. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya Milletvekili) — 
Kaç t :ae istersen sayarım. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Yüz tane de saysanız, 
yüzüne de hukukçuların vereceği hükmün bun
dan farklı olnııyaeağını arz ederim. Sebebini 
arz ederim. Tatbikat hükümleri yer almadan 
bir prensibin bir kanunda yer ıalma;ı hiçbir 
hukukî neticesi olnııyan bir şeydir. Bundan ev
velki kanunlarda yapılmışsa bu bir hatadır. Bu 
hatayı bu kanunda tekrar etmek için de kanun 
tekniği ölçüleri içinde hiçbir sebep mevcut de
ğildir. Binaenaleyh, Karma Komisyonu doğ
rudan doğruya bütün partililerin iştirakiyle 
adayların seçilmesi ssitemine, prensibinden mu-
halifmlş, gibi gösterilmek istenen gayretler kar
şısında Karma Komisyonun bu fikirde olmadı
ğını, bu şekilde teşriî gayretlerinin, hakikate 
uymadığını zapta geçirmek isterim. Kendim ve 
Karma Komisyonda yer alan 'senatör ve millet
vekili bütün arkadaşlarımın gördükleri lüzum 
üzerine. 

îki, tekrar arz ediyorum ki, sırf temenniye 
mütaallik olan, mahfuziyet dâhil, hiçbir huku
ki neticesi olmıyan bir hükmün burada yer al
ması kanun tekniğine aykırıdır, ilerde inşallah 
yeni Meclis gelir ve bunu arkadaşlarımızın ar
zusu istikametinde prensip hükmünü de, tatbi
kat hükmünü de ihtiva etmek şartiyle tedvin 
eder. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda. 
CELÂL ERTUĞ (Cumhuriyet Senatosu Elâ

zığ Üyesi) — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı söz istiyorsu

nuz Sayın Er'tuğ? 
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CELÂL ERTUĞ (Cumhuriyet Senatosu Elâ

zığ Üyesi) — Evet. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Özarda. 
Müzakerelerin Tüzüğe aykırı şekilde cereyan 

ettiği kanaatinde misiniz? 
CELÂL ERTUĞ (Cumhuriyet Senatosu Elâ

zığ Üyesi) — Evet. 
BAŞKAN — Lütfen bu mantık ölçüsü için

de beyanda bulununuz. Çünkü usul hakkında 
söz isteyip yeni bir usul tesis etmek için konu
şanlar vardır. Lütfen buyurunuz, nerede usul 
hataları varsa tebarüz ettiriniz. 

CELÂL ERTUĞ (Cumhuriyet Senatosu Elâ
zığ Üyesi) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; gerçi İçtüzük komisyon sözcüsüne halk ta
nıyor. Fakat Sayın Başkanın tutumunu burada 
müzakerelerin selâmeti bakımından pek faydalı 
ve yerinde görmüyorum. Bunu arz edeceğim. 

Her sözcüden sonra komisyon sözcüsüne tek
rar söz vermek, bilhassa talâkati ve hitabetinde 
özellik taşıyan bir arkadaşımıza böyle sık sık 
söz vermekle yasama faaliyetimizde bir aksaklık 
tezahür ettiğini arz etmek isterim. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya Milletvekili) — Söz 
değil, azarlama hakkı... 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; hakikaten Sayın özal'ın dediği 
gibi, Meclis kürsüsü hiçbir zaman bilgiçlik id
diası yeri değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ sözünüzü kesiyo
rum. Usul hakkında söz istediniz. Komisyon 
sözcüsüne sık sık söz vermiş olmamızın, İçtü
züğün hangi hükmüne aykırı olduğunu lütfen 
tebarüz ettirin. Bunun dışında her hangi bir 
şey söylemenize fırsat vermiyeceğim. Temenni
lerinizi, bu şekildeki sözlerinizi usul vesilesiyle 
burada söyliyemezsiniz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Muhterem 
Başkan, bir Meclisin idaresi yalnız içtüzükle-
lerin falan veya filân maddesi ile olamaz. Te
amüller tüzük maddelerinden daha mühimdir. 
Bendeniz de bir Meclise mensubum. Komisyon 
sözcülerine her hatibin arkasından söz verildi
ğini görmedim ve hiçbir zaman komisyon söz
cüleri de bu kadar sık sık söz is'tiyerek bizi .azar
lamak ve bize ders vermek mevkiinde olamaz
lar. Bu kadarla keseceğim sözümü. Ama belki 
ben İçtüzükte maddesini gösteremiyorum. Fa
kat Meclislerin tradisyonel çalışma tarzına uy
gun olmadığını arz edeceğim. 
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Saygılarımla. (Alkışlar) 
«BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 

hakkında mütalâa beyanı başkadır, Heyeti 
Umumiyede bir hatibin konuşmasını sempatik 
bulmak veya bulmamak başka şeydir. Evvelâ 
usul hakkında söz istiyen Sayın Celâl Ertuğ'un 
usul hakkında konuşmamak suretiyle usulsüz
lük yaptığını tesbit • etmek isterim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünü tatbik ediyoruz. Bu Tüzü
ğün bir maddesinde hüküm bulunmıyan haller
de Millet Meclisi İçtüzüğünün tatbik edileceği 
de yazılıdır. Bu sebeple Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 85 nci maddesini okuyorum. 

«... Eneümen ve parti grupu namına söz is
tediklerinde encümen reisi veya mazbata muüıar-
riri ile grup reis veya sözcüleri sıraya bağlı 
değillerdir.» 

Bu tüzük hükmüdür. Mazbata muharriri sö
zü de, sözcü kelimesi olarak Türkçeleştirilmiştir. 

Şimdi Sayın Bilgin, siz Millet Partisi T. 
B. M. M. Birleşik Toplantısı Grupu adına mı 
söz istiyorsunuz? 

AHMET BİLGİN (Kırşehir Milletvekili) — 
Birleşik Toplantı Grupu adına söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Grup adına söz istediği için Sa
yın Bilgin'e söz veriyorum. Millet Partisi Bir
leşik Toplantı Grupu adına söz istiyor. Buyu
run efendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET BİLGİN (Kırşehir Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, konumuz bulunan mesele, ön
seçimlerin bütün parti kütüklerine kayıtlı par
tililer tarafından mı, veyahut da parti tüzük
lerinde olduğu gibi tüzüklerin gösterdiği dele
geler tarafından mı yapılması hususundadır. 

Şurasını arz edeyim ki, demokratik nizam 
içerisinde hakikaten bir önseçim yapılması ideal 
gibi görünür. Yani bütün partililerin iştirakiy
le yapılacak bir önseçimi ideal, demokratik tür 
nizam olarak vasıflandırılmam mümkündür. 
Şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımız fou hu
susta heyecanlı nutuklar attılar, birçok heye
canlı ifadelerde bulundular. Demokratik nizamı 
kabul etmiş bir memlekette önseçimin beheme
hal bütün partililerin iştirakiyle yapılmasını 
lüzumlu (görüyorlar. Halbuki biraz düşünecek 
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olursak bunun böyle olduğu gibi birçok mah
zurlarının da olduğunu burada belirtmek için 
huzurunuzdai söz almış bulunuyorum. Evet, bir 
partinin M t ü n mensuplarının halen parti tü
züklerinde, defterlerinde kaydı var mıdır, yok 
mudur? Halen realiteye uyarsak bizim memle
ketimizde büyük parti deyin, küçük parti de
yin ne derseniz deyin tamamiyle partilerini 
muhtevi bir defterleri, bir kayıtları mevcut 
değildir. Şu halde bu kayıtların yeniden yapıl
ması zaruridir, eğer önseçim bütün partililerce 
tesbit edilecekse. Esasen son kanunla ocak ve 
bucak kademeleri kaldırılmış bulunduğundan, 
şimdi yeniden bir ocak ve bucak da kurulmadığı
na göre, yalnız birer mümessili seçildiğinden 
'böyle köylerde, mahallelerde tamamiyle parti
lerin net ve realiteye uygun bir şekilde tesbit 
etmenin mümkün olmıyacağı kanaatindeyim. 
Hele şu seçim arifesinde bunun tatbik edilemi-
yeceği gerek Muhterem Senato, gerekse bizim 
Meclisimiz tarafından da kabul edilmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh, burada uzun ıızadıya, 
enine, boyunaı konu teşkil eder şekilde, konuşul
ması doğru değildir. 

Şimdi bir noktaya daha işaret etmek istiyo
rum. önseçimin bütün partililerin iştirakiyle 
demokratik olacağı Söyleniyor. Ama şurası unu
tuluyor : Bizim Seçim Kanunumuz gizli oy, ale
ni tasnif esasına uygun olarak yapılmıştır, ön
seçime bütün partilileri iştirak ettirmek için kü
tüklerini yapacaksınız, onu • asacaksınız, bir 
müddet askıda kalacak, herkes kimin ne partili 
olduğunu bilecek ve kimin nereye oy vereceği 
belli olacak. Bunun gizli oyluluğu nerede kaldı 
arkadaşlar? Partiye rey verecek belli olaoaik. 
Meselâ ben Halk Partiliyim, ben Millet Par
tiliyim diye kütükte ismim asılacak. Sonra ben 
gidip reyimi vereceğimr Ama benim reyimi 
nereye vereceğim daha önceden belli olmuş ola
caktır. Binaenaleyh seçimin gizliliği ortadan 
kalkacaktır. Gizli oy, aleni tasnif prensibini 
koymuş olan Seçim Kanunumuz da zedelenecek
tir. Bu demokratik nizama. uygundur, bu ol
mazsa seçim olmaz... Bunların hepsi birer na
zariyeden ibaırettir. Binaenaleyh bunun için 
kendimizi fazla yormıyalım. 

Bir köye gidin her hangi bir vatandaşa git
tiğiniz zaman sorun, sen hangi partidensin, de
yin. Derhal irk'ilir, acaba hangi partideyim de-
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sem... Düşünür, hanigi partiden olduğunu birden 
söyliyemez, mırın kırın eder ve ifalde edemez 
bir türlü. Siz onun hangi partiden olduğunu 
ilân edeceksiniz ve bunun adına da demokratik 
nizam diyeceksiniz. Binaenaleyh, bunlar iyi 
düşünülmeli ve aceleye getirilmemelidir. 

Şimdi, bu suretle Karma Komisyonun yap
mış olduğu adlî nizam içinde bir önseçimi ka
bul ve tatbik edelim. Bundan sonra gelecek 
Mecliste imkânları düşünerek, enine boyunaı 
hesap ederek, bol bol bu hususta fikirlerini yo
rarak memlekette kabili tatbik bir usûl ve ni
zam bulursa Meclisler kabul etsin. Benim te
mennim Karma Komisyonun kabul etmiş oldu
ğu maddenin kabulüdür. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, 
REŞAT ÖZARDA (Ay'dın Milletvekili) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; burada 
üzüntü ile ifade edeyim ki, bâzı şahıslar kendi 
fikir ve kanaatlerini her ne pahasına olursa ol-
'sun bu Meclise mutlak surette kahul ettirmek 
için adeta kendisini hak sahibi sayıyorlar. 

Bu Kanunun Sen-aıtöya gitmezden evvel bu 
Mecliste müzakeresi esnasında ön seçimin de

mokratik rejimin kökleşmesi bakımından lüzu
mu üzerinde âdeta ittifak vardı. Fakat o zaman 
ileri sürülen mahzur, seçimler yaklaşmıştır, bu 
kısa devre içerisinde ön seçimin tatbiki müm
kün değildir. Bu defalık hâkim teminatı altın
da toplanacak delegelere yoklamaları yaptıra
lım. Gelecek seçimden sonra inşallah yeni Mec
lis bunu ele alır, temennisinde bulunuldu. 

Senato dalha ileri bir adım attı ve bu parlâ
mentonun, demokratik rejimin memleketimizde 
kökleşmesinde samimi kanaatini izhar ederek 
ileride tatbik edilmek üzere ön seçimi maddeleş-
tirdi. 

Geçen defa, bir kaç gün ovvel, bu madde 
müzakere edilirken sayın Komisyon Sözcüsü o 
gün Millet Meclisinde mevcut çoğunluğun ön 
seçimi kabul etmek temayülünde olduğunu sez
diği ve anladığı için maalesef konuşma tarzını 
tamamen başka bir cebhede yaptı. O celsede yap-

j tığı bir kaç cümleyi sayın Komisyon Sözcüsü-
j nün geçen günkü konuşmasından okuyacağım. 

I «Şunu söylüyorum, tekrar tekrar ediyorum 
| reddedin, bunu yani Senatonun ön seçim, mad-
• desini reddedin.» Diyor. «Farzediniz ki, bunu 

şimdi benimsemediniz, Karma Komisyon da bu-
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nün tayyını teklif etti. Yine birşey kaybetmi
yorsunuz. Arkadaşlar, birleşik toplantıda Bahri 
Cömert arkadaşımızın tezi etrafında ekseriyet 
hasıl olduğu takdirde ki bu birleşik toplantıdır 
Senatör ve Milletvekilleri., vardır - Millet Mec
lisinde ekseriyet olduğu takdirde bu maddeyi 
kabul edenlere ilâveten Senatodan da iştirakler 
olunca bugünkü Senato metni yine kanunlaşmış 
olacaktır, bir değişiklik olmıyacaktır. Bu mad
deyi benimsememek suretiyle hiç değilse yarı 
yarıya imkânı açmış oluyorsunuz, ön seçim, Sa
yın Bahri Cömert'in istediği şekilde, hem pren
sip hükmü ih1, hem tatbikat hükmü ile burada 
yer alır ve önümüzdeki genel milletvekilleri se
çimlerinde uygulanacak hükümler ayrıca geçici 
hükümlerin içinde yer almış olur ve böylece ka
nun tedvini tekniği esasları da ihlâl edilmemiş 
olur arkadaşlar.» 

Devamı ediyor : 
«Şimdi bunu kabul ettiğiniz takdirde ne 

olur? Karma Komisyonun bu prensibi birlikte 
tatbikat hükümlerini getirmesini önlemiş olur
sunuz. Yok, eğer Karma Komisyon bu madde
nin metninde hiçbir yer almamasını tavsiye eder
se o zaman Birleşik Toplamlıda mademki önseçi
me bütün partililerin iştiraki suretiyle yapıl
ması konusunda -ekseriyet vardır, elbette bu, 
Senato metninin bugünkü şekliyle kabul edil
mesiyle olacaktır.» 

Ve böylelikle diyor ki; «Hiç telâş etmeyin, 
endişe etmeyin, nasıl olsa Mecliste ekseriyet var, 
Senato da bunu kabul etmiş, bunu Karma Ko
misyonda biz ele alalım, tatbikatını ela getire
lim bunun, ki ileride tatbikat hükümleri cari ol
sun, o zaman bunu daha iyi bir şekilde huzu-
.i'unuza getiririz. Bunu şimdi reddederseniz, Se
natonun metnini kabul ederseniz o zaman bizi 
bu imkândan mahrum etmiş olursunuz. Bunu 
reddetmiş olursanız bu imkânı bize bahşetmiş 
olacaksınız. Aksi halde biz yine istediğimizi ge
tiremezsek Senatonun metnini oylıyaeaksımz ve 
o madde kanunlaşacak...» 

O zamanı böyle konuşan arkadaşımız şimdi 
buraya çıkıyor; bu hükmün' burada bulunması
nın kanun tekniğine aykırı okluğundan bahse
diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok kanunlarda 
çıkacak olan kanunlaırdan bahsedilmiştir. Dev
ler Memurları Kanununda, ki halk arasında 
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(Personel Kanunu) deniyor, çıkacak olan inti
bak kanunundan bahsedilmektedir. Devlet Me
murları Kanununun meriyete girebilmesi için 
bâzı 'kanunların çıkabilmesi, yürürlüğe girmesi 
lâzımdır. Neden? Çünkü, Devlet Memurları 
Kanunu bir anakanundur, bir prensip kanunu
dur. 

Bugün muhterem arkadaşlar, bir Plânlama 
Dairesi vardır.. Plânlama Dairesi Millet Mecli
sinin ve Hükümetinin bütün icraatını tahdide-
debilmektedir. Plânlama Dairesi sana plânı 
yapar, verir, sen onun dairesinde kendi bütçe
ni sarf ederken dahi bağlanmış oluyorsun. Bi
naenaleyh, Meclisleri kanunlarla bağlamak dai
ma mümkündür ve oluyor. 

Muhterem arkadaşla*', burada vakit müsa-
idolmadığı için fazla konuşamıyacağım. Yalnız, 
şunu arz edeyim : Cumhuriyet Senatosu metni 
hiç değilse son günlerini yaşamakta olan ve bir
kaç ıgün sonra yeni bir seçime gitmek üzere ta
tile girecek olan Meclisin Türk Milletine kaırşı 
demokratik rejimin hangi yolla sağlam temel
lere dayanabileceğini samimî bir şekilde ifade 
etmiş olacaktır. 

Birkaç gün sonra gideceğiz. Yeni seçimler
den sonra hangimizin gelip gelmiyeceğini kimse 
bilmez. Binaenaleyh gelecek olanlara bir ışık 
tutulacaktır. Arkadaşlar, sizden evvelki Mec
lis, dört sene burada çok ıstırap çekti, çok uğ
raştı, nihayet bu rejimin dimdik ayakta dura
bilmesi için önseçimin kabul edilmesi lâzımgel-
diği kanaatine vâsıl oldu diye onlara da bir 
kanaat... 

BAŞKAN •— Cümlenizi tamamlayın. 
REŞAT ÖZ ARDA (Devamla) — Tamamlıyo

rum Reis Bey. 
Muhterem arkadaşlar, ifadem şudur : Bu 

memlekette demokratik rejimi bütün icaplariyle 
kökleştirmek arzusunda isek, önseçimi getirmek 
mecburiyetindeyiz. Aksi halde burada demökra-
sicilik oynamaktan vezgeçelim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dört 
aded kifayet önergesi gelmiştir. Zaten bir kişiye 
daha söz vereceğiz. Çünkü henüz beş kişi ko
nuştu. Sıra Sayın Sakıp önalîndır. Sayın 
Önal. 

ŞÂKIP ÖNAL (Cumhuriyet Senatosu Ada
na Üyesi) — Sayın arkadaşlarım, Türk demok-
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ratik nizamını ahlâklı, faziletli bir temele is-
tinadettirmek istiyorsak önseçimi kabul etmek
te büyük faydalar vardır. Hepimiz politikanın 
içerisinden geldik. Eğer vicdanımızla icraatımız 
arasında ve şuraya kadar gelişte başımızdan her
lerimizin geçen hâdiseleri şurada izah edecek 
olursak o zaman önseçime hepimiz razı oluruz. 
Ama bunları burada ifade etmek biraz müşkül. 

Coşkun Kırca arkadaşım önce Hükümet 
teklifini müdafaa etmiştir. Hangi sebepten aca
ba bu iddiasından, bu müdafaasından dönmüş
tür? işte bir delil ki, inkâr edilemez. Demek-
ki; merkeziyetçilikten kurtulmanın şartı önse
çimi kabul etmekle mümkündür. Coşkun Kıroaı 
gibi talâkatı, ilim ve irfanı, fazileti hepimizce 
müsellem olan bir arkadaş asli fikrinden rücu 
etmek zorunda kalmıştır? Acaba bunu hangi 
kuvvet tesiri altında yapmıştır. Bunu sormak 
ve öğrenmek isterim. Çok partili rejim içinde 
eğer Türk siyasetini ahlâklı, faziletli kılmak 
istiyorsak ve şu mukaddes çatılar altında kapa
siteli, ilimli, irfanlı insanların vazife görmesini 
istiyorsak, Atatürk'ün dediği gibi, «Muasır 
medeniyet seviyesine biran evvel ulaşmak» isti
yorsak, Türk siyasi taırilhini entrikalardan kur
taracak önseçimi kabul etmek mecburiyetinde
yiz arkadaşlar. Bunun başka şekli yoktur, ifade 
edebilirim : Kanuna, tüzüğe, ahlâka sığmıyan 
çeşitli siyasi oyunlar vaırdır. öyle arkadaşlar 
vardır ki, bu oyunların içine giremez. Girse de 
o seçimlerde şerefli mevkilere gelemez. Otur
duğu sandalyede şeref katacak kıratta adam ol
duğu halde o mevkie o mevkiden şeref dilenen 
insanlar gelir. O halde oturduğu sandalyeye şe
ref kataıcak olan şahsiyetli insanları bu Meclis 
çatısı altına getirmek istiyorsak halkın yokla
masını kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Peki yoklama nedir? Beni bir yere bir genel 
başkan yapın bu nizamlar içerisinde ben bütün 
istediğim insanları buraya getiririm.. (Braıvo 
sesleri) Çünkü 20 senedir bunun içinde yetiş
tim. Kasım Gülek arkadaşım gayet iyi bilirler, 
bakın şimdi düşünüyor. Onun için seçim ne 
oluyor? Gizli seçim, aleni tasnif. Ne oluyoruz 
biz? Birtakım yokkımalar yapıyoruz, yani daha 
önceden dalaveremizi çeviriyoruz. Diyoruz ki; 
«Gizli seçim, aleni tasnif. Buyur, Türk halkı 
seç!» Neyi seçecek? Halkın seçtiğini seçmiyoruz. 
Palavera yapan insanların seçtiği insanları bu 
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çatı altına getirmek mecburiyetinde bırakıyoruz;. 
Kimsenin buna hakkı yoktur arkadaşlar. (Gürül
tüler) Onun için müsaade buyurun, bu mev
zuu istiyen her arkadaşla dışarda tartışabilirim.-
Başkan müsaade ederse burada da ifade ederim.-

BAŞKAN — Sayın hatip, «dalavere» gibi^ 
sözleri umumileştirmeyiniz ve özel surette bil
diğiniz konuları umumi mânada ifade etmeyi
niz lütfen. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Sürçü lisan 
oldu Sayın Başkanım, geri alıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biz demokrasiyi bir 
ehram kabul edecek olursak, bunun kaidesine 

s oturması zaruridir. Artık uyanmış olan ve 1946 
dan 1965 e kadar 19 sene politika hayatı içinde, 
çok partili nizam içinde yoğrulan bu tertemiz Türk 
çocukları politikayı bir üniversiteli kadar idrak 
etmiştir, uyanmıştır. Bu itibarla bunun zirve--
sine oturtmak gibi bir halin içine gitmemizin1 

Türk demokrasisini geri hatlara atacağı kanaa
tindeyim. Kalkınmasında, ilerlemesinde, mua
sır medeniyet seviyesine ulaşmasında bir n«vi 
köstekler mi koyacağız? 

Binaenaleyh genel kurullar, falan kaza, falanı 
vilâyetle uğraşmak mecburiyetindedir. Ne zama
na kadar? Bir seçimle dört sene için uğraşır;. 
Eğer biz bu önseçimi kabul edersek genel mer
kezler bu memleketin dert ve dâvalarına eğilme
sini bilir, çiftçiden, köylüden, esnaftan ve 
bu memleketin karma ekonomisinde kalkınma
sına bütün mevcudiyetini verir, partilerarası 
münasebetler daıha ahlâklı, daha faziletli, daha 
anlayışlı bir nizam içerisine girer. Esasında 
bizim Avrupa'ya yetişmemiz hemen hemen mu
haldir. Onlar koşuyor, biz emekliyoruz. 

BAŞKAN — Sözünüzü tamamlayın lütfen. 
SAKIP ÖNAL (Devamla) — Tamamlıyorum 

Sayın Başkan. 

Şu Seçim Kamunu ile bizi demokratik nizam 
içinde, hürriyet nizamı içinde koşmamızı sağlı-
yacak bir önseçim varken bizim ayaklarımızı 
bağlayıp böyie karınca yürüyüşü ile yürütmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Elinizi vicdanınıza ko
yarak bu memleketin siyasi tarihinde, siyasi 
kaderinde demokratik nizamın ana kaidesine, 
bu pramidin kaidesine oturmasını sağlamanız 
Türk tarihine büyük hizmet olacaktır. Türk 
Milletinin makûs talihini yenecek bir mevzuu 
karara/ bağlamış olacağız. İŞunu bütün Yüce 
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Meclisten rica ve istirham ederek huzurlarınız
dan ayrılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Verilmiş olan yeterlik önerge
lerini sırasiyle okutuyorum. 

T. B. Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Partiler kanun tasarısının 27 nci mad

desindeki önseçimler hakkındaki hükümler mik
tarı kâfi tartışılmış, vaziyet tavazzuh etmiştir. 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. Saygıla
rımla. 

Amasya Milletvekili 
Reşat Arpacıoğlu 

Sayın Başkanlığa • ~~" 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

istanbul Milletvekili 
Naci öktem 

Sayın Başkanlığa 
Konu lüzumu kadar tartışılmıştır. Kifayeti 

arz ederim. 
Antalya Milletvekili 

Nihat Su 

Sayın B. M. M. Başkanlığına 
Konu açıklanmıştır. Müzakerenin kifayeti

nin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

•Sivas Üyesi 
Hulusi Söylemezoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kifa 
yet aleyhinde mütaaddit arkadaşımız söz iste
miştir. Bunlardan yalnız bir tanesine söz veri
yorum. 

Sayın Naim Tiraii, buyurun efendim. 
NAÎM TÎRALÎ (Giresun Milletvekili) — 

Çok muhterem arkadaşlar, bu yeterlik önerge
sini kabul etmememiz lâzım. Bu yeterlik öner
gesini kabul edersek zaten beşer dakika ile tah-
didedilmiş, sınırlanmış söz hakkımız da bitmiş 
oluyor. Buna mukabil komisyon sözcüsü arka
daşımız zamanla tahdit mevzuubaıhsolmadan bu 
kürsüden kendi fikirlerini ifade etmek imkânı
nı bulmuştur. Söz istiyen zaten 3 - 5 arkadaşı
mız kalmıştır, beşer dakikadan bunların konuş
maları yarım saati bile doldurmıyacaktır. Hal
buki komisyon sözcüsü arkadaşımızın burada 
yaptığı mütaaddit konuşmalarda düştüğü bir
takım çelişmeler vardır. Daha önceki, yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyona 
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tasarı intikal etmeden bu kürsüden Meclis ko
misyonu sözcüsü olarak yine yaptığı konuşma
larda, bugünkü konuşmalarına uymıyan taraf
lar vardır. Beşer dakikalık küçük konuşmalarda 
bu çelişmelerin hepsini tesbit etmek çok güç ol
maktadır. Fakat mütaaddit arkadaşların konuş
maları her birinin bir çelişmeye işaretiyle yine 
Yüce Heyetinize bir fikir vermek imkânını ka
zandırmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, önseçim mese
lesi Siyasi Partiler Kanununun en önemli me
selesidir. Hükümet tarafından bu tasan ha
zırlandığında önseçim müessesesi tasarıda yer 
almıştı. Meselenin esasına girmek istemiyorum. 
Ama yeterliği reddetmemiz için çok önemli bir 
nokta olarak işaret etmek istiyorum. Tasarının 
aslında yer almış olan önseçim müessesesi çıka
rılırken, önseçim müessesesine göre, önseçim 
müessesesi düşünülürken hazırlanmış olan bü
tünde birçok noktalar bu önseçime bırakılmış ve 
uzun'boylu bütün tasarıda değişiklik yapılma
mıştır. Binaenaleyh bu önseçimle ilgili madde
nin Siyasi Partiler Kanununun en önemli bir 
düğüm maddesi olduğunu hesaba katarak lüt
fen yeterlik önergesini reddedin. Nihayet bu 
belki Yüce Heyetinizi yarım saat daha işgal 
edecektir. Ama Türkiye'de politik hayata; geti
receği yenilik, getireceği politikadaki ahlâk an
layışı ile ilerde kaydedilecek birçok, gerek 
Mecliste, gerek memleket sathında, bütün po
litika hayatımızda bu 25 dakika ile kazanacağı
mız meseleler ilerde bize belki seneler kaybet
tirecektir. Onun için yeterlik önergesine lütfen 
iltifat etmeyin arkadaşlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeleri oyu
nuza sunuyorum. Kifayeti kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem aırkadaşlarım, müzakeresini yap
tığımız 27 nci madde bilâhara Cumhuriyet Se
natosunca tanzim edilen bir maddedir. Karma 
Komisyonumuz bu maddenin metinde yer al
mamasını tavsiye etmektedir. Evvelâ bu husu
su oyunuza sunuyorum. 

iSIRRI AT AL AY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Sayın Başkan, taksine önergeler 
vardır, onları da oya, koymanız lâzım. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Sırrı Atalay'm ifa
de ettiği önerge her halde şu olmalı : Kendisi-
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hin ve Sayın Ekrem özden'in imzasını değil de 
isimlerini ihtiva ediyor. Belki de imzalan bu
dur, bilmiyorum. Cumhuriyet Senatosunun j 
27 nci maddesinde yer alan önseçimin esasını ; 
tesbit eden hükmün tasarının 29 ncu maddesi | 
olarak kabulü isteniyor. 'Bu mu Sayın Atalay? 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Biz şimdi 27 nci madde ile meş
gulüz. Halbuki siz 29 ncu maddeye koyalım di
yorsunuz. Sırası gelince bu önergenin ne mua
mele göreceğini ifade edeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Efendim, 28 nci madde kabul 
edilmiş bulunuyor. Sıra Karma Komisyonun 
kabul ettiği 29 ncu maddeye geliyor. 

BAŞKAN — Şu halde bunlar 28 nci madde
den sonra yer alsın diyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Evet efendim. I 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar; 
Sayın Sırrı Atalay ve Sayın Ekrem özden arka
daşımızın müştereken imzaladıkları bu önerge 
hakkında bir muamele yapmak mümkün değil-- j 
dir. Zira esaısen bu teklif Cumhuriyet Senatosu- j 
mm teklifidir, Cumhuriyet Senatosu bu metni 
esasen kabul etmiştir. Biz de Anayasamız gere
ğince evvelâ Karma Komisyonun, onun reddi 
halinde Cumhuriyet Senatosunun, onun da reddi 
halinde Millet Meclisinin metnini oya sunaca
ğız. Bu itibarla her hangi birinin reddi diğeri
nin kabulü şeklinde tecelli edecektir. Bu se
beple bu önerge hakkında bîr muamele yapmak 
Tüzük ve Anayasa bakımından mümkün değil
dir. 

SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi) — Bu metin Karma Komisyonun 
metnidir. Bu metinlerin aykırılık derecelerine 
göre oya konması icaJbeder. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, biraz evvel Re
isiniz hukukî ve usuli görüşünü Heyeti Umumi-
yeye ar zetti. Bu görüşünde bir usuli hata var 
diyorsanız size söz vereyim, buyurun konuşun. 
Yoksa idari bakımdan ben oylıyaoağım. Çün
kü Anayasanın hükmü sarihtir. Orta yerde üç 
metin vardır. Bu üç metinden her hangi biri
sinde bir tadil yapmak için her hangi bîr tek
lif yapılamaz. Bu metinlerden her biri Meclis
çe kabul edilir. Söz istiyor muşuz usul hakkında 
efendim? -

13 . 7 .1965 Ö : İ 
SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 

Kar Üyesi) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, çok rica 

ederim, usul hakkında söz veriyorum- efendim. 
SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 

Kars Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın 92 nci maddesi gereğince Birleşik Top
lantıda üç metinle karşı karşıya kalıyoruz : 
Cumhuriyet Senatosunun metni, Millet Mecli
sinin metni, Karma Komisyonun metni. 92 nci 
maddeye göre Millet Meclisi kendi metnini ka
bul edebilmek için Cumhuriyet Senatosunda de
ğişiklik açık oya koymuşsa o /açık oydaki mu
ayyen bir nisbet yani salt çoğunluk olup olma
ması ile bağlıdır. Diğerlerine .gelince, görüşül
mekte olan bir metin, bir madde mahiyetinde
dir. Bu maddenin görüşülmesi sırasında hangisi 
öncelikle oylanacaktır? Karma Komisyonun 
metni mi, Cumhuriyet Sematosununki mi, yok
sa Millet Meclisinin eski metni mi? Binaenaleyh 
içtüzük hükümlerine göre görüşülmekte olan 
bir metnin aksine olarak bu üç husustan bir di
ğerinin önce oya konması için verilen bir öner
ge aykırı bir önergedir, içtüzüğe göre onun ön (i 
alınması iktiza eder. Bu sebeple Anayasa ile il
gisi olan bir mevzu da değildir. Bu sebeple Kar
ma Komisyonun metnine aykırı olan bir önerge 
Cumhuriyet Senatosunun metninin görüşülme
sini istemektedir, içtüzükte veya Anayasada 
mutlak surette Karma Komisyon metni evvelâ 
oylanır, diye bir hüküm mevcut değildir. Bu üç 
metinle Genel Kurul karşı karşıyadır. Bu üç 
metinden hangisine önce itibar edilecektir? 
Normal olarak konuşulan komisyon raporudur. 
Bu komisyon raporunun aksine olan bir önerge 
verildiği takdirde aykırı bir durumdadır. Bi
naenaleyh bu şekilde hareket edilmesi iktiza eder. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Riyaset Divanının t akıbet tiği usulün doğ
ruluğunu izah etmeme müsaade eder misiniz? 
Yani arkadaşımın teklifi varit değildir. 

BAŞKAN — Bunu ifade edeceğim efendim. 
Muhterem larkadaşlanm, Sayın Sırrı Atalay 

üç metinden hangisinin hangi sıraya göre oya 
konulacağı hakkında Anayasada bir sarahat ol
madığını söylediler. Anayasada sarahatten da
ha öteye bir açıklık mevcuttur. Bu da Anaya
sanın 92 nci maddesinin 5 nci fıkrasıdır. Ay
nen okuyorum : «Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Senatosundan gelen metni binemsemezse, her 
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iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit 
sayıdaki üyelerden bir karma komisyon kuru
lur. Bu komisyonun hazırladığı metin Millet 
Meclisine sunulur. Millet Meclisi Karma Ko
misyonca veya Cumhuriyet Senatosunca veya 
dahaı önce kendisince hazırlanmış olan metin
lerden birini olduğu gibi kabul etmek zorunda
dır.» 

İfadeyi tekrarlarsak şöyledir : «Millet Mec
lisi Karma Komisyonunca veya Cumhuriyet Se
natosunca veya daha önce kendisince hazırlan
mış olan metinlerden birini olduğu gibi kabul 
etmek zorundadır.» Bu hüküm bu sıraya göre 
yazıldığına göre evvelâ Karma Komisyon met
ni, bunun ademi kabulü halinde Cumhuriyet 
Senatosu metni, onun da ademi kabulü halin
de Millet Meclisi metni oylanır. Yalnız burada 
Millet Meclisi metni diyor, 92 ne i madde. 
Bunu da 92 nci maddenin son fıkrası, «Şayet 
Yasama Meclislerinin ve mahallî idarelerin se
çimleri ve siyasi partilerle ilgili tasarı ve tek
liflerin kabul veya reddinde yakardaki fıkralar 
hükümleri uygulanır.» dedikten sonra, «Ancak 
Karma Komisyon kurulmasını gerektiren hal
lerde, Karma Komisyon raporu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Birleşik Toplantısında 
görüşülür ve karara bağlanır.» demek suretiyle 
öbürüsünden olan farkı ortaya koymuştur. Bu
rada hiçbir usul i hata yoktur ve bu önerge 
hakkında hiçbir muamele yapılmıyacaktır. Sı-
rasiyle evvelâ Karma Komisyon mütalâası, ka
bul edilmemesi halinde Cumhuriyet Senatosunun 
metni, onun da kabul edilmemesi halinde Millet 
Meclisinin mütalâası oya sunuloeaiktır. 

Şimdi, Karma Komisyon yeni bir 29 ncu 
madde olarak metne Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği 27 nci maddenin ilâesini uygun bul
mamıştır. Böyle bir maddeyi metinden tay tek
lif indedir. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miş olan metni okutuyorum. 

Yedinci Bölüm 
Adayların tesbiti 

önseçim 
MADDE 27. — Siyasi partilerin Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçim
lerde gösterecekleri adayların, her seçim çevre
sinde parti seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan 
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bütün parti üyelerinin katılabilecekleri bir ön
seçimle tesbit edilir. 

Bu husustaki esaslar, Cumhuriyet Senatosu, 
üyeleri ve Milletvekilleri Seçimi kanunlannda 
belirtilir. 

BAŞKAN — Bu metni oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Komisyonunuz kabul edilen bu metnin nu
marasını 29 olarak te'klif etmektedir. Bu hu
susu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlrım, bundan... (Gürültü
ler) Arkadaşlar, müzakereler devam ediyor. 
Bundan sonraki madde Millet Meclisinde 30, 
Cumhuriyet Senatosunda da 28 numara almıştı. 
Bu numaralara ait madde metinleri kesinleştiği 
için şimdi kabul ettiğimiz 29 ncu maddeden son
ra bu metinlerin de... 

KAliMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KLİİCA (İstanbul Milletvekili) — Birer aded 
madde teselsül eder efendim. 

BAŞKAN — Bu metne ait madde nunıaıra-
sınm da 30 olarak düzeltilmesini komisyon teklif 
ediyor. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bunu taki'beden madde de Millet Meclisin
de 31, Senatoda 30 numara almıştı. Bunun da 
31 numarayı alması hususu teklif edilmektedir. 
Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 31 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Şimdi, basmayazılı yazılardan 31 nci madde 
diye gösterilen metni okutuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, çok gürültü oluyor. 
Rica ediyorum, müzakerelerin sükûnetle deva
mına yardımcı olalım. 

önseçimde uygulanacak kurallar 
MADDE 31. — 29 ncu maddede söz konusu 

önseçimlerde 23 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümeleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
2 ilâ 4 neü fıkraları, 3, 7, ilâ 9, 14 ilâ 19 ncu 
maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 7 nci bendle-
ri, 25 ilâ 27 nci maddeleri, 67 ilâ 69 ncu mad
deleri, 76, 86 ilâ 89 ncu maddeleri, 92, 96 ilâ 
99, 101, 102, 104, 109, 111 ilâ 118, 120, 121, 129 
ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ 169, 172 
ilâ 175, 177 ilâ 185 nci maddeleri ile 24 Mayıs 
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1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senato
su Üyelerinin Seçimi Kanununun 11 nei mad
desi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 71 nci maddesinin 1 ilâ 4 ncü 
ibendleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 nci 
maddeleri, ilçe seçim kurullarınca, işbu mad
dede söz konusu önseçimlerde uygulanır. Aynı 
kanunun 147 ve 148 nci maddeleriyle 9 ncu ge
çici maddesi hükümleri, işbu maddede söz ko
nusu önseçimlerde kullanılacak parti seçmen 
kütükleri hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Okunmuş okra Karma Komis
yon metni hakkında söz ist iyen? Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 31 nci madde 
32 olacaktır. 29 ncu madde ibaresi de 30 ncu 
madde olacaktır. 

BAŞKAN — Okunmuş olan metnin içinde 
atıf maddesi olarak gösterilen 29 ncu maddenin 
30, okunmuş olan metnin esas numarasının tas-
hihli surette 32 olmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Takibeden maddeyi okutuyorum. 
MADDE 32. — Cumhuriyet Senatosunca 

31 nci madde olarak kabul edilen metnin muh
tevası Millet Meclisince benimsenerek kesinleş
miş olup bu numara altında yer alacaktır. 

BAŞKAN — Burada da Cumhuriyet Sena
tosunca 31 nci madde olarak gösterilen metin 
kesinleşmiş, fakat numarası 33 olarak tashih 
edilmiştir. Kesinleşmiş olan bu maddenin nu
marasının 33 olarak kabulünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

KEMALİ BAYEZÎT (Maraş Milletvekili) 
— Sayın Başkan, burada 31 nci madde diye 
geçiyor. Bunun da 32 nci madde olması lâzım 
değil midir? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Cumhuriyet 
Senatosunda bu kesinleşmiş olan maddenin nu
marası 31 dir. Bu 31 nci maddenin 33 ncü mad
de olarak düzeltilmesini ve onu takibeden mad
de numarasının da 34 olarak tashihi teklif edi
liyor. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Onu takibeden maddeyi okutuyorum. 
İlçe seçim kurulu 

MADDE 34. — önseçimlerle ilgili işlemleri 
yapacak olan ilçe seçim kurulları, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kürükleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesiyle ]9 ncu maddesinin 2 nci ben
di uyarınca kurulur. İlçe seçim kurulunun 
belli bir partinin önseçimiyle ilgili olarak yap
tığı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfa-
tiyle, o partinin ilçe yönetim kurulunun gös
tereceği iki parti temsilcisi de katılırlar. 

29 ncu madde gereğince yapılacak önseçim
lerde o seçim çevresinde seçime katılacağı Yük
sek Seçim Kurulu tarafından ilân edilmiş olan 
siyasi partilerin her biri için ayrı bir sandık 
ve kapalı hücre bulundurulur, önseçimin ya
pılacağı gün ve yer ilçe seçim kurulunca tesbit 
edilerek mûtat vasıtalarla ilân olunur ve ilgili 
siyasi partilere duyurulur. 

Önseçim bizzat ilçe seçim kurulunca yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Bu maddede
ki 29, 30 olacak, esas madde numarası da 35 ola
caktır. 2 nci fıkranın başındaki atıf 30 ncu 
madde olarak düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde hakkında söz istiyen? Yok. Komisyon, 
madde metnindeki 29 ncu maddeye atıf numa
rasının 30 ncu madde olarak, esas maddenin nu
marasının da 35 numarayı alması lâzımgeldiği-
ni ifade ediyor. Bu değişiklikle maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 35 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Bunu takibeden maddenin numarasının da 
36 olarak değiştirilmesi icabediyor. Bunun bu 
şekilde değiştirilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci madde komisyonca 37 ci madde ola
rak tashih edilmiştir. Bu şekli kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci madde de 38 nci madde olarak düzel
tilecektir. Bu şekli kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

38 nci madde olarak gösterilen kısım da 
39 ncu madde olarak düzeltilecektir. Bu şekli 
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kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ıBasmayazıcla madde 39 diye gösterilen mad
de 40 ncı made olarak düzeltilecek. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Metindeki 40 ncı madde de 41 nci madde 
olarak tashih edilecek. Bu hususu da oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

41 nci madde de 42 nci madde olarak tashih 
edilecektir. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

42 nci madde 43 ncü madde olarak düzelti
lecektir. Bu lıususu da oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın sözcü, bu kesinleşmiş maddelerde atıf 
numarası yok mu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Atıf numarası 
olduğu zamanı karşılıklı olmasın diye muhteva 
bakımından karışıklık olmaması için bu madde
leri yeniden yazdık. Niçin aynen kabul ettiği
mizi raporumuzda zikrettik. 

BAŞKAN — Şimdi 43 ncü maddeyi takibe-
den maddeyi okutuyorum. 

Muteber olmıyan zarf ve p-uslalar 
MADDE 43. — Aşağıda yazılı oy puslaları 

muteber değildir : 
1. İlçe seçim kurulunca partili seçmene ve

rilen tek biçim ve renkteki ve ilçe seçim kurulu 
başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan baş
ka zarfa konulmuş oy yuslalari; 1 

2. 39 ncu maddenin 1 nci bendinin 1 nci 
fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Ku
rulunca bastırılmamış olan oy puslaları; 

3. İlçe seçim kurulu başkanlığının mührü
nü taşımıyan oy puslaları; 

4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 
olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarfa konulmuş olan oy puslaları; 

5. 39 ncu maddenin 1 nci bendinin 3 ncü 
fıkrası gereğince okuma - yazma bilmiyen parti 
seçmeniyle birlikte kapalı hücreye giren görev
linin attığı imza dışında - imzalı veya mühürlü : 

vay seçmenin kim olduğunu belirten iher hangi 
bir işaret taşıyan oy puslaları; ve 

6. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla il
gili olmıyan başka siyasi partilerin önseçim 
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adaylarını kısmen veya tamamen ihtiva eden 
tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy puslaları ve 
aynı zarftan değişik partilere aidolarak çıkan 
oy puslalarınm tatmamı. 

Aynı partiye aidolup tamamiyle aynı adları 
taşıyan oy puslalarınm aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar, tek bir pusla sayılır. 

'BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
yok. Bu maddedeki atıf numarasında değişiklik 
var mı? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 2 ve 5 nci 
fıkradaki 39 ncu madde 40 olacaktır. • 

BAŞKAN — Bu maddenin 2 ve 5 nci bend-
lerindeki atıflar 40 ncı maddeye atıf olarak dü
zeltilecek ve madde numarası da 44 olacaktır. 

Komisyonun bu teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bunu takibeden maddede sadece numarada 
değişiklik yapılacaktır. Madde numarası 45 ola
caktır. Bu hususu kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Onu takibeden maddenin de sadece numarası 
değişecek ve madde numarası 46 olacaktır. Bu 
hususu kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bunu takibeden madde «İl seçim kurulun
da birleştirme» başlığını taşıyan maddedir. Sa
yın sözcü. «İl seçim kurulunda birleştirme» 
matlabmı taşıyan madde sadece atıl itibariyle 
mi komisyona gitmiştir? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Istariibul Milletveili) — Evet efendim, 
muhteva itibariyle aynıdır. Kendi numarası 
47 olacak. Son fıkrasındaki 30 ncu maddeye 
yapılan atıf da 31 nci madde alacaktır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi okutuyorum. 
İl seçim kurulunda birleştirme 

MADDE 46. — İl seçim kurulu, ilçe seçim 
kurullarından 'gelen evrakları ıher siyasi parti 
için ayrı ayrı olmak üzere birleştirir. Bu bir
leştirmede il seçim çevresindeki : 

1. Parti seçmeni sayısı; 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayısı; 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy 
puslalarınm sayısı; 
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4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan 

oy puslaılanmn sayısı; 
5. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy 

puslalarımn genel toplamı; 
6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan 

her birinin aldıkları oy sayısı, rakam ve yaziyle 
bir tutanağa (geçirilir ve alınan oyların çoklu
ğuna göre seçilmiş olanlar belirtilir. 

İl seçim kurulu, parti adaylığına seçildikle
ri anlaşılanlar birer tutanak verir. Bu tuta
nakta adayın hangi sırayı aldığı da belirtilir. 
Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla 
Yüksek Seçim Kural una gönderilir. Ayrıca, 
parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, ad
ları ve soyadları ve mensuboldukiarı siyasi parti, 
telgrafla ve - varsa- ayrıca telefonla yalın t tel
sizle Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Aynı miktarda oy aılmış olanlar arasındaki 
sıraya o siyasi partinin 30 ncu maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı organ veya kurulu tcsbit eder. 
I3 ar ti tüzüğünün n erkez yoklama kurulunu ön
görmüş olması halinde, bu 'kurul bu yetkisini 
merkez karar veya yönetim 'organına devredebi
lir. 

BAŞKAN — Bu maddenin numarası 47 mi 
olacaktır? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (istanbul Milletvekili) — Numarası 47 
olacaktır. Son fıkrasında 30 ncu maddeye ya
pılan atıf 31 nci madde olacak. Bir de Türkçe 
bir 'hata vardır; birinci fıkrada «evrakları» iba
resi geçmektedir, «evrak» olarak tashih edile- i 
çektir. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, okun
muş olan metnin numarası 47 olacak. İçindeki 
atıf da 30 değil, 31 nci madde olarak düzelti
lecek. Birinci fıkradaki «evrakları» kelimesi 
«evrakı» şeklinde düzeltilecektir. Maddeyi bu 
suretle kabul edenler... Etmiyenler... 47 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Son işlemler başlıklı maddeyi okutuyorum. 
Son işlemler 

MADDE 47. — Yüksek Seçim Kurulu, il 
seçim kurullarından gelen parti adayları listele
rinin tasdikli birer örneğini süratle ilgili parti
lerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti ge
nel başkanlıkları, 30 ncu madde ve parti mev- t 
zuatı (gereğince merkez yoklaması ile seçilen 
parti adaylarını aday listelerine ekliyerek seçim 
çevrelerine göre düzenliyeceği parti adayı cet- j 
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vellerini, kaoıun hükümleri gereğince Yüksek 
Seçim Kuruluna süresi içerisinde bildirirler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
yok. Sadece madde numarası değişecek. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜCÜ COŞKUN 
KIRCA (îstaribul Milletvekili) —- Birinci fıkra
nın 3 ncü satırındaki atıf 30 yerine 31 nci ola
rak değiştirilecektir. 
• BAŞKAN — Bu maddedeki iatıf 30 dur, 31 
şeklinde düzeltilecek ve madde numarası da 48 
olacaktır. Bu şekilde maıddeyi oylan niza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisinin 49 ncu maddesi Senatoda 
47 numarayı almıştı. Karma Komisyonumuz 
bu maddenin numarasının 49 olarak düzeltilme
sini teklif etmektedir. Bu hususu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Önseçiminde tutanağın iptali» başlığını taşı
yan maddeyi okutuyoruz : 

önseçimin ve tutanağın iptali 
MADDE 49. — Adaylık tutanağına yapılan 

itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin 
olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayını so
nucunda, tutamakların iptaline karar • verildiği 
takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım so
nucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim 
işlemleri sebebi.yle iptaline karar verildiği tak
dirde önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi 
için bütün adaylar 30 ncu maddenin 1 nci fık
rasında yazılı organ veya kurul tarafından tes
bit edilir. Parti tüzüğü merkez yoklama kurulu
nu öngörmüşse, bu kurul, bu yetkisini merkez 
karar veya yönetim organına devredebilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının 
tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, 
tutanakları iptal olunan adayların yerine Önse
çimde aldıkları 'oy sırasına göre sırada başta ge
lenlere tutanak verilir. Sırada olanlar verme
diği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması 
için bu maddenin yukardaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek 
Seçim Kuruluna, bildirilmesinden sonra önse
çimle ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dik
kate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler üzeri
ne başlamış olan işlemler durdurulur ve itiraz 
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ve şikâyetler sonucunda bir kanan" alınsa bile uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
yoktur. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜOÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Bu maddenin 
numıarası 50 olacaktır, tkinci fıkrasında 32 nci 
maddeye yapılan atıf «31 nci maddeye» şeklin
de düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Madde metninde 32 nci maddeye 
yapılan atıf 31 nci maddeye şeklinde düzeltile
cektir. Ve madde numarası da 50 olacaktır. 
Komisyonun teklifi veçhile maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 50 nci 
mıadde kabul edilmiştir. 

Bundan sonra bunu takibeden maddeler sı-
rasiyle 50 nci madde 51, 51 nci madde 52, 52 nci 
madde 53, 53 ncü madde 54, 54 ncü madde 
55, 55 nci madde 56, 56 nci madde 57, 57 nci 
madde 58, 58 nci madde 59, 59 ncıı madde 
60, 60 nci madde 61, 61 nci madde 62, 62 nci 
madde 63, 63 ncü madde 64... 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜĞÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Bu maddenin 
müzakeresi gerekir. 

BAŞKAN — Şu halde 50 nci maddeden 
63 ncü maddeye kadaır cümlemizde ifade edilen 
değişikliği oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İfade edi
len şekilde numaralar düzeltilecektir. 

Şimdi 64 ncü maddeyi takibeden maddeyi 
okutuyorum. Bu maddenin bölüm ve başlığı ke
sinleşmiştir. «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 64 ncü madde metni olarak, 
Millet Meclisinin ' 65 nci madde metnini benim
semiştir.» diyor 

Üçüncü Kısım 
Malî hükümler 
Birinci Bölüm 

Gelirler 
Gelir kaynakları 

MADDE 65. — Siyasi partilerin sağlıyabile-
cekleri gelirlerin çeşitleri aşağıda gösterilmiştir: 

1. Parti üyelerinden alman giriş aidatı ve 
yıllık veya aylık aidat; 

2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden alman aidat; 

3. Adaylık için başvuranlardan önseçime ve
ya yoklamaya girmeden önce 'alman özel aidat; 
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4. Parti yayınlarının. saıtış bedelleri; 
5. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve ben

zeri rumuzlarının satışından sağlanan gelirler; 
6. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti mak

buz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığın
da alman paralar; 

7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde 
edilen gelirler; 

8. Partice tertiplenen balo, eğlence, müsa-
mere, konser, spor müsabakası ve konferans 
gibi faaliyetlerden sağlaman gelirler; 

9. Partinin tertiplediği piyango gelirleri; 
10. Parti mamelekinden elde edilen gelirler; 
1.1. Bağışlar; 
12. Krediler; 
13. Kanuna, veya Yasama Meclisleri içtüzük

lerine göre Devletçe sağlanan yardımlar. 
Yukardaki 1 ila 6 nci, 8 nci, 9 nen ve 11 ilâ 

13 ncü bendlerde yazılı gelirlerden hiçbir su
retle vergi, resim ve hare alınamaz. Yukarda
ki 7 nci bendde yazılı parti lokallerinin işletil
mesinden elde edilen gelirler, ticari nitelik taşı
nı ıy an işletme faaliyeti sonucunda, sağlanmışsa, 
bu gelirler hakkında da. aynı 'hüküm uygulanır. 
Yukardaki 10 ncıı bendde yazılı gelirlerden 
partinin sahibolduğu ve ticari olarak işletilen 
bası m evi erinin gelirleri ile partilerin amaçları 
dışında sahiboldukları taşınmaz mallar ve amaç
ları için veya. dışında sahiboldukları taşınmaz 
maili ardan sağladıkları gelirler, vergi, resim ve 
(harçlara ilişkin hükümlere tabidir; 10 ncıı 
bendde yazılı diğer gelirler hiçbir vergi, resim 
ve harca tabi değildr. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, okun
muş olan 65 nci madde Millet Meclisinin metni
dir. Bu hususta bir de Cumhuriyet. Senatosu
nun metni vardır. Karma Komisyonumuz da 
Millet. Meclisi metnini benimsemiş ve kendi met
ni haline .getirmiştir.- Şimdi bu hususta söz isti
yen arkadaşlara söz vereceğim. 

Sayın Paksüt, buyurun. 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım; bu maddede, Millet 
Meclisine ilk defa sunulmuş olan kanun tasarısı 
siyasi partilerin Devlet tarafından yardımını 
öngörüyor idi. Ancak bu gelirler arasında bir " 
unsur teşkil eden Devletin yardımı, öntasarıda 
olmadığı halde öncelik ve ivedilikle, demin arz 
ettiğim şartlar altında, müzakere edilen kanuna 
bir safhada muhtelif arkadaşlar tarafından im-
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zalanmış bir önergenin kabulü suretiyle Dev
let Hazinesinden doğrudan doğruya geniş öl
çüde yardım yapılması kabul edildi bir formülle, 
değişik miktarlara göre yardım yapılmasını ka
bul etti. 

Bu madde öncelik ve ivedilikle görüşüldüğü 
için ve önerge kabul edildiği için Millet Mecli
sinin metni oldu. Bir başka madde bu. Sena
todan da aşağı - yukarı aynı şekilde geçti. 

Şimdi onun üzerinde konuşmak imkânına 
esas itibariyle safhip değiliz. Belki geçici mad
desinde mülâhazalarımızı arz etmek fırsatını 
buluruz. 

Yalnız, burada bir noktayı kesin olarak arz 
etmek isterim. Bu görüşte, Millet Meclisinin 
kabul ettiği metindeki veyaı Yasama Meclisleri
nin içtüzüklerine göre Devletçe sağlanan yardım
larda isabet görmemekteyim. Devlet yardımının 
partilere yapılması hatalı bir şey değildir. Si
yasi partilerin âmme hayatında ifade ettikleri 
önemli rol, muhtaç ol dukkırı finansman bakımın
dan özel para membalarma istemeye istemeye 
bağlanmamaları ve menfaat gruplarının baziçesi 
olmamaları fikri doğrudur. Ama bunun hal tar
zı, dünyadaki geçirdiği safhakırdan sarfmazarla, 
ilim alanında ortaya atılan düşüncelerle ilgisiz 
'olarak mesut ve makbul bir hal tarzıymış gibi, 
rasgele bir kabul tarzına bağlanmış olmamız 
isabetsiz olmuştur. Bu isabetsizlik bir yama, bu
nun acısını, eğer bunu önliyemezsek, bütün se
çim kampanyasmca devam edecek tatbikatla on
dan sonra göreceğiz ve lıer halde gelecek Mec
lisler buna mâkul bir hal tarzı bulacaklardır. 
Bizim kabul ettiğimiz 73 ncü madde fevkalâde 
isabetsizdir. Ancak hiç değilse buna içtüzükler 
vasıtasiyle bir yardım yapılması kapısını açık 
tutmıyalım. 

Şimdi arkadaşlarım, insaf edilsin, Hazine
den, Devletten yapılacak olam yardımı kanunla 
yapmak bir 'hal tarzıdır. Ama Meclislerin iç ça
lışmalarını tanzim eden İçtüzükle siyasi parti
lere yardım yapılması şeklini bir hal tarzı ola
rak görmek mümkün değildir. Bir kere içtüzük
ler ayrı ayrı yapılır. Demekki Senatoda her han
gi bir zamanda bir ekseriyet var, Senatoda ta-
hassul etmiş olan bir grupun ekseriyeti Senato 
içtüzüğüne tesir etme gücünü elde ettiği zaman, 
o içtüzüğü değiştirme yolu ile siyasi partilere 
bir Devlet yardımı sağlar. Bilmukabele onun 
sağlamış olduğu yardıma ilâve olarak bir başka 
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yardım da Millet Meclisinde sağlanır. Yani ka
nunla sağlanır, Senato içtüzüğü ile sağlanır, 
Millet Meclisi içtüzüğü ile sağlanır. Bunların 
hepsi yardım olur. 

Bunlar hatalı yollardır. Siyasi partilere ha
len bir sürü yardımlar yapılmaktadır. Devlet 
Radyosu siyasi parti gruplarının anonslarını 
para almadan yapar, kanunla yayar. Meclis 
personeli birtakım parti gruplarının emrinde 
çalışır ve birtakım masrafları Meclis karşılar. 
Bu da bir kanun işidir. Siyasi partilerin şim
diye kadar hayatlarında görmedikleri büyük 
bir yardım, oy puslalannm basılması masraf
larının Hazine tarafından kabul edilmesi ile ve 
üstelik oy puslasının en ücra yerlerdeki sandık 
başına Devlet eliyle ulaştırılması zaten yapılmış
tır. Şimdi siyasi partilere Devletçe yardım dü
şüncesi, vergi muafiyeti de buna ilâve edilebi
lir. Yanında, Türkiye'nin şartlarına ve siyasi 
partilerin durumlarına göre mâkul, demokratik 
düzeni tahribetmiyen, siyasi partiler arasındaki 
eşitlik ilkelerini tahribettiği düşüncelerine yol 
açmıyan, Anayasa bakımından durumu sars-
mıyaın birtakım hal tarzları bulmak lâzımdır. 

Hemen şunu söyliyeyim, yanlış anlaşılmasın, 
henüz Mecliste temsil ediîmiyen bir siyasi parti, 
derpiş edilen yardımların kendisine de veril
mesi halinde, meseleyi halledilmiş görmek yo
lundadır. Bu, yanlıştır. Mevcut siyasi partile
rin dışında kalan bir siyasi partiye aynı ölçü
lerle veya en küçük had olarak kabul edilmiş 
500 bin lira ölçüsünde yardım yapılması, me
seleleri düzeltmez. Bunlara müdahale şansını 
şahsan bulamadım. Bir başka komisyonda vazi
feli olduğumda, kabul edilmiş önerge olması se
bebiyle, görüşlerimi arz edemedim. Ama yeri 
gelince arz edeceğim. Hiç değilse şimdi Senato 
metnini kabul buyurunuz. 

içtüzüklere göre yardım meselesini katiyen 
varit görmüyorum. Tahinin ediyorum ki komis
yon bunu esasen Parlâmento içinde gruplara sağ
lanabilen birtakım hizmetler sebebiyle, yani 
grupun teyp ihtiyacının, personel ihtiyacının 
karşılanması gibi mülâhazalarla - ki bunlar da 
yardımdır - bunlar tüzüklerle oluyor mülâha-
rasiyle konuştum. Bir ters çığır açılmıştır. Rica 
ediyorum arkadaşlarımdan, kanunla olan yar
dım dışında başka bir yardım şekli düşünülme-
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sin. Kanununa göre yapılacak olan yardımı da 
imkânı bulduğumuz noktada düzeltmek çaresini 
bulalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop Milletve

kili) — Muhterem arkadaşlarım, Emin Paksüt 
Bey arkadaşımız görüşüme uygun olarak mü
him bir noktaya temas ettiler. Filhakika aylar
dan beri basının neşriyatından bilgi edinen vatan-
daşlaırımız, siyasi partilere milyonların verile
ceğini öğrenince onların dağ başlarında, dere 
diplerinde içme sularının olmadığını, okulları
nın yapılmadığını, köy yollarının bulunmadığı
nı söyliyerek siyasi partilere milyonların veri
leceğini (haksız bulmakta olduklarını bilhassa 
dinlemiş bulunuyorum. Bu itibarla, realite de 
bu olduğuna göre, kıymetli arkadaşımız Emin 
Paksüt Beyin ileri sürdükleri mucip sebepleri 
nazara alarak, bu yardım bahsinde bilhassa 
kanunun kabul ettiği neşriyat yoluyla, müşte
rek liste yoluyla, oy puslalannı mahalline gön
dermek gibi yardımlarla iktifa etmeli ve kanu
nun bu İçtüzük hükümlerine göre bundan gayri 
yardım yoluna çığır açılmamasının doğru ola
cağı kanaatindeyim. Binaenaleyh komisyon baş
kanının bu yoldaki mütalâalarını da bu yolda 
serd etmesini bilhassa istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın sözcü. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜCÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu mesele Karma Komisyonumuzda 
uzunboylu müzakere edilmiştir. 

Pek muhterem Emin Paksüt ağabeyimin en
dişelerinin vâridolmadığı kanaatindeyim. Se
bebi şudur : Halen dahi Yasama Meclisleri içtü
zükleri gereğince siyasi partilere siyasi parti 
grupları yoluyla bâzı yardımlarda bulunulmak
tadır. Meclis idaresi kâtipler tahsis etmektedir, 
odaj tahsis etmektedir, radyo levazımatı tahsis 
etmektedir, nihayet mefruşat tahsis etmektedir. 
Bütün bunlar siyasi partilerin Meclis içinde or
ganı durumunda olan grupların eline verilmiş, 
tahsis edilmiş birtakım mamelek unsurlarıdır. 

Bu kanunun sistematiğinde gelir dediğimiz 
zaman, mamelek gelirlerini, mamelek unsurkı-
rım, aktif mamelek unsurlarından olarak kabul 
ettik. Yani behemehal partilerin gelirlerinin 
nakdî olması diye bir şey kanunda yoktur. Par- I 
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tilerin mamelek unsurkırına gelir olarak girebi
lecek şeyler nakit olarak girebileceği gibi hak 
olarak da girebilir, aynen de girebilir, hizmet 
yoluyla da girebilir. Binaenayey'h, siyasi parti
lere Yasama Meclisleri içtüzüklerinde halen de 
bu yardımlar yapılıyor. 

Şimdi bu hüküm buradan çıkarıldığı takdir
de bugünkü mevzuatımızda partilerin gelirle
rini tahdidi olarak tesbit eden hiçbir hüküm ol
madığı için Yasama Meclislerinin tatbikatına 
binaen bunlar yapılabiliyor. Eğer bugünkü ka
nunda tahdidi olarak bu gelirleri tesbit ettiği
mize göre yarın kanunda cevaz verilmeksizin 
Yasama Meclisleri içtüzüklerine göre bu gibi 
yardımlar dahi yapılamaz hale ^gelecektir. 

Şimdi, şurada Sayın Paksüt'ün endişesinin 
şu olduğu anlaşılıyor, Alicanoğlu arkadaşımız 
da bunu ifade ettiler, dediler ki ; Yasama Mec
lisleri içtüzüklerine bilfarz bir siyasi parti gru-
puna şu kadar para verilir, diye bir hüküm 
konur mu? Konamaz arkadaşlar. Çünkü Yasa
ma Meclislerinin içtüzüklerinin ne olduğunu 
Anayasanın 85 nci maddesi anlatmaktadır. Mec
lislerin faaliyetleriyle ilgili hususlar denilmek
tedir. Aynı zamanda Meclislerin iç kuruluşunun 
bir unsuru olan siyasi partilere Meclislerin iç 
faaliyetlerine iştirak ettikleri nisbette ancak 
Yasama Meclisleri içtüzüklerinde şimdi misalini 
verdiğim fcaırzda hükümler konmak suretiyle 
bâzı imkânlar tahsis edilebilir. Bunun dışında 
yapılacak tahsisler özleri, ,mahiyetleri itibariyle 
esasen İçtüzük hükmünde yer alabilecek şeyler 
değildir. Eğer bu atfı yapmazsak o zaman tah
didi olarak gelirleri tesbit ettiğimiz cihetle, ya 
bütün bunları da kanuna aktarmak mecburiye
tinde kalacağız - kibu tamamen kazüstik bir sis
teme gitmek olur. Bâzı güçlükler arz eder - ve
yahut Yasama Meclisleri içtüzüklerine bunu at
fedeceğiz ve Yasama Meclisleri içtüzüklerinden 
burada bahsedeceğiz. Bahsettiğimiz zaman da iç
tüzüklere elbette özü, bünyesi, muhtevası iti
bariyle uymıyan hükümler konulamıyacaktır. 
Anayasamın 85 nci maddesi dairesinde bunu 
mütalâa edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yeri gelmişken 
bir tarihî gerçeği açıklıyayım : Siyasi Partiler 
kanunu tasarısı maalesef Birinci Koalisyon za
manında sarf edilmiş gayretlere rağmen çıkarı-
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lamadı. İkinci Koalisyon zamanında Hükümet 
içinde her şeye rağmen hazırlanamadığmdaın 
o Koalisyonu teşkil eden parti liderlerinin şah
san vazifeler verdikleri arkadaşlardan kurulan 
bir komisyon tarafından, önhazırlıkları yapıldı 
ve Hükümete hazır hir tasarı halinde götürül
dü. Yeri geldiği için söylüyorum, bu tasarının 
genel gerekçesi de nâçiz arkadaşınız tarafından 
re'sen yazıldı. 

Şimdi mesele şudur : Kanun tasarısının ihti
va) ettiği 'hükümler nedir, sistematiği nedir me
selesinde benimle birlikte çok değerli hizmet
ler yaptığına inandığım arkadaşımın elbette 
sarih bilgisi vardır. 

Mesele şu : Burada mevzuubahsolan Anayasa 
Mahkemesinin denetimine tabi parti gelirleri. 
Şimdi nakidlo kabili talîdir ve tatkdim diye, yani 
kıymetlendirilir, paraya çevrilir diye birtakım 
haklar vardır, aptrimonyal haklar, mamelek 
hakları. «Partilerin gelirleri» başlığını taşıyan 
maddeden bahsediyoruz, partinin gelirleri mad
desini konuşurken burada maksadımız bu gelir
lerin arasında paraya çevrilir yardımlar değil
dir. Sadece yasama organlarında para ile ölçül-
miyen, birtakım parti gruplarına, dolayısiylc 
partilere yapılan birtakım hizmetler vardır, 
onları kaydediyoruz demek mümkün değildir. 
Çünkü madde açıkça üçüncü kısımda, «Mâlî 
hükümler» diye başlıyan kısımda birinci hüküm 
gelirler diye bir matlaıpla «Gelir kaynakları» 
diye sıralanmaktadır. Şimdi aksine bir noktadan 
hiç. endişe edilmemek lâzımgelir. Meclisin bü
tün personeli bir kanundan kaynak alır, par
tilere tahsis edilebilecelk ne varsa onlar, bir sarf 
yetkisine sahibolarr makamın, kanundan kuvvet 
alan makamın tasarrufları cümlesinden olur. 

Şimdi siyasi partilere içtüzükleri ile, tabiî 
Anayasanın 85 nci maddesi muvacehesinde ge
lir dağıtmak yolu elbette mümkün değildir. İşte 
ben de o sebeple diyorum ki, gelirler diye baş
lık alan, gelirler diye sıralanan unsurlar ara
sında gelir vermek imkân olmıyan bir yoldan 
verilirmiş intibaını verecek içtüzük sözüne gelin. 
Yani tasarıya ilk defa bu hükümleri koyduğu
muz zamanlar bunu koymamıştık. Sonradan 
bii' mülâhaza ile, yani siyasi partilerin başka 
yollardan da yardım aldığı müşahedesinden do
ğan bir istidlal ile, demekki İçtüzük yolu ile de 
olabiliyor gibi bir intiba hâsıl olmuş, grupla-
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ra teyp tahsisini, personel tahsisini bu mânada 
anlamış olacaklar, bunu yalnız kanun yolu ile 
değil, İçtüzük yolu ile de ilâvede fayda olabi
lir diye ifade etmişler. Kanaatim odur ki, Se
nato, haklı olarak, ıgelir kaynakları arasında 'sı
ralananı parti gelirinin muhakkak bir kanun
dan kaynak alması lüzumunu derpiş etmiştir. 
Nitekim değerli sözcü arkadaşım da endişemi 
izale mülâhazasiyle açıklama yaparken, bunun 
p.araı iki hiçbir surette mümkün 'olmadığını, İç
tüzüğe böyle bir para tahsisi ile ilgili hüküm' 
konulamayacağı, bunun para ile ilgili, gelirle 
ilgili bir tarafı bulunmıyacağıııı söyledi. Bu 
böyle olunca, lütfetsin de, Karma Komisyonu
muzun bu (görüşünde isabet yoktur, Senatonun 
görüşüne katılalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saıyın Kabadayı, buyurun efen

dim. 
İHSAN KABADAYİ (Konya Milletvekili) 

— Siyasi Partiler Kanununun konuşulması sı
rasında grup başkanları ve grup temsilcilerin
den bizlere söz gelmediği için maruzatımı arz 
edememiştim. Siyasi Partiler Kanunu bütün 
ölçüleriyle gönlümüzü doyuran, endişelerimizi 
silen bir varlık olarak .gelmişti. Pakaıt her na
sılsa kolu kanadı budandı, önseçim gibi en kıy
metli varlığı değişti, hiç akılda, hayalde olmı
yan Hazineden para alarak partileri yaşatma 
gibi rahat ve huzur verici bir yola sapıldı. 

Her gittiğimiz yerde vatandaşın dediği şu
dur ki; «Hazineye sırtını dayayarak politika 
olmaz ve yapılmam, kabadayı derler.» Ben bura
da bunu söylemek zorundayım. 

Sordum, bu yolda fikrim yok, dünyanın 
hiçbir yerinde, hiçbir demokratik memleketin
de Hazineden, partilere para vermek suretiyle 
partilerin yaşatıldığını bana söyliyen bir tek 
politikacı, tek bir ilim adaımı. görmedim, söy-
liyemediler bana.. Sadece İngiltere'de galiba var
mış, muhterem sözcü söylesinler, partilere 
nakdi para yardırın yapılmazmış. Partilere an
cak ayni yardım yani kirasını veren, PTT mas
raflarını veren, zaruri masraflarını karşılıyan 
bir yol ile partilerin ayakta kalmasını ve yaşa
masını sağlıyan imkânlar mevcutmuş. İşin man
tıki tarafı ve normal tarafı da budur. 

'Beyler, fertler fâni, milletler bakidir. Baki 
olacak hizmetleri yapan, unutulmaz varlıkla-
riyle garibin, milletin sinesinde silinmez isim 
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bırakan politikacılardır. Politikamız hiçbir mil
let ıaıyafcta kalmadığına göre, politikacı her şey
den evvel Ortaçağın derviş misillû insanı gibi 
fariğ olacaktır, fedakâr olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiri

yorum efendim. 
Puslaları Hazineye bastırıyor, dağıtıyorsun, 

bu yükünü üzerinden atıyorsun. On milyona 
varıncaya kadar para dağıtıyorsun, onu da 
kabul ediyorsun, bu yetmezmiş gibi bir de, ak
lım almadı, içtüzükle yardım imkânını sağlı
yorsun. istirham ederim, geçen geçti, Bek tak
sinin dediği gibi, onları saymıyalım, hiç ol
mazsa bu gelen bir deyip bunu tutalım. Mâru
zâtım budur. Hürmetler efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Kırca, buyurun. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜĞÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, zannederim ki, şimdi görüştüğü
müz husus partilere Devletçe yardım yapılıp ya
pılmaması konusu değil. Partilere Derlet yar
dımının yapılması... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — O zaman 
konuşamadık ki.. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bir şartla 
Yüksek Meclis ve Senatoca kabul edildi, o da 
özel, gerçek ve tüzel kişilerin her yıl partilere 
yapabilecekleri bağışların 5 000 lirayı aşmaması 
kaydının kanuna ithali suretiyle oldu. Bina-
enayeyh partilerin bugüne kadar temin ettikle
ri asli gelir kaynağını bir tarafa itiyoruz ve 
biliyoruz ki daha Türkiye'mizde uzun süre, 
Baıtı demokrasilerinin çoğunun aksine, parti 
üyelerinden aidat toplamak mümkün olamıya-
caktır ve istiyoruz ki, siyasi partiler mümkün 
olduğu ölçüde ve Anayasa Mahkemesinin dene
timinin getirdiği müeyyideler dairesinde birta
kım özel çıkarların esiri olmaktan kurtarılabil-
sin. Bu hükümler bu gayeyi gerçekleştirebilir 
mi, gerçekleştiremez mi, bütün İnini ar ileride 
görülecek. Kimse lâyü'sel değil, kimse mutlak 
hakikatin bu olduğu kanaatinde de değil. Esa
sen bu hüküm kesinleşmiş vaziyettedir. 

Şimdi görüştüğümüz husus Yasama Meclis
lerinin içtüzükleri) ibaresinin burada kalıp 
kalmaması. Bu madde aynen şöyle başlıyor : 
«Partilerin temin edecekleri gelirlerin çeşitleri 
aşağıda gösterilmiştir.» Bu madde böyle başla-
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dıkça bu demektir ki bunun dışında hiçbir kay
naktan patrtiler gelir sağlıyamazlar. 

RUHjt SOYER (Niğde) — Nereden anlaşırı-. 
yor? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — «Partilerin 
gelirlerinin çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.» de
yince, bir, iki, üç diye 13 e kadar sayıp «sair 
gelirler» de demeyince - ki dememiştir - bu de
mektir ki, bunlardan gayri gelirleri partiler te
min edemezler. 

Şimdi tatbikat gösteriyor ki, Meclislerin ku
ruluşunun unsuru olmak sıfaıtiyle o Meclisle
rin faaliyetine iştirak eden partilere, o Mec
lislerin faaliyetlerini düzenliyen ve o Meclis
lerin faaliyetlerini düzenlemekten gayri hiçbir 
hükmü ihtiva etmemesi gereken içtüzükler yo
luyla salon tahsisi, birtakım malzeme tahsisi, 
kâtip verilmesi gibi, Sayın Paksüt'ün buyur
duğu gibi, nakde kabili tahvil surette ifadesi 
mümkün birtakım yardımlar Devletçe yapılıyor. 
Bir kâtibin maaşı malûm, bir salon, bunun 
tabiî nakid olacak ifadesini bulmak mümkün. 
Böyle olunca bunların hepsinin memleket un
surları olduğunda şüphe yok. Şimdi biz bura
da) (kanuna göre Devletçe sağlanan yardımlar) 
demekle iktifa edersek, si}rasi partiler grupları
na içtüzükler yoluyla bu gibi yardımların sağ
lanması mümkün olmıyacak, ya ne olacak, an
cak bunlar kanunda dercedilirse mümkün olaı-
cak. 

Şimdi biz bu yola gitmeye lüzum görmedik, 
endişeye de hâlâ mahal görmüyoruz. Şundan 
dolayı görmüyoruz ki, esasen içtüzüğün tarifi 
Anayasanın 85 nci maddesinde verilmiş. Bir 
içtüzükte grupların Meclisin kuruluşunun un
suru olarak Meclisin faaliyetlerine katılmasının 
dışında zaten tanzimine imkân yok. Bunun dı^ 
şıııda içtüzüklere hükümler koyarak siyasi par
tiler kanalı ile partilere yardım yapmak bu 
sebepten dolayı mümkün değildir. Ama takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti--
yen? Yok. 

Muhterem arkadaşlarını, Karma Komisyonu
muz Millet Meclisince kabul edilmiş olan 65 nci 
madde metnini Karma Komisyon metni olarak 
teklif etmektedir. Karma Komisyonun teklif et
tiği bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
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maddenin numarası da 65 olarak tashih edilecek
tir. 

65 nei madde olarak oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... E tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Metinde 65 olarak yazılmış olan madde nu
marası 66, 66 ncı madde ide 67 nei madde olarak 
düzeltilecektir. Bu şekli oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, iki 
madde numarası değişmiştir. 

Adaylıkla ilgili 'gelirler 
MADDE 67. — 64 ncü maddenin 3 ncü ben

dinde yazılı özel aidat parti yönetmelikleriyle 
düzenlenir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜCÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Efendim, mad
de numarası 68, atıf maddesi numarası 65 olacak. 

(BAŞKAN — Bu madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Madde metnindeki atıf maddesinin numa
rası 64 iken 65, maddenin numarası da 68 ola
rak tashih edilecektir. Bu şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

iSatıa bedelleri 
MADDE 68. — 64 ncü maddenin 4. 5 ve 6 ncı 

bendlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin 
merkez yönetim onganmın kaırariyle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜCÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Madde numa
rası 69, atıf maddesi 65 olacaktır. 

BAŞKAN — Madde numarası 69, atıf nu
marası 65 olarak, düzeltilerek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Düzeltilerek 
kabul edilmiştir. 

Metinde 69 ncu madde olarak gösterilen nu
marayı 70, 70 nei maddeyi de 71 olarak tashi-
han oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Krediler 
MADDE 7. — Siyasi partiler, 70 nei mad

denin 1 nei fıkrasında zikredilen daire, idare, 
teşebbüs, banka, kurum, müessese, kuruluş, 
sendika, birlik, federasyon, konfederasyon ve 
derneklerden hiçbir suretle kredi alamazlar. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜCÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul Milletvekili) — Efendim, mad
de numarası 72, atıf maddesi 71 olacaktır. 
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BAŞKAN — Madde numarasını 72, atıf mad

desini de 71 olaraik tashühen oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72 nei madde 73 ncü madde olacak. Sadece 
madde numarası değişmektedir. Bu değişikliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 73 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

73 ncü madde 74, 74 ncü madde 75, 75 nei 
madde 76, 76 ncı maıdde de 77 numarasını ala
caktır. Bu değişiklik ifade ettiğim maddeleri 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın sözcü, basmayazılarda madde 76 ola
rak gösterilen ve şimdi 77 nei madde olarak ka
bul ettiğimiz metin Karma Komisyona gitmiş.. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Ve orada, kişi veya kişilere 
konusunda bir değişiklik için... Sayın sözcü, 
Millet Meclisi metninin «Malî sorumluluk» diye 
başlıyan 77 nei maddesinde... 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — özür dilerim 
efendim, bunu bir hata olarak raporumuza ge-
çirmemişiz. Bu hususu yerimden izah edeyim, 
izin verirseniz. 

BAŞKAN — Lütfen. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (îstcmbul Milletvekili) — Efendim, bu
rada Millet Meclisi metninin son cümlesi, «bu 
takdirde, sorumluluk bağıta girişen veya yükü
mü yüklenen kişi veya kişilere aittir.» diye sona 
eriyor. Yüce Senatonun, Sayın Artukmaç'm 
verdiği bir takrirle kabul ettiği metnin aldığı 
şekil şudur: «Sorumluluk bağıta girişen veya yü
kümü yüklenen kişi veya kişilere aittir.» Kişi 
veya kişi diye, bir tekrarın yapılması Türk
çe kaidelerine aykırıdır, kişi ve kişilere ait de
mek lâzımdır. Kişilere ait denişinin sebebi Borç
lar Kanununa göre mesuliyetin mevcudiyetinin 
behemehal ifadesi mecburiyetinin bir neticesi
dir. Bu sebeple bunun buraya dercedilmesi dü
şünülmüştür. Burada raporun böylece tashih 
edilmesi gerekir. Karma Komisyon Millet Mec
lisi metninin 77 nei maddesinin aynen benim
senmesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Aynen değil mit 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul Milletvekili) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 

madde kesinleşmiştir. Ancak maddenin sonun
daki ibarede komisyon sözcüsünün ibare ve üs
lûp bakımından ifade ettiği tashihatla birlikte 
maddeyi tekrar oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. Mad
denin sonu da (kişi veya kişilere) şeklinde bit
mektedir. 

Üçüncü bölüm ve başlığı kesinleşmiştir. Şimdi 
«Hazinece el koyma» matlaplı, takibeden mad
deyi okuyoruz. 

Hazinece el koyma 
MADDE 77. — 70 nci maddede bağışlar hsi. 

kında konan esaslara aykırı olarak gelir sağla
dığı Anayasa Mahkemesince tesbit edilen siyasi 
partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, Ha
zineye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Ha
zine adına tapuya tescil ettirilir. 

71 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasi 
partilere sağlanan krediler üzerine, Anayasa 
Mahkemesi karariyle Hazinece el konulur ve 
krediyi verene ka.rşı Hazine hiçbir yüküm al
tına girmez. 

72 nci maddede belirtilen esaslara aykırı ola
rak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahi-
bolduğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin ka
rariyle ve bu mahkemenin göstereceği süre için
de bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 

74 ncü maddede belirtilen esaslara aykırı ola
rak bir siyasi partinin tevsik edümiyen kaynak
lardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa 
Mahkemesi karariyle bu gelirler Hazineye gelir 
kaydedilir. 

Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tev
sik edilemiyen parti harcamaları miktarmca 
parti mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mah
kemesi karariyle Hazineye gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başka
nım, bu madde de muhteva itibariyle iki Mec
lisçe aynen kabul edilmiştir. Sadece numaralar 
değişecektir. Madde numarası 78 olacaktır. Bi
rinci fıkradaki 70 nci madde 71 nci madde ola
caktır. 
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BAŞKAN — 71 yazıyor efendim. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Birinci fık

rada 70 nci yazıyor, 71 olacak, ikinci fıkrada 
71 nci madde 72 nci olacak, üçüncü fıkrada 
72 nci madde 73 ncü madde olacak, dördüncü 
fıkrada 74 ncü madde 75 nci olacak. 

BAŞKAN — Sayın sözcünün zapta geçen be
yanları ile 77 nci maddeyi 78 nci madde olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. İfade edilen 
taahihet yapılacaktır. 

4 ncü bölüm ve başlığı kesinleşmiştir. 
78 nci madde 79 ncu medde olarak düzelti

lecektir. Bu hususu kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 nci bölüm ve başlığı kesinleşmiştir. 79 ncu 
madde 80, 80 nci madde 81, 81 nci madde 82, 
82 nci madde 83, 83 cü madde 84, 84 ncü mad
de 85, 85 nci madde 85, 86 nci madde 87, 
87 nci madde 88, 88 nci madde 89, 89 ncu 
madde 90, 90 nci madde 91, 91 nci madde 
92, 92 nci madde 93, 93 ncü madde 94, 94 ncü 
madde 95, 95 nci madde 96, 96 nci madde 97, 
97 nci madde 98, 98 nci madde 99, 99 ncu 
madde 100, 100 ncü madde 101, 101 nci madde 
102, 102 nci madde 103, 103 ncü madde 104, 
101 ncü madde 105, 105 nci madde 103, 106 nci 
madde 107, 107 nci madde 108, 103 nci madde 
de 109 numara alacaktır. İfade ettiğim husus
ların tamamını birden oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Metindeki 109 ncu maddeyi (Dördüncü kısma 
aykırılık halinde dâva açılması) matlabını taşı
yan maddeyi okutuyorum. 
Dördüncü kısma aykırılık halinde dâva açılması 

MADDE 109. — Bir siyasi partinin bu kanu
nun dördüncü kısmında yer alan maddeler 
hükümlerine aykırı amaçlar gütmesi veya faa
liyette bulunması sebebiyle bu kanunun 107 nci 
maddesi gereğince kapatılması için Anayasa 
Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
dâva açılması : 

1. Rs'sen; veya, 
2. Bakanlar Kıırulundaı görüşüldükten son

ra Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine; 
veyahut, 

3. Sor, milletvekili genel seçimlerine katıl
mış olup da Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir-
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leşik Toplantısında grupu olan ve ilk genel 
kqngre toplantısını yapmış olan bir siyasi pai'-
tinin merkez karar organının üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyu ile alman karara da
yanan parti genel başkanının yahut partiyi 
genel başkana izafeten veya vekâleten mahkeme
lerde temsil yetkisine sahip parti merciinin 
yazılı isteminde yeterli deliller bulunduğu ka
nısına Cumhuriyet Başsavcılığının varması üze
rine olur. 

Cumhuriyet B:§savcılığmın istemde yeterli 
deliller bulunduğu kanısına varmıyarak dâva 
açmıyacağım istemde bulunan siyasi parti ge
nel başkanlığına yazıyla bildirmesinden başlı-
yarak yedi gün 'içinde bu siyasi partinin genel 
başkanının yahut partiyi genel başkana izafe
ten veya vekâleten mahkemelerde temsil yet
kisine sahip parti merciinin Parti Yasaklamala
rı İnceleme Kuruluna yaziyle itirazda bulunma 
hakkı vardır. Kurul, itirazı uygun görmezse, 
dâva açılmaz; uygun görürse, Cumhuriyet Baş
savcılığı Anayasa Mahkemesine dâva açmakla 
yükümlüdür. 

4. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü bendleri 
hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liğine dair her hangi bir seçimin Yüksek Seçim 
Kurulunca Resmî Gazete ile ilân edilecek baş
langıç tarihinden veya genel milletvekili seçim
lerinin yenilenmesine dair Millet Meclisinin Ana
yasanın 69 ncu maddesinin ilk fıkrası uyarınca 
alacağı kararın Rs^mî Cazetede yayınlanmasından 
veya genel milletvekili seçimlerinin Anayasanın 
108 nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı ta
rafından yenilenmesi halinde bu konuda Cum
hurbaşkanının Başbakanla birlikte çıkaracağı 
ortak kararnamenin Resmî Gazetede yayınlan
masından bağlıyarak oy verme gününün ertesi 
gününe kadar uygulanamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında sayın Sözcü 
buyurun. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Efendim, bu 
madde de Millet Meclisi ve Senatoca muhteva 
itibariyle aynen kabul edilmiştir. Sadece mad
de numarası 110 olacaktır. Ayrıca birinci fık
ranın ikinci satırında 103 ncü maddeye yapılan 
atıf da 108 olacaktır. Bu maddede bir de mad
di hata vardır. 4 ncü bendin 4 ncü satırında " 

"Anayasanın G9 ncu maddesinin ilk fıkrasından 
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bahsediliyor. Bu bir maddi hatadır. Çünkü 
Millet Meclisi dönemi dolmadan kendi kararı 
ile seçimlerin yenilenmesi hali Anayasanın 
69 ncu maddesinin ilk fıkrasında değil ikinci 
fıkrasında derpiş edilmişti. Bu itibarla bu 
maddi hatayı da tashih ediyoruz. İlk fıkrası 
yerine ikinci fıkrası olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde hakkında başka söz istiyen? Yok. Sayın 
Sözcünün de ifade ettiği gibi, bu maddenin 
numarası 1.10, içindeki atıf maddesi olarak gös
terilen 107 nci madde 108 ve 4 ncü fıkradaki 
G9 ncu maddenin ilk fıkrası ibaresi 2 nci fıkra
sı şeklinde tashihen oyunuza sunulacaktır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Rakamla ya
zılması gerekir, 2 nci fıkra olarak. 

BAŞKAN — Rakamla 2 nci fıkra yazılma
sı şekilde tashihini oyunuza sunacağım. Bu şe
kilde maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (4 ncü kısmın hükümlerine 
aykırılık dolayısiyle kapatmanın) başlığını ta
şıyan madde. 

Dördüncü kısmın hükümlerine aykırılık 
dolayısiyle kapatma 

MADDE 110. — Anayasa Mahkemesince bir 
siyasi parti hakkında kapatma kararı : 

1. Parti tüzüğünün veya programına ya
hut partinin faaliyetlerini düzenliyen ve yetki
li parti organları veya mercilerince yürürlüğe 
konulmuş olan diğer parti mevzuatın1 n bu ka
nunun dördüncü kısmında yer alan maddeler 
hükümlerine aykırı olması; veya 

2. Parti genel kongresince yahut merkez 
karar organı veya merkez yönetim organı ve
yahut Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup
ların genel kurullarınca bu kanunun dördüncü 
kısmında yer alan maddelerin hükümlerine ay
kırı karar alınması yahut genelge veya bildiri
ler yayınlanması takdirinde verilir. 

3. A) Yukardaki 2 nci bendde sayılanlar 
dışında kalan parti organı, mercii, kurulu, yar
dımcı kol organı veya bir parti üyesi tarafın
dan bu kanunun dördüncü kısmında yer alan 
maddeler hükümlerine aykırı fiillerin bu ka
nunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden 
sonra ilenmesi takdirinde, fiilin işlendiği ta
rihten başlayarak iki yıl geçmemişse, Cumhu
riyet Başsavcılığı, bu fiilî işliyen organ, mer-
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ci, kurul veya yardımcı kol organına işten el 
çektirilmesini ve bu fiilî işliyen parti üyesi ve
ya üyelerinin -işbu bendde sayılan organ, mer
ci, kurul veya yardımcı kol organına dâhil ol
sun veya olmasın- partiden kesin olarak çıka
rılmasını, ilgili siyasi partinin genel başkanlı
ğından yazı ile ister. İlgili siyasi parti, bu is
tem aleyhine, Parti Yasaklamaları İnceleme 
Kuruluna, istemi aldığı tarihten başlıyarak on-
beş gün içinde yaziyle itirazda bulunabilir. Ku

rul, bu itiraz üzerine, delilleri topladıktan son-
Ta, Cumhuriyet Başsavcılığım, ilgili siyasi par
tinin temsilcisini ve söz konusu fiilî işlediği 
ileri sürülen parti üyesini ve üyelerini ve -var
sa - vekillerini dinler; gereken soruşturmaları 
doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasın
dan seçeceği naip veya naipler eliyle yapabilir; 
tanık çağırabilir ve 81 nci maddede yazılı ni
teliklere saihip bilirkişi atayabilir. Kurul, iti
razı en çok altmış gün içinde karara bağlar ve 
kararını ilgili siyasi partinin genel başkanlığı
na yaziyle bildirir. Kurul bu itirazı reddetmiş-
se, söz konusu organ, merci, kurul veya yar
dımcı kol organının işten el çektirilmesine ve 
fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi veya üye
lerinin partiden kesin olarak çıkarılmasına. îlori-
li siyasi partinin yetkili organlarınca, Kurr-
lun yazılı bldirisinin alınmasından .başlayarak 
otuz gün içinde karar verilmediği takdirde. 
söz konusu fiillerin bu bendde belirtilen nite
likte fiiller olduğunun, 109 ncu madde uyaran
ca açılacak dâva sonucunda A navara Mahke
mesince tesbit edilmesi halinde, ilgili siyasi par
ti kapatılır. 

Bu bend uyarınca alman partiden kesin ola
rak çıkarma kararları hakkında 55 nci madde 
hükümleri uygulanmaz. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir si
yasi partiden kesin olarak çıkartılan veya çı-
karfrdmav'n da bir siyasi partinin kapatılması
na sebebolan parti üyeleri, çıkarma kararının 
veya Anavasa Mahkemesinin kapatma kararı
nın kendisine yaziyle bildirilmesinden başlıyarak 
beş yıl süreyle başka hiçbir siyasi partiye alına
maz, parti kurucusu olamaz ve seçimlerde parti 
listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi 
takdirde, bu gibileri üye kaydeden veya parti 
kurucusu olarak kabul eden veyahut seçimler
de listesinde bağımsız aday olarak gösteren si-
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yasi partiler hakkında da (A) fıkrası hükümle
ri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend 
gereğince kesin olarak çıkarılması halinde bu 
kimsenin işlediği fiil ayrıca cezaî kovuşturma
ya konu teşkil etmiş olup da takipsizlik veya 
muhakemenin men'i veya kesin beraet kararma 
bağlanmışsa, o kimsenin parti üyeleği hakkı 
kendiliğinden geri döner ve bu kimsenin başka 
siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını ve
yahut parti listelerinde bağımsız aday olarak 
gösterilmesini engelliyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu
nun yukardaki (A) fıkrası uyarınca siyasi par
ti tarafından yapılan itirazı kabul etmesi ha
linde, Kurulun bu kararı kesin olup, bu tak
dirde, itiraza konu olan fiil dolayısiyle Anayasa 
Mahkemesine kapatma dâvası açılamaz. Ku
rulun, itirazı kabul etmesi takdirinde, itiraz 
konusu olan fiil için hiçbir ceza kovuşturması 
yapılamaz; daha önce başlamış ceza kovuştur
ması ve tahkikatlar sona erer. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Bu madde 
Senatoca ve MiPct Meclisince muhteva itiba-
rivle avnen kabul edilmiştir. Numarası 111 ola
rak düzeltilecektir. Ayrıca 3 ncü bendin (A) 
fıkrasınm 73 ncü sayfasmm sondan itibaren 
2 nci satırındaki .109 ncu madde 110. 8 nci sa
tardaki 81 nci madde 82 olacaktır. Sayfayı çe
virdiğimiz zaman 74 ncü sayfanın ilk satırın
daki 55 nci madde 56 nci madde olacaktır. . 

BAŞKAN — Sayın Sözcü tarafından ifade 
edilen değişiklik teklifiyle beraber 110 ncu 
madde 11 nci madde olarak oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takibeden maddeyi okutuyorum. 

Kanunsuz siyasi faaliyetlere mihrak olma 
sebebiyle kapatma 

MADDE 111. — Bir siyasi partinin bu ka
nunun 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 99, 
101 ve 102 nci maddeleri hükümlerine avkırı 
fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin 
sübuta ermesi takdirinde, o siyasi parti Anaya
sa Mahkemesince kapatılır. 
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Bir siyasi partinin yukardaki fıkrada yazılı 

fillerin mihrakı haline geldiğinin subuta erme
si; 

a) 110 ncu maddenin 3 ncü bendinin uygu
lanması sonucunda bu fiillerin o partinin üye
lerince kesif bir şekilde işlenmn olduğunun; ve 

b) Bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin 
o partinin merkez karar organı veya merkez yö
netim organı veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki grupları genel kurulları yahut bu 
grupların yönetim kurullarınca tasvibedilginin 
sübuta ermesiyle olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin ka
patılması hakkında dâva, ancak re'sen Cum
huriyet Başsavcılığınca açılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜMÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başka
nım, bu madde muhteva itibariyle Cumhuriyet 
Senatosunca ve Millet Meclisince aynen kabul 
edilmiştir. Madde numarası, 111 yerine 112 
olarak tashih edilecektir. İlk fıkrada yine mad
de numaraları bir ileri götürülmek suretiyle 
tashih edilecektir. Tashih edilmiş madde numa
ralanın sırasiyle aynen okuyorum : 

«83 virgül, 84 virgül, 86 virgül, 87 virgül, 
88 virgül, 89 virgül, 90 virgül, 92 virgül, 
93 virgül, 94 virgül, 100 virgül, 102 ve 
103 ncü maddeleri...» 

Ondan sonra gelen (A) fıkrasında 110 ncu 
madde yerine 111 nci madde olarak düzeltile
cektir. 

BAŞKAN — Saym sözcü tarafından ifade edil
miş değişiklik teklifi ile birlikte 111 nci mad
deyi 112 nci m^ıide olarak oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Efcmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Metindeki 112 nci maddenin sadece numarası 
tashih edilecek ve 113 olacaktır. Bu şekli ile ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Metindeki 113 numaralı maddeyi okutuyorum. 

İdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin 
igörevi 

MADDE 113. — 110, 111 ve 112 nci madde
lerde ecz konusu fiil veya hallere bilgi edinmiş 
idari merciler, mahallî Cumhuriyet Savcılığına 
derhal ve yazılı olarak bilgi verirler. Mahkeme
ler dahi, bu gibi fiil ve hallere bilgi edindikleri 
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zaman, durumu derhal, mahallî Cumhuriyet sav
cılığına yiıziyle bildirirler. 

Cumhuriyet savcılıkları, yukarıdaki fıkrada 
söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgi
leri, derhal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet 
Başsavcılığına yaziyle bildirirler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Saym Başka
nım; madde numarası 114 olacaktır ve birinci 
fıkradaki atıflar sırasiyle 111, 112 ve 113 ncü 
maddelerde yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sözcü tarafından ifade edilen 
tadilât teklifi ile birlikte 113 ncü maddeyi 
114 ncü madde olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

115 nci madde... 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Burada 
114 ncü madde, 115 nci madde olacaktır. 

BAŞKAN — Burada sadece numara tashih 
edilmiştir. Bu madde numarası 115 olacaktır. 
Bu şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci kısım ve başlığı kesinleşmiştir. 
115 nci maddenin de metni kesinleşmiş, 

116 nci madde olarak sıraya girecektir. Bu şek
li kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kapanan siyasi partinin malları 
MADDE 116. — 115 nci madde uyarınca ka

panan bir siyasi partinin malları, genel kon
gresinde hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu
nun oyu ile alacağı bir karar üzerine, ancak 
bir diğer siyasi partiye veya kamu yararına 
çalışan bir derneğe devredilebilir. Aksi halde, 
kapanan siyasi partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararlarının uygulanması, genel 
kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurulu 
eliyle ve Hükümetin gözetim ve denetimi altında 
olur. 

Kapanma kararını veren genel kongre, parti 
mallarının tıofiye kurulunca, kapanmanın İçiş
leri Bakanlığına bildirilmesinden başlıyarak üç 
ay içinde kurulacak bir siyasi partiye devredi
leceğine dair kararı. 1 nci fıkra uyarınca alabi-

— 278 ~ 



T. B- M. M- B : 17 
lir. Kararda öngörülen siyasi parti bu süre 
içinde kurulmazsa kapanan partinin bütün 
malları için birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

Yedinci kısım ve başlığı — Millet Meclisi 
metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle 
kesinleşmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yenler? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili — Efendim, bu 
maddenin numarası 117 olacaktı. Birinci fık
rada 115 nci maddeye yapılan atıf, 116 ncı 
maddeye yapılacaktı. 

Ayrıca son fıkrada, İçtüzüğün 109 ncu mad
desi gereğince kendi metnimizde ufak bir dü
zeltme yapıyoruz. Son fıkranın son satırında 
«birinci fıkra» harfle yazılmış. Diğerlerine 
mümasil olarak bunun birinci fıkra olarak fa
kat rakamla yazılmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Rakamla mı yazılacak? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Son fıkra 
harfle yazılmış. Kanunun son fıkrasının son 
satırında birinci fıkra ibareli var, harfle ya
zılmış. Mümasil şekilde rakamla yazılmasını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü tarafından ifade 
edilen tadilât teklifleriyle birlikte 116 ncı 
maddeyi, 117 nci madde olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yedinci kısmın da başlığı kesinleşmiştir. 
117 nci madde 118; 118 nci madde de 119 

numara alacaktır. Bu hususu kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Parti defter ve kayıtlariyle ilgili ceza mü
eyyidesi» başlığını taşıyan maddeyi okuyoruz. 

Parti defter ve kayıtlariyle ilgili ceza 
müeyyidesi 

MADDE 119. — 57 nci maddede yazılı def
te r ve kayıtları tutmıyan veya kaybeden parti 
sorumluları ile bu defter ve kayıtları tahrif 
edenler, üç aydan altı aya kadar hapis cezası
na mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?... Yok. Sadece bir numara değişikliği var
dır. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Bir de atıf 
maddesi numarası.. Kendi numarası 120 olacak. 
57 nci maddeye yapılan atıf 58 nci maddeye 
yapılacak. 

BAŞKAN — Bu değişiklik ile birlikte mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 120 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. Takibeden maddeyi okuyoruz. 
Organlarda görev alanların resmî makamlara 

bildirilmesine ilişkin ceza müeyyidesi 
MADDE 120. — 62 nci maddede yazılı bil

dirim yükümünü yerine getirmiyen parti so
rumluları, yüz liraya kadar hafif para cezası
na mahkûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki kongrelerle 
köy ve mahal!elerdeki parti görevlileri ve ye
deklerinin ve ilçe kongreleri delegelerinin seçi
mi için yapılacak toplantıların gün ve yerlerini 
kongre veya toplantıdan yedi gün önce mahal
lin en büyük mülkiye amirliğine bildirmiyen 
parti sorumluları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Numarası 
121. 62 nci maddeye yapılan atıf 63 ncü mad
deye yarrlacak. 

BAŞKAN — Maddeyi sözcüsünün ifade et
tiği değişiklik ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Önseçimlerde propaganda suçu 
MADDE 121. — Önseçimlerde 36 ncı mad

deye aykırı olarak propaganda yapanlar hak
kında bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz li
radan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Bu madde 
numarası 122 olacaktır, atıf maddesi 38 yerine 
37 olacaktır. 

BAŞKAN — Sözcünün ifade ettiği şekilde 
121 nci maddeyi 122 nci madde olarak oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Gayrimeşru bağış ve krediler 

MADDE 122. — 70 nci madde hükümlerine 
aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bu ba
ğışı kabul eden parti sorumlusu, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

71 nci maddeye aykırı olarak kredi veren 
kimse ve bu krediyi alan parti sorumlusu hak
kında da yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Efendim bu 
madde numarası 123 olacaktır. 1 nei fıkrada 
70 nci maddejre yapılan atıf 71 nci maddeye. 
2 nci fıkrada 71 nci maddeye yapılan atıf 72 nci 
maddeye yapılacaktır. 

BAŞKAN — İfade edilen değişiklikle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyen^r... Kabul edilmiştir. 

«Malî bilgilerin verilmemesi» başlıklı mad
deyi okutuyorum. 

Malî bilgilerin verilmemesi 
MADDE 123. — 79 ncu madde hükümlerine 

kasden aykırı hareket eden parti sorumlusu 
hakkında bin liradan onbin liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. 

Tekerrür halinde ayrıca 3 aydan 6 aya ka
dar hapis cezası da verilir. 

BAŞKAN — İknci cümle; basılıp dağıtılan 
metinlerde yoktur. Bu, matbaada düşüldüğü 
için Riyasette ayrıca okunmuştur. Yani, «te
kerrür halinde ayrıca üç aydan altı aya kadar 
hapis cezası da verilir» kısmı matbaada düşül
düğü için ayrıca okunmuştur. 

Bu madde hakkında söz istiyen1? Yok. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Efendim, 
madde numarası 124 olacak. 79 ncu maddeye 
yapılan atıf, 80 nci maddeye yapılacak. 

BAŞKAN — Evet. Bu ifade edilen değişik
likle maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Malî incelemede bilgi verilmemesi 
MADDE 124. — 80 nci veya 81 nci madde 

gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları en-
gelliyen parti sorumluları ile aynı maddeler ge
reğince istenen bilgileri kasden'vermiyen par
ti sorumluları hakkında üç aydan altı aya ka
dar hapis cezasına hükmolunur. 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti

yen1? Yok. Maddenin numarası 125; atıf mad
deleri de 81 ve 82 olarak tashihan oyunuza 
sunulacaktır. Bu şekli ile kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde 125 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Askerî nitelikteki partilerle ilgili ceza 
müeyyidesi 

MADDE 125. — 106 nci maddenin ilk fıkra
sında yazılı fiilleri işliyenler, beş yıla kadar 
hapis cezasına mahkûm edilirler. 

10G nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne 
aykırı hareket edenler, bir aydan üç aya ka
dar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?.. Yok. Bu maddenin numarası 126. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Birinci fıkra
daki atıf 107, ikinci fıkradaki atıf da 107 ola
caktır. İlk defa 107 nci maddenin ilk fıkrası; 
ikinci fıkrada 107 nci maddenin ikinci fıkrası. 

BAŞKAN — Sayın Sözcünün ifade ettiği 
bu değişiklik teklifi ile birlikte maddeyi 126 
nci madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takibeden madde metni kesinleşmiştir. Sa
dece 126 yerine 127 olacaktır. Bu değişiklikle 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi «Siyasi partilerin adaylarını tesbit 
etmeleri»' başlığını taşıyan maddeyi okutuyo
rum. 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
MADDE 127. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunuunun 
15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmelri 
Madde 15. — Siyasi partiler, aday listeleri

ni ve adaylarının listedeki sıralarını, kanun ve 
kendi tüzükleri hükümleri dairesinde yapılacak 
önseçimlerle oy verme gününden önceki kırk-
ikinci gün tesbit ederler. 

Siyasi partilerin yetkili organ veya kurul 
veya mercilerince aday gösterilmesi ve aday
ların sırasının tesbit edilmesi konusunda kanun 
ile parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan 
hükümler saklıdır.» 
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BAŞKAN — Bu metin, Karma Komisyon 

metnidir. Sadece madde numarasının 128 ola
rak tashihi teklif edilmektedir. 

Bu metin hakkında söz istiyen? Yok. 128 nci 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bundan sonra metinde 128 nci mad
de olarak gösterilen madde 129, 129 ncu mad
de 130, 130 ncu madde 131. 131 nci madde 132, 
132 nci madde 133 ncü madde olarak numara 
alacaktır. Bu ifade edilen değişikliklerin hep
sini birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Yasama Meclisleri içtüzüklerinde yer ala-
mıyacvak hükümler» başlığını taşıyan maddeyi 
okuyoruz. 

Yasa Meclisleri içtüzüklerinde yer ala-
mıyacak hükümler 

MADDE 133. — 20 nci madddenln 2 nci 
fıkrasında yazılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grupunun kararlarının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisinde üye olan partilileri 
Yasama Meclislerine gelen ortak konularda bağ-
Jamıyacağma ilişkin olarak bu Meclislerin içtü
züklerine hüküm konulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Karma Komisyonun metni bu maddenin 
sadece numarası 133 yerine 134 olacak. Bu de
ğişiklikle maddeyi 134 ncü madde olarak ayu-
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Dokunzucu kısım ve başlığı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Karma Komisyonu, geçici mad
deleri ihtiva eden kısmın dokuzuncu kısım ol
masını ve bu kısmın başlığının «Geçici hüküm
ler» olarak tesbitini tavsiye eder.» diye bildiril
miş... 

Bu Millet Meclisindeki şekil mi? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Hayır, Sena
tonun şekli. Senatonun şeklini benimsiyoruz. 

BAŞKAN — İfade ettiğim bu kısmı oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ifade ettiğim şekilde ka<bul edilmiştir. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu geçici bir mad
de teklif etmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Karma Komisyonu bu maddeye iştirak etmiyor, 
çıkarılmasını istiyor. Millet Meclisi metninde 
bu var mıydı efendim. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Muhterem 
Başkanım; İçtüzüğün 109 ncu maddesi uyarın
ca Karma Komisyon bu tavsiyesini geri al
maktadır. Çünkü bu madde daha önce 29 ncu 
madde olarak kabul edilen ve bütün partilile
rin önseçimlere ileride tedvin olunacak kanun 
hükümlerine binaen iştirak etmesini derpiş 
eden hükme mütenazır bir geçici maddedir. Bu 
kabul edilince burada bu geçici maddenin yer 
alması lâzımdır. Ancak madde numaraları da 
tamamiyle değiştiği cihetle daha evvel kabul 
edilmiş hususa uygun olarak Senatonun birinci 
geçici maddesinin muhtevasını muhafaza eden 
ve madde numaralarını yeniden tanzim eden 
bir önergeyi Karma Komisyon kararı olarak 
tarafınıza takdim ettik, bunun oylanmasını rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — önseçim meselesi kabul edilince 
buna mütenazır olarak Senatomuzun tanzim et
tiği geçici 1 nci maddenin kabulü gerekmekte
dir. Komisyon da bu sebeple metinde yazılı mü
talâası yerine geçici 1 nci maddenin kabul et
tiğini ifade etmektedir. Bununla ilgili bir de 
takrir vermiştir. Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabuledilen 29 ncu madde muvacehesinde 

aşağıdaki geçici maddenin metne eklenmesini 
arz ve teklif ederim : 

«İlk önseçimlerde uygulanacak kurallar : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 29 ncu 

maddesinde söz konusu kanun hükümleri yü
rürlüğe girinceye kadar, önseçimlerde bu kanu
nun 30 ncu maddesi ile 32 ilâ 50 nci maddeleri 
hükümleri uygulanır.» 

T. B. M. M. Karma Komisyonu 
Sözcüsü 

istanbul Milletvekili ' 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Şimdi Senatodaki maddeden 
farklı oluyor bu geçici 1 nci madde. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Muhteva iti
bariyle aynı efendim. 
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BAŞKAN — Çünkü, Senatonun geçici 1 nci 

maddesinde, bu kanunun 28 ile 49 ncu madde
leri diyor. Bu 29 ile 50 olsa dahi... 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Buna imkân 
yok. Bu, orada 29 neu maddenin, şimdiki 31 nei 
maddenin önseçimlerle hiçbir ilgisi yok. Esasen 
Senato metninde bu bakımdan da bir maddi 
hata var. 31 nci madde merkez yoklamasiyle 
ilgili. O itibarla Senatonun geçici 1 nci mad
desi ile derpiş ettiği gayeyi aynen derpiş eden 
bu takriri tanzim ettik ve böylelikle bu maddi 
hata da düzelmiş oluyor. 29 ncu maddede ile
ride yapılması derpiş edilen kanun hükümleri 
yürürlüğe girinceye kadar 30 ncu madde ile 
31 nci maddeleri atlıyoruz. Çünkü merkez yok
lamasına mütaalüktir. 32 ilâ 50 nci maddeler 
uygulanır, diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, okunan takririnde 
ifade edilen geçici 1 nci madde teklifinde bu
lunmaktadır. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-Şimdi basılı kâğıtta geçici 1 nci madde var
dır, bu numarasını değiştirecektir. « İlk önseçim
ler için tedbirler» başlığını taşıyor, bu madde
yi okuyoruz : 

İlk önseçimler için tedbirler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 29 ncu 

maddesi ile 31 ilâ 49 ncu maddelerin, bu mad
delerin yürürlüğe girmesini takibedecek ilk Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleriyle 
ilgili olarak yapılacak önseçimlerde uygulanma
sını sağlamak için gerekli tedbirler, işbu mad
delerde yer alan temel kurallara ve bu temel 
kuralların ruhuna uygun olarak Yüksek Seçim 
Kurulunca tesbit edilir. Yüksek Seçim Kurulu, 
bu amaçla, işbu maddelerde yer alan süreleri 
gerekli gördüğü tarzda kısaltma yetkisine sa
hiptir. 

BAŞKAN — 'Bu madde hakkında söz istiyen 
Yok. Bunun numarası değişecektir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kanım, bu durumda geçici madde 2 olacaktır. 
Ayrıca 29 ncu maddeye yapılan atıf 30 ncu 
maddeye 31 ilâ 49 ncu maddelere yapılan atıf da 
32 ilâ 50 nci maddelere yapılacaktır, 
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BAŞKAN — Sayın sözcü tarafından ifade 

edilen değişiklikle birlikte okunan metni geçici 
2 nci madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takibeden maddeyi okutuyorum. 

Eski aidat borçları 
GEÇİCİ MADDE 2. — Siyasi parti üyeleri

nin mensuboldukları partilere aidolup da bu 
kanunun 65 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 
tarihte ödenmemiş aidat borçları, söz konusu 
maddenin 2 nci bendinin 4 ncü fıkrasının 2 nei 
cümlesi hükmünün uygulanmasında dikkate 
alınmaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Bu madde 
geçici madde 3 olacak ve atıf maddesi de 65 nci 
madde yerine QQ nci madde olacak. 

BAŞKAN — Saym sözcünün ifade ettiği de
ğişiklikle birlikte okunan metni geçici 3 ncü 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlk Devlet yardımı 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yayı

mı tarihinden sonra 73 ncü madde uyarınca ya
pılacak ilk ödemeler, bu kanuna göre genel Büt
çe Kanununda gerekli değişikliğin yapılmasına 
ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinden başlıya-
rak bir hafta içinde tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca ve bir defaya 
mahsus olmak üzere, bu kanunun yayımından 
önceki genel milletvekili seçimine katılmamış olan 
ve bu kanunun yayımı tarihinde Millet Meclisin
de grupu olan siyasi partilere de beşyüzerbin 
lira ödenir. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, şimdi okunan 
maddeler evvel kabul ettiğimiz «geçici 3 ncü 
madde» diye numara alan metin Senato metni
nin 133 ncü maddesine mi tekabül ediyor? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA 
(istanbul Milletvekili) — Senato metninde bu 
husus geçici 2 nci maddesi olarak yer almıştır. 
Millet Meclisi metninde ise 138 nci madde olarak 
yer almıştır. Ancak, bunların geçici madde ya
pılması hususunda Karma Komisyon Senato
nun kabul ettiği sisteme uyduğundan Millet 
Meclisinin 138 ve Senatonun geçici 2 nci mad
desi olarak ka.b.ul ettiği, maddeler buradaki nu-
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marasiyle geçici 3 ncü madde, tadil edilmiş şek
li ile geçici 4 ncü madde olarak yer alacaktır i 
ve bu maddede 73 ncü maddeye yapılan atıf 
74 ncü maddeye yapılacaktır. Şimdi kabul edi
len madde ise kastınız Sayın Başkanın o mad
de Senato metninde «eski aidat borçları» ola
rak yer alan 133 neü maddedir. Meclis metnin
de de 136 ncı maddedir. Ancak zaten madde nu
maralarını tanzim yetkisi Karma Komisyonu
muza aidolduğu cl'hetle ve geçici hükümler kısmı 
konulduğundan Sencto aslen bu hükmün mahi
yeti geçici olduğu halde bunu asli bir madde gi
bi muhafaza etmiştir. Halbuki aslında sistem iti
bariyle geçici madde hükmü ihtiva etmektedir. 
Şimdi Yüce Heyetçe kabul buyurulan geçici 
3 ncü madde işte bu maddedir efendim. 

BAŞKAN — Şimdi «ilk Devlet yardımı» 
başlığı altında metinde geçici 3 ncü madde ola
rak okunan metin hakkında Sayın Paksüt söz 
istiyoı*. Buyurun efendim. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bir nok
tayı usûl yönünden tesbit etmekte fayda mülâ
haza ediyorum. j 

Siyasi Partiler Kanununun görüşmelerinin 
sonuna geldik. Şimdi bir geçici madde müzakere 
ediyoruz. Müzakere etmiyoruz, daha doğrusu 
işte şekillerden bir tanesini beyenmek üzere nok-
tai nazarımızı kısaca mahdut zaman içinde ifa
de ediyoruz ve sonra oylayacağız. Bu madde ile 
elde edilecek netice, kabul edildiği takdirde, 
1965 yılı için Devlet Hazinesinden 30 milyon li
ranın ödenmesidir. Şimdi bu mütevazı geçici 
madde ile derpiş edilen husus budur. 

Siyasi partiler kanunu öntasarısmdan hiç 
bulunmıyan demin bir vesile ile arz ettiğim son
radan verilen bir önerge ile 74 ncü madde ola
rak Millet Meclisine gelen, Senatoda 72 nci mad
desi olan ve bugün 73 ncü madde olarak son 
şeklini alan bir hüküm var. Bu hükmün Millet 
Meclisinde kabul edilmiş olan şekli, 7 numaralı 
bendi Senatomuzca metinden çıkarılarak 6 bend 
haline tedvin edildikten sonra halen T. B. M. M. 
de temsilcileri bulunan partilerden grupu bulu
nanları dikkat nazarına alınarak Devletçe aslın
da asla aleyhinde olmadığım, ama bu şekliyle 
aleyhinde olduğum bir önemli nakdi yardımı bu 
madde ile kabul etmiş oluyoruz. Maddenin aslı 
kabul edilmiştir, Çünkü Millet Meclisince önce
lik -ve ivedilikle konuşulup o müzakere sırasında 
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münakaşası geçtikten sonra Senatoda da ekseri
yet oyları ile kabul edilmiştir. Ancak Senato
nun kabul ettiği metin malî yılbaşından itiba
ren siyasi partilerimize Hazinenin yardım yap
masını öngörüyor. Şimdiki geçici madde böyle 
değil.. Şimdiki geçici madde diyor ki, şu siya
si partiler kanunu çıkdıktan sonra süratle bir 
tahsisat kanunu çıkarılacaktır. Senatonun met
ni (ek ödenek) diyor. Şimdi üslûp değiştirilmiş, 
ödenek aktarmasına imkân verecek bir üslûba, 
bütçede değişiklik tarzında getirilmiş. Usûl ba
kımından bu naşı) yapılmış, pek anlıyamadım, 
ama yapılmış. Şimdi ek ödenek yerinde «1965 
bütçesinde değişiklik yapılmak suretiyle.» Son
ra ne olacak?.. O değişikliği sağlıyan kanun çı
kar çıkmaz bir hafta zarfında C. H. P. ve A. P. 
ikişerbuçuk milyon lira, C. K. M. P. ve Y. T. P. 
1 er milyon lira ve 1961 seçimlerinden sonra 
C. K. M. P nden ayrılmak suretiyle teşekkül et
miş olan ve henüz bir genel seçime girmemiş 
olan Sayın Bölükbaşı ve arkadaşlarının partisi, 
Millet Partisi de 500 bin lira Devlet Hazinesin
den nafcten vergisiz, net bir para alacak. 1965 
seçimlerine mevcut siyasi partilerimiz bu para
ları almış olarak katılacak, madde bunu istih
daf ediyor. 

Şimdi arakadaşlarım beni mazur görsünler, 
siyasi partilerin siyaset adamlarının ve büyük, 
itibarlı müesseselerin zaman zaman imtihan gün
leri gelir. T. B. M. M. milletin kaderine hâkim 
olan Meclis, 30 milyon lirayı şöyle bir Umumi 
Heyete şu çoğunlukla mı görüşüp karara bağla-
malıdır ve burada bu imkânı vermek gücüne sa
hip midir? Ben başka bir zorunluk yaratmamak 
için kelimeleri ölçerek söylüyorum, şu çoğunluk
la mı diyorum takdiri beni dinliyenlere ve çok 
değerli Başkana brrakıyarum. 

Şimdi meseleyi bu haliyle ele alırsak arka
daşlar; siyasi partilere Devlet yardımı konusu 
bizim icadettiğimiz bir konu değildir. Mesele ga
yet basittir. Siyasi partilere özel kaynakların 
menfaat gruplarının baskısından şuna buna el 
açmaktan ricacı olmaktan veya sırasında birta
kım malî gücü olan çevreleri tazyik etmekten 
alıkoyarak hizmetlerini objektif, millet emrinde 
yapmalarını sağlamak... Bu düşünce yeni bir 
düşünce değildir. Amma bunun sağlanış tarzı, 
zamanı birçok bakımlardan hassasiyetle mütalâa
yı gerektirir. Bir Meclis millet kaderinde bu de
rece önemli olan.... 
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kar zümrelerinin vasıtası haline gelmesini Ana
yasa Mahkemesinin malî denetimi tahtında ön
lemek istiyen hüküm. Bu geçici madde, bu ka
nun halen cari olan bütçe yılından evvel yürür
lüğe girseydi, o zaman zaten Hükümet Genel 
bütçe Kanununu sevk ederken gerekli tahsisa
tı koyup sevk edecek idi. Şimdi bu durum mev-
cudolmadığına göre, Bütçe Kanunu ve onun ta
dillerine mütaallik tasarıları sevk etmeye mün
hasıran yetkili olan Hükümetin bu genel milletve
kili seçimlerinden önce gerekli tahsisat kanunu 
tasarısını bu kanuna göre sevk ettirebilmek için 
bir geçici maddeye ihtiyaç olduğu aşikârdır. 
Bu geçici maddenin ilk fıkrasında geçici fıkra
nın tatbik tarihi bakımından Senato metni ile 
bu metin arasında hiçbir fark yoktur. Sayın 
Paksüt'ün buyurduğunun hilâfına her ikisi de 
«bu kanunun yayım tarihinden sonra» diyor. 
Ve bu tahsisatın kanunun yürürlüğe girmesin
den başlıyarak bir hafta içinde bu ödenme ta
mamlanır deniyor. Bu bakımdan bendeniz bir 
fark göremiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Paksüt. cümlenizi ta

mamlamanızı rica ederim. 
EMlN PAKSÜT (Devamla) — Peki efen

dim... Bir Meclis, bu derece önemli bir konuyu, 
milletin hayatında milletvekilleri ödeneklerin
den hiç tesir bakımından az olmıyan, onu çok 
çok aşan, zararı, ölçüsü tâyin edilmediği takdir
de, paırlömanter rejimin işleyişine geniş ölçüde 
tesir eden bir konuyu bu anlayışla müzakere et
mek imkânını bulamadığımdan, çok isabetli ka
rarlarını takdirle karşıladığım Yüksek Heyetin 
evvelâ meseleyi bu açıdan alarak, ne olacaksa, 
ihiç değilse bir mesul heyet önünde konuşma 
imkânını bahşetmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın sözcü size söz vereceğim.' 
Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclisimi

zin aldığı kararın birisi diğerleriyle mukayese 
edilerek, filan milyonlara) ölçülüp, filanın daha 
başka türlü bir ekseriyetle çıkmasına müsamaha 
etmek gibi bir netice maalesef mümkün değildir. 
Yüksek Meclisimizin aldığı karar bir diğeri ka
dar ehemmiyetli, bir diğeri kadar mâna taşı
maktadır. Bu sebeple Meclisimizde içtüzüğü
müz sarihtir. Bütün dikkaıtiyle milyonların ismi
ni söyledikten sonra şu suretlemi diyerek ekseri
yetin ne olduğunu ifade etmek durumu yerine 
beş arkadaşıyla iştirak ederek ekseriyetin olma
dığını söylemek imkânı vardır. Sayın Paksüt'
ün bu yolda hareket etmesi daha uygun olur. 

Şimdi sayın sözcü de bu konuda söz istiyor. 
Kendisine söz veriyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım; evvelemirde bu geçici maddenin 
şevkine niçin lüzum vardır, bunu arz edeceğim. 
Mulhasebei Umumiye Kanununa göre bütçeden 
bir paranın ödenebilmesi ve evvelâ bütçeye tah
sisat konulabilmesi için bir kanunda bu tahsisa
tın konulmasını emreden bir hükmün yer al
ması lâzımgelir. Biraz evvel 74 ncü madde 
olarak kesinleşen madde bu hükmü sevk et
mektedir. Bu hükme göre siyasi partilere Dev
letçe oy nisbetlerine göre tanzim edilmiş sta
tüler dairesinde yardımda bulunacaktır. Bu
nun belli başlı sebebi, biraz evvel bir başka ve
sile ile arz ettiğim gibi, siyasi partilere özel 
ve gerçek ve tüzel kişilerin bir yılda yapabile
cekleri bağışlar yekûnunun 5 000 lira ile tah-
didedilmesi suretiyle, siyasi partilerin özel çı-

EMIN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Orası değil. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) —Hangis i 
efendim ? 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Bütçe Kanununa göre ek ödenek konulmasına 
dair... 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Onu izah edeceğim. Ya
nılmıyorsam mebde hakkında da farklılık ifa
de buyurdunuz. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Hayır... Yan
lış anladınız. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Özür dilerim, o zaman 
ben yanlış anlamışım demektir. 

Şimdi buyurduğunuz hususa gelince: Komis
yonunuz bunun muhteva itibariyle bir değişik
lik olduğu kanaatinde değildir.. Bir Genel büt
çe Kanunundan yeni birtakım ödeneklerin mu
ayyen yeni bir tertipten verilmesi bahis konu
su olduğu zaman muhtelif sistemler uygulanır: 
Ya mevcut Bütçe Kanununa yeni bir tertip ek
lemek suretiyle olağanüstü aktarma denilen yo
la başvurulur yahut yeni bir tertip açılır ve o 
yeni tertibe yeni bir ödenek konulur ve ona da 
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ek ödenek denilir, istihdaf edilen gaye, gerek 
Senato metninde gerekse Karma Komisyon met
ninde her hal ve kârda bu madde hükmünün iş
lemesini temin etmek ve muayyen bir tertipten 
ister olağanüstü artarma yolu ile olsun, ister 
ek ödenek yolu ile olsun bu paranın genel mil
letvekili seçimlerinden önce partilere ödenme
sini temin etmektir. Senato metni ile, Karma 
Komisyon metni arasında gaye ve muhteva ba
kımından hiçbir fark yoktur. Sadece biz bu
rada Karma Komisyon metni olarak içtüzüğün 
109 ncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden 
ve Maliye Bakanlığı teknisyenlerinin yaptıkla
rı bir uyarma üzerine, «Bütçe Kanununda ge
reken değişiklik» demek suretiyle bu değişik
liği Senato metninde öngörülen ek ödenek tasa
rısı yolu ile de yapılmasını derpiş ediyoruz. 
Aynı zamanda olağanüstü aktarma yoliyle de 
yapılmasını derpiş ediyoruz. Arada başka bir 
fark yoktur. Bu itibarla bunun aynen kabulü
nü istirham ediyorum. Zabıtlara geçirmek üze
re ifade ediyorum. 

Yine yanlış anlamadımsa rakamını 30 mil
yon olarak telâffuz ettiler Sayın Faksüt... 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Bir seneliği 7,5 milyon. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Evet bir 
seneliği 7,5 milyondur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, çalışmaları bir mu
ayyen noktada durdurmak maksadına sahibol-
madığım için, çoğunluk meselesini ve onun iç
tüzüğünün tatbikatını tamamen takdire bırak
tım. Meclisin şüphesiz her kararı önemlidir. 
Ama takdir edersiniz ki, Meclisin kararlarının 
önemleri arasında bir sıralama olur ve bu yüz
den dolayı bâzı kanunlar ve bâzı hususlar ön
celik ve ivedilikle ondan dolayı görüşülür Ve 
ondan dolayı gündemde öne almalar yapılır, on
dan dolayı bir kanun hükümleri arasında bir 
kısmı hususiyle toplum yapısına tesir edebilir. 
Benim arzım, şimdi müzakere etmekte olduğu
muz geçici maddenin bu tarzda bir önem tanıdı
ğına işaretten ibarettir. 

Benim Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşıma 
işaret etmek istediğim nokta şu: Senato, bunu 
geçici madde olarak kabul etmiş. Senatonun 
kabul ettiğinde şunu söylemiş. Bu kanunun 
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yayımı tarihinden sonra 73 nci madde uyarın
ca yapılacak ilk ödemeler bu kanuna göre Ge
nel bütçe Kanununda gerekli değişikliğin ya
pılmasına ilişkin kanunun yürürlüğe girmesin
den başlıyarak - bunu bizim komisyonumuz 
söylüyor - aynı konuyu Senato Genel bütçe Ka
nununa ek ödenek konmasına dair Kanunun 
yürürlüğe girmesinden başlıyarak diyor. Şimdi 
ek ödenek konulması ve muhtemelen bir kar
şılık düşünülmesi kanun geldiği zaman hadis 
olabilecek bir durumdur. Ek ödenek bahis ko
nusu değil, burada yeniden bir ödenek kon
muyor, mevcut ödenklerden birinden bir ak
tarma yapılıyor, yani ödenek değişikliği ya
pılıyor fikri bir başka şeydir. Bu değişikliği, 
takdir ederim, maharetle ifade etmişlerdir, 
ama bir değişikliktir. Şimdi bendeniz diyorum 
ki, bizim Mecliste kabul edilen metinde böylesi
ne bir geçici madde yoktur. Böylesine bir geçi
ci madde olmıyan bizim Mecliste kabul edil
miş olan metne göre Hazineden siyasi partilere 
yardım yapılması için bir başka değişiklik ol
mazsa bütçenin kabulünden sonraki zamanı 
beklemek lâzımdır, yani 1966 bütçesini bekle
mek lâzımdır. 1966 bütçesini kim yapacaktır? 
1965 seçimlerinden sonra bir Parlâmento bir 
Meclis gelecek, o Mecliste bir Hükümet teşek
kül edcek, o Hükümet bir bütçe teklif edecek, 
bütçesi kabul edilecek, o bütçeden sonra bu 
derpiş edilen yardımlar yapılacaktır. Şimdi ek 
madde neyi sağlıyor? Ek maddede öngörülen 
bütçe değişikliğini sağlıyor. Bunu şimdi yapa
lım. Yani bir kanun haline getirelim ve bu ka
nun çıkarılırsa bir hafta içinde bunu ele ala
lım... Bunun mânası 7 buçuk milyon liradır, 
ekseriyetin görüşü muhterem olacaktır. Bu ko
nuyu Anayasa açısından tartışmadım. Bu ko
nuyu sadece siyasi partiler rejimi bakımından 
bu haliyle fevkalâde büyük mahzurları bünye
sinde taşıyan bir hal tarzı olarak ifade ettim. 
5 dakikanin içinde bunların anlatılması müm
kün değildir. Yalnız size mehaz göstereyim, 
merak eden arkadaşlarım baksınlar Siyasi par
tiler Kanununun Sayın Komisyon Sözcüsü ile 
müştereken yazdığımız gerekçenin istinadedil-
miş olan Alman İlim Heyeti raporunda 'siyasi 
partilerin Devlet tarafından finanasmanı konu
sunda da bir büyük pasaj ayrılmıştır. O komis
yonun üyelerinden Tübinger Üniversitesi ilmî 
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Siyaset Kürsüsü Profesörü Esehinburg bir ön-
rapor yazmış, ilim heyetinde kabul edilmiştir 
ve bu 1959 senesinde yayınlanmıştır, gizlisi ka
paklısı yok. Devlet tarafından siyasi partile
rin finansmanı nasıl yapılır? Dünya ölçüsünde 
neler düşünülmüştür? Amerika'da Almanya'da 
nasıldır,, faydası nedir, mahzuru nedir, han
gi formül âdil olabilir, hangsi adaletsiz olabi
lir, hangisinden siyasi parti merkezleri ölçü
süz yetki kazanır, hangi siyasi partide idealiz
mi yok eder?.. Bu çeşitli hususlara temas edil
miştir. 

Şimdi münhasıran siyasi partilerimizi fonk
siyonlarını ifa etmesi için para sıkıntısından 
kurtarmak için hal tarzı aranırken, kanaatimce 
fevrî davramlarak ilk akla gelen hal tarzı isa
betli sanılarak böyle bir tedbir getirilmiştir. 
Bu tedbir getirildiği zaman Meclisin yap-sı dik
kat nazarına alınmıştır ve Meclisin yarrsı dik
kat nazarına alınınca 1961 seçimlcr'ndeki öVü-
leri de ele almıştır. Şimdi arkadaşlar, 1951 -
1961 seçimlerindeki ölçüleri han^i zamanda uy
guluyorsunuz? 1965 de. Peki 1961 deki seçim 
neticeleri 1965 de aynen var mı ki veya sizler 
seçmenin seçimde iradesini, dört sene evvelki 
seçimde izhar edilmiş iradeye göre ayarlamak 
yetkisine sahip misiniz ki, öyle bir ö^ü ile bir
takım paralar vermek yoluna gidersiniz? 1965 te 
Y. T. P. başka bir yapayla gelmiş, 1961 de 
C. K. M. P. başka bir yapıylc gelmb, seçmen
den biri % 10, birisi 10 dan çok oy almış. Biz 
bütün bunları sanki, Türkiye'de hiçbir şey ol
mamış, sanki C. K. M. P. nin içinde yeni bir 
parti doğmamış, sanki o partinin şu ölçüde ge
lişmesi, bu partinin bu ölçüde ilerlemesi veya 
gerilemesi yokmuş gibi bir ölçü alarak muame
leyi Devlet Hazinesinden para alarak ödenme
mesi suretiyle tatbik etmek istiyoruz. Bu ko
nu daha tekrar ediyorum, bizim ilk defa ak
lımıza gelen bir konu değil. Almanya'da Wei-
mar Cumhuriyeti zamanında hem de Stresman 
adında bir sendikacı tarafından «canım efen
dim, bu rsiyasi partiler sanayi çevrelerine, h 
muhitlerine musallat oluyorlar, bunları bu h 
muhitlerine musallat olmaktan ve dol ayı siy1 c 
partileri bu iş çevrelerinin tesirinden kurtar
mak lâzım» fikrini ortaya atmış. Bu fikir 
1950 de Almanya'da toplanan 38 nci Hukukçu
lar iKongEesiııde Amme Hukuku Komisyonunun 
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gündemine almış. Ama, mesele çok nazik-
oldtiğu için, karara bağlanamamış, 1954 de Al
man Maliye Nâzın Schcferd siyasi partilere 
aldıkları oylarla orantılı bir yardım yapılması 
ifade etmiş 1956 da Amerika'da vatandaş aida
tı diye bir formül düşünülmüı. ' Bunların hepsi 
var. Bunların hiçbirini Parlâmento konuşmu
yor. ' 

BAŞKAN — Cümlenizi lütfen bağlayınız. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Yahut yete-

ri kadar konuşulmuyor. Kabul etmiş olduğu 
bir hâl tarzını bir geçici madde ile tahmil edi
yor. Bu itibarla bendeniz bu maddenin metne 
fuzulen konulduğu inancındayım ve bu Kar
ma Komisyonumuzun metnine katılmak imkâ
nını görmemekteyim. Karma Komisyonun met
nine katılmayınca geriye. Senato metni kalacak
tır. Senato metni de aynı derecede zararlıdır. 
Ona da katılma gücü göremiyorum. Her iki 
metnin reddedilmesi suretiyle bidayeten Mec
lisçe kabul edilen şekilde böyle bir geçici mad
de olmadığından, Meclisin geçici maddesiz 
metninin kanunlaşmasını günün şartları içinden 
uyrun hâl tarzı telâkki ediyorum. Üst tarafı 
arkadaşlarımızın el birliği ile konu üzerinde 
eğilmeleri, ilim adamlarının eğilmeleri, siya
set adamlarının eğilme^ri suretiyle ileride ıs
lah imkânını bulabilecektir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
Riyaset olarak önce bir hususta vuzuha var
mak istiyoruz. Müzakeresini yanağımız bu 
madde metni itibariyle daha evvel kesinleşmiş
tir. Sadece madde numarasında bir değişiklik 
yapılmaktadır. Halbuki Karma Komisyon es
kisine nisbetle bâzı cümleleri değişik bir metin 
getirmiştir ve bu değişiklikleri de 109 ncu mad
deye göre teklif etmektedir. 

Değişiklilerden birisi -sudur : (İlk Devlet 
j^ardımı başlığını taşıyan Cumhuriyet Senatosu
nun kabul ettiği metin, bu kanunun yayımı tari
hinden sonra 72 nci madde uyarınca yapılan ilk 
ödsmeler, bu kanuna göre, genel bütçe kanununa 
ek ödenek konulmasına dair konunun yürürlüğe 
girmesinden başlıyarak bir hafta içinde tamam
lanır.) İbaresi Karma Komisyon metninde (bu 
kanun yayımı tarihinden sonra 73 ncü madde 
uyarınca ilh ödemeler bu bununa göre genel 
bütçe kanunundan gerekli değişikliğin yapılma
sına ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinden ba§-
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lıyarak bir hafta içinde tamamlanır) şeklinde ' 
değiştirilmiştir. Değişiklik birinci fıkranın ikin
ci satırındaki genel bütçe kanununa ek ödenek 
konulmasına dair kanunun ibaresinin Karma 
Komisyonun metninin ikinci satırındaki «Ge
nel bütçe kanununda gerekli değişikliğin yapıl
masına ilişkin kanunun» şeklinde değiştirilmiş
tir. 

Ayrıca yine kesinleştiğini ifade ettiğim metin
de ikinci fıkrada «yukarıdaki fıkra uyarınca 
bir defaya münhasır ve mahsus olmak üzere:» iba 
resinin «yukarıdaki fıkra uyarınca bir defaya 
mahsus olmak üzere,» şeklinde «münhasır» keli
mesinin kaldırmak suretiyle değiştirilmiştir. Ve 
ayrıca yine ikinci fıkranın sonundaki ve en son 
satırda: «Millet Meclisinde grupu olan siyaui 
partilere beşyüz biner lira ödenir.» ibaresi de 
«Millet Meclisinde grupu olan siyasi partilere de 
500 er bin lira ödenir» şeklinde değişikliğe uğ
ramıştır. 

Evvelemirde biz bu değişikliklerin 109 ner 
maddenin icabına uymadığı kanaatini taşıyoruz. 
Bu sebeple sadece numaroda bir değişiklik mev-
zuubahis olabilir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başka
nım, Komisyon İçtüzüğün 100 ncu maddesinin 
tatbik edilmemesi hususundaki yüksek takdirini
ze saygı göstermekte ve bunu pok tabiî olarak 
uymaktadır. Bu durumda komisyonun teklif et
tiği metnin geçici 4 ncü madde olarak Senato
nun geçici 2 nci maddesi olarak kabul ettiği me
tindir. Ancak orada 72 nci maddeye yapılan 
atıf; 74 ncü maddeye olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, riyaset
çe, almanı not tutanak metinlerine sarahaten ge
çen ifadeye göre, bu maddenin metni kesinleş
miştir, sadece numarasında bir değişiklik vardır. 
Şimdi Sayın Sözcü de geçici üçüncü maddede 
yani tashihten sonra geçici dördüncü madde ola
rak kabul edilecek olan maddede, benim ifade 
ettiğim -değişikliklerden sarfınazar ediyor. 

'KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA 
(İstanbul Milletvekili) — Sadece, Sayın Baş
kanlık İçtüzüğün 109 ncu maddesine uymadığı
nı beyan ettiği, cihetle, bundan sarfınazar edi
yoruz ve geçici dördüncü madde olarak Senato
ca geçici 2 nci madde olarak ko/bul edilen mad-
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de içindeki atıf maddesi 72" nin 74 olarak t5asfiiîii 
suretiyle Karma Komisyon metni olarak oyTan> 
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde geçici üçüncü madde
nin geçici 4 ncü madde olarak ve metindeki 
72 nci maddenin de 74 olarak tashihen oyunuza 
sunulacaktır. Bu hususu kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili)— Bundan son
raki madde geçici 5 nci madde olacak. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü maddeyi okutu
yorum. 

Partilerin kanuna uyma süresi 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayım,-

kmdığı, tarihte mevcut siyasi partiler bu kanu
nun yayımlanmasından başlıyarak sekiz ay içe
risinde tüzük ve programları ile yönetmelikleri
ni ve diğer parti mevzuatını merkez karar organ
larının kararı ile ve grup içyönetmeliklerini de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu Genel Ku
rulu kararı ile bu kanun hükümlerine uydurmak 
zorundadırlar. 

Bu kanun yayımlandığı tarihte mevcut siya
si si partiler*n tüzük, program, grup- içyönetme-
liği, yönetmelik ve diğer mevzuatın hükümleri, 
yukardaki fıkra uyarınca değiştirilinceye kadar 
yürürlükte kalır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Efendim bu 
metin Senato metninin aynıdır. Sadece Senato 
metninde rakamlar ile yazılan sekiz ay, bura
da kanunun sistematiğine uygun olarak harf ile 
yazılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi esas bu madde metni ke
sinleşmiştir, yalnız numara dolayısiyle Komis-
vona gitmiştir. Komisyon geçici 4 ncü madde
nin numara^m beş olarak tashih ediyor, bir de 
ikinci satırdaki sekiz ay, yazı. ile yazılacaktır 
diyor. 

Efendim, bir de gruplar diyorsunuz. Esas 
metinde grup şeklindedir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KITIRCA fl^anbul Milletvekili) —Bu bir maddi 
h a t t ı r . Bunu grup olarak tashih ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, esa
sen metni kesinleşmiş olan bil; maddemin numa-
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rası geçici beşinci madde, içindeki ikinci satı
rındaki sekiz ay ibaresi rakamla «8 ay» olarak 
tashih edilecek ve «gruplar»1 kelimesi de «grup:> 
olarak tashih edilmek suretiyle tashih teklifi ile 
oyunuza sunulacaktır. Bu hususu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
beşinci madde kabul edilmiştir. Şimdi 134 ncü 
maddeye geliyoruz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Efendim, 
.10 ncu kısım diye yeni bir kısım açılması hak
kında Senatoya uyarak Karma Komisyonun bir 
tavsiyesi vardır. 

BAŞKAN — 10 ncu kısım ve baslığı ismi 
altında Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma 
Komisyonu, 10 ncu kısım olarak son hüküm
lerin bir araya toplanmasını ve bu kısmın ba°-
lığmurn da (son hükümler) olarak tesbit edil
mesini tavsiye eder. Esasen bu husus Cum
huriyet Senatosunca da kabul edilmiştir. Orada 
da baslık « yürürlüce giriş» tir desril mi ? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Efendim, Se
nato metninde son hükümler 9 nen kamdı r . 
Biz farklı bir tavsiyede bulunuyoruz, 10 ncu 
kısım haline getiriyoruz. Madde numaralarının 
düzeltilmesi yetkisi Karma Komisyonumuza bı
rakıldığı cihetle onuncu kısım yapıyoruz. Çün
kü son hükümler sistematik bakımından geçi
ci hükümlerden sonra gelmek iktiza eder. Bn 
son hükümlerin içine Senatoda yapıldığı gibi 
diğer kanunların uygulanacak hükümlerine mü-
taallik maddeyi koyuyoruz. Eski aidat borçla
r d a mütaallik madde mahiyeti' itibariyle geçici 
hüküm olduğundan o zaten geçici madde ola
rak oylandı. Bir de Senato geçici hükümler 
aras-na aslında son hükümler araşma girmep* 
iktiza eden yürürlüğe giriş ve yürütme madde
lerini anamadde olarak koymuştur. Bun1 ar dr 
esas itibariyle son hükümlere aittir. Bu itibar
la bu üç maddeyi son hükümler altında toplu
yoruz, onuncu kısım olarak. 

BAŞKAN — Şu halde evvelâ' Karma Ko
misyonumuz Cumhuriyet Senatosunun metnin^ 
uyarak bir 10 ncu kısım teklif etmektedir B7' 
10 ncu kısmın başlığı (son hükümler) olacak
tır. Evvelâ bu husus hakkında söz ist'yon? 
Yok. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 10 ncu kısım son hüküm
ler olarak kabul edilmiştir. 
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Şimdi bundan sonra, metindeki 134 numa

ralı maddeyi okuyoruz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Lütfen mat-
lap da okunsun, çünkü Senato madde matla-
bmı değiştirmiştir. Karma Komisyonda Sena
to metni ile Meclis metnini bağdaştıran bir 
hüküm getirmiştir. 

Diğer kanunların genel olarak uygulanacak 
hükümleri 

MADDE 134. — Medeni Kanuun ile Cemi
yetler Kanununun ve dernekler hakkında uy
gulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı ol-
mıyan hükümleri, siyasi partiler hakkında da 
uygulanır. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 1 nci maddesinin 3 ncü 
kendi, 16 ncı maddesi, 30 ncu maddesinin 2 nci 
bendi ve 31 nci maddesinin 10 ncu bendi hü
kümleri saklıdır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — 135 olacak 
bu maddenin numarası. 

BAŞKAN — Bu Cumhuriyet Senatosunun 
132 nci maddesinin aynıdır değil mi Sayın 
Kırca? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Senato mat-
labını değiştirmiştir, metin Mecliste de aynı
dır Arz deyim. Meclis metninde «genel hü
kümler» olarak matlabı vardır. Senato metnin
de «diğer kanunlara uygulanacak hükümleri» 
diye bir matlap değişikliği yapılmıştır. Karma 
Komisyonumuz ikisini bağdaştırarak (diğer ka
nunların genel olarak uygulanacak hükümleri) 
tâbirini koymuştur. Çünkü burada yer alan 
kanunların diğer Siyasi partiler Kanununa nis-
betle genel mahiyette olan kanunlardır. Bunu 
•la belirtmek zarureti duyulduğundan burada 
iki hüküm bağdaştırılmıştır. 

BAŞKAN — Yani yeni bir hüküm getiril
miştir. 

Bu madde hakkında söz istiyen?. Yok. Mad
denin numarasının 135 olarak değiştirilmesi 
teklifi ile beraber maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Takibeden maddeyi okutuyorum. 

— 288 — 
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Yürürlüğe giriş 

MADDE 135. — Bu kanunun 1 ilâ 4 ncü, 
29 ilâ 50 nci, 73 ncü, 82 ilâ 114 ncü maddeleri, 
121, 125, 127, 128, 130 ncu maddeleri, 1 nci ge
çici maddesi, 3 ncü geçici maddesi, 4 ncü ge
çici maddesi, 135 ve 136 nci maddeleri yayın
landığı tarihte; ve diğer hükümleri de işbu ka
nunun yayınlandığı günden bağlıyarak sekiz ay 
sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü bu maddenin met
ni kesinleşmiştir. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Biz de aynı 
metni ele alarak fakat madde atıf numaraların
da biraz evvel kabul edilen duruma göre sade
ce o hususu tashih eden bir değişiklik öner
gesi verdik. Aslında sadece madde numarala
rının teselsülünü sağlıyoruz efendim. Oradan 
okunmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN —' Önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen 29 ncu madde muvacehesinde 

135 nci maddenin, 136 nci madde olarak, aşağı
daki şekilde oya sunulmasını arz ve teklif ede
rim. 

«Yürürlüğe giriş 
MADDE 136. — Bu kanunun 1 ilâ 4 ncü, 

29 ilâ 51 nci, 74 ncü 83 ilâ 115 nci maddeleri, 
122, 126, 128, 129, 131 nci maddeleri, 1 nei geçi
ci maddesi, 2 nci geçici maddesi, 4 ncü geçici 
maddesi, 5 nci geçici maddesi, 136 ve 137 nci 
maddeleri yayımlandığı tarihte; ve diğer hüküm
leri de işbu kanunun yayımlandığı günden baş-
lıyarak sekiz ay sonra yürürlüğe girer.» 

T. B. M. M. Karma Komisyon 
Sözcüsü 

istanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu maddenin numarası 136 ve 
içindeki atıf maddeleri de Riyaset Divanı üyesi 
arkadaşımın okuduğu şekilde 130 ncu maddeye | 
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göre tashih teklifiyle birlikte oyunuza sunulacak
tır. Bu hususu kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde 136 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Bunu takibeden maddenin sadece numarasında 
bir değişiklik vardır. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Istanuî Milletvekili) — Evet efendim, 
137 olacak. 

BAŞKAN — 137 olacaktır. Sadece bu deği
şikliği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Siyasi Partiler Kanun tasarısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplan
tısında nihai şeklini almış ve kanunlyet kesbet-
miştir. Milletimize, memleketimize hayırlı olsun. 
(Alkışlar) 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir Millet
vekili) — Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bolak, ne hu
susta efendim? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir Millet
vekili) — Kanuniyet kesbettiğine göre reyi
min aleyhinde olduğunu izhar için söz istiyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul Milletvekili) — Rey mevzuu-
bahis değildir efendim. 

BAŞKAN — Biz sadece burada Karma Ko
misyonun tetkik ettiği metinleri oyluyoruz. He
yeti umumiyesi Millet Meclisinde ve Senatoda 
oylanmış oluyor. Bu sebeple söz vereceğim. Ka
nun milletimize memleketimize hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelemirde Türki
ye Büyük Millet Meclisi * birleşik toplantısının 
yarın saat 14,30 a tâlikî hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik 
toplantısı 14 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30 
da yapıkıcaîrtır. O saatte toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 20.55 





Deneni : 1 
Toplantı : 1 T. B. M. M. S. Sayısı : 

Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Adana milletvc killeri Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve Kasım Gülek'in Siyasi partiler kanunu tekliflerinin 
Cumhuriyet Senatosunca ç:karılan, değiştirilen veya eklenen ve Mil
let Meclisince benimsenmiyen maddeleri hrkkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi; Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 

metinleri (1 /560, 2/378, 2 /591) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S Sayısı : 649) 
(Millet Meclisi S. Sayısı 527, 527 ye 1 nci e!:, 527 ye 2 nci ek) 

T.B.M.M. Karına Komisyonu raporu 

T.BJI.M. 
Karma Komisyonu 8.7. 1965 

Esas No : 1/560. 2/378,2/591 
Karar No : 2 

Türkiye Büyük Millet Mscli \ Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Siyasi partiler kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen veya eklenen maddele
rinden Millet Meclisince benimsenmemiş olanları 'ncelemek üzere Anayasanın 92 nci maddesi gere
ğince kurulmuş bulunan Karma Komisyonumuz, is'u maddeleri incaliyerek aşağıdaki hususları ka
rarlaştırmıştır : 

1. Karma Komisyonumuz, 13 ncü maddede ye • alan ana muhalefet nartisi liderlimi müessesenin, 
demnfkratik geleneklerin gelişmesi bakımından son derecede faydalı mütalâa etmekle, muhalefetin 
her halde var olmasının parlömanter dMnoi^-tfk rejimde esas hal olduğunu göz önünde tutarak, 
Cumhuriyet Senatosunca eklenen sayı kayıtlama'"mm uygun bulmamıştır. Bunun gibi, Karma Ko
misyonumuz, ana muhalefet partisi liderine resmî bir taşıt araciyle birlikte Başbakanınkine eşit 
ödenek ve yolluk verilmesini de, gelişmesi istenen geleneklerin kamu oyunda yerleşebilmeğini sağla
mak bakımından zorunlu görmüştür. 

Karma Komisyonumuz, ana muhal of ot rnrtisi liderinin belli edilmedim kolaylaştırmak batkınımdan 
Cumhuriyet Senatosunca eklenen hükümleri de uygun görmüştür. 

Karma Komisyonumuz, bundan başka, iktidardı veva muhalefette v^-m^-m1^ TTriVümrt*te y»r 
almıyan ve ana muhalefet partisi lideri sıfatını da tasımıvan; ancak, M'flet MeelKnde grupu olan 
diğer partilerin genel başkanlarına da Bakanlar Kırulu üyelerinden sonra protokol sırası vermenin, 
demokratik geleneklerin yerleşmesi bakımından uyjun olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

Karma Komisyonumuz, bundan başka, metne, resmî taşıt aracına ilişkin bâzı teknik hükümler 
eklemiştir. '°H 

2. Karma Komisyonumuz, 15 nci maddeye Cumhuriyet Senatosunca ek'enen ve bir ilden Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilen partililerin o ilin kongresinde tabiî üye olmalarına iliş-
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kin hükmü de, demokratik bir hüküm sayarak muhafaza etmiştıir. Karma Komisyonumuz, bundan 
başka, 15 nei ve 16 ncı maddelerde il teşkilâtı ku r l a r ındak i yedek üyelik konusunu tasrih etmeyi 
de uygun görmüştür. Karma Komisyonumuz, bun lan başka 16 ncı maddeye, Cumhuriyet Senato
sunca illerin merkez ilçelerindeki parti teşkilâtını düzenlemek üzere eklenen hükmü de, daha uygun 
bir lâfız dairesinde muhafaza eylemiştir. 

Karma Komisyonumuz, bir ilden seçilmiş parti'i Parlâmento üyelerinin o ildeki parti kongresine 
tabiî üye olmasını uygun görmekle beraber, aynı hükmün ilçe -kongreleri için de uygulanmasının 
antidemokratik sonuçlar doğuracağını müşahede etmiş ve bu hükmü 16 ncı maddeden çıkarmıştır. 

3. Karma Komisyonumuz, 18 nei maddeye Seıatoca dklenen son fıkrayı tak-nin tekniğine uygun 
bir şekilde yeniden kaleme almıştır. 

4. Karma Komisyonumuz, Senatoca tayyedi'?n 19 ncu maddeyi yeniden ele almış ve grup 
içyönetmeliğinin yapılış usulüne ilişkin asgarî hüküm1 eri sevk etmek zorunluğunu hisseylemiştir. 
Ancak, bu hükümler, grup i çy önetmeliğine tasarruf hususunda grupun münhasır yetkisini tama-
miyle saklı tutacak şekilde düzenlenmiştir. 

5. Karma Komisyonumuz, Senatoca çıkarılan 22 noi maddeyi muhafaza etmenin faydalı olacağı 
kanısındadır. 

6. Karma Komisyonumuz, Parlâmentoda grup 'kuramıvan partilerin Parlâmentodaki üyelerinin 
disiplininin herhan^ihir r»arti üvesinin v^c'belorin l^n far<kb olmıyacağmı «düşünerek, 26 ncı madde
nin metinden çıkarılmasının uygun olacağı sonucuna varmıştır. 

7. Karma Komisyonumuz, Cumhurivet Senatosunca metne eklenen 27 nei maddenin çıkarılması
nın uygun olacağı sonucuna varmıştır. Gerçekten bir kanunda tatbikat hükümleri sevk edilmeden bir 
prensip hükmünün yer alması hiçbir pratik neticemi olmıyan ve avrıca taknin tekniğine avları bir 
husustur. Kanun koyucunun yine bir kanunla kanun kovucuvu munvven kanun hükümlerini ilerde 
sevk etmeye icbar etmesi, bu mecburiyeti getiren hükümler Anayasada yor almadıkça, hiçbir hukukî 
netice doğuramaz. Kaldı ki, önseçime bütün parti1 ilerin parti seçmeni olarak katılması sisteminin, 
önümüzdeki genel milletvekili seçimlerinde uygulanması amelî imkân mevcut bulunmadığına göre 
yoklamaların adlî murakabe altında yapılması neticesi hâsıl olacak tecrübelerden istifade edilerek, 
en uygun sistemin ilerde tesbit edilmesi en basiretli yol olacaktır. 

Karma Komisvonumuz, aynı mülâhaza ile Cumhuriyet Senatosunca metne eklenen 1 nei geçici 
maddeyi de metinden çıkarmıştır. 

8. Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi metninin 65 nei maddesinin 13 ncü bendinde «Yasama 
Meclisleri içtüzükleri» ibaresini çıkarmıştır. Halb'î'd, sivasi parti gruplarının îetüzük hükümlerine 
dayanılarak bâzı yardımların yapılması imkânı açık tutulmalıdır. Bu itibarla Karma Komisyonu
muz bu konuda Millet Meclisi metnini benimsemeyi uygun görmüştür. 

9., Karma Komisyonumuz, verilen teknik izahat muvacehesinde önseçim günü olarak Cumhuriyet 
Senatosu metninde tesbit edilen esası uygun mûtada etmiş ve Millet Meclisi metninde 128 nei mad
de olarak yer alan hükmü bu yolda tanzim etmiştir. 

10. Karma Komisyonumuz, Millet Meclisinin 134 ncü maddesinde yer alan hükmün genel olarak 
düzenlenmesinin, Anayasamızda yerini bulan «parti» mefhumunun icapları, Anayasamızın 57 ve 
85 nei maddeleri muvacehesinde zaruri olduğu neticesine varmıştır. Karma Komisyonumuz, bu hük
mü tahzim ederken, demokratik parlömanter rejimlerde bağlayıcı grup kararlarının ancak temel siya
si tercihlerin partice bir bütün olarak yapılmasının zaruri olduğu hallerde ve istisnai olarak alın
masının esas gelenek olduğu hususunun, zaten bütün parti gruplarınca riayet edilen bir kural ha
linde bulunduğunu göz önünde tutmuştur. 

11. Karma Komisyonumuz ilk ön seçimler için tedbirlere ait geçici maddeyi daha sarih bir şe-

, T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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kilde almıştır. Karma Komisyonumuz, ayrıca Millet Meclisi metninde 136 ncı madde olarak hükmün 
de mahiyeti icabı geçici maddeler arasına alınması gerektiğini kararlaştırmıştır. Karma Komisyonu
muz, ilk Devlet yardımına ait geçici maddede de, İçtüzüğün 130 ncu maddesi uyarınca bütçe tekni
ğine ilişkin bir değişiklik yapmış olup muhtevayı aynen muhafaza eylemiştir. Karma Komisyonu
muz, bütün geçici hükümleri 9 ncu kısımda toplamayı da uygun görmüştür. 

12. Karma Komisyonumuz, geçici hükümlere dair 0 nen kısımdan sonra son hükümleri içine 
alan 10 ncu kısmı tanzim etmiş ve Millet Meclisi metninin 135 nci maddesinde yer alan genel atıf hük
mü ile yürürlüğe giriş ve yürütme maddelerini bu kısımda toplamıştır. Karma Komisyonumuz, Mil
let Meclisi metninin 135 nci maddesinin başlığını da maksadı en açık şekilde ifade eden tarzda yeni
den kaleme almıştır. 

13. Karma Komisyonumuz, bundan başka muhtevaları itibariyle kesinleşmiş olan maddelerin nu
maraları ile madde numaralarına yapılan atıfları, tasarı metninin aldığı son şekle göre yeniden tan
zim eylemiştir. 

Anayasanın 7 nci geçici maddesinin ilk fıkrasına tabi bir kanun tasarısı söz konusu olduğundan 
diğer bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi ricasiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. Karma 
Komisyonu Başkanı 
C. S. Muğla Üyesi 

H. Menteşeoğlu 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

O. Koksal 

Sözcü 
İstanbul Milletvekili 

C. Kırca 

Üye 
C. S. Tokat Üyesi 

Z. Betil 

Kâtip 
C. S. Kastamonu Üyesi 

N. Tuna 

Üye 
Artvin Milletvekili 

S. O. Avcı 

Üye 
C. S. Ağrı Üyesi 
S. Türkmen 

Üye 
Çorum Milletvekili 

II. incesulu 

Üye 
Van Milletvekili 
Ş. Kösereisoğlu 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİ> 

Siyasi Partiler Kanunu 

Genci başkayı 

MADDE 13. — Parti genel başkanı, parti tüzüğüne göre seçilir. 
Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Parti adına dâva açma 

met yetkisi, genel başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanma 
göstereceği parti mercilerine aittir. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim organlarının tabiî ban 
Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yet' 

yardımcılık veya vekillik etmek üzere, genel balkan yardımcısı, gene 
sekreter gibi adlarla gerekli gördüğü sayıda yardımcı mercileri öngörebilir. Bunların ne suretle 
seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partiler arasında en fazla milletvekiline sahibolan partinin genel 
başkanına, ana muhalefet partisi lideri sıf atiyle, (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ödenek 
ve yolluğu da dâhil olmak üzere) Başbakanın aldığı ödenek ve yolluğa eşit ödenek ve yolluk 
ödenir ve kendisine bir resmî ta^ît aracı ayrılır. Ana muhalefet partisi lideri, Devlet protokolün
de Başbakandan sonra ve diğer Bakanlar Kurulu üyelerinden önce yer alır. 

Ana muhalefet partisi liderine ayrılan resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Baş
bakana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair kanuni kayıtlamalar uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ti ve ilçe teşkilâtı 

İl teşkilâtı 

MADDE 15. — 1. 11 kongresi, sayısı binden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince seçilen delegelerden kuruludur. 11 başkaniyle il yönetim ve disiplin kurulları üye
leri, il kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici il yönetim kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı 
tanınmaz. 

Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, il kongrelerine delege seçilemezler. 
11 kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde top

lanır. 
2. 11 yönetim kurulu, il başkanının başkanlığında olmak üzere, parti tüzüğünün göstereceği 

sayıda -il başkanı dâhil- yedi ilâ onbeş üyeden kurulur. 
11 yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçileceği, merkez yönetim organınca ne gibi haller

de ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim organının nasıl kurulacağı parti tüzüğünde 
/rHsterilir. İsten el çektirme kararının il yönetim kuruluna bildirilmesinden bağlıyarak ün ay » 
içince il kongresi toplanarak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il kon
gresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

3. 11 teşkilâtı arasında bir il disiplin kurulu bulunur. 11 başkaniyle il disiplin kurulunun, na
sıl seçileceği ve il disiplin kurulunun üye sayısı, parti tüzüğünde gösterilir. 
4. Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri, parti tüzüğünde belirtilir 

T. B. M. M. ( S. Sayısı • 25 ) 
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Siyasi Partiler Kanunu 

Genel Başkan 

MADDE 13. — Parti Genel Başkanı, parti tüzüğüne göre seçilir. 
Partiyi temsil yetkisi Genel Başkana aittir. Parti adına dâva açma yetkisi ve davada husumet 

yetkisi, Genel Başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün gösterece
ği parti mercilerine aittir. 

Parti Genel Başkanı, merkez karar ve yönetim organlarının tabiî başkanıdır. 
Parti tüzüğü, Genel Başkana görevinin yerin o getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında 

yardımcılık veya vekillik etmek üzere, genel başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya ge
nel sekreter gibi adlarla gerekli gördüğü sayıda yardımcı mercileri ön görebilir. Bunların ne su
retle seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partiler arasında Millet Meclisinde 45 ten az olmamak üzere en 
fazla milletvekiline sahibolan partinin genel başkanına, ana muhalefet partisi lideri sıfatiyle, 
Devlet Protokolünde Barbakandan sonra ve Bakanlar Kurulunun diğer üyelerinden önce yer veri
lir. " 

Hükümete katıflmıyan siyasi partilerin Millet Meclisinde sahiboldukları milletvekili sayısı kırk-
beşten fazla ve sayıca eşitse, son milletvekili genel seçimlerinde aldıkları muteber oy sayısı ter
cih sebebi olur. Bu oylar da eşitse, aradan nda kura çekilir. 

Anamuhalefet partisi liderine ayrılan resmi taşıt aracının seç'mlerde kullanılmasında, Başba
kana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair kanuni kayıtlamalar uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İl ve ilçe teşkilâtı 

İl teşkilâtı 

MADDE 15. — 1. İl kongresi, sayısı binden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince seçilen delegelerden kuruludur. O seçim çevresinin partili, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ile il yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongresinin tabiî üyeleri
dir; ancak, geçici il yönetim kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

H kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nır. 

2. İl yönetim kurulu, asıl ve yedeklerinin il başkanının başkanlığında olmak üzere, parti tü
züğünün göstereceği sayıda - il başkanı dâhil - yedişer ilâ onbeşer asıl ve yedek üyeden kurulur 

İl yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçileceği, merkez yönetim organınca ne gibi haller
de ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim organlarının nasıl kurulacağı parti tüzüğünde 
gösterilir. işten el çektirme kararının il yönetim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak birbnçuk 
ay içinde il kongresi toplanarak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il kon
gresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

3. İl teşkilâtı arasında bir il drsiplin kurulu bulunur. İl başkaniyle il disiplin kurulunun, 
nasıl seçileceği ve il disiplin kurulunun üye sayısı, parti tüzüğünde gösterilir. 

4. Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri, parti tüzüğünde belirtilir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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tlçe teşkilâtı 

MADDE 16. — 1. tlçe kongresi, ilçe çevresindeki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan 
parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekil do seçtikleri sayısı altı yüzü aşmıyan delegelerden 
kuruludur, ilçe bankanı ile ilçe yönetim kurulu ve - varsa - ilçe disiplin kurulu üyeleri, ilçe kon-
resinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici ilçe yönetim kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ilçe kongrelerine delege seçilemezler. 
İlçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla

nır. 
2. ilçe yönetim kurulu, ilçe balkanının başkanlığında olmak üzere - ilçe başkanı dâhil - beş ilâ 

onbir üyeden kurulur. 
ilçe yönetim kurulunun ilçe kongresinde nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez yö

netim organınca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl 
kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir, işten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildiril
mesinden ta:l?yarak üç ay içinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî ilçe yönetim kurulunu se
çer. Bu süre içersinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle 
toplanır. 

3. ibe başkanının seçimi ve ilçe teşkilâtı kurullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünde 
gösterilir. 

4. Siyahi partilerin illerin merkez ilçelerinde teşkilât kurmaları, kanunların uygulanması bakı
mından zorunlu sayılamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Meclis grupları 

Grup kurma hakkı 

MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde en az on üyeye sahibolan siyasi partiler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında; 

En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sahibîlan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosunda; 
En az on milletvekiline sahibolan siyasi partiler, Millet Meclisinde siyasi parti grupu kurma 

hakkına sahiptirler. 
Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından ilgili yasama mecli

sinin başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu yazıya parti grupunun içyönetmeliğinin eklenmesi lâzım
dır. 

Grup içyönetmeîiği 

MADDE 19. — Bir partinin grup içyönetmeîiği, grupun ilk kuruluşunda partinin merkez ka
rar organı tarafından yapılır. İçyönetmelik, daha sonra, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi gru
pu tarafından değiştirilebilir. 

tçyönetmelikte, partinin yasama meclislerinde'ri gruplarının aynı partinin organları olarak 
ahenk ve iş birliği içinde çalışmasını sağlayıcı tedbirler hükme bağlanır. 

Bir partinin grup içyönetmeliğinin parti tüzik veya programına ay kın olduğu merkez karar 
organınca ileri sürülür ve bu iddia grupça dikkıte alınmazsa genel kongre, delege tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyu ile parti tüzüğü veya programına aykırı hükümleri iptal eder. 

T. B. M. M. XS. Sayısı : 25) 
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îlçe teşkilâtı 

MADDE 16. — 1. îlçe kongresi, ilçe çevresindeki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulu
nan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri sayısı altı yüzü aşmıyan dele
gelerden kuruludur. O seçim çevresinin partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile ilçe yönetim 
ve varsa disiplin kurulu baıkan ve üyeleri, ilçe kongrelerinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici ilçe 
yönetim kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

îlçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nır. 

2. ilçe yönetim kurulu, asıl ve yedeklerinin ilge başkanının başkanlığında olmak üzere - ilçe 
baıkanı dâhil - beşer ilâ onbirer a-nl ve yedek üyeden kurulur. 

îlçe yönetim kurulunun ilçe kongresinde nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez 
yönetim organınca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun na
sıl kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir. îşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bil
dirilmesinden başlıyarak birbuçuk ay içinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî ilçe yönetim ku
rulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse kongre eski dele
gelerle toplanır. 

3. îlçe başkanının seçimi ve ilçe teşkilâtı kumullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünde gös
terilir. 

4. Siyasi partibrin illerin merkez ilçelerinde teşkilât kurmaları, ilçeler hakkındaki hükümlere 
tabidir. 

BEŞINCI BÖLÜM 

Meclis grupları 

Grup hurma hakkı 

MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde en az on üyeye sahibolan siyasi partiler, Tür
kiye Büyük Millet MDCİİSİ birleşik toplantısında; 

En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sahibolan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosunda; 
En az on milletvekiline sahibolan siyasi partibr, Millet Meclisinde siyasi parti grupu kurma 

hakkına sahiptirler. 
Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından ilgili yasama mecli

sinin başkanlığına yazı ile bildirilir. Bu yazıya parti grupunun iç yönetmeliğinin eklenmesi lâzım 
dır. 

Hiçbir siyasi partiye mensubolmıyan üyeler de, Anayasanın münhasıran siyasi parti grupları
na tanıdığı haklara sahibolmamak şartiyle, kendi aralarında gruplar kurabilirler. Bu grupların 
üya sayısı da ondan az olamaz. 

(Cumhuriyet Senatosunca Millet Meclisinin 19 ncu maddesi tayyedilmiştir.) 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25) 
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Grup genel kurulu 

MADDE 20. — Bir siyasi partinin bir yaşama meclisindeki grupunun ıgenel kurulu, o meclis
teki üyelerinden kuruludur. 

Bir siyasi partinin mensubu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri o partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grupu genel kurulunu teşkil ederler. 

Yasama meclisleri başkan ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının top
lantılarına katılamazlar. 

Grup yönetim ve disiplin organları 

MADDE 21. — 1. Grupların yönetim organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri, parti tüzüğüne 
uygun olarak grup içyönetmeliğinde belirtilir. 

2. Grupların disiplin organlarının hangi hallerde merkez disiplin organları ile bir arada çalı
şacakları, parti tüzüğünde belirtilir. 

Grup başkanı 

MADDE 22. —, Partinin Genel Balkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grupunun ve üyesi bulunduğu ya ıa~aa meclisindeki grupun da başkanıdır. 

Partinin Genel Balkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, grup başkanlıkları konusu, 
parti tüzüğüne uygun olarak grup içy önetmeliği ile düzenlenir. 

Diğer grup organları 

MADDE 23. — Parti tüzüğü veya grup içyönctmeliği, grup denetçilikleri gibi organlar ve 
merciler kurulmasını da öngörebilir. 

Seçimlerde gizli oy 

MADDE 24. — Grup genel kurullarında yapılacak seçimler gizli oyla olur. 

Grup ve Hükümet ilişkileri 

MADDE 25. — Parti tüzüğünde veya grup iç yönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir Ba
kanlar Kurulu üyesine Millet Meclisinde veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konu
sunda karar alma y-stkhini Milbt Meclisi Grupu Genel Kurulundan gayri bir parti organı veys. 
merciine bırakan hüküm bulunamaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin parti gruplarında ve diğer parti organlarında 
seçim yoluyla tesbiti mümkün değildir. 

Grup kuramıyan partilerin disiplini 

MADDE 26. — Grup kurma hakkına sahibolmıyan siyasi partilerin yasama meclislerinde par
ti disiplinini nasıl sağlıyacaklan, partinin merkez karar organınoa düzenlenir. 

Gruplarla diğer parti organları arasında işbirliği 

MADDE 27. — Siyasi parti gruplarının merkez karar ve yönetim organları ile ahenk içinde 
çalışmalarını sağlayıcı tedbirler, parti tüzüğünde hükme bağlanır. 

T. B. M. M. (S . Sayısı : 25) 
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Grup genel kurulu 

MADDE 19. — Bir siyasi partinin bir yasama meclisindeki grupunun genel kurulu, o meclis
teki üyelerinden kuruludur. 

Bir siyasi partinin mensubu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri o partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grtipu genel kurulunu teşkil ederler. 

Yasama meclisleri başkan ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının top
lantılarına katılamazlar. 

Grup yönetim ve disiplin organları 

MADDE 20. — 1. Grupların yönetim organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri, parti tüzüğüne 
uygun olarak grup içyönetmeliğınde belirtilir. 

2. Grupların disiplin organlarının hangi hallerde merkez disiplin organları ile bir arada çalı
şacakları, parti tüzüğünde belirtilir. 

(Millet Meclisinin 22 nci maddesi Cumhuriyet Senatosunca tayyedilmiştir.) 

Diğer grup organları 

MADDE 21. — Parti tüzüğü veya grup içyC netmeliği, grup denetçilikleri gibi organlar ve 
merciler kurulmasını da öngörebilir. 

Seçimlerde gizli oy 

MADDE 22. — Grup genel kurullarında yap lacak seçimler gteli oyla olur. 

Grup ve Hükümet ilişkileri 

MADDE 23. — Parti tüzüğünde veya grup v yönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir Ba
kanlar Kurulu üyesine Millet Meclisinde veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konu
sunda karar alma yetkisini Millet Meclisi Grupu Genel Kurulundan gayri bir parti organı veya 
meroiine bırakan hüküm bulunamaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin parti gruplarında ve diğer parti organlarında 
seçim yoluyla tesbit mümkün değildir. 

(Millet Meclisinin 26 ncı maddesi Cumhuriyet Senatosunca tayyedilmiştir. 

Gruplarla diğer parti organları arasında işbirliği 

MADDE 24. — Siyasi parti gruplarının meıkez karar ve yönetim organlar; ile ahenk içinde 
çalışmalarını sağlayıcı tedbirler, parti tüzüğünde hükme bağlanır. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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ALTINCI BÖLÜM 

Mahallî idareler meclislerinde gruplar 

Partinin il genel meclisi grupu 

MADDE 28. — Partili il genel meclisi üyeleri ıin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca tesbit edilir. 

Partinin belediye meclisi grupu 

MADDE 23. — Partili belediye meclisi üyelerinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca tesbit edilir. 

Partili bedeliye ba}kanı bu grupun tabiî üyesidir. Ancak, partili belediye balkanı bu grupun 
karariyle bağlı olmaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Adayların tesbiti 

ti yoklamaları 

MADDE 30. — Siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak seçimler
de gösterecekleri adayları, parti tüzük ve yönetmeliklerine göre tesbit edecekleri üyelerinin katıl-
masiyle seçim kurullarının denetiminde yapılacak bir ön:eçim sonucunda seçerler. 

Merkez yoklaması 

MADDE 31. — Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçimleri için kanun 
gereğince gösterecekleri adayların yüzde beşi, parti tüzüğüne göre, merkez karar organı veya 
merkez yönetim organı ve yahut merkez yoklama kurulunca tesbit edilir. 

Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu öngörmüşse, bu kurul, partinin teşkilâtı olan her ilden 
parti tüzüğü gereğince seçilecek birer delege ile merkez karar ve yönetim organları ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu yönetim kurulu üyelerinden kuruludur. 

Bu adayların hangi seçim çevrelerine ait aday listelerinde yer alacakları, parti tüzüğünde veya 
genel kongrece alınacak kararda belirtilen esaslara, göre tes" it edilir. Bu adayları gösteren organ 
veya kurul, bunların söz konusu listelerde kaçıncı sırada bulunacaklarını serbestçe tesbit eder. Bu 
fıkradaki işlemler tamamlanmadan önce, ilgili il yönetim kurulunun istrarî mütalâası alınır. 

Bir seçim çevresinde partinin göstermesi gereken aday sayısından az istekli bulunması halinde, 
adaylar, 1 nci fıkrada yazılı organ veya kurulca tesbit edilebilir. 

Her hangi bir sebeple önseçimlerde taıranlananıyan aday sayısı kadar aday veya önseçim sure
tiyle kanunda gösterilen süre içersinde Yüksek Saçim Kuruluna bildirilmesine imkân olmıyan 
sayıda aday, 1 nci fıkrada yazılı organ veya kurul ea gösterilir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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ALTINCI BÖLÜM 

Mahallî idareler meclislerinde gruplar 

Partinin il genel meclisi grupu 

MADDE 25. — Partili il genel meclisi üyeler nin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, 
parti tüzüğüne merkez karar organınca tesbit edilir. 

Partinin belediye meclisi grupu 

MADDE 26. — Partili belediye meclisi üyelerinin kuracakları gruplar ve bunların kuruHan, 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca tesbit edilir. 

Partili belediye başkanı bu grupun tabiî üyesidir. Ancak, partili, belediye başkanı bu grupun 
karariyle bağlı olmaz. 

YEDINCI BÖLÜM 

Adayların tesbiti 

önseçim 

MADDE 27. — Siyasi partilerin Türkiye B' yük Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçim
lerde göstere/sekleri adayların, her seçim çevresinde parti seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan bütün 
parti üyelerinin katılabilecekleri bir önseçimle tesbit edilir. 

Bu husustaki esaslar, Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve Milletvekilleri Seçimi kanunlarında belir
tilir. 

ti yoklamaları 

MADDE 28. — Siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak seçimler
de gösterecekleri adayları, parti tüzük ve yönetmeliklerine göre tesbit edecekleri üyelerinin katıl-
masiyle seçim kurullarının denetiminde yapılacak bir önseçim sonucunda seçerler. 

Merkez yoklaması 

MADDE 29. — Siyasi partilerin Türkiye B yük Millet Maclisi üyelikleri seçimleri için kanun 
gereğince gösterecekleri adayların yüzde beşi, parti tüzüğüne göre, merkez karar organı veya 
merkez yönetim organı ve yahut merkez yoklama kurulunca tesbit edilir. 

Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu öngörmüşse, bu kurul, partinin teşkidâtı olan her ilden 
parti tüzüğü gereğince seçilecek birer delege ile merkez karar ve yönetim organlan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu yönetim kurulu üyebrinden kuruludur. 

Bu adayların hangi seçim çevrelerine ait aday listelerinde yer alacakları, parti tüzüğünde veya 
genel kongrece alınacak kararda belirtilen esaslara göre tesbit edilir. Bu adayları gösteren organ 
veya kurul, bunların söz konusu listelerde kaçıncı sırada bulunacaklarını sebestçe tesbit eder. Bu 
fıkradaki işlemler tamamlanmadan önce, ilgili il yönetim kurulunun istişarî mütalâası alınır. 

Bir seçim çevresinde partinin göstermesi gereken aday sayısından az istekli bulunması halinde, 
adaylar, 1 nci fıkrada yazılı organ veya kurulca tesbit edilebilir. 

Her hangi bir sebeple önseçimlerde tamamlan amıy an aday sayısı kadar aday veya önseçim sure
tiyle kanunda gösteriden süre içerisinde Yüksek S^çim Kurtluna bildirilmesine imkân olmıyan 
sayıda aday, 1 nci fıkrada yazılı organ veya kurulca gösterilir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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Parti tüzüğü bir merkez yoklama kurulunu öngörmüşse, bu kurul, yetkilerinin kullanılmasını 
merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

önseçimde uygulanacak kurallar 

MADDE 32. — 30 ncu maddede söz konusu önseçimlerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 238 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü 
fıkraları, 3, 7 ilâ 9, 14 ilâ 19 ncu maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 7 nci bendleri, 25 ilâ 27 nci 
maddeleri, 67 üâ 69 ncu maddeleri, 76, 86" ilâ 80 ncu maddeleri, 92, 96 ilâ 99, 101, 102, 104, 
109, 111 ilâ 118, 120, 121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ 163, 172 ilâ 175, 177 ilâ 185 nci 
maddeleri ile .24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanunu
nun 11 nci maddesi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 71 nci maddesinin 1 ilâ 4 ncü bendleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 ncı 
maddeleri, ilçe seçim kurullarınca, işbu maddede söz konusu önseçimlerde uygulamr. Aynı ka
nunun 147 ve 148 nci maddeleriyle 9 ncu geçici ma idesi hükümleri, işbu maddede söz konusu 
önseçimlerde kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkında uygulanır. 

önseçim ve merkez yoklaması adaylığı 

MADDE 33. — Bir önseçim veya merkez yoklvnarmda a-1 ay olabilmek için, adaylığı kazan
dığı .takdirde katılacağı seçimde seçilebilme ve aday olma yeterliğine sahip bulunmak gereklidir. 

A.ynı kimse, önseçim ve merkez yoklamasınla değişik siyaıi partilerde aday oİamaz. Çeşitli 
siyasi partilerden emecim a"ayı olan bir kimse için, Yüksek Seçim Kurulu narti genel başkan
lıklarından başvurma evrakını istiyerek inceler. Bu inceleme sonucunda, söz konuıu adaym bir
den fazla siyahi partiye adaylık için başvurduğu anlaşılırsa, bu kimsenin başvurduğu bütün si
yasi partilerle ilgili olarak adaylığı ve parti üyeliği son bulur. 

ü ve ilçe yönetim kurulları balkan ve üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçimle
riyle ilgili önseçimlerde görev yaptıkları seçim çevresinde ve merkez yoklamaımda aday olabil
mek için, önseçim gününden doksan gün önce bu görevlerinden çekilmek zorudadırlar. 

Siyasi partilerin genel başkanlıkları, bir önseçimde kendi partilerinden aday olanların listesini, 
se~im çevrelerini de belirterek, Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bu bildirinin, kanuna göre 
önseçimin yapılacağı günden en az beş gün önce saa+. 17.00 ye ka^ar bir almdı beİTS-.iyb Yüksek 
Seci-n Kuruluna verilmiş olna^.ı şarttır. Bu bildiriden sonra adaylıktan çckil-ne, önsodm sonuna 
kadar dikkate alınıra^. Ancak, bu gibiler, önseçim sonunda aday seçilmiş isebr, çekilmeleri hü
küm .ifade eder ve onların yerlerine sırada daha sonra galenler aday seçilmiş sayılırlar, ölüm 
halinde de ayni hüküm uygulanır. 

Adaylık şartları 

MADDE 34. — Belli bir seçimle ilgili önseçim veya yoklamada aday olmak, aynı zamanda yapı
n c a k başka bir seçimle ilgili önseçim veya yoMa "nala a''ay olmayı engellemez. 

"Belli bir seçim- için bir seçim çevresindeki önıeçimdo veya merkez yokla-r.aıında aday olan 
kimse, ancak diğer bir tek seçim çevresindeki önseçimde a .̂ay olabilir. 

İlçe seçim kurulu 

MADDE 35. — önseçimlerle ilgili rlembri yapaeak olan ilçe seçim kurulları, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 2D8 sayılı Seçimlerin Temel Hükümbri ve Seçmen Kütüklori hakkındaki Kanunun 18 nci 
maddesiyle 19 ncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca kurulur, ilçe seçim kurulunun belli bir parti-

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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Parti tüzüğü bir merkez yolkama kurulunu öngörmüşse, bu kurul, yetkilerinin kullanılmasını 
merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

önseçimde uygulanacak kurallar 

MADDE 30. — 28 nci maddede söz konusu önseçimlerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü 
fıkralan, 3, 7 ilâ 9, 14 ilâ 19 ncu maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 7 nci bendleri, 25 ilââ 27 nci 
maddeleri, 67 ilâ 6D ncu maddeleri, 76, 86 ilâ 89 ncu maddeleri, 92, 96 illâ 99, 101, 102, 104, 
103, 111 ilâ 118, 120, 121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ 169, 172 ilâ 175, 177 ilâ 185 nci 
maddeleri ile 21 M^yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanunu» 
nun 11 nci maddesi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimler'n Temeli Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 71 nci maddesinin 1 ilâ 4 ncü bendleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 ncı 
maddeleri, ilçe ser/m kurullarınca, işbu maddede söz konusu önseçimlerde uygulanır. Aynı kanu
nun 147 ve 148 nci maddeleriyle 9 ncu geçici maddesi hükümleri, işbu maddede söz konusu önse
çimlerde kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkında uygulanır. 

önseçim ve merkez yoklaması adaylığı 

MADDE 31. — Bir önseçim veya merkez yok vnasmda aday olabilaıek için, adaylığı kazandığı 
takdirde katılacağı seçimde seçilebilme ve aday olma yeterliğine sahip bulunmak gereklidir. 

Aynı kimse, önseçim ve merkez yoklamasında değişik siyasi partilerde aday olamaz. Çeşitli si
yasi partilerden önseçim adayı olan bir kimse için, Yüksek Seçim. Kurulu parti genel başkanlıkla
rından başvurma evrakını istiyerek inceler. Bu inceleme sonucunda, söz konusu adayın birden 
fasla siyasi partiye adaylık için başvurduğu anlaşılırsa, bu kimsenin başvurduğu bütün siyasi par
tilerle ilgili olarak adaylımı ve parti üyelimi son bulur. 

îl ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyeleri, Türkiye Büyük M İlet- M içlisi üyelikleri seçim
leriyle ilgili önseçimlerde görev yaptıkları seçim çevresinde aday olabilmek için, önseçim günün
den doksan gün önce bu görevlerinden çekilmek -orandadırlar. 

Siyasi partilerin genel başkanlıkları, bir önselimde k'mdi partilerinden aday olanların listesini, 
seçim çevrelerini de belirterek, Yüksek Seçim Ku uluna bildirirler. Bu bildirinin, kanuna göre ön
seçimin va"rlaca»ı srlnden en az beş gün önce ".n*. onyediye kadar bir alındı belgesiyle Yüksek 
Seçim Kuruluna verilmiş olması şarttır. Bu bildiriden sonra adaylıktan çekilme, önseçim sonuna 
kadar dikkate alınmam. Ancak, bu gibiler, önseç'm sonunda aday seçilmiş iseler, çekilmeleri hü
küm ifade eder ve onların yerlerine sırada daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar, ölüm ha
linde de aynı hüküm uygulanır. 

Adaylık şartları 

MADDE 33. — Belli bir seçimle ilç.'li önseçim veya yoklamada aday olmak, aynı zamanda yapı
ncak başka bir seçimle ilg'li önseçim veya yoklamalr. aday olmayı engellemez. 

Belli bir seçim için bir secim çevresindeki önseçimde veya merkez yoklamasında aday olan 
kimse ancak diğer bir tek seçim çevresindeki önseçimde aday olabilir. 

İlçe seçim kurulu 

MADDE 33. — önseçimlerle ilçrili işlemleri yapacak olan ilçe seçim kurulları, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri vo Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 18 nci 
maddesiyle 19 ncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca kurulur. Üçe seçim kurulunun bedii bir parti-

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25) 
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nin önseçimiyle ilgili olarak yaptığı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfatiyle, o partinin 
ilçe yönetim kurulunun göstereceği iki parti temsilcili de katılırlar. 

30 ncu madde gereğince yapılacak önseçimlerde o seçim çevresinde seçime katılacağı Yüksek 
Saçim Kurulu tarafından ilân edilmiş olan siyahi partilerin her biri için ayrı bir sandık ve kapalı 
hücre bulundurulur, önseçimin yapılacağı gün ve yer ilce seçim kurulunca tesbit edilerek mûtat va
sıtalarla ilân olunur ve ilgili siya-i partilere duyurulur. 

önseçim bizzat ilçe seçim kurulunca yapılır. 

Parli seçmen kütüğü 

MADDE 36. — Siyahi partiler kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre, önseçime katılacaklara ait 
seçmen kütüklerini önseçimden bir ay önce düzenleyip ilçe seçim kurullarına bildirmeye zorunlu
durlar. 

Bu kütükler ilçe seçim kurulları tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığının kapısına as'larak 
yedi gün süreyle ilin olunur. Kütüklere, ilgili parti üyeleri tarafından yazıyla itiraz edilebilir. 
İtirazlar, ilçe seçim kurulu tarafından, parti tüzük ve yönetmelikleri çerçevesi içersinde incelenir; 
itiraz, üç gün içinde karara bağlanır; itiraz yerinde görülürce kütük düzeltilir; itiraz yerinde 
değilse reddolunur. Bu itirazların kabul veya reddine dair ilçe seçim kurulu kararları kesindir. 
İtirazların kabulü ile boş kalan yerlere başkaları ikame edilmez. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yönetim kuruluna bildirilir. 
önseçim için değişik partilere aidolmak üzere düzenlenen kesinleşmiş parti seçmen kütüklerin

de aynı isimlere raslandığı takdirde, o kimse, han^i partiyi tercih ettiğini ilçe seçim kuruluna 
yazıyla bildirir. Bu bildiride bulunan kimsenin tercih etmediği siyahi partilerle ilgisi kesilmiş olur 
ve durum ilgili partilerin ilçe yönetm kurullarına ilçe seçim kurulunca bildirilir. 2 nci fıkrada 
yazılı süre içersinde yaz-lı başvurma yaîrlrrazsa.bu. kimsenin adı yazalı olduğu bütün partilere ait 
seçmen kütüklerinden silinir ve bu partilerin hepsinde üyelik sıfatı kalkar ve durum ilgili partile
rin ilçe yönetim kurullarına ilçe seçim kurulunca bildirilir. 

önseçimde propaganda kayıtlaması 

MADDE 37. — Önseçimlere katılan adaylar için propaganda yapmak amaciyle açık hava top
lantıları ve - örf ve âdete göre sohbet toplantısı sayılanlar hariç - kapalı salon toplantıları tertip-
lenemez; duvar ilânı, el ilânı ve diğer nevi matbualarla propaganda yapılamaz. 

İl seçim kurulu, her bir siyasi parti için, adayların veya partilerin vereceği yazılı bilgileri 
esas alarak, adayların meslek veya sanat hayatlannda'd derece, başarı ve eserlerini ve memlekete 
ve partiye hizmetlerini gösterir ve vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırır. Adayla
rın soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek olan bu matbualar adaylara eşit sayıda dağıtılır ve 
sandık başlarına asılır. 

Adaylar, mensubolduklan partinin programı, genel kongresinin ve yetkili merkez organlarının 
kararlan ile partinin seçim bildirisi dışında millî, mahallî yahut meslekî çapta her hangi bir vait-
te bulunmazlar. 

Müşahitler 

MADDE 38. — önseçim sırasında siyasi partilerin birer müşahidi kendi partilerine ait sandık 
bası işlemlerini takibetmek üzere hazır bulunab: lirler, önseçimde aday olanlar müşahit sıfatiyle 
sandık basında bulunamazlar. 

T. B. M. M. X S. Sayısı : 25 ) 
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nin önseçimiyle ilgili olarak yaptığı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfat'yle, o partinin 
ilçe yönetim kurulunun göstereceği iki parti temsilcisi de katılırlar. 

28 nci madde gereğince yapulacak önseçimlerdo o seçim çevresinde seçime katılacağı Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından ilân edilmiş olan siyas'. partilerin her biri imn ayn bir sandık ve kapalı 
hücre bulundurulur, önseçimin yapılacağı gün ve yer ilçe secim kurulunca tesbit edilerek mûtat 
vasıtalarla ilân olunur ve ilgili siyasi partilere duyurulur. 

önseçim bizzat ilçe seçim kurulunca yapılır. 

Parti seçmen kütüğü 

MADDE 34. — Siyasi partiler kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre, önseçime katılacaklara ait 
seçmen kütüklerini önseçimden otuz gan önce dü .Dnbyip ilçe seçim kurullarına bildirmeye zorun
ludurlar. 

Bu kütükler ilçe ssçim kurulları tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığının ve ilgili partiler 
ilçe yönetim kurulu başkanlıkları kapılarına asılara1: yodi gün süre ile ilân olunur. Kütüklere, ilgili 
parti üyeleri tarafından yazı ile itiraz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulu tarafından, parti tü
zük ve yönetmelikleri çerçevesi içerisinde incelenir; itiraz, üç g'in içinde karara bağlanır; itiraz 
yarinde göriilürsa kütük düzeltilir; itiraz yerinde değilse reddolunur. Bu itirazların kabul veya 
reddine dair ilçe seçim kurulu kararlan kesindir, itirazların kabulü il 3 boş kalan yerlere başkalan 
ikame edilmez. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilce yönetim kuruluna bildirilir. 
önseçim için de$'«ik mrtilere aidolmak üzere düzenlenen kesinleşmiş parti seçmen kütüklerin

de aynı isimlere rafındı*! takdirde, o kimse, hangi partiyi tercih ettiğini ilçe seçim kuruluna 
yazıyla bildirir. Bn bildiride bullunan kimsenin tercih etmediği s'yasi partilerle ilgisi kesilmiş olur 
ve dnrnm il »ili nartiieriıv ilce yönetim kurullarına ilçe seçim kurulunca biüdirilir. 2 nci fıkrada 
yazılı sür^ i^ers'ndfi y ı r l ı başvurma yapılmazsa, bu kimsenin adı yapılı olduğu bütün partilere ait 
seçmen kütnklerinden silinir ve bu partilerin hepsinde üyelik sıfatı kalkar ve durum ilgili partile
rin iflçe yönetim kurullarına ilçe seçim kurulunca bildirilir. 

önseçimde propaganda kayıtlaması 

MADDE 35. — önseçimlere katılan adaylar için propaganda yapmak amacı ile acık hava top
lantıları ve - örf ve âdete göre sohbet toplantısı saylarlar h*ıriç - kapalı salon toplantıları tertiple-
nsmez; duvar il \m, el ilânı ve diğer nevi mathu-ılarl?. propaganda yapılamaz. 

11 seçim kurulu, her bir siyasi parti için. adayların veya partilerin vereceği yazılı bilgileri esas 
alarak, a^aylarn meslek veya sanat hayatlarında"-! derece, baharı ve eserlerini ve memlekete ve 
partive hizmetlerini gösterir ve vesikalık fotoğraflarını ta-ıyan matbualar bastırır. Adayların 
soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek olan bu matbualar adaylara eşit sayıda dağıtılır ve 
sandık falarına asılır. 

Adavlar, mensuboldukları partinin programı, gen?! kongresinin ve yetkili merkez organlarının 
kararları ile partinin seçim bildirisi dışında mirî, mahallî yahut meslekî çapta her hangi bir vaitte 
bulunamazlar ve Türkçeden başka dil ve yazı kullanamazlar. 

Müşahitler 

MADDE 36. —-önseçim sırasında siyasi partilerinin birer müşahidi kendi partilerine ait sandık 
başı işlemlerini takibetmek üzere hazır bulunabilirler, önseçimde aday olanlar müşahit sıfatiyle 
sandık başında bulunamazlar. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25) 
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Kuruldaki parti temsilcisinin görevini yerine getirmemesi 

MADDE 33. — önseçim günü oy verilmesine başlanmazdan önce veya oy verme sırasın 
da ilçe seçim kuruluna dâhil siyasi parti temsilcisi görevini yapmazsa, ceza hükümleri saldı kal
mak üzere, yerine, siyasi partinin sıradaki yedek temsilcisi gotirilir. Bu da mümkün olmazsa, bu 
cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o ilçe seçim kurulunda sandık alanı çerçevesinde parti seç
meni yeterliğine sahip ve okur - yazar olanlar arasından ilce seçim kurulu başkanının seçeceği 
kimseyle tamamlanır. 

Oy puslası 

MADDE 40. — 1. Her ilçe seçim kurulu, sandık barnda Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy puslası bulundurur. Bu puslanın üzerinde, puslaya yazılması zorunlu aday sayısına 
eşit adedde sıra numarası alt alta basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra nımaralarının hizasına bizzat el yazısiyle yazma
ları şarttır. 

Parti seçmeninin okuma - yazma bilmediğinin ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
partili olmıyan kurul üyesi tarafından tesbit edilmesi takdirinde, kurul başkanı veya görevlendi
receği partili olmıyan kurul üyesi, partili seçmenin istediği ve aynı partinin mensubu bir şahısla; 
partili seçmen böyle bir kimseyi gösterememişse, o partinin kuruldaki asıl veya yedek temsilcile
rinden biri veya onlar da yoksa partinin müşahidi ile birlikte kapalı hücreye girerler. Kurul baş
kanı veya görevlendirmiş olduğu kurulun partili olmıyan üyesi, önce, soyadlarımn: alfabetik sıra
sına göre*düzenlenen listeyi partili seçmene tam olarak okur ve ondan sonra partili seçmenin sözle 
ifade edeceği adayın adını yine adayın sözle ifado edeceği sıra numarasının hizasına el yazısiyle 
yazar ve puslanın altını imzalar. Partili seçmen, üzerinde aday adlarının yazılı olduğu bir listeyi 
kurul başkanına veya görevlendirmiş olduğu partili olmıyan kurul üyesine yahut kuruldaki parti 
temsilcisine veyahut parti müşahidine vermek süratiyle, orada yazılı adların oy puslasına yazılma-
•nnı isterse, bu istek reddedilir. 

Sandık babına gelen parti seçmenine, ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul 
üyesi, özel filigranlı oy puslasmı, ilçe seçim kurulu başkanlığının mührü ile mühürledikten sonra 
verir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi gereken aday sayısından merkez yoklamasiyle gös
terilecek aday sayısının düşülmesivle bulunacak sayının yarısından bir fazlası miktarınca aday 
adının oy puslasına yazılması şarttır. 

özel filigranlı oy puslalarında gösterilen sayıdan daha az aday sayısının yazılı olduğu puslalar 
muteber değildir. 

özel filigranlı oy puslalarındaki sıra numaralarının hizasına yazılmış olmıyan fazla aday adları 
VQ aynı hizaya birden fazla yazılmış olan fazla aday adlarından ilk yazılı olandan sonra gelenler, 
hesaba katılmaz. 

Bu bendin yukardaki fıkraları gereğince o seçim çevresinde oy puslasına yazılması zorunlu 
bulunan sayıya eşit sayıda önseçim adayı bulunmalı veya bu sayıdan az önseçim adayı bulunması 
takdirinde oy puslasına, yukardaki fıkralar gereğince yazılması gerekenden bir eksiğine eşit sayı
da aday adı yazılır. 

Kurulca okunamıyan adlar hesaba katılmaz; ancak, bu takdirde, oy puslası, gerektiğinden da
ha az sayıda ad ihtiva eden pusla gibi işlem göjmez. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25) 
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Kuruldaki parti temsilcisinin görevini yerine getirmemesi 

MADDE 37. — önseçim günü oy verilmesi ıe başlanmazdan önce veya oy verme sırasın 
da ilçe seçim kuruluna dâhil siyasi parti temsilci si görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kal
mak üzere, yerine, siyasi partinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu da mümkün olmazsa, bu 
cihet tutanağa geçirilir ve eksiklik o ilçe seçim kurulunda sandık alanı çevresinde parti seç
meni yeeterliğine sahip ve okur - yazar olanlar arasından ilçe seçim kurulu başkanının seçeceği 
kimseyle tamamlanır. 

Oy puslast 

MADDE 38. — 1. Her ilçe seçim kurulu, san !ık babında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy puslası bulundurur. Bu pusla un üzerinde, puslaya yazılması zorunlu aday sa
yısına eşit adedde sıra numarası alt alta basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra numaralarının hizasına bizzat el yazısiyle yazmaları 
şarttır. 

Parti seçmeninin okuma - yazma bilmediğinin ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
partili olmıyan kurul üyesi tarafından tesbit edilmesi takdirinde, kurul başkanı veya görevlendi
receği partili olmıyan kurul üyesi, partili seçmenin istediği ve aynı partinin mensubu bir şahısla; 
partili seçmen böyle bir kimseyi gösterememişse, o partinin kuruldaki asıl veya yedek temsilcile
rinden biri veya onlar da yoksa partinin müşahidi ile birlikte kapalı hücreye girerler. Kurul 
başkanı veya görevlendirmiş olduğu kurulun partili olmıyan üyesi, önce, soyadlarını alfabetik 
sırasına göre düzenlenen listeyi partili seçmene tam olarak okur ve ondan sonra partili seçmenin 
sözle ifade edeceği adayın adını yine adayın sözb ifade edeceği sıra numarasının hizasına el 
yazısiyle yazar ve puslanın altını imzalar. Partili seçmen, ürerinde aday adlarının yazılı olduğu 
bir listeyi kurul balkanına veya görevlendirmiş olduğu partili olnuyan kurul üyesine yahut ku
ruldaki parti temsilcisine veyahut parti müşahidine vermek suretiyle, orada yazılı adların oy 
puslasına yazılmasını isterse, bu istek reddedilir. 

Sandık babına gelen parti seçmenine, ilçe seçim kurulu ba-jkanı veya görevlendireceği kurul 
Üyesi, özel filigranlı oy puslasını, ilçe seçim kurulu başkanlığının mührü ile mühürledikten son
ra verir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi gereken aday sayısından merkez yoklaması ile gös
terilecek aday sayısının düştilmesiyle bulunana1: savnm yarısından bir fazlası miktarmca 
aday admm oy puslarına yazıla a">ı şarttır. Sn kadar ki, o seçim çevresinde seçilecek aday sayısı 
iki olduğu takdirde bir aday adı yazmak mümkündür. 

özel filigranlı oy puslalannda gösterilen sayıdan daha az aday sayısının yazılı olduğu pus-
lalar muteber değildir. 

özel filigranlı oy puslalanndaki sıra numaralarının hizasma yazılmış olmıyan fasla aday adları 
ve aynı hizaya birden fazla yasılmış olan fazla aday adlarından ilk yazılı olanından sonra ge
lenler, hesaba katılmaz. 

Bu bendin yukardaki fıkraları gereğince o seçim çevrecinde oy puslasına yakılması zorunlu 
bulunan sayıya eşit sayıda önseçim adavı bulun~\a-a veya bu sajndan az önseçim adayı bulunması 
takdirinde oy puslasına, aday sayısından bir eskiği kadar sayıda aday ismi yazılır. 

Kurulca okunamıyan adlar hesava katılmaz; anca'c, bu takdirde, oy puslası, gerektiğinden 
daha az sayıda ad ihtiva eden pusla gibi işlem görmez. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25 ) 
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Kimliğin tesbiti 

MADDE 41. — Oy vermek o önseçime katılmaya yetkili olduğunu belirten parti belgesinin gös
terilmesiyle mümkündür. Bu belgeyi gösteremiyenlerden yahut belgenin sahibi olduğunda tered-y 
düdedilenlerden parti hüviyet cüzdanı veya o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı istenebilir. Ancak, 
ilçe seçim kurulu başkaniyle ilgili siyasi partinin bu kuruldaki temsilcileri seçmenin kimliğinde 
ittifak ettikleri veyahut kendilerince tanınan o partiye mensup iki seçmen marifetiyle seçmenin 
kimliğini tesbit ettikleri takdirde, parti seçmen kütüğünde adı bulunan seçmen oy, kullanabilir. 
Bu suretle oy veren seçmenin imzasının yanma tanıklık yapanların adları ve kimlikleri yazılır ve 
kendilerine imzalatılır. 

Oy vermeden önceki işler 

MADDE 42. — ilçe seçim kurulu önüne gelen seçmen önseçime katılmaya yetkili olduğunu gös
terir parti belgesini başkana verir veya seçmen sıra numarasını bagkana söyliyerek kimliğini is
pat eder. Daha sonra, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun 91 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Zarfların açılması 

MADDE 43. — ilçe seçim kurulu başkanı, sayım ve döküm islerine başlamadan önce, sayım ve 
döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 

Kuruldaki her siyasi partinin temsilcilerinin yedekleri, sayım ve döküm işlerinde kendi parti
leriyle ilgili olarak kurula yardımcı olurlar. Bir partinin kuruldaki asıl ve yedek temsilcileri, di
ğer bir partinin sayım ve döküm işleriyle görevlendirilemezler. 

Görevli üye, sandıktaki zarfları teker teker alarak başkana veya başkanın görevlendireceği 
ilçe seçim kurulu üyesine verir. Zarfı başkan veya bu üye açar ve içinden çıkan oy puslasım her
kesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur. 

Oy puslasınm muteber olup olmadığı ve hesaba katılıp katılmaması hususunda tereddüdolu-
nursa, her siyasi parti için o siyasi partinin kuruldaki temsilcileriyle kurulun başkanı ve diğer 
üyeleri bu konuyu karara bağlarlar. Oylarda eşitlik halinde, başkanın oyu esastır. Bu karar tuta
nağa geçirilir ve muteber sayılan ve hesaba katılma rina karar verilen oylar cetvele işlenir. Daha 
sonra, oyların sayım ve dökümüne devam olunur. 

Sayım ve dökümün sonunda, muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslalah ayrıca pa
ketlenerek saklanır. 

Oy puslası okundukça cetvel kayıtçısı olan kurul üyesi, önündeki cetvele gerekli işareti koyar. 
Bu işaret konduktan sonra oy puslası torbaya atılır. 

Oy puslalarmı, ilgili siyasi partinin müşahitleriyle adaylar görebilirler. Bunlara sayım masâs/ 
başında yer verilir. Ancak, masa başında aynı parti için birden fazla müşahit bulundurulamaz. 

Muteber olmıyan zarf ve puslalar 

MADDE 44. — Aşağıda yazılı oy puşlaları muteber değildir : 
1. ilçe seçim kurulunca partili seçmene verilen tek biçim ve renkteki ve ilçe seçim kurulu 

başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan başka zarfa konulmuş oy puşlaları; 
2. 40 ncı maddenin 1 nci bendinin 1 nci fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Kuru

lunca bastırılmamış olan oy puşlaları; 
3. ilçe seçim kurulu başkanlığının mührünü taşımıyan oy puşlaları; 
4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 

konulmuş olan oy puşlaları; 

T. B. M. M.:'" (S. Sayısı : 25) 
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Kimliğin tesbiti 

MADDE 39. — Oy vermek o önseçime katılmaya yetkili olduğunu belirten parti belgesinin gös
terilmesiyle mümklindür. Bu belgeyi gösteremiyenlerden yahut belgenin sahibi olduğunda tered-
düdedilenlerden parti hüviyet cüzdanı veya o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı istenebilir. Ancak, 
ilçe seçim kurulu başkaniyle ilgili siyasi partinin bu kuruldaki temsilcileri seçmenin kimliğinde 
ittifak ettikleri veyahut kendilerince tanınan o partiye mensup iki seçmen marifetiyle seçmenin 
kimliğini tesbit ettikleri takdirde, parti seçmen kütüğünde adı bulunan seçmen oy kullanabilir, 
Bu suretle oy veren seçmenin imzasının yanma tanıklık yapanların adlan ve kimlikleri yazılır ve 
kendilerine imzalatılır. 

Oy vermeden önceki işler 

MADDE 40. — îlçe seçim kurulu önüne gelen seçmen önseçime katılmaya yetkili olduğunu gös
terir parti belgesini başkana verir veya seçmen sıra numarasını başkana söyliyerek kimliğini is-* 
pat eder. Daha sonra, 2(5 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun 91 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Zarflann açılması 

MADDE 41. — ilçe seçmi kurulu başkanı, sayım ve döküm işlerine başlamadan önce, sayım ve 
döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 

Kuruldaki her siyasi partinin temsilcilerinin yedekleri, sayım ve döküm işlerinde kendi parti* 
leriyle ilgili olarak kurula yardımcı olurlar. Bir partinin kuruldaki asıl ve yedek temsilcileri, di
ğer bir partinin sayım ve döküm işleriyle görevlendirilemezler. 

Görevli üye, sandıktaki zarflan teker teker alarak başkana veya başkanm görevlendireceği ilçe 
seçim kurulu üyesine verir. Zarfı başkan veya bu üye açar ve içinden çıkan oy puslasını herke
sin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur. 

Oy pusİasmm muteber olup olmadığı ve hesaba katılıp katılmaması hususunda tereddüdölu-
nursa, her siyasi parti için o siyasi partinin kuruldaki temsilcileriyle kurulun başkanı ve diğer 
üyeleri bu konuyu karara bağlarlar. Oylarda eşitlik halinde, başkanın oyu esastır. Bu karar tuta
nağa geçirilir ve muteber sayılan ve hesaba katılmasına karar verilen oylar cetvele işlenir. Daha 
sonra, oylann sayım ve dökümüne devam olunur. 

Sayım ve dökümün sonunda, muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslalan aynca pa
ketlenerek saklanır. 

Oy pııslası okundukça cetvel kayıtçısı olan kurul üyesi, önündeki cetvele gerekli işareti koyar. 
Bu işaret konduktan sonra oy puslası torbaya atılır. 

Oy puslularını, ilgili siyasi partinin müşahitleriyle adaylar görebilirler. Bunlara sayım masası 
başında yer verilir. Ancak, masa başında aynı parti için birden fazla müşahit bulundurulamaz' 

Muteber olmıyan zarf ve puslular 

MADDE 42. — Aşağıda yazılı oy puslalan muteber değildir : 
1. İlçe seçim kurulunca partili seçmene verilen tek biçim ve renkteki ve ilçe seçim kurulu 

başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan başka zarfa konulmuş oy puslalan; 
2. 38 nci maddenin 1 nci bendinin 1 nci fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Sşçim Kuru

lunca bastmlmamış olan oy puslalan; 
3. İlçe seçim kurulu başkanlığının mührünü taşımıyan oy puslalan; 
4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 

konulmuş olan oy puslalan; 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) . 
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5. 40 ncı maddenin 1 nci bendinin 3 ncü fıkraıı gsreğince okuma - yazma bilmiyen parti seç-
meniyle birlikte kapalı hücreye giren görevlinin attığı imza dışında - imzalı veya mühürlü veya 
seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir işarai taşıyan oy puslalan; ve 

6. Aym sarftan zarfın atıldığı sandıkla ilgili olmıyan başka siyasi partilerin önseçim adayla
rını kısmen veya tamamen ihtiva eden tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy puslalan ve aynı 
zarftan değişik partilere aidolarak çıkan oy puslalarınm tamamı. 

Ayni partiye aidolup tamamiyle aynı adlan taşıyan oy puslalarınm aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar, tek bir pusla sayılır. 

Sayımın ilânı ve sonucu 

, MADDE 45. — Oyların sayımı ve sonuçlannm sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel H "iklimleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun 105 nci maddesi hükümleri, zikri geçen maddenin 9 ncu bendi ile son fıkrası haricolmak üzere, 
uygulanır. 

Her siyasi parti için ayrı ayn düzenlenecek basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere önseçimde aday olmuş bulunanların aldıkları oyların toplamları rakam ve yazı ile belirtilir. 
Bu tutanak, ilgili siyasi partinin temsilcisi ve kurul başkanı tarafından imzalanır. 

îtiras halkı 

MADDE 46. — Kurulların veya kurul başkanlannm kesin olmıyan kararlanna karşı ilgili siyasi 
parti, o siyasi partiden önseçimde aday olanlar yahut o siyasi partilerin teşkilât kademelerinin baş-
kanlan veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler. 

îl seçim kurulunda birleştirme 

MADDE 47. — îl seçim kurulu, ilçe seçim kurullanndan gelen evraklan her siyasi parti için 
ayn ayn olmak üzere birleştirir. Bu birleştirme le il seçim çevresindeki : 

1. Parti seçmeni sayısı; 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayısı; 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy puslaları

nm sayısı; 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslalannm sayısı; 
Ç. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy puslalannm genel toplamı; 
6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan herbirinin aldıklan oy sayısı, rakam ve yaziyle bir 

tutanağa geçirilir ve alman oylann çoklusuna göre seçilmiş olanlar belirtilir. 
îl seçim kurulu, parti adaylığına seçildikleri anlaşılanlara birer tutanak verir. Bu tutanakta ada

yın hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla Yüksek Seçim 
Kuruluna gönderidir. Aynca, parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, adlan ve soyadlan ve 
mensubolduklan siyasi parti, telgrafla ve - varsa - aynca telefonla yahut telsizle Yüksek Seçim Ku
ruluna bildirilir. 

Aynı miktarda ©y almış olanlar arasındaki sıraya o siyasi partinin 31 nci maddenin 1 nci fık
rasında yazılı organ veya kurulu tesbit eder. Parti tüzüğünün merkez yoklama kurulunu öngörmüş 
olması halinde, bu kurul bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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5. 38 nci maddenin 1 nei bendinin 3 ncü fıkrası gereğince okuma - yazma bilmiyen parti seç-
msniyle birlikte kapalı hücreye giren görevlinin attığı imza dışında - imzah veya mühürlü veya 
seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan oy puslaları; ve 

6. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla ilgili olmıyan başka siyasi partilerin össeçim adayla
rını kısmen veya tamamen ihtiva eden tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy puslaları ve ayış sarf
tan değişik partilere aidolarak çıkan oy puslalannın tamamı. 

Aynı partiye aidolup tamamiyle aynı adları taşıyan oy puslalannın aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar, tek bir pusla sayılır. 

Sayımın ilânı ve sonucu 

MADDE 43. — Oyların sayımı ve sonuçlarının sayım eetvellsrine geçirilmesi biter bitme», 26 Kı
san İMİ tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri baklandaki Kamu
nun 105 nci maddesi hükümleri, zikri geçen maddenin 9 nem bendi ila s©a friorftsi harieO'l»ak üze
re, uygulanır. 

Her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek basılı ttftaaafc kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere önseçimde aday olmuş bulunanların aldıkları oyların toplamları rakam ve ya» ile belirtilir. 
Bu tutanak, ilgili siyasi partinin temsilcisi ve kurul başkanı tarafından imzalanır. 

itiraz hakkı 

MADDE 44. — Kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmıyan kararlarına karşı ilgili si
yasi parti, o siyasi partiden önseçimde aday olanlar yahut o siyasi partilerin teşkilât kademeleri
nin başkanları veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler. 

îl seçim kurulanda birleştirme 

MADDE 45. — îl seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen evrakları her siyasi parti için 
ayrı ayrı olmak üzere birleştirir. Bu birleştirmede il seçim çevresindeki : 

1. Parti seçmeni sayısı; 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayısı : 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy puslala

nnın sayısı; 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslularının sayısı; 
5. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy puslalannın genel toplamı; 
6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan her* birinin aldıkları oy sayısı, rakam ve yaziyîe bir 

tutanağa geçirilir ve alınan oyların çokluğuna gö-\$ seçilmiş olanlar belirtilir. 
İl seçim kurulu, parti adaylığına seçildikleri anlaşılanlara birer tutanak verir. Bu tutanakta 

adayın hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla Yüksek 
Seçim Kuruluna gönderilir. Ayrıca, parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, adlan ve soyadları 
ve mensubolduklan siyasi parti, telgrafla ve - varsa - aynca telefonla yahut telsizle Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirilir. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sıraya o siyasi partinin 29 ncu maddenin 1 nci fık
rasında yazılı organ veya kurulu tesbit eder. Parti tüzüğünün merkez yoklama kurulunu öngörmüş 
olması halinds, bu kurul bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

T .B . M. M. (S. Sayısı : 25> 
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Son işlemler 

MADDE 48. — Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen parti adayları listelerinin tas
dikli birer örneğini süratle ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel başkan
lıkları, 31 nci madde ve parti mevzuatı gereğince merkez yoklaması ile seçilen parti adaylarını 
aday listelerine ekliyerek seçim çevrelerine göre düzenliyeeeği parti adayı cetvellerini, kanun hü
kümleri gereğince Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde bildirirler. 

Evrakın saklanması ve sonuçların ilânı 

MADDE 49. — Hesaba katılan ve katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları; sayım ve dö
küm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanaklariyle diğer her türlü evrak üç ay süreyle ilçelerde ilçe 
seçim kurulu başkanı ve illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim Ku
rulunun istemi olmaksızın hiçbir yere gönderilmez. 

• önseçimin ve tutanağın iptali 

MADDE 50. — Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin ol
duğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, 
yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tara
fından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde ön
seçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 
organ veya kurul tarafından tesbit edilir. Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu öngörmüşse, bu 
kurul, bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tutanak
ları iptal olunan adayların yerine önseçimle aldıklan oy sırasına göre sırada başta gelenlere tutanak 
verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu maddenin yu* 
kardaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir önseçim için parti adaylannın Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra önse
çimle ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler üzerine 
başlamış olan işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa bile uygulan
maz. 

Mahallî seçimler yoklaması 

MADDE 51. — Kanuna göre mahallî idareler seçimleri için aday gösterebilecekleri hallerde, si
yasi partilerin bu adaylan nasıl seçecekleri ve yoklamaların nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönet-
melikleriyle düzenlenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

Disiplin cezaları 

MADDE 52.— 1. Siyasi partilerin disiplin organlannca verilebilecek cezalar, uyarma, kı
nama, geçici çıkarma ve partiden kesin olarak çıkarma cezalandır. 

2. Bir partiye mensup bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin o partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkanlması partiden çıkarılmayı ve partiden çıkanlması da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. Türkiye Büyük Millet Mec-

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25) 
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: Son işlemler 

MADDE 46. — Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen parti adayları listelerinin 
tasdikli birer örneğini süratle ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel baş
kanlıkları, 29 ncu madde ve par*i mevzuatı gereğince merkez yoklaması ile seçilen parti adayları
nı aday listelerine ekliyerek seçim çevrelerine göre düzenliyeceği parti adayı cetvellerini, kanun 
hükümleri gereğince Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde bildirirler. 

Evrahıh saklan nıa-sı- ve sonuçların ilânı 

MADDE 47. — Hesaba katılan ve katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları; sayım ve 
döküm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanaklariyle diğer her türlü evrak üç ay süreyle ilçelerde 
ilçe seçim kurulu başkanı ve illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim 
Kurulunun istemi olmaksızın hiçbir yere gönderilmez. 

Önseçimm ve tutanağın iptaU 

MADDE 48. — Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin ol
duğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, 
yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu ta
rafımdan tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde 
önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar, 29 ncu maddenin 1 nci fıkrasında ya
zılı organ veya kurul tarafından tesbit edilir. Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu öngörmüş
se, bu kurul, bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tuta
nakları iptal olunan adayların yerine önseçimle aldıkları oy sırasına göre sırada başta gelenlere tu
tanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu madde
nin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra önseçim
le ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler üzerine baş
lamış olan işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alırsa bile uygulanmaz. 

Mahallî seçimler yoklaması 

MADDE 49. — Kanuna göre mahallî idareler seçimleri için aday gösterebilecekleri hallerde, si
yasi partilerin bu adayları nasıl seçecekleri ve yoklamaların nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönet-
melikleriyle düzenlenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

Disiplin cezalan 

MADDE 50. — 1. Siyasi partilerin disiplin organlarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kına
ma, geçici çıkarma ve partiden kesin olarak çıkarma cezalarıdır. 

2. Bir partiye mensup bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin o partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılması partiden çıkarılmayı ve partiden çıkarılması da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi grupu üyeliğinden çıkarılan parti üyesi, mensubolduğu Yasama Meclisindeki parti grupu 
üyeliğinden de çıkarılmış olur. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupundan veya bir Yasama Meclisindeki grupundan 
geçici olarak çıkarma hakkında verilen cezalar, o üyenin ceza süresince gruplardan her hangi bi
risinin çalışmalarına katılamamasını gerektirir. 

Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesi, faaliyetine katılamıyacağı parti organlarına hiç
bir teklif yapamaz ve bu organlardan istemde bulunamaz. Ancak bu hüküm, geçici çıkarma ce
zasına uğrayan parti üyesinin, parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organ
larının bağlayıcı kararlanna uyması zorunluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına 
uğrıyan parti üyelerine parti içinde hiçbir görev verilemez. 

3. Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili oldukları parti tüzü
ğünde gösterilir. 

4. Partinin hangi organ ve mercilerince kimhr hakkında ve hangi disiplin organında disiplin 
cezası isteminde bulunulabileceği ve disiplin cezalanna karşı hangi üst disiplin organına hangi 
şartlarla itirazda bulunulabileceği, kanunda belirtilmiyen hallerde, parti tüzüğüyle düzenlenir. 

Disiplin organları üyelerinin seçimi ve nitelikleri 

MADDE 53. — Partinin disiplin organlan üyeleri, en az iki ve en çok dört yıl için seçilirler. 
Bu kimseler, partiye bir hizmet bağıyla bağlı olamazlar ve partiden hiçbir suretle gelir sağ-

hyamazlar. 

Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 54. — Disiplin organlan, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulu
nanların salt çoğunluğunun oyu ile karar verirler. 

Disiplin organlarına sevk edilen parti üyelerinin yazılı veya sözlü olarak savunma haklarını 
nasıl kullanacaklarını ve savunmalannı hazırlamak için yeter sürenin nasıl tanınacağını parti tü
züğü düz3nler. 

Disiplin organları, sevk yazısında istenilen disiplin cezasından daha ağırını veremezler; daha 
hafifini vermek veya hiç ceza vermemek yetkisine sahiptirler. 

Disiplin işlerinde yetkisizlik 

MADDE 55. — Siyasi partilerin genel kongreleri de dâhil olmak üzere kongreler, disiplin 
organlanna sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararlan ile disiplin organ
larınca verilen disiplin cezalan hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda karar alamazlar. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 53. — Siyasi partilerin disiplin organlarınca kesin olarak verilen disiplin ceza
lanna karşı, cezaya çarptırılan parti üyesi, ancak, disiplin organına sevk eden organın veya disip
lin organının yetkisizliği yahut alman kararlann kanuna veya parti tüzüğüne veya yönetmeliğine 
şekil ve usul bakımından aykın bulunduğu iddiasiyle itiraz edebilir. Bu itirazlar, kararın usulü
ne ttygun olarak tebliğinden itibaren bir ay içinde, disiplin organının bulunduğu nahaülin asliye 
hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme, bu esaslara aykın olarak yapılan itirazları dikkate almaz. 
Mahkeme, bu itirazlan, diğer işlerden önce evrak üzerinde inceler ve karara bağlar. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı * 25 ) 
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İlişi grupu üyeliğinden çıkarılan parti üyesi, mensubolduğu Yasama Meclisindeki parti grupu 
üyeliğinden de çıkarılmış olur. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupundan veya bir Yasama Meclisindeki grupundan 
geçici olarak çıkarma hakkında verilen cezalar, o üyenin ceza süresince gruplardan her hangi bi
risinin çalışmalarına katılmamasını gerektirir. 

Geçici çıkarma cezasına uğnyan parti üyesi, faaliyetine katılamıyacağı parti organlarna hiç
bir teklif yapamaz. Ancak bu hüküm, geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesinin, parti tüzü
ğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması zorun-
luğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyelerine parti içinde hiçbir 
görev verilemez. 

3. Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili oldukları parti tüzü
ğünde gösterilir. 

4. Partinin hangi organ ve mercilerince kimler hakkında ve hangi disiplin organında disiplin 
cezası isteminde bulunulabileceği ve disiplin cezalarına karşı hangi üst disiplin organına hangi 
şartlarla itirazda bulunulabileceği, kanunda belL'tilmiyen haillerde, parti tüzüğüyle düzenlenir. 

5. Disiplin organlarınca parti üyeleri hakkuda verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en geç 
otuz gün içinde ilgiliye tebliğ olunur. 

DisipUn organları üyelerinin seçimi ve nitelikleri 

MADDE 51. — Partinin disiplin organları üye leri, en az iki ve en çok dört yıl için seçilirler. 
Bu kimseler, partiye bir hizıaet bağıyla bağlı olamazlar ve partiden hiçbir suretle gelir sağ-

hyamazlar. 

Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 52. — Disiplin organlan, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulu
nanların salt çoğunluğunun oyu ile karar verirler. 

Disiplin organlarına sevk edilen parti üyelerinin yazılı veya sözlü olarak savunma haklarını 
nasıl kullanacaklarını ve savunmalarını hazırlamak için yeter sürenin nasıl tanınacağını parti tüzü
ğü düzenler. 

Disiplin organları, sevk yazısında istenilen disiplin cezasından daha ağırını veremezler. 

Disiplin işlerinde yetkisizlik 

MADDE 53. — Siyasi partiler genel kongreleri de dâhil olmak üzere kongreler, disiplin 
organlarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin organ
larınca verilen disiplin cezalan hakkında görüşmo yapamaz ve bu konularda karar alamazlar. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 54. — Siyasi partiler disiplin organlarınca kesin olarak verilen disiplin cezalarına 
karşı, cezaya çarptırılan parti üyesi, ancak, disiplin organına sevk eden organın veya disiplin or
ganının yetkisizliği yahut alınan kararlatın kanuna veya parti tüzüğüne veya yönetmeliğine şekil 
ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasiyle itiraz edebil r. Bu itirazlar, kararın usulüne uy
gun olarak tebliğinden itibaren bir ay içinde, disiplin organının bulunduğu mahallin asliye hukuk 
mahkemesine yapılır. Mahkeme, bu esaslara aykırı olarak yapılan itirazları dikkate almaz. Mah
keme, bu itirafları, diğer işlerden önce evrak üzerinde inceler ve karara bağlar. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlar hakkında asliye hukuk mahkemesince verilen karar
lar kesindir. • - .. 

Disiplin konusunda tedbir kararı 

MADDE 57. — Partiden çıkarmayı veya geçici çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası 
verilmesi iğin sevk kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, di
siplin organına sevk edilen üyeyi, parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Parti defterleri 

Tutulacak defterler ve kayıtlar 

MADDE 58. — Her kademedeki parti organları ile - varsa - yardımcı kolları ve kurullları, 
üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri tut
mak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez yönetim organınca tutulur. 

Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasiyle ihtiva eder. Karar 
altlan, karann alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alinan karar
ları da ihtiva etmesi! gereken kongre tutanak özetlerinin altı başkanlık divanı üyelerince imza
lanır. 

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

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan harcamaların da ne gibi işlere ve yerlere 
harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şekilde geçirilir. 

Üye kayıt defterleri ve gelir ve gider defterlerinin sayfalan ve kaç sayfadan ibaret oldukları 
noterce tasdik olunur. 

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

Parti organlarınca ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterleri parti tüzüğü 
ve yönetmelikleri gösterir. 

Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı bir parti yönetmeli
ğiyle belirtilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Teşkilâtla ilgili diğer hükümler 

Kongrelerle ügiU Genel Hükümler 

MADDE 59. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 18, 19, 20, 21, 23 
ve 24 ncü maddeleri hükümlerinden bu kanun hükümlerine aykın olmıyanlar, siyasi partilerin 
genel kongreleriyle her kademedeki kongreleri ve yardımcı kademelerindeki kongreleri için de 
uygulanır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25) 
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Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlar hakkında asliye hukuk mahkemesince verilen karar
lar kesindir. 

Disiplin organlarınca verilecek cezaların hangi parti organı tarafından ve ne şekilde affedilece
ğini siyasi partilerin tüzükleri gösterir. 

Disiplin konusunda tedbir karan 

MADDE 55. — Partiden çıkarmayı veya geçici çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası 
verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, di
siplin organına sevk edilen üyeyi, parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabiHr. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Parti defterleri 

Tutulacak defterler ve kayıtlar 

MADDE 56. — Her kademedeki parti organları ile - varsa - yardımcı kolları ve kurumları, 
üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri tut
mak zorundadırlar. Bilanço ve kesinhesap defteri sadece merkez yönetim organınca tutulur. 

Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasiyle ihtiva eder. Karar 
altları, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan karar
ları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetlerinin altı başkanlık divanı üyelerince imza
lanır. 

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

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan harcamaların da ne gibi işlere ve yerlere 
harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve müsbit evrarakı belirtecek şekilde geçirilir. 

Üye kayıt defterleri ve gelir ve gider defterlerinin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları 
noterce tasdik olunur. 

Partiye giriş işlemleri gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademesinde 
ayrı bir dosyada saklanır. 

Parti organlarınca ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterleri parti tüzüğü 
ve yönetmelikleri gösterir. 

Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı bir parti yönetmeli
ğiyle belirtilir. 

ONUNCU BÖUÜM 

Teşkilâtla ilgili diğer hükümler 

Kongrelerle ügiU genel hükümler 

MADDE 57. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 18, 19, 20, 21, 23 
ve 24 ncü maddeleri hükümlerinden bu kanun hükümlerine aykırı olmıyanlar, siyasi partilerin 
genel kongreleriyle her kademedeki kongreleri ve yardımcı kademelerindeki kongreleri için de 
uygulanır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25) 
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tbra için oya katılamıyaeak olanlar 

MADDE 60. — Değişik kademelerdeki kongrelerdo tabiî üys elarak bulunan karar veya yöne
tim organları veya kurulları üyeleri, mensubolduklan organ veya kurulun ibrası için yapılan 
oylamalara katılamazlar. 

ti ve tlçe Teşkilâtı Merkezleri 

MADDE 61. — Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilâtına dâhil kurulların kuruluş yeri ilgili il ve
ya ilçenin merkezidir. 

Bağdaşamiyan görevler 

MADDE 62. — 1. Bir siyasi partinin disiplin kurullarında görev alanlar, - Kongre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki gruplar il genel meclisi ve belediye meclislerindeki gruplar üyelikleri 
hariç - partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamazlar. 

2. Bir siyasi partinin belli bir disiplin kurulunda görev alan bir kimse, bir diğer disiplin 
kurulunda görev alamaz. 

3. Bir siyasi partinin il ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olan bir kimse, diğer bir 
il veya üşe yönetim kurulunda üye olamaz, il ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm uygu
lanır. 

Organlarda görev alanlar 

MADDE 68. — Her kademedeki parti orgarları ile varsa devamlı nitelikteki yardımcı kollar 
ktmıîlarma ve köy ve mahaîleîerdeki parti görevliliğine seçilenler ile parti tüzüğünde belirtilen 
fcür parti makamına getirilenlerin adları* soyadlan, doğum yerleri ve tarihleri, meslek veya sanat
ları ve ikametgâhları, o mahallin en büyük mülkiye amirliğine seçim veya atanmadan bağlıya
rak bir hafta içinde yazı ile bildirilir. 

Mevkez organlarında görevlendirilenler ile merkezdeki parti makamlarına getirilenler için bu bil-
diri fişleri Bakanlığına verilir. 

Kamu yararına dernek sayılmayıp 

MADDE 61 — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 37 nci madde
ni hükmü siyasi partiler için uygulanamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelirler 

Gelir kaynakları 

MADDE 65. — Siyasi partilerin sağlıyabilecekleri gelirlerin çeşitleri aşağıda gösterilmiştir : 
1. Parti üyelerinden alman giriş aidatı ve yıllık veya aylık aidat; 
2. Partiye mensup Türkiye BVyük Millet Meclisi üyelerinden alınan aidat; 
3. Adaylık için başvuranlardan önseçime veya yoklamaya girmeden önce alınan özel aidat; 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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î*ra için oya kahlmıyacak olanlar 

MADDE 58. — Değişik kademelerdeki kongrelerde tabiî üye olarak bulunan karar veya yöne-
ti morganlan veya kurulları üyeleri, mesubolduklan organ veya kurulun ibrası için yapılan 
oylamalara katılamazlar. 

ti ve ilçe teşkilâtı merkezleri 

MADDE 59. — Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilâtına dâhil kurulların kuruluş yeri ilgili ü ve
ya ilçenin merkezidir. 

Bağdaşamıyan görevler 

MADDE 60. — 1. Bir siyasi partinin disiplin kurullarında görev alanlar, - Kongre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki gruplar il genel meclhi ve belediye meclislerdeki gruplar üyelikleri 
hariç - partinin diğer organ, kurul ve görevlerin ie bulunamazlar. 

2. Bir siyasi partinin belli bir disiplin kurulunda görev alan bir kimse, bir diğer disiplin 
kurulunda görev alamaz. 

3. Bir siyasi partinin il ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olan bir kimse» di£er bir 
il veya ilçe yönetim kurulunda üye olamaz, il vo ilçe başkanlan hakkında da aynı hüküm uygu-
lanır. 

Organlarda görev alanlar 

MADDE 61. — Her kademedeki parti organlan ile varsa devamlı nitelikteki yardımcı kollar 
kurullanna ve köy ve mahallelerdeki parti görevliliğine seçilenler ile parti tüzüğünde belirtilen 
bir parti makamına getirilenlerin adlan, soyadlan, doğum yerleri ve tarihleri, meslek veya sanat-
lan ve ikametgâhları, o mahallin en büyük mülkiye amirliğine seçim veya atanmadan başhyarak 
bir hafta içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlannda görevlendirilenler ile merkezdeki parti makamlarına getirilenler için bu 
bildiri İçişleri Bakanlığına verilir. 

Kamu yararına dernek sayılmayış 

MADDE 62. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 37 nci madde
si hükmü siyasi partiler için uygulanamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ HÜKÜM 

Gelirler 

Gelir kaynakları 

MADDE 63. — Siyasi partilerin sağlıyabilecekleri gelirlerin çeşitleri aşağıda gösterilmiştir : 
1. Parti üyelerinden alman giriş aidatı ve yıllık veya aylık aidat; 
2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden alınan aidat; 
3. Adaylık için başvuranlardan önseçime veya yoklamaya girmeden önce alınan özel aidat; 
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4. Parti yayınlarının satış bedelleri; 
5. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzlarının satışından sağlanan gelirler; 
6. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığın

da alman paralar; 
7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler; 
8. Partice tertiplenen balo, eğlence, müeamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi fa

aliyetlerden sağlanan gelirler; 
9. Partinin tertiplediği piyango gelirleri; 
10. Parti mamelekinden elde edilen gelirler; 
11. Bağışlar; 
12. Krediler; 
13. Kanuna veya yasama meclisleri içtüzüklerine göre Devletçe sağlanan yardımlar. 
Yukardaki 1 ilâ 6 ncı, 8 nci, 9 ncu ve 11 ilâ 13 ncü bendlerde yazılı gelirlerden hiçbir suret

le vergi, resim ve hare alınamaz. Yukardaki 7 nci bendde yazılı parti lokallerinin işletilmesinden 
elde edilen gelirler, ticari nitelik taşımıyan işletme faaliyeti sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler hak
kında da aynı hüküm uygulanır. Yukardaki 10 ncu bendde yazılı gelirlerden partinin sahibol-
duğu ve ticari olarak işletilen basımevlerinin gelirleri ile partilerin amaçlan dışında sahibolduk-
lan taşınmaz mallar ve amaçları içinde veya dışında sahiboldukları taşınmaz mallardan sağla
dıkları gelirler, vergi, resim ve harçlara ilişkin hükümlere tabidir; 10 ncu bendde yazılı diğer 
gelirler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

Üye aidatı 

MADDE 68. — 1. Partiye üye olanlardan giriş aidatı almacaksa, bunun miktarı, parti tüzü
ğünde gösterilir Bu miktar beş lirayı aşamaz. 

2. Her üye, aylık veya yıllık olarak ödenmek üzere, bir aidat yükümünü partiye girişinde ka
bul etmek zorundadır, Bu aidatın yıllık miktarı bin ikiyüz lirayı aşamaz. Üyelik aidatının alt ve 
üst miktarları parti tüzüğünde gösterilir. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, kanuna ve parti tüzüğüne uygun olmak 
şartiyle, kayıtlı bulunduğu teşkilât kademesi başkanlığına veya yardımcı kol başkanlığına yazıyla 
bildirerek artırabilir. 

Aidatı alacak olan teşkilât kademesi veya yardımcı kol yönetim organı veya kurulu, parti üye
sinin, vermeyi kabul ettiği miktarda aidat ödiyecek durumda olmadığını tesbit ederse, aidat yü
kümünü asgari hadde kadar azaltabilir. 

Parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması» bu 
kimsenin, partinin her kademedeki kongrelerine delege seçilmesini, ilçe kongresi delegelerinin ve 
köy vo mahallelerdeki parti görevlisi ile yedeğinin seçiminde ve önseçim ve yoklamalarda oy 
kullanmasını ve köy ve mahallelerdeki parti görevliliğine veya yedekliğine seçilmesini hiçbir su
retle engelliyemez; bu kimse hakkında, partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair disiplin ceza
ları uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye borçlu olduğu aidatın tamamını ödememiş olan parti üye
lerinin yukarıda sayılanlar dışında kalan bâzı parti görevlerine seçilemiyeceğini veya atanamı-
yacağım belirtebileceği gibi, bunların seçimlerde parti adayı olmasını veya önseçim veya yoklama
lara aday olarak katılmasını yasaklıyan hükümler de koyabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aidatı 

MADDE 67. — Bir siyasi partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne miktar 
aidat ödiyeceği ve bu suretle toplanan paraların ne miktarının grup faaliyetlerine ve ne miktarı
nın parti merkezine ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu karariyle belli edilir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 



— 31 — 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

4. Parti yayınlarının satış bedelleri; 
5. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzlarının satışından sağlanan gelirler; 
6. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığın

da alınan paralar; 
7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler; 
8. Partice tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi fa

aliyetlerden sağlanan gelirler; 
9. Partinin tertiplediği piyango gelirleri; 
10. Parti mamelekinden elde edilen gelirler; 
11. Bağışlar; 
12. Krediler; 
13. Kanuna göre Devletçe sağlanan yardımlar. 
Yukardaki 1 ilâ 6 ncı, 8 nci, 9 ncu ve 11 ilâ 13 ncü bendlerde yazılı gelirlerden hiçbir suret

le vergi, resim ve hare alınamaz. Yukardaki 7 nci bendde yazılı parti lokallerinin işletilmesin
den elde edilen gelirler, ticari nitelik taşımıyan işletme faaliyeti sonucunda sağlanmışsa, bu ge
lirler hakkında da aynı hüküm uygulanır. Yukardaki 10 ncu bendde yazılı gelirlerden partinin sa-
hibolduğu ve ticari olarak işletilen basımevlerinin gelirleri ile partilerin amaçlan dışında sahib-
olduklan taşınmaz mallar ve amaçlan içinde veya dışında sahibolduklan taşınmaz mallardan 
sağladıkları gelirler, vergi, resim ve harçlara ilişkin hükümlere tabidir; 10 ncu bendde yazılı di
ğer gelirler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

Üye aidatı 

MADDE 64. — 1. Partiye üye olanlardan giriş aidatı almacaksa, bunun miktan, parti tüzü
ğünde gösterilir. Bu miktar beş lirayı aşamaz. 

2. Her üye, aylık veya yıllık olarak ödenmek üzere, bir aidat yükümünü partiye girişinde ka
bul etmek zorundadır. Bu aidatın yıllık miktarı bin iMyüz lirayı aşamaz. Üyelik aidatının alt ve 
üst miktardan parti tüzüğünde gösterilir. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, kanuna ve parti tüzüğüne uygun olmak 
şartiyle, kayıtlı bulunduğu teşkilât kademesi başkanlığına veya yardımcı kol başkanlığına yazıyla 
bildirilerek artırabilir. 

Aidatı alacak olan teşkilât kademesi veya yardımcı kott yönetim organı veya kurulu, parti üye
sinin, vermeyi kabul ettiği miktarda aidat ödiyecek durumda olmadığını tesbit ederse, aidat yü
kümünü asgari hadde kadar azaltabilir. 

Parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, bu 
kimsenin, partinin her kademedeki kongrelerine delege seçilmesini, ilçe kongresi delegelerinin 
ve köy ve mahallederdeM parti görevlisi ile yedeğinin seçiminde ve önseçim ve yoklamalarda oy 
kullanmasını ve köy ve mahallelerdeki parti görevliliğine veya yedekliğine seçilmesini hiçbir su
retle engedliyemez; bu kimse hakkında, partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair disiplin ceza
lan uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye borçlu olduğu aidatın tamamını ödememiş olan parti 
üyelerinin yukanda sayılanlar dısmda kalan bâzı parti görevlerine seçilemiyeceğini veya atanamı-
yacağmı belirtebileceği gibi, bunların secimllerde parti adayı olmasınıı veya önseçim veya yokla
malara aday olarak katılmasını yasaklıyan hükümler de koyabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aidatı 

MADDE 65. — Bir siyasi partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne miktar 
aidat ödiyeceği ve bu suretle toplanan paraların ne miktannm grup faaliyetlerine ve ne miktarı
nın parti merkezine aynlacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu karariyle belli edilir. 

T, B. M. M. ( S, Sayısı : 25 ) 
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Adaylıkla ilgili gelirler 

MADDE 68. — 65 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı özel aidat parti yönetmelikleriyle düzen
lenir. 

Satış bedelleri 

MADDE 63. — 63 nci maddenin 4, 5 ve 6 ncı bendlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin 
merkez yönetim organının karariyle düzenlenir. 

'Lokal işletme gelirleri 

MADDE 70. — Parti lokallerinin işletilmesind3n ve parti kitaplıklarına girişten sağlanacak ge
lirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücretler dikkate alınarak, ilgili organların yapacakları tarifelere 
bağlanır. 

II ııg ıslar 

MADDE 71. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, - Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası dâhil - Kamu iktisadi Tekebbürleri, özel kanunuyla veya özel ka
nunla verilen yetkiya dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsü 
sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin yarısı Devlete veya bu fıkrada zikri geçen kurum, idare, 
teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
işçi, işveren ve Devlet personeli sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları ile dernekler, 
siyasi partilere, hiçbir suretle taşınır veya taşm-aaz mallar veya nakit veya haklar bağışhyamaz 
ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun 
hükümleri dışında, siyasi partilere aynî hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. 

Yukardaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye aynı 
yıl içersinde beş bin liradan faıla kıymette bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışların ba
ğışta bulunana veya yetkili vekiline aidolduğunu açıkça belirten bir belgeye dayanılmaksızın si
yasi partilerce bağış kabul edilemez. 

Krediler 

MADDE 72. — Siyasi partiler, 71 nci maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen daire, idare, teşebbüs, 
banka, kurum, müessese, kuruluş, sendika, birlik, federasyon, konfederasyon ve derneklerden hiç
bir suretle kredi alamazlar. 

Amaç dışı taşınmaz mallar 

MADDE 73. — Siyasi partiler, amaçları dışında taşınmaz mal edinemezler. Partiler, amaçları 
içinde olmak şartiyle sahiboldukları taşınmaz mallardan gelir sağlıyabilirler. 

28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü, siyasi partiler için uygulanmaz . 

Devletçe yardım 

MADDE 74. — Bir önceki milletvekili genel, seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapında : 
1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan siyasi partilere her yıl beş yüz bin lira; 
2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine kadar oy alan siyasi partilere her yıl bir milyon lira; 
3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna kadar oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon lira; 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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Adaylıkla ilgüi gelirler 

MADDE 66. — 63 ncü maddenin 3 ncü bendinde yazılı özel aidat parti yönetmelikleriyle düzen
lenir. 

Satış bedelleri 

MADDE 67. — 63 ncü maddenin 4, 5 ve 6 ncı bendlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin 
merkez yönetim organının karariyle düzenlenir. 

Lokal işletme gelirleri 

MADDE 68. — Parti lokallerinin işletilmesinden ve parti kitaplıklarına girişten sağlanacak ge
lirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücretler dikkate alınarak, ilgili organların yapacakları tarifelere 
bağlanır. 

Bağışlar 

MADDE 69. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, - Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası dâhil - Kamu İktisadi Teşebbüsleri, özel kanunuyla veya özel ka
nunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbü
sü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin yarısı Devlete veya bu fıkrada zikri geçen kurum, 
idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları, işçi ve işveren ve Devlet personeli sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları ile der
nekler, siyasi partilere, hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mallar veya nakit veya haklar bağışlı-
yamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları 
kanun hükümleri dışında, siyasi partilere aynî haklatın devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin her bir'nin bir siyasi partiye ay
nı yıl içersinde beş bin liradan fazla kıymette bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışların 
bağışta bulunana veya yetkili vekiline aidolduğunu açıkça belirten bir belgeye dayanılmaksızın 
siyasi partilerce bağış kabul edilemez. 

Krediler 

MADDE 70. — Siyasi partiler, 69 ncu maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen daire, idare, teşeb
büs, banka, kurum, müessese, kuruluş, sendika, birlik, federasyon, konfederasyon ve dernekler
den hiçbir suretle kredi alamazlar. 

Amaç dışı taşınmaz mallar 

MADDE 71. — Siyasi partiler, amaçlan dışında taşınmaz mal edinemezler. Partiler, amaçları 
içinde olmak şartiyle sahiboldukları taşınmaz mallardan gelir sağlıyabilirler. 

28 Kadran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü, siyasi partiler için uygulanmaz. 

Devletçe yardım 

MADDE 72. — Bir önceki milletvekili genel seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapında : 
1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan siya i partilere her yıl beş yüz bin lira; 
2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine kadar oy alaa siyasi partilere har yıl bir milyon lira; 
3. Yüzde yirmibirinden yüz4e otuzuna kadar oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon lira; 
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4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkma kadar oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon beş yüz 
bin lira; 

5. Yüzde kıkbirinden yüzde ellisine kadar oy alan siyasi partilere her yıl üç milyon lira; 
6. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi partilere her yıl üç milyon beş yüz bin lira; ve 
7. Bir önceki genel milletvekili seçimlerine katılmamış olan siyasi partilerden Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Birleşik toplantısında grupu olanlara her yıl beş yüz bin lira Hazinece ödenir. 
Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takibeden ilk hafta içinde tamamlanması zorunludur. 

Gelir makbuzları 

MADDE 75. — Siyasi partilerin gelirleri siyasi parti tüzel kişiliği adına makbuz karşılığında 
alınır. Makbuzlar, partinin merkez yönetim organınca basıtırılır ve teşkilâta dağıtılır. 

Parti teşkilât kademeleri, kullandıkları makbuzların dip koçanlarını, merkez yönetim organı
na iade etmek zorundadırlar, iade edilmiyen makbuz dip koçanları dolayısiyle, teşkilât kademeleri, 
merkez yönetim organına karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı müteselsil numara bulunur. Makbuz dip 
koçanlarının parti genel merkezinde saklanma süresi beş yıldır. 

Gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi makbuz ile dip koçanında açıkça belirtilir. 

tKÎNCÎ BÖLÜM 

Partilerin harcamaları 

Harcamada usul 

MADDE 76. — Bir siyasi partinin bütün harcamaları, o siyasi parti tüzel kişiliği adına ya
pılır. 

Harcamalara ait müsbit evrak, kademelerce beş yıl süreyle saklanır. 
Yüz liraya kadar (yüz lira dâhil) harcamaların müsbit evrak ile tevsiki zorunlu değildir. 

Ancak, miktarı ne olursa olsun, bütün harcamaların yetkili yönetim organının veya merciin kara
rına dayanması şarttır. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir 
hesap vermekle yükümlüdür. 

Malî sorumluluk 

MADDE 77. — Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yardımcı kollar ile il ve ilçelerdeki teş
kilât kademeleri ve yardımcı kollar tarafından parti tüzel kişiliği adına bağıta girişilmesine ve 
yüküm yüklenilmesine ilişkin esaslar, merkez yönetim organınca tesbit olunur. Bu esaslara ay
kırı olarak bu yardımcı kollar ve teşkilât kademelerince girişilen bağıt ve yükümlerden parti tü
zel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; bu takdirde, sorumluluk, bağıta girişen veya yü
kümü yüklenen kişi veya kişilere aittir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümlerin müeyyideleri 

Hazinece el koyma 

MADDE 78. — 71 nci maddede bağışlar hakkında konan esaslara aylan olarak gelir sağla
dığı Anayasa Mahkemesince tesbit edilen siyasi partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, Hazi
neye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25) 



— 35 — 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkma kadar oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon beş yüz 
bin lira; 

5. Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine kadar oy alan siyasi partilere her yıl üç milyon lira; 
6. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi partilere her yıl üç milyon beş yüz bin lira; Hazinece 

ödenir. 
Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takibeden ilk hafta içinde tamamlanması zorunludur. 

Gelir makbuzları 

MADDE 73. — Siyasi partilerin gelirleri sayasi parti tüzel kişiliği adına mekbuz karşılığında 
alınır. Makbuzlar, partinin merkez yönetim organınca bastırılır ve teşkilâta dağıtılır. 

Parti teşkilât kademeleri, kullandıkları makbuzların dip koçanlarını, merkez yönetim organı
na iade etmek zorundadırlar, iade edilmiyen makbuz dip koçanları dolayısiyle, teşkilât kademeleri, 
merkez yönetim organına karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı müteselsil numara bulunur. Makbuz dip 
koçanlarının parti genel mezkezinde saklanma süresi beş yıldır. 

Gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi makbuz ile dip koçanında açıkça belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Partilerin harcamaları 

Harcamada usul 

MADDE 74. — Bir siyasi partinin bütün harcamaları, o siyasi parti tüzel kişiliği adına ya
pılır. 

Harcamalara ait müsbit evrak, kademelerce beş yıl süreyle saklanır. 
Yüz liraya kadar (yüz lira dâhil) harcamaların müsbit evrak ile tevsiki zorunlu değildir. 

Ancak, miktarı ne olursa olsun, bütün harcamaların yetkiH yönetim organının veya merciin kara
rma dayanması şarttır. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir 
hesap vermekle yükümlüdür. 

Malî sorumluluk 

MADDE 75. — Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yardımcı kollar ile il ve ilçelerdeki teş
kilât kademeleri ve yardımcı kollar tarafından parti tüzel kişiliği adına bağıta girişilmesine ve 
yüküm yüklenilmesine ilişkin esaslar, merkez yönetim organınca tesbit olunur. Bu esaslara ay
kırı olarak bu yardımcı kollar ve teşkilât kademelerince girişilen bağıt ve yükümlerden parti tü
zel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; bu takdirde, sorumluluk, bağıta girişen veya yü
kümü yüklenen kişi veya kişiye aittir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümlerin müeyyideleri 

Hazinece el koyma 

MADDE 76. — 69 ncu maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak gelir sağladığı 
Anayasa Mahkemesince tesbit edilen siyasi partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, Hazi
neye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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72 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan krediler üzerine, Anayasa 
Mahkemesi karariyle Hasinece el konulur ve krediyi verene karşı Hazine hiçbir yüküm altına 
girmez. 

73 ncü maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahibol-
duğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkemenin göstereceği süre içinde bu 
malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 

75 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmiyen kaynak-
lardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu gelirler Hazineye gelir kay-
dedilir. 

Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemiyen parti harcamaları miktarmea parti 
mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye gelir kaydedilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Parti içi malî denetim 

Parti bütçesi ve kesinhesabı 

MADDE 79. — Siyasi partinin bütçesi ve kesinhesabı, merkez karar organının teklifi üzerine, 
genel kongrece karara bağlanır. 

Siyasi partinin merkez karar organı, aynca düzenleyeceği bilançoyu genel kongrenin onayına 
sunar. 

Siyasi partilerin malî bakımdan iç denetimlerinin nasıl sağlanacağı parti tüzüklerinde belirtilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesinin denetimi 

Gelir ve giderleri bildirme 

MADDE 80. — Siyasi partiler, her yılın Nisan ayı içinde bir önceki takvim yılma ait gelir ve 
giderleri gösteren kesinhesap ve bilançoyu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına vermek zorundadırlar. 

Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi 

MADDE 81. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine verilen bilgilerin tevsikini, kesinhesap ve 
bilançonun alınmasından başlıyarak bir yıl içinde, ilgili siyasi partiden her saman istiyebilir ve 
gerekli görürse, mahallinde de araştırma ve inceleme yapabilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu incelemeleri sonucunda, o siyasi partinin gelirlerinin bir kısmının 
veya mamelek unsurlarının Hazineye gelir kaydedilmesi gerektiği kanısına varırsa, bu hususu 
Anayasa Mahkemesinden ister. 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi 

MADDE 82. — Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı görüşünü aldıktan 
sonra, evrak üzerinde inceleme yapar; gerekli görürse, kendisine verilen kesinhesap ve bilan
çoda yer alan bilgilerin tevsikini istiyebilir; siyasi partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında. 
doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip eliyle her türlü inceleme ve arat
tırmaları yapabilir ve bu maksatlarla tarafsız, resmî görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi; 

T. B. M. M. ( S. Sayısı ; 25) 
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70 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan krediler üzerine, Anayasa Mah
kemesi karariyle Hazinece el konulur ve krediyi verene karşı Hazine hiçbir yüküm altına 
girmez. 

71 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahibol-
duğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkemenin göstereceği süre içinde bu 
malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 

73 ncü maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmiyen kaynak
lardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu gelirler Hazineye gelir kay
dedilir. 

Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemiyen parti harcamaları miktannca 
parti mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye gelir kaydedilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Parti içi malî denetim 

Parti bütçesi ve kesinhesabt 

MADDE 77. — Siyasi partinin bütçesi ve kesinhesabı, merkez karar organının teklifi üzerine, 
genel kongrece karara bağlanır. 

Siyasi partinin merkez karar organı, ayrıca düzenliyeceği bilançoyu genel kongrenin onayına 
sunar. 

Siyasi partilerin malî bakımdan iç denetimlerinin nasıl sağlanacağı parti tüzüklerinde belirtilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesinin denetimi 

Gelir ve giderleri bildirme 

MADDE 78. — Siyasi partiler, her yılın Nisan ayı içinde bir önceki takvim yılına ait gelir ve 
giderleri gösteren kesinhesap ve bilançoyu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına vermek zorundadırlar 

Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi 

MADDE 79. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine verilen bilgilerin tevsikini, kesinhesap ve 
bilançosunun alınmasından başlıyarak bir yıl içinde, ilgili siyasi partiden her zaman istiyebilir ve 
gerekli görürse, mahallinde de araştırma ve inceleme yapabilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu incelemeleri, sonucunda, o siyasi partinin gelirlerinin bir kısmının 
veya mamelek unsurlarının Hazineye gelir kaydedilmesi gerektiği kanısına varırsa, bu hususu 
Anayasa Mahkemesinden ister. 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi 

MADDE 80. — Anayasa.Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı görüşünü aldıktan 
sonra, evrak üzerinde inceleme yapar; gerekli görürse, kendisine verilen kesinhesap ve bilâ-
çoda yer alan bilgilerin tevsikini istiyebilir; siyasi partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında 
doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip eliyle her türlü inceleme ve araş
tırmaları yapabilir ve bu maksatlarla tarafsız, resmî görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi 

T. B. M. M. { S. Sayısı : 25) 
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görevlendirebilir; her hangi bir siyasi partiye mensubolmamak şartiyle üniversite öğretim üyele
ri ve yardımcılarının bilirkişi olarak görevlendirilmeleri caizdir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin temsilcisiyle Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı 
mütalâa istiyebilir ve gerekli görürse, onları sözlü olarak da dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasi partinin gelir ve gider
lerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan gelirler ile 
giderler dolayısiyle de bunlann Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Parti yasaklamaları 

BİElNCÎ BÖLÜM 

Oumhui'iyetin korunması 

Devlet şeklinin korunması 

MADDE 83. — Siyasi partiler, Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini değiştirmek ama
cını güdemezler. 

Millî egemenliğin korunması 

MADDE 84. — Siyasi partiler, Türk Milletine aidolan egemenliğin, belli bir kişiye, zümreye 
veya aileye yahut sınıfa bırakılması amacını güdemezler. 

Sultanlık unvan ve nisanlarının yasaklanması 

MADDE 85. — Siyasi partiler, 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, bey, paşa gibi 
lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanun ile yasak edilen sultanlığa ait lâkap, unvan, nişan 
ve madalyaları ihya etmek amacını güdemezler. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Millî Devlet niteliğinin korunması 

Bağımsızlığın korunması 

MADDE 86. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin milletlerarası hukuk alanında eşitlik 
ilkesine dayanan tüzel kişiliğini ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münha
sıran Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer milletlerarası kuruluşların ve tüzel 
kişilerin karışmasını sağlamak amacını güdemezler. 

* 
Ülke bütünlüğünün korunması 

MADDE 87. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin ülke bütünlüğünü bozmak amacını gü
demezler. 

Devlet tekliği ilkesinin korunması 

MADDE 88. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devlet tekliği ilkesini de
ğiştirmek amacını güdemezler. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 



Ğumihuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

görevlendirebilir; her hangi bir siyasi partiye mensubolmamak şartiyle üniversite öğretim üyele
ri ve yardımcılarının bilirkişi olarak görevlendirilmeleri caizdir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin temsilcisiyle Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı 
mütalaa istiyebüir ve gerekli görürse, onları sözlü olarak da dinliyebilir. 

Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasi partinin gelir ve gider
lerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan gelirler ile 
giderler dolayısiyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Parti yasaklamaları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Cumhuriyetin korunması 

Devlet şeklinin korunması 

MADDE 81. — Siyasi partiler, Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini değiştirmek ama
cını güdemezler. 

Millî egemenliğin korunması 

MADDE 82. — Siyasi partiler, Türk Milletine aidolan egemenliğin, belli bir kişiye, zümreye 
veya aileye yahut sınıfa bırakılması amacını güdemezler. 

Sultanlık unvan ve nişanlarının yasaklanması 

MADDE 88. — Siyasi partiler, 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, bey, paşa gibi 
lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanun ile yasak edilen sultanlığa ait lâkap, unvan, nişan 
ve madalyaları ihya etmek amacını güdemezler. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Millî devlet niteliğinin korunması 

Bağımsızlığın korunması 

MADDE 84. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin milletlerarası hukuk alanında eşitlik 
ilkesine dayanan tüzel kişiliğini ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münha
sıran Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer milletlerarası kuruluşların ve tüzel 
kişilerin karışmasını sağlamak amacını güdemezler. 

Ülke bütünlüğünün korunması 

MADDE 85. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin ülke bütünlüğünü bozmak amacını 
güdemezler. 

Devlet tekliği ilkesinin korunması 

MADDE 86. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devlet tekliği ilkesini de
ğiştirmek amacını güdemezler. 

T. B. M. M. \ [S . Sayısı : 25) ' 
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Azınlık yaratılmasının önlenmesi 

MADDE 89. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür 
farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. 

Siyasi partiler, Türk dilinden ve kültüründen gayrı dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek 
veyahut yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütün
lüğünün bozulması amacını güdemezler. 

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı 

ıVÎADDE 00. — Bölge veya ırk esasına veya adına dayanan siyasi parti kurulamaz. 
Siyasi partiler, her hangi bir bölgenin veya ırkın diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imti

yazlı olması amacını güdemezler. 

Eşitlik ilkesinin korunması 

MADDE 91. — Siyasi partiler, Türk vatandaşları arasında kanun önünde dil, ırk, cinsiyet, si
yasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayınmı gözetmek yahut belli kişi, aile veya zümre
lere yahut sınıflara imtiyaz tanımak amaçlarını güdemezler. 

Belli kişi, aile, zümre veya cemaat esasına veya adına dayanan siyasi partiler kurulamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lâik Devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması 

Lâiklik ilkesinin korunması, 

MADDE 92. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini değiştirmek amacını 
güdemezler. 

Halifeliğin istenemiyeceği 

MADDE 93. — Siyasi partiler, Halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemezler. 

Lâik Devlet düzeninin korunması 

MADDE 94. — Siyasi partiler, Devletin sosyal, iktisadi veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi yahut şahsi çıkar veya nüfuz sağlama 
amaciyle her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şey
leri istisnar edici ve kötüye kullanıcı faaliyetlerde bulunamazlar. 

Din farklılığına dayanma yasağı 

MADDE 95. — Din veya mezhep veya tarikat esaf.ma veya adına dayanan siyasi partiler 
kurulamaz. 

Partilerin dinî gösteri yapamaması 

MADDE 96. — Siyasi partiler, her hangi bir şekilde dinî tören tertipliyemez veya parti sıfatiy-
le bu gibi törenlere katılamazlar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile bir parti üyesinin ölümü halinde veya parti 
nezaketinin gereği olarak bir diğer partinin üyesinin veya siyasi haklarına sahip bir bağımsız şah-

T. B. M. M. (.S. Sayısı : 25) 
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Azınlık yaratılmasının önlenmesi 

MADDE 87. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür 
farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. 

Siyasi partiler, Türk dilinden ve kültüründen gayrı dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek 
veyahut yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütün
lüğünün bozulması amacını güdemezler. 

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı 

MADDE 88. — Bölge veya ırk esasına veya adına dayanan siyasi parti kurulamaz. 
Siyasi partili". her hangi bir bölgenin veya ırkın diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imti

yazlı olması amfini güdemezler. 

Eşitlik ilkesinin korunması 

MADDE 89. — Siyasi partiler, Türk vatanda3ları arasında kanun önünde dil, ırk, cinsiye, si
yasi düşünce, felsefî inanç, din veya mezhep ayırımı gözetmek yahut belli kişi, aile veya zümre
lere yahut sınıflara imtiyaz tanımak amaçlarını güdemezler. 

Belli kişi, aile, zümre veya cemaat esasına veya adına dayanan siyasi partiler kurulamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lâik Devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması 

Lâiklik ilkesinin korunması 

MADDE 90. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini değiştirmek amacını 
güdemezler. 

Halifeliğin istenemiyeceği 

MADDE 91. — Siyasi partiler, Halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemezler. 

Lâiklik Devlet düzeninin korunması 

MADDE 92. — Siyasi partiler, Devletin sosyal, iktisadi veya hukukî temel düzenini, kıs
men de oha, din kurallanna dayandırma veya siyahi yahut şahsi çıkar veya nüfuz sağlama 
amaciyle her ne suretle olursa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şey
leri istismar edici ve kötüye kullanıcı faaliyetlerde bulunamazlar. 

Din farklılığına dayanma yasağı 

MADDE 93. — Din veya mezhep veya tarikat esasına veya adına dayanan siyasi partiler 
kurulamaz. 

Partilerin dinî gösteri yapamaması 

MADDE 94. — Siyasi partiler, her hangi bir şekilde dinî tören tertipliyemez veya parti sifatıy-
b bu gibi törenlere katılamazlar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile bir parti üyesinin ölümü halinde veya parti 
nezaketinin gereği olarak bir diğer partinin üyesinin veya siyasi haklarına sahip bir bağımsız şah-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 2,7) 



- 4 2 -
Millet M'eelisinin kabul ettiği metin 

siyetin cenaze töreninde partinin temsili ve parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri vö 
bayramlaşmalar, yukardaki fıkrada yer alan yasağın istisnasıdır. 

Atatürk Devrimlerinin korunması 

MADDE 97. — Siyasi partiler, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine eriştirmek ve Tür
kiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını güden : 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu hükümlerine; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka tktisası hakkında Kanun hükümlerine; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedar

lıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair Kanunun hükümlerine; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen evlenme akdinin 

evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikâh esasına ve aynı kanunun «Evlen
dirme memuru merasimin hitamı üzerine derhal karı ve kocaya bir evlenme kâğıdı verir. Evlenme 
kâğıdı ibraz edilmeden evlenmenin dinî merasimi yapılamaz. Bununla beraber, evlenmenin tama-
miyeti dinî merasimin icrasına mütevakkıf değildir.» hükmünü sevk eden 110 ncu maddesine; 

5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
Kanunun hükümlerine; 

6. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkanım kabulü hakkındaki Kanunun hü
kümlerine; 

7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bâzı Kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun 
hükümlerine; ve 

8. Bu kanunların amacına 
aykırı amaçlar güdemezler. 

Diyanet İğleri Başkanhğtmn yerinin korunması 

MADDE 98. — Siyasi partiler, Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içinde yer almasına 
dair olup Anayasanın 153 ncü maddesinde ifadesini bulan Atatürk Devrimlerinin temel amacını 
korumak için konulmuş bulunan Anayasanın 154 ncü maddesindeki prensip hükmüne aykırı amaç
lar güdemezler. 

Cumhuriyetin Büyük Kurucusuna saygı 

MADDE 99. - — Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetinin Kuru-
cusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek ama 
cini güdemezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Demokratik düzenin ve meşruluk temelinin korunması 

Demokratik düzenin korunması 

MADDE 100. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin insan hak ve hürriyetlerine dayanan 
hukuk devleti niteliğini ve tek dereceli genel oy ilkesine bağlı çok partili demokratik düzenini 
tanımıyan amaçlar güdemezler. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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siyetin cenaze töreninde partinin temsili ve parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri ve 
bayramlaşmalar, yukardaki fıkrada yer alan yasağın istisnasıdır. 

Atatürk Devrimlerinin korunması 

MADDE 95. — Siyasi partiler, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine eriştirmek ve Tür
kiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını güden : 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu hükümlerine; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka îktisası hakkında kanun hükümlerine; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe

darlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair Kanunun hükümlerine; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen evlenme akdi

nin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikâh esasına ve aynı kanunun «Ev
lendirme memuru merasimin hitamı üzerine derhal karı ve kocaya bir evlenme kâğıdı verir. Ev
lenme kâğıdı ibraz edilmeden evlenmenin dinî merasimi yapılamaz. Bununla beraber, evlenmenin 
tamamiyeti dinî merasimin icrasına mütevakkıf değildir.» hükmünü sevk eden 110 ncu madde
sine; 

5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
Kanunun hükümlerine; 

6. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın kabulü hakkındaki Kanunun hü
kümlerine ; 

7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bâzı Kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun 
hükümlerine; ve 

8. Bu kanunların amacına 
aykırı amaçlar güdemezler. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması 

MADDE 96. — Siyasi partiler, Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içinde yer almasına 
dair olup Anayasanın 153 ncü maddesinde ifadesini bulan Atatürk Devrimlerinin temel amacını 
korumak için konulmuş bulunan Anayasanın 154 ncü maddesindeki prensip hükmüne aykırı 
amaçlar güdemezler. 

Cumhuriyetin Büyük Kurucusuna saygı 

MADDE 97. — Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı ve Türk Cumhuriyetinin Kuru
cusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacı
nı güdemezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Demokratik düzenin ve meşruluk temelinin korunması 

Demokratik düzenin korunması 

MADDE 98. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin insan hak ve hürriyetlerine dayanan 
hukuk devleti niteliğini ve tek dereceli genel oy ilkesine bağlı çok partili demokratik düzenini 
tanımıyan amaçlar güdemezler. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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Temel hak ve ödevlerin korunması 

MADDE 101. — Siyasi partiler, Anayasanın ikinci kısmında yazılı temel hak ve ödevlerin 
özünü tanımamak amacını güdemezler. 

Anayasanın meşruluk temelinin korunması 

MADDE 102. — Siyasi partiler, Anayasanın Başlangıç kısmının 2 nci fıkrasında yazılı saikle 
ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı amaçla gerçekleştirilen 27 Ma
yıs 1960 Devrimini, yapılması gerekli olmıyan veya haksız veya gayrimeşru bir hareket olarak gös
termek amacını güdemezler. 

27 Mayıs 1960 Devriminin anlamının korunması 

MADDE 103. — Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 Devriminin Anayasanın Başlangıç kısmının 
2 nci fıkrasında yazılı saikten ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında yasılı 
amaçtan gayri saikleri ve amaçları da olduğunu yahut 27 Mayıs 1960 Devriminin amacına ulaşa
madığını veyahut bu devrimin belli siyasi parti veya partiler lehinde yapıldığını ileri süremezler. 

27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi partilerin devamı olma 
iddiasının yasak edilmesi 

MADDE 104. — 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
partilerin adını taşıyan yahut bunların devamı olduğunu gösterecek bir ad alan siyasi partiler 
kurulamaz. 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
partilere ait her çeşit işaret, rumuz ve alâmetleri veya bunlara açıkça benziyen işaret, rumuz ve 
alâmetleri kullanamazlar. 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
partilerin devamı olduklarını ileri süremezler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Genel yasaklamalar 

Ahlâk ve âdabın korunmam 

MADBB 105. — Genel ahlâk ve âdaba aykırı amaçlar güden siyasi partiler kurulamaz. 

Kullanılması yasak parti adları 

MADDE 106. — Komünist, anarşist, faşist, nasyonal - sosyalist adlarıyla veya aynı anlama 
gelen adlarla siyasi parti kurulamaz. 

Askerî nitelikte partilerin kurulamaması 

MADDE 107. — Siyasi partiler, askerliğe, savunma veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayı
cı eğitim ve öğretim faaliyetlerine girişemezler. 

Siyasi partiler, üyeleri için üniforma ve devamlı olarak hariçte takılacak kol bağı ihdas ede
mezler. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25.) 
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Temel hak ve ödevlerin korunması 

MADDE 99. — Siyasi partiler, Anayasanın ikinci kısmında yazılı temel hak ve ödevlerin 
özünü tanımamak amacını güdemezler. 

Anayasanın meşruluk temelinin korunması 

MADDE 100. — Siyasi partiler, Anayasanın Başlangıç kısmının 2 nci fıkrasında yazılı saikle 
ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı amaçla gerçekleştirilen 27 Mayıs 
1960 Devrimini, yapılması gerekli olmıyan veya haksız veya gayrimeşru bir hareket olarak gös
termek amacını güdemezler. 

27 Mayıs 1960 Devriminin anlamının korunması 

MADDE 101. — Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 Devriminin Anayasanın Başlangıç kısmının 
2 nci fıkrasında yazık saikten ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı 
amaçtan gayrisaikleri ve amaçlan da olduğunu yahut 27 Mayıs 1960 Devriminin amacına ulaşa
madığını veyahut bu devrimin belli siyasi parti veya partiler lehinde yapıldığını ileri süremezler. 

27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi partilerin devamı olma 
iddiasının yasak edilmesi 

MADDE 102. — 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
partilerin adını taşıyan yahut bunların devamı olduğunu gösterecek bir ad alan siyasi partiler 
kurulamaz. 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
partilere ait her çeşit işaret, rumuz ve alâmetleri veya bunlara açıkça bensiyen işaret, rumuz ve 
alâmetleri kullanamazlar. 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 EMm 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
partilerin devamı olduklarını ileri süremezler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Genel yasaklamalar 

Ahlâk ve âdabın korunması 

MADDE 103. — Genel ahlâk ve âdaba aykırı amaçlar güden siyasi partiler kurulamaz. 

Kullanılması yasak parti adları 

MADDE 104. — Komünist, anarşist, faşist, nasyonal - sosyalist adlariyle veya aynı anlama 
galen adlarla siyasi parti kurulamaz. 

Askerî nitelikte partilerin kurulamaması 

MADDE 105. — Siyasi partiler, askerliğe, sav anma veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine girişemezler. 

Siyasi partiler, üyeleri için üniforma ve devamlı olarak hariçte takılacak kol bağı ihdas ede
mezler. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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^BEŞİNCİ KISIM 

Siyasi partilerin kapatılması 

Görevli savcılık ve yetkili mahkeme 

MADDE 108. — Siyasi partiler aleyhine kapatma dâvaları Anayasa Mahkemesinde görülür. 
Bu dâvalarda savcılık görevi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine getirilir. 22 Nisan 

1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 
Kanunun 35 nci maddesi bu halde de uygulanır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olay ve fiillerin araştırılması ve 
soruşturulmazında ve dâvanın açılması ve yürütülmesinde, Cumhuriyet savcılarına ve sorgu 
hâkimlerine tanınan bütün yetkilere sahiptir, ancak, Anayasa ve kanunların sadece hâkimler 
tarafından kullanılabileceğini belirttiği yetkiler bunun dışındadır. 

Dâva, Anayasa Mahkemesinde duruşmah olarak görülür. Bu konuda Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun son tahkikatla ilgili hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı kendisi veya yardımcıları eliyle yürütür. 
Anayasa. Mahkemesince verilen kapatma kararı kesindir. 

Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu 

MADDE 109. — Bu kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Parti Ya
saklamaları İnceleme Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurul, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından kurulur. Bunların en kıdemlisi Kurulun 
Başkanıdır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur; karar yeter sayısı, 
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur; oyların eşitliği halinde Başkanın oyu esastır. Başkanın 
özürlü veya izinli olması, takdirinde, en kıdemli üye ona vekillik eder. 

Dördüncü kısma aykırılık halinde dâva açılması 

MADDE 110. — Bir siyasi partinin bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hü
kümlerine aykırı amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebebiyle bu kanunun 108 nci madde
si gereğince kapatılması için Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dâva açıl
ması : 

1. Re'sen; veya, 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine; veya

hut, 
3. Son milletvekili genel seçimlerine katılmış olup da Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 

Toplantısında grupu olan ve ilk genel kongre toplantısını yapmış olan bir siyasi partinin mer
kez karar organının üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınan karara dayanan parti ge
nel başkanının yahut partiyi genel başkana izafeten veya vekâleten mahkemelerde temsil yetkisi
ne sahip parti merciinin yazılı isteminde yeterli deliller bulunduğu kanısına Cumhuriyet Başsav
cılığının varması üzerine olur. 

Cumhuriyet Başsavcılığının istemde yeterli deliller bulunduğu kanısına varmıyarak dâva aç-
mıyacağını istemde bulunan siyasi parti genel başkanlığına yazıyla bildirmesinden başlıyarak yedi 
gün içinde bu siyasi partinin genel başkanının yahut partiyi genel başkana izafeten veya vekâleten 
mahkemelerde temsil yetkisine sahip parti merciinin Parti Yasaklamaları İnceleme Kuruluna ya-
ziyle itirazda bulunma hakkı vardır. Kurul, itirazı uygun görmezse, dâva açılmaz; uygun görür
se, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dâva açmakla yükümlüdür. 

T. B. M. M. . (S. Sayısı : 25 ) 
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BEŞİNCİ KISIM 

Siyasi partilerin kapatılması 

Görevli savcılık ve yetkili mahkeme 

MADDE 106..— Siyasi partiler aleyhine kapatma dâvaları Anayasa Mahkemesinde görülür. 
Bu dâvalarda savcılık görevi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine getirilir. 22 Nisan 1962 

tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanu
nun 35 nci maddesi bu halde de uygulanır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olay ve fiillerin araştırılması ve so-
ruşturulmasmda ve dâvanın açılması ve yürütülmesinde, Cumhuriyet savcılarına ve sorgu hakim
lerine tanınan bütün yetkilere sahiptir. Ancak, Anayasa ve kanunların sadece hâkimler tarafın
dan kullanılabileceğini belirttiği yetkiler bunun dışındadır. 

Dâva, Anayasa Mahkemesinde duruşmalı olarak görülür. Bu konuda Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun son tahkikatla ilgili hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı kendisi veya yardımcıları eliyle yürütür. 
Anayasa Mahkemesince verilen kapatma kararı kesindir. 

Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu 

MADDE 107. — Bu kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Parti Yasak
lamaları İnceleme Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurul, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından kurulur. Bunların en kıdemlisi Kurulun 
Başkanıdır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur; karar yeter sayısı, 
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur; oyların eşitliği halinde Başkanın oyu esastır. Başkanın 
özürlü veya izinli olması takdirinde, en kıdemli üye ona vekillik eder. 

Dördüncü kısma aykırılık halinde dâva açılması 

MADDE 108. — Bir siyasi partinin bu kanunim dördüncü kısmında yer alan maddeler hüküm
lerine aykırı amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebebiyle bu kanunun 108 nci maddesi 
gereğince kapatılması için Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dâva açıl
ması : 

1. Re'sen; veya, 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine; veya

hut, 
3. Son milletvekili genel seçimlerine katılmış olup da Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 

Toplantısında grupu olan ve ilk genel kongre toplantısını yapmış olan bir siyasi partinin merkez 
karar organının üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile alman karara dayanan parti genel 
başkanının yahut partiyi genel başkana izafeten veya vekâleten mahkemelerde temsil yetkisine 
sahip parti merciinin yazılı isteminde yeterli deliller bulunduğu kanısına Cumhuriyet Başsavcılı
ğının varması üzerine olur. 

Cumhuriyet Başsavcılığının istemde yeterli deliller bulunduğu kanısına varmıyarak dâva aç-
mıyacağını istemde bulunan siyasi parti genel başkanlığına yazıyla bildirmesinden başlıyarak yedi 
gün içinde bu siyasi partinin genel başkanının yahut partiyi genel başkana izafeten veya vekâleten 
mahkemelerde temsil yetkisine sahip parti merciinin Parti Yasaklamaları İnceleme Kuruluna ya-
ziyle itirazda bulunma hakkı vardır. Kurul, itirazı uygun görmezse, dâva açılmaz; uygun görürse, 
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dâva açmakla yükümlüdür. 

T..B.M. M. (S. Sayısı : 25 } 
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4. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü bendleri hükümleri, Türkiye Eüyük Millet Meclisi üyeliğine 
dair her hangi bir seçimin Yüksek Seçim Kurulunca Resmî Gazete ile ilân edilecek başlangıç tari
hinden veya genel milletvekili seçimlerinin yenilenmesine dair Millet Meclisinin Anayasanın 
6D ncu maddesinin ilk fıkrası uyarınca alacağı kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından veya 
genel milletvekili seçimlerinin Anayasanın 108 nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından 
yenilenmesi halinde bu konuda Cumhurbaşkanının Başbakanla birlikte çıkaracağı ortak kararna
menin Resmî Gazetede yayımlanmasından başlıyarak oy verme gününün ertesi gününe kadar uy-
gulanamaz. 

Dördüncü kısmın hükümlerine aykırılık dolayısiyle kapatma 

MADDE 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma karan : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenliyen ve yetkili parti 

organları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu kanunun dördün
cü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması; veya 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurufllannca bu kanunun dördüncü kısmında 
yer alan maddelerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlanması 
takdirinde verilir. 

3. A) Yukardaki 2 nci bendde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı 
kol organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler 
hükümlerine aykırı fiillerin bu kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra işlenmesi 
takdirinde, fiilin işlendiği tarihten başlıyarak iki yıl geçmemişse, Cumhuriyet Başsavcılığı, bu fiili 
işliyen organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına işten di çektirilmesini ve bu f ili işliyen 
parti üyesi veya üyelerinin - işbu bendde sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına 
dâhil olsun veya olmasın - partiden kesin olarak çıkarılmasını, ilgili siyasi partinin genel başkanlı
ğından yazı ile ister. İlgili siyasi parti, bu istem aleyhine, Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu
na, istemi aldığı tarihten başlıyarak onbeş gün iç'nde yaziyle itirazda bulunabilir. Kurul, bu iti
raz üzerine, delilleri topladıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasi partinin temsilcisini 
ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti üyesini ve üyelerini ve - varsa - vekillerini dinler; 
gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya naipler 
eliyle yapabilir; tanık çağırabilir ve 82 nci maddede yazılı niteliklere sahip bilirkişi atayabilir. 
Kurul, itirazı en çok altmış gün içinde karara ballar ve kararını ilgili s'yasi partinin genel baş
kanlığına yaziyle bildirir. Kurul bu itirazı reddetmisse. söz konusu organ, merci, kuruü veya yar
dımcı kol organının işten el çektirilmes:ne ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi veya üvelerinin 
partiden kesin olarak çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organlarınca, Kurulun yazılı bil
dirisinin alınmasından bağlıyarak otuz gün içinde karar verilmed'ği takdirde, söz konusu fiillerin 
bu bendde belirtilen nitelikte fiiller olduğunun, 110 ncu madde uyarınca açılacak dâva sonucunda 
Anavasa Mahkemesince tesbit edilmesi halinde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bend uyarınca alman partiden kesin olarak çıkarma kararlan hakkında 56 nci madde hü
kümleri uvgulanmaz. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılma-
vıp da bir siyasi partinin kapatılmasına sebebolan parti üyeleri, çıkarma karannm veya Anavasa 
Mahkemesinin kapatma karannm kendis'ne yazivle bildirilmesinden ba«Jhyarak bes yıl süreyle baş
ka hiçbir Rivasi partiye alınamaz, parti kumrusu olamaz ve seçimlerde parti listelerinde bakım
sız aday .o-österilemezler: aks' takdirde, bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak kabul 
eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında da (A) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

T. B. M. M. . ( S. Sayısı : 25 ) 
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4. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü bendleri hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine 
dair her hangi bir seçimin Yüksek Seçim Kurulunca Resmî Gazete ile ilân edilecek başlangıç tari
hinden veya genel milletvekili seçimlerinin yenilenmesine dair Millet Meclisinin Anayasanın 
69 ncu maddesinin ilk fıkrası uyarınca alacağı kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından veya 
genel milletvekili seçimlerinin Anayasanın 108 nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından 
yenilenmesi halinde bu konuda Cumhurbaşkanının Başbakanla birlikte çıkaracağı ortak kararna
menin Resmî Gazetede yayımlanmasından başlıyarak oy verme gününün ertesi gününe kadar uygu
lanamaz, 

Dördüncü kısmın hükümlerine aykırılık dolayısiyle kapatma 

MADDE 109. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma karan : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partin'n faaliyetlerini düzenliyen ve yetkili parti 

organları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu kanunun dördün
cü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması; veya 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu kanunun dördüncü kısmında 
yer alan maddelerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlanması 
takdirinde verilir. 

3. A) Yukarıdaki 2 nci bendde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı 
kol organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler 
hükümlerine aykırı fiillerin bu kanunun bu hükmnler'nin yürürlüğe girmesinden sonra işlenmesi 
takdirinde, fiilin işlendiği tarihten başlıyarak iki yıl geçmemişse, Cumhuriyet Başsavcılığı, bu fiili 
işliyen organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına işten el çektirilmesini ve bu fiili işliyen 
parti üyesi veya üyelerinin - işbu bendde sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına 
dâhi olsun veya olmasın - partiden kesin olarak çıkarılmasmi, ilgili siyasi partinin genel başkanlı
ğından yazı ile ister. İlgili siyasi parti, bu istem aleyhine, Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu
na, istemi aldığı tarihten başlıyarak onbeş gün içinde yaziyle itirazda bulunabilir. Kurul, bu iti
raz üzerine, detlilleri topladıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasi part'nin temsilcisini 
ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti üyesini ve üyelerini ve - varsa - vek'llerini dinler; 
gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya naroler 
eliyle yapabilir; tanık çağırabilir ve 80 nci maddede yazılı niteliklere sahip blirkişi atayabilir. 
Kurul, itirazı en çok altmış gün içinde karara bağlar ve kararını ilgili siyasi* partinin genel baş
kanlığına yaziyle bildirilir. Kurull bu itirazı reddottmisse, söz konusu organ, merci, kurul veya yar
dımcı kol organının işten el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi veya üyelerinin 
partiden kesin olarak çıkarılmasına, ilgüi siyasi partinin yetkili organlarınca, Kurulun yazılı bil
dirisinin alınmasından başlıyarak otuz gün içinde karar verilmediği takdirde, söz konusu fiillerin 
bu bendde belirtilen nitelikte fiiller olduğunun, İ08 nci madde ryarmca açılacak dâva sonucunda 
Anayasa Mahkemesince tesbit edilmesi halinde, iîg-ili siyasi parti kapatılır. 

Bu bend uyarınca alınan partiden kesin olarak çıkarma kararlan hakkında 54 ncü madde hü
kümleri uygulanmaz. 

B) Yukarıdaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartıl-
mayıp da bir siyasi partinin kapatılmasına sebeboian parti üyeleri, çıkarma kararının veya Anayasa 
Mahkemesinin kapatma kararının kendisine yaziyle bildirilmesinden başlıyarak beş yıl süreyle baş
ka hiçbir siyasi partiye alınamaz, parti kurucusu oJdmaz ve seçimlerde parti l'stelerinde bağım
sız aday gösterilemezler; aksi takdirde, bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak ka
bul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında da 
(A) fıkrası hükümleri uygulanır, 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend gereğince kesin olarak çıkarılması halinde bu kim
senin işlediği fiil ayrıca cezai kovuşturmaya konu teşkil etmiş olup da takipsizlik veya muhake
menin men'i veya kesin beraet kararına bağlanmışsa, o kimsenin parti üyeliği hakkı kendiliğin
den geri döner ve bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını veyahut parti lis
telerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engelliyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulunun, yukardaîd (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tara
fından yapılan itirazı kabul etmesi halinde, Kurulun bu karan kesin olup, bu takdirde, itiraza ko
nu olan fiil dolayısiyle Anayasa Mahkemesine kapatma dâvası açılamaz. Kurulun, itirazı kabul et
mesi takdirinde, itiraz konusu olan fiil için hiçbir ceza kovuşturması yapılamaz; daha önce başla
mış ceza kovuşturması ve tahkikatlar sona erer. 

Kanunsuz siyasi faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma 

MADDE 112. — Bir siyasi partinin bu kanunun 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 100, 102 
ve 103 ncü maddeleri hükümlerine aykırı fullerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta 
ermesi takdirinde, o siyasi parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukardaki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiğinin sübuta ermesi; 
a) 111 nci maddenin 3 ncü bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üyelerin

ce kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun; ve 
b) Bu fullerin kesif olarak işlenmesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim 

organı veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupları genel kurulları yahut bu grupların yö
netim kurullarınca tasvibedildiğinin sübuta ermesiyle olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin kapatılması hakkında dâva, ancak re'sen Cumhuriyet 
Başsavcılığınca açılabilir. 

Diğer sebeplerle dâva açılması 

MADDE 113. — Bir siyasi partinin siyasi partilerle ilgili kanunlların bu kanunun dördüncü kıs
mında yer alan maddeler hükümleri, dış*nda kalan emredici hükümlerine aykırılık hâl'nde olma
sı sebebiyle, o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen yaziyle baş
vurulur. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse, bu aykırılığın giderilmesini ilgili 
siyasi partiye ihtar eder. 

Bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararının yazılı olarak ilgili siyasi partinin genel başkanlığına 
bildirilmesinden başlıyarak aütı ay içinde bu avkırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcı
lığının re'sen dâva açması üzerine, Anayasa Mahkemesince, bu siyasi partinin kapatılmasına karar 
verilir. 

İdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi 

MADDE 114. — 111, 112 ve 113 ncü maddelerde söz konusu fiil veya hâllere bilgi edinmiş idari 
merciler, mahallî Cumhuriyet Savcılığına derhal ve yazılı olarak bilgi verirler. Mahkemeler dahi, 
bu gibi fiil veya hallere bilgi edindikleri zaman, durumu, derhal, mahallî Cumhuriyet Savcılığına ya
ziyle bildirirler. 

Cumhuriyet Savcılıkları, yukardaki fıkrada söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri, 
derhal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yaziyle bildirirler. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25) 
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Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend gereğince kesin olarak çıkarılması halinde bu kim
senin işlediği fiil ayrıca cezai kovuşturmaya konu teşkil etmiş olup da takipsizlik veya muhake
menin men'i veya kesin beraet kararına bağlanmışsa, o kimsenin parti üyeliği hakkı kendiliğin
den geri döner ve bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını veyahut parti lis
telerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engelîiyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulunun, yukarıdaki (A) fıkrası uyarınca siyasi parti ta
rafından yamlan itirazı kabul etmesi halinde, Kurulun bu karan kesin olup, bu takdirde, itiraza 
konu olan fiil dolayıs'yle Anayasa Mahkemesine kapatma dâvası açılamaz. Kuruttun, itirazı kabul 
etmesi takdirinde, itiraz konusu olan fiil için hiçbir ceza kovuşturması yapılamaz; daha önce başla
mış ceza kovuşturması ve tahkikatlar sona erer. 

Kanunsuz siyasi faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma 

MADDE 110. — Bir siyasi partinin bu kanunun 81, 82, 84, 85, 86. 87. 88, 90, 91, 92, 98, 100 
ve 101 ncı maddeleri hükümlerine aykın fiillerin imlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta 
ermesi takdirinde, o siyasi parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukardaki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline çeldiğinin sübuta ermesi; 
a) 109 nou maddenin 3 neti bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üyelerin

ce kesif bir şekilde işlenmiş oîduğnun; ve 
b) Bu fiillerin kesif olarak islenmesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim 

orsranı veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki gruplan genel kurullan yahut bu grupların yö
netim kurullannca tasvibedildiğinin sübuta ermesiyle olur. 

Bu madde gerekince bir siyasi partinin kapatılması hakkında dâva, ancak re'sen Cumhuriyet 
Başsavcılığınca açılabilir. 

Diğer sebeplerle dâva açûması 

MADDE 111. — Bir siyahi partinin siyasi partilerle ilgili kanunlann bu kanunun dördüncü kıs
mında yer alan maddeler hükümleri dışında kalan emredici hükümlerine aykırılık halinde olma
sı sebebiyle, o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen yaziyle baş
vurulur. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse, bu aykınlığın giderilmesini ilgili 
siyahi nartiye ihtar eder. 

Bn konudaki Anavasa Mahkemesi kararman vazılı olarak ilgili siyasi partinin genel başkanlığına 
bildirilmesinden başlıyarak altı ay içinde bu avkmlık giderilmediği takdirde, Cumruriyet Başsavcı
lığının re'sen dâva açması üzerine, Anayasa Mahkemesince, bu siyasi partinin kapatılmasına karar 
verilir. 

İdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi 

MADDE 112. — 109, 110 ve 111 nci maddelerde söz konusu fiil veya hâllere bilgi edinmiş idari 
merciler, mahallî Cumhuriyet Savcılığına derhal ve yazık olarak bilgi verirler. Mahkemeler dahi, 
bu gibi fül veya hallere bilgi edindikleri zaman, durumu, derhal, mahallî Cumhuriyet Savcılığına ya
ziyle bildirirler, 

Cumhuriyet Sevcılıklan, yukardaki fıkrada söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri, 
derhal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yaziyle bildirirler. 

T. B. M. M. XS. Sayısı : 25) 
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Kapatılan partinin mallan 

MADDE 115. — Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılan siyasi partinin bütün malları Hazi
neye geçer. 

Kapatma kararı Hükümet eliyfle uygulanır. 

ALTINCI KISIM 

Siyasi partilerin kapanması 

Kapanma kararı 

MADDE 116. — Bir siyasi partinin kapanması hakkında genel kongrece alınacak karar için ye
tersayı, hazır bulunan genel kongre üyelerinin üçte ikisidir. Bu karar gizli oyla alınır. 

Siyasi partinin kapandığı, genel başkanlık tarafından, genel kongrece kapanma kararının alı
nışından başlıyarak yedi gün içinde, İçişleri Bakanlığına yaziyle bildirilir. 

Siyasi partinin tüzel kişiliği bu yazının İçişleri Bakanlığınca almmasiyle sona erer. 

Kapanan siyasi partinin mallan 

MADDE 117. — 116 ncı madde uyarınca kapanan bir siyasi partinin mallan, genel konte
sinde hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, ancak bir diğer 
siyasi partiye veya kamu yaranna çalışan bir derneğe devredilebilir. Aksi halde, kapanan siyasi 
partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararlarının uygulanması, genel kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurulu eliyle 
ve Hükümetin gözetim ve denetimi altında olur. 

Kapanma karannı veren genel kongre, parti mallarının tasfiye kurulunca, kapanmanın İçişleri 
Bakanlığına bildirilmesinden başlıyarak üç ay içinde kurulacak bir siyasi partiye devredileceğine 
dair kararı birinci fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen siyasi parti bu süre içinde kurulmaz 
sa kapanan partinin bütün mallan için birinci fıkra hükümleri uygulanır, 

YEDİNCİ KISIM 

Ceza hükümleri 

Anayasa Mahkemesince tutulacak sicil için istenen bilgilerin verilmemesine ilişkin ceza müeyyidesi 

MADDE 118. — 7 nci madde gereğince tutulacak siyasi partiler sicili için istenen bilgi ve 
belgeleri vermiyen parti sorumluları, yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Oylamada gayrimeşru fiiller 

MADDE 119. — Siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararlan için yapılan oylamalarla ilçe 
kongrelerine delege seçimi ve partilerin köy ve mahalle bölgelerindeki görevlileri ile yedekleri
nin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar, üç 
aydan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Önseçimlerle ilgili olarak kanunda yer alan ceza hükümleri saklıdır, 

T, 3 . M. M, ( S. Sayısı : 2 5 ;• 
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Kapatılan partinin mallan 

MADDE 113. — Anayasa Mahkemesi karan ile kapatılan siyasi partinin bütün malları Hazi
neye geçer. 

Kapatma kararı Hükümet eliyle uygulanır. 

ALTINCI KISIM 

Siyasi partilerin kapanması 

Kapanma karan 

MADDE 114. — Bir siyasi partinin kapanması hakkında genel kongrece alınacak karar için ye
ter sayı, hazır bulunan genel kongre üyelerinin üçte ikisidir. Bu karar gizli oyla alınır. 

Siyasi partinin kapandığı, genel başkanlık tarafından, genel kongrece kapanma kararının alı
nışından başlıyarak yedi gün içinde, içişleri Bakanlığına yaziyle bidirilir. 

Siyasi partinin tüzel kişiliği bu yazının içişleri Bakanlığınca alınmasiyle sona erer. 

Kapanan siyasi partinin mallan 

MADDE 115. — 114 ncü madde uyarınca kapanan bir siyasi partinin mallan, genel kongre
sinde hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine,' ancak bir diğer 
siyasi partiye veya kamu yararına çalışan bir derneğe devredebilir. Aksi halde, kapanan sîyasi 
partinin mallan Hazineye geçer. 

Kapanma kararlarının uygulanması, genel kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurulu eliyle 
ve Hükümetin gözetim ve denetimi altında olur. 

Kapanma kararını veren genel kongre, parti mallarının tasfiye kurulunca, kapanmanın İçişleri 
Bakanlığına bildirilmesinden başlıyarak üç ay içinde kurulacak bir siyasi partiye devredileceğine 
dair kararı birinci fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen siyasi parti bu süre içinde kurul
mazsa kapanan partinin bütün mallan için birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

YEDÎNCÎ KISIM 

Ceza hükümleri 

Anayasa Mahkemesince tutulacak sicil için istenen bilgilerin verilmemesine ilişkin ceza müeyyidesi 

MADDE 116. — 7 nci madde gereğince tutulacak siyasi partiler sicili için istenen bilgi ve 
belgeleri vermiyen parti sorumlulan, yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Oylamada gayrimeşru fiiller 

MADDE 117. — Syasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararlan için yapılan oylamalarla ilçe 
kongrelerine delege seçimi ve partilerin köy ve mahalle bölgelerindeki görevleri ile yedekleri
nin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar, üç 
aydan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

önseçimlerle ilgili olarak kanunda yer alan ceza hükümleri saklıdır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı :45) : 
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Pcerü defter ve kayttlariyle ilgüi ceza müeyyidesi 

MADDE 120. — 58 nci maddede yazılı defter ve kayıtları tutmayan veya kaybeden parti so
rumluları ile bu defter ve kayıtlan tahrif edenler, üç aydan altı aya kadar hapis cezasına mah
kûm edilirler. 

Organlarda görev alanların resmî makamlara bildirilmesine üiskin ceza müeyyidesi 

MADDE 121. — 63 ncü maddede yazılı bildirim yükümünü yerine getirmeyen parti sorumlu
ları, yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki kongrelerle köy ve mahallelerdeki parti görevlileri ve yedek
lerinin ve ilçe kongreleri delegelerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün ve yerlerini kongre 
veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mülkiye amirliğine bildirmeyen parti sorum
luları hakkında da uygulanır. 

önseçimlerde propaganda suçu 

MADDE 122. — önseçimlerde 37 nci maddeye aykırı olarak propaganda yapanlar hakkında 
bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolu-
nur. 

Gayrimeşru bağış ve krediler 

MADDE 123. — 71 nci madde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bu bağışı 
kabul eden parti sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

72 nci maddeye aykırı olarak kredi veren kimse ve bu krediyi alan parti sorumlusu hakkında 
da yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Malî bilgilerin verilmemesi 

MADDE 124. — 80 nci madde hükümlerine kasden aykırı hareket eden parti sorumlusu hak
kında bin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Tekerrür halinde, ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezası da verilir. 

Malî incelemede bilgi verilmemesi 

MADDE 125. — 81 nci veya 82 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engel-
liyen parti sorumluları ile aynı maddeler gereğince istenen bilgileri kasden vermiyen parti so
rumluları hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Askerî nitelikteki partilerle ilgüi ceza müeyyidesi 

MADDE 126. — 107 nci maddenin ilk fıkrasında yazılı fulleri işliyenler, beş yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilirler. 

107 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne aykırı hareket edenler, bir aydan üç aya kadar ha
fif hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Genel ceza müeyyideleri 

MADDE 127. — Bu kanunda 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa ya
pılan atıflar hakkında söz konusu kanunda yer alan ceza müeyyideleri, siyasi partiler ve sorum
luları hakkında da uygulanır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25) 
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Parti defter ve kayıtlariyle İlgüi ceza müeyyidesi 

MADDE 118. — 56 ncı maddede yazılı defter ve kayıtlan tutmayan veya kaybeden parti so
rumluları ile bu defter ve kayıtları tahrif edenler, üç aydan altı aya kadar hapis cezasına mah
kûm edilirler. 

Organlarda görev alanların resmî makamlara bildirilmesine ili§kin ceza müeyyidesi 

MADDE 119. — 61 nci maddede yazılı bildirim yükümünü yerine getirmiyen parti sorumlu
ları, yüz liraya kadar hafif para cezasına mah idim edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki kongrelerle köy ve mahallelerdeki parti görevlileri ve yedek
lerinin ve ilçe kongreleri delegelerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün,ve yerlerini kongre 
veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mülkiye amirliğine bildirmiyen parti sorum
luları hakkında da uygulanır. 

Önseçimlerde progapada suçu 

MADDE 120. —- önseçimlerde 35 nci maddeys aykırı olarak propaganda yapanlar hakkında 
bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz liradan beş/üz liraya kadar ağır para cazasına hükmolu
nur. 

Gayrimeşru bağış ve krediler 

MADDE 121. — 69 ncu madde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bu bağışı 
kabul eden parti sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

70 nci maddeye aykırı olarak kredi veren kimse ve bu krediyi alan parti sorumlusu hakkında 
da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Malî bilgilerin verilmemesi 

MADDE 122. — 78 nci madde hükümlerine kas den aykırı hareket eden parti sorumlusu hak
kında bin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Tekerrür halinde, ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezası da verilir. 

Malî incelemede bilgi verilmemesi 

MADDE 123..— 79 ncu veya 80 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engel-
liyen parti sorumluları ile aynı maddeler gereğince istenen bilgileri kasden vermiyen parti so
rumluları hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Askerî nitelikteki partilerle ilgili ceza müeyyidesi 

MADDE 124. — 105 nci maddenin ilk fıkrasında yazılı fiilleri işliyenler, beş yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilirler. 

105 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne aykırı hareket edenler, bir aydan üç aya kadar ha
fif hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Genel ceza müeyyideleri 

MADDE 125. — Bu kanunda 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa ya
pılan atıflar hakkında söz konusu kanunda yer alan ceza müeyyideleri, siyasi partiler ve sorum
luları hakkında da uygulanır. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25) 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Değiştirilen, uygulanmıyan ve kaldırılan hükümler 

Siyasi partilerin adaylarım tesbit etmeleri 

MADDE 128. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
Madde 15. — Siyasi partilar, aday listelerini ve adaylarının listedeki sıralarını, Siyasi Parti

ler Kanunu ve kendi tüzükleri hükümleri dairesinle yapılacak önseçimlerle oy verme gününden ön
ceki kırkıncı gün tesbit ederbr. 

Siyasi partilerin yetkili organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların 
sırasının tesbit edilmesi konusunda Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüklerinde ve yönetmelik
lerinde yer alan hükümler saklıdır. 

Anayasa Mahkemesiyle ilgili hükümler 

MADDE 129. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanunun 43 ncü maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir : 

6. Malî denetimi yapılan veya kapatılması istenen siyasi parti ile veyahut kapatma iste
minde bulunan Bakanlar Kurulu veya aynı Bakanlar Kuruluna katılan siyasi partilerden biriyie 
veya kapatma isteminde bulunan siyasi parti ile, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmeden 
önceki beş yıl içerisinde üyelik ilişiği bulunuyor3a, bu dâva ve işlere bakamazlar. 

Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesinin uygulanmıyacağı 

MADDE 130. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesi 
siyasi partiler baklanda uygulanmaz. 

Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki Kanunun uygulanmıyacak hükümleri 

MADDE 131. — 24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri hü
kümleri siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

Kaldırılan kanun hükümleri 

MADDE 132. — 8 Ağustos 1951 tarihli ve 583D sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Cemiyetler Kanununa Ek Kanunun kaldırılması 

MADDE 133. — 4 Temmuz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren 30 Nisan 
1963 tarihli ve 228 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde kaldırılacak hüküm 

MADDE 134. — 27 Aralık 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 16 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı .; 25) 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Değiştirilen, uygulanmıyan ve kaldırılan hükümler 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 

MADDE 126. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
Madde 15. — Siyasi partiler, aday listelerini ve adaylarının listedeki sıralarını, Siyasi Parti

ler Kanunu ve kendi tüzükleri hükümleri dairesinde yapılacak önseçimlerle oy verme gününden ön
ceki kırkikinci gün tesbit ederler 

Siyasi partilerin yetkili organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların 
sırasının tesbit edilmesi konusunda Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüklerinde ve yönetmelik
lerinde yer alan hükümler saklıdır. 

Anayasa Mahkemesiyle ilgili hükümler 

MADDE 127. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanunun 43 ncü maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir : 

6. Malî denetim yapılan veya kapatılması istenen siyasi parti ile veyahut kapatma istemin
de bulunan Bakanlar Kurulu veya aynı Bakanlar Kuruluna katılan siyasi partilerden biriyle veya 
kapatma isteminde bulunan siyasi parti ile, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmeden önceki beş 
yıl içerisinde üyelik ilişiği bulunuyorsa, bu dâva ve işlere bakamazlar. 

Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesinin uygulanmıyacağı 

MADDE 128. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesi 
siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkındaki Kanunun uygulanmıyacak hükümleri 

MADDE 129. — 24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri 
hükümleri siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

Kaldırılan kanun hükümleri 

MADDE 130. — 8 Ağustos 1951 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Cemiyetler Kanununa Ek Kanunun kaldırılması 

MADDE 131. — 4 Temmuz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 30 Nisan 
1963 tarihli ve 228 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Millet- Meclisinin 134 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca tayyedilmiştir.) 

T. B M . M. (S . Sayısı ; 25). 



- 5 â -
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

DOKUZUNCU KISIM 

Son hükümler 

Genel hükümler 

MADDE 135. — Medenî Kanun ile Cemiyetler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan 
diğer kanunların bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır. 

15 Temmuz 1933 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1 nci maddesinin üçüncü bendi, 
16 ncı maddesi, 30 ncu maddesinin ildnci bendi ve 31 nci maddesinin onuncu bendi hükümleri 
saklıdır. 

tJski aidat borçlan 

MADDE 136. — Siyasi parti üyelerinin mensubolduklan partilere aidolup da bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş aidat borçlan, 63 ncı maddenin 2 nci bendinin 4 ncü fıkrasının 
2 nci cümlesi hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz. 

ilk Önseçimler için tedbirler 

MADDE 137. — Bu kanunun 30 ncu maddesi ile 32 ilâ 50 nci maddelerinin, bu maddelerin yü
rürlüğe girmesini taldbedecek ilk Türldye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleriyle ilgili olarak 
yapılacak önseçimlerde uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirler, işbu maddelerde yer alan 
temel kurallar ve bu temel kurallann ruhuna uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tesbit edi
lir. Yüksek Seçim Kurulu, bu amaçla, işbu maddelerde yer alan süreleri gerekli gördüğü tarzda 
düzenlemek yetkisine sahiptir. 

Partilerin kanuna uyma süresi 

MADDE 138. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut siyasi partiler bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden başlıyarak sekiz ay içerisinde tüzük ve programlan ile yönetmeliklerini ve 
diğer parti mevzuatını merkez karar organlarının kararı ile ve gruplar içyönetmeliklerini de Tür
ldye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulu karan ile bu Kanun hükümlerine uydurmak zo
rundadırlar. 

T. B. M, M. ( S. Sayısı ; 25 ) 
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DOKUZUNCU KISIM 

Son hükümler 

Diğer kanunların uygulanaaık hükümleri 

MADDE 132. — Medeni Kanun ile Cemiyetler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan 
diğer kanunların bu kanuna aykırı olnıryan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1 nci maddesinin üçüncü bendi, 
16 nci maddesi, 30 ncu maddesinin ikinci bendi ve 31 nci maddesinin onuncu bendi hükümleri 
saklıdır. 

Eski aidat borçları 

MADDE 133. — Siyasi parti üyelerinin mensuboldukları partilere aidolup da bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş aidat borçlan, 64 ncü maddenin 2 nci bendinin 4 ncü fıkrası
nın 2 nci cümlesi hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz. 

ONUNCU KISIM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 28 ilâ 49 ncu maddeleri; 27 nci madde gereğince, Cum
huriyet Senatosu üyeleri ve milletvekilleri seçimi kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar uy
gulanır. 

tik Devlet yardımı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinden sonra 72 nci madde uyarınca yapılacak 
ilk ödemeler, bu kanuna göre Genel Bütçe Kanununa ek ödenek konulmasına dair kanunun 
yürürlüğe girmesinden bağlıyarak bir hafta içinie tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca ve bir defaya münhasır ve mahsus olmak üzere, bu kanunun ya
yımından önceki Genel Milletvekili Seçimine katılmamış olan ve bu kanunun yayımı tarihinde Mil
let Meclisinde grupu olan siyasi partilere beşyüz biner lira ödenir. 

ilk önseçimler için tedbirler 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 28 nci maddesi ile 30 ilâ 48 ncî maddelerinin, bu mad
delerin yürürlüğe girmesini takibedecek ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri ile ü-
gili olarak yaplacak önseçimlerde uygulanmasını .sağlamak için gerekli tedbirler, işbu maddelerde 
yer alan temel kurallar ve bu temel kuralların ruhuna uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca 
tesbit edilir. Yüksek Seçim Kurulu, bu amaçla, işbu maddelerde yer alan süreleri gerekli gördüğü 
tarzda düzenlemek yetkisine sahiptir. 

Partilerin Kanuna uyma süresi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayımlandığı tarihto mevcut siyasi partiler hu kanu
nun yayınlanmasından başlîyarak 8 ay içerisinda Tüzük ve programları ile yönetmeliklerini ve 
diğer parti mevzuatını merkez karar organlarının kararı ile ve gruplar içyönetmeliklerini de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grupu Genel Kurulu kararı ile bu kanun hükümlerine uydurmak zorunda* 
dırlar. 

T. B; ;M. -M.. .-.• <• S. Sayısı ; 25;) 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mercut «yasi partilerin tüzük, program, gruplar içyö-
netmeliği, yönetmelik ve diğer mevzuatının hükümleri, yukardaki fıkra uyarınca değiştirilinceye 
kadar yürürlükte kalır. 

Yürürlüğe çiriş 

MADDE 139. — Bu kanunun 1 ilâ 4 ncü, 30 ilâ 51 ncî, - son fıkrası hariç - 74 ncü, 83 ilâ 115 nci 
maddeleri, 122, 126, 128, 129, 131 ve 137 flâ 140 ncı maddeleri yayınlandığı tarihte; ve diğer hü
kümleri işbu kanunun yayınlandığı günden başlıyarâk sekiz ay sonra yürürlüğe girer. 

74 ncü maddenin 7 nci bendi, bu kanunun yayımını takîbeden ilk Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliği seçiminden sonra uygulanmaz. 

Yürütme 

MADDE 140. —• Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T.B.M.M. «(.«. Sapa ıM$ 
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Bu kanunun yayiöîttüdiğı tarihte mevcut siyasi partilerin tüzük, program, gruplar içyönet-
meliği, yönetmelik ve diğer mevzuatının hükümleri yukandaki fıkra uyarınca değiştirilinceye 
kadar yürülükte kalır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 134. —* Btt fcftıreittUi I îîâ 4 fieü, 28 ilâ 49 ncu, 72 nci, 81 ilâ 113 ncü maddeleri, 
120, 124, 126, 127, 129 ve geçici 2 ilâ 135 nci maddeleri yayınlandığı tarihte, ve diğer hüküm
leri, işbu kanunun yayınlandığı günden başlıya rak 8 ay sonra yürürlüğe girer. 

Yüretme 

MADDE 135. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T . E M / M . <S. S&fm ; 2 S ) 



— 62<-~ 

T. B. M. M. Karma Komisyonu metni 

Kanun başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilmekle kesin
leşmiştir. 

Birinci kısım ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunea aynen kabul edilmek
le kesinleşmiştir. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca da kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosunun değiş tirişi Millet Meclisince benimsenmekle kesinleş
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

îkinci kısım başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleş
miştir. 

Birinci bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesin
leşmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

îkinci bölüm başlığı.— Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleş
miştir. 

MADDE 8. — Cumhuriyet Senatosu metni Millet Meclisince benimsenmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

Üçüncü bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 

Genel Başkan 

MADDE 13. — Parti genel başkanı, parti tüssiğüne göre seçilir. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Parti adına dâva açma yetkisi ve dâvada husumet 
yetkisi, genel başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün gösterece
ği parti mercilerine aittir. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim organlarının tabiî başkanıdır. 
Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında 

yardımcılık veya vekillik etmek üzere, genel başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya genel 
sekreter gibi adlarla gerekli gördüğü sayıda yardımcı mercileri öngörebilir. Bunların ne suretle 
seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 
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Hükümete katılmıyan siyasi partiler arasında Millet Meclisinde grupu olup da en fazla millet
vekiline sahibolan partinin genel başkanına, ana muhalefet partisi lideri sıfatiyle, Başbakanın 
aldığı ödeneğe ve yolluğa eşit ödenek ve yolluk ile (Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
değilse, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ödeneği ve yolluğuna eşit ödenek ve yolluk da) 
ödenir. Ana muhalefet partisi liderine, 5 Ocak 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
uyarınca emrine ve. zatına ayrılmak üzere ve eskime süresi en az beş yıl olan binek cinsinden bir 
resmî taşıt aracı verilir. Ana muhalefet partisi liderine yerilen resmî taşıt aracının seçimbrde 
kullanılmasında, Başbakana ait resmî taşıt aracı im seçimlerde kullanılmasına ilişkin kanuni ka
yıtlamalar uygulanır. Ana muhalefet partisi lideri, Devlet protokolünde Başbakandan sonra ve 
diğer Bakanlar Kurulu üyelerinden önce yer alır. 

Hükümete katılmıyan ve Millet Meclisinde grupu olan siyasi partilerin sahiboldukları millet
vekili sayısı eşit ise, son genel milletvekili seçimlerinde aldıkları muteber oy sayısı, ana muhale
fet partisi liderinin belli edilmesinde tercih sebebi olur; bu oylarda da eşitlik varsa, adçekmeye 
başvurulur. 

Ana muhalefet partisi liderinin ödenek ve yolluğu Millet Meclisi bütçesindeki tertibinden öde
nir. Ana muhalefet partisi liderine ait resmî taşıt aracına ilişkin giderler de Millet Meclisi bütçe
sindeki tertibinden karşılanır. 

Millet Meclisinde grupu olan siyasi partilerin genel başkanlarına, Devlet protokolünde Ba
kanlar Kurulu üyelerinden sonra yer verilir. 

MADDE 14. — Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi metnini benimsemekle bu metin kesin
leşmiştir. 

Dördüncü bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle 
kesinleşmiştir. 

îl te§küâtı 

MADDE 15. — 1. İl kongresi, sayısın binden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince seçilen debşrelerden kuruludur. O s^çim çevresinin partili Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ile il yönetim ve disiplin kurulları- başkan ve üyeleri, il kongresinin tabiî üye
leridir; ancak, geçici il yönetim kurulu başkan ve üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

11 kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde top
lanır. 

2. 11 yönetim kurulu, il başkanının başkanlığında olmak üzere, parti tüzüğünün göstereceği 
sayıda - il balkanı dâhil- yedi ilâ onbeş üyeden kurulur. 

11 yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçileceği, merkez yönetim organınca ne gibi haller
de ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl kurulacağı parti tüzüğünde 
gösterilir, İşten el çektirme kararının il yönetim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak kırkbeş 
gün içinde il kongresi toplanarak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il 
kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanı?. 

3. 11 teşkilâtı arasmda bir il dişinim kurulu bulunur. 11 başkaniyle il disiplin kurulunun na
sıl seçileceği ve il disiplin kurulunun üye sayısı, parti tüzüğünde gösterilir. 

4. Yukardaki bendlerde yazılı kurullar üyelerinin yedeklerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne 
suretle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde gösterilir. 

5. Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri, parti tüzüğünde belirtilir. 

îlçe teşküâh 

MADDE 16. — 1. İlçe kongresi, ilçe çevresindeki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bu
lunan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri sayısı altıyüzü aşmıyan dele-
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gelerden kuruludur. İlçe yönetim kurulu ve -varsa- ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri, 
ilçe kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici ilçe yönetim kurulu ba}kan ve üyelerine tabiî üye
lik hakkı tanınmaz. 

İlçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde top
lanır. 

2. tlçe yönetim kurulu, ilçe başkanının başkanlığında olmak üzere, - ilçe başkanı dâhil - beş 
ilâ onbir üyeden kurulur. 

İlçe yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez yö
netim organınca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl 
kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildi
rilmesinden başlıyarak kırkbeş gün içerinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî ilçe yönetim ku
rulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski de
legelerle toplanır. 

3. tlçe balkanının ve d'ğer ilce teşkilâtı kurullarının nasıl seçileceği ve ilçe teşkilâtı kurul
larının jçprev ve yetkileri, parti tüzüğünde fnat^rilir. 

4. Yukardaki bendlerde yaz'k kurullar üyelerinin yedeklerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne 
suretle sröreve çağrılacağı parti tüzüğünde gösterilir. 

5. Siya-ti partilerin illerin merkez ilçelerinde teşkilât kurmaları hususunda ilçe teşkilâtına 
ilişkin hükümler uygulanır. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesinleşmiştir. 
Beşinci Bölüm ve Ballığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle ke

sinleşmiştir. 

Grup kurma hakkı 
MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde en az on üyeye sahibolan siyasi partiler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birledik toplantı s-n^a; 
En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sahibolan siya-si part'ler, Cumhuriyet Senatosunda; 
En az on milletvekiline sahibolan siyasi partiler, Millet Meclisinde siyasi parti grupu kurma 

ha^tona sah'ptirler. 
Bir siyasi, partinin grun kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından ilgili Yasama Meclisi

nin Başkanlığına yaziyle bildirilir. Bu yazıya parti grupunun içyönetmeliğinin eklenmesi gerekli
dir. " 

Yukarıdaki hükümler. Yabama Midilerinin hiçbir siyasi partiye mensubolmıyan üyelerinin, 
Anayasanın ve kanunların sadece s'yasi parti gruplarına tanıdını haklara sahibolmamak şartiyle, 
k^ndi aralarında çrruplar kurmalarının ilgili Yasama Meclisinin İçtüzüğü ile düzenüenmesini engel
lemez. Ancak, bu grupların herbir Yasama Meclisindeki üye sayısı da ondan az olamaz. 

Grup îçyönetmeliği 
MADDE 19. — Bir parf.nin grup îçyönetmeliği, grupun ilk kuruluşunda, partinin merkez ka

rar organı tarafından geçici olarak yapılır. Bu g-sçici icyönetmeliğin, partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi grupu üyeleri tamsayısının sailt çoğunluğuna eşit üyenin imzalarını taşıması şarttır. îç-
yönetmelik, daha sonra, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulu tarafından değiş
tirilebilir. 

Grup içyönetmeliğin'n parti tüzüğü ve programına aykırı hükümler taşımaması gereklidir. 
Grup içyönetmeliğinde, partinin Yasama Meclislerindeki gruplarının aynı partinin organları 

olarak ahenk ve iş birliği içinde çalışmalarını sağlayıcı tedbirler hükme bağlanır. 
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MADDE 20. — Millet Meclisince 20 nci ve C ımhuriyet Senatosunca 19 ncu madde olarak ay
nı muhtevayla kabuH edilen metin kesinleşmiş olue bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 21. — M'llet Meclisince 21 nci ve C ımhur'yet Senatosunca 20 rci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Grup Başkanı 

MADDE 22. — Partinin genel balkanı Türkiye Büyük Mildet Meclisi üyesi ise, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grupu ile üyesi bulunduğu Yasaca MecVsindeki grupra da başkanıdır. 

Partinin genel balkanı Türkiye Büy'Vk Millet Meclisi üyesi değilse, grup başkanlıkları konu
su, parti tüzüğüne uygun olarak grup içyönetmeUğiyfle düzenlenir. 

MADDE 23. — M:llet Meclisinin 23 ncü ve Cumhuriyet Senatosunun 21. ver madde olarak aynı 
muhtevayla kabul ettikleri metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 24. — M'llet Meclisince 24 ncü ve C ımhııriyet Srnatosunca 22 vri madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 25.— M'llet Meclis'nce 25 nci ve Cumhuriyet Ser>atosur>ra ?T r-cü madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

(M'llet Meclisi) MADDE 26. — T. B. M. M. K>,rm?, KomWonu. O-^huriyst Senatosunca çıka-
rıllan Millet Meclisin'n 26 nci maddesinin çıkarıl maşım tavsiye etmektedir. 

MADDE 26. — Millet Meclisince 27 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 3* vn\ madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Al'mcı bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle kesin
leşmiştir. 

MADDE 27. — Millet M^clisîrd^ 23 vri. vn. Cumhurivet Senatosunca 25 vm madde olarak aynı 
muhtevavla kabul edilen metin kesir deşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 28. — M'llet Meclisince 29 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 26 n.r-i madde olarak aynı 
muhtevayla kabul ed'len meti:^ kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Yedinci bölüm ve baslığı — Millet Meclisi metui Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle ke
sinleşmiştir. 

(Cumhurivet Senatosu) MADDE 27. — T.BrTM. Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosun
ca metne 27 nci madde olarak eldsnen mstnin iş Ya kanun tasansmda yer almamasını tavsiye et
mektedir. 

MADDE 29. — Millet Meclisinin 30 ncu ve 0u-ıhuriyet Senatosunun 28 rci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul ettikleri metin kes'nleş ur. olup bu numarajrla yar alacaktır. 

MADDE 30. — Millet Meclisinin 31 nci ve C vnlrrive'; Senatosunun 29 ncu madde olarak 
aym muhtevayla kabul ettikleri metin kosinleşuıl-;. olup bu numara altında yer alacaktır. 

önseçimle uygulanacak kurallar 

MADDE 31. — 20 ncu maddede sö.3 konusu önseçimlerde 23 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel H "iklimleri ve Seçmen Kütükleri halonda'n Kanunun 2 nci maddesinin 2 ilâ 
4 ncü fıkraları, 3, 7, ilâ 9, 14 ilâ 19 ncu macldele û, 20 nci maddesinin 1 ve 7 nci bendleri. 25 ilâ 
27 nci maddeleri. 67 ilâ 69 ncu maddcbri, 76, 86 ir. 80 ncu maddeleri, 92, 96 ilâ 99, 101, 102, 104, 
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109, 111 ilâ 118, 120, 121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ 169, 172 ilâ 175, 177 ilâ 185 nci 
maddeleri ile 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanu
nunun 11 nci maddesi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 71 nci maddesinin 1 ilâ 4 ncü bendleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 ncı 
maddeleri, ilçe seçim kurullarınca, işbu maddede söz konusu önseçimlerde uygulanır. Aynı Kanu
nun 147 ve 148 nci maddeleriyle 9 ncu geçici maddesi hükümleri, işbu maddede söz konusu önse
çimlerde kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkında uygulanır. 

MADDE 32. — Cumhuriyet Senatosunca 31 nci madde olarak kabul edilen metnin muhtevası 
Millet Meclisince benimsenerek kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 33. — Millet Meclisince 34 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 32 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

İlçe seçim kurulu 

MADDE 34. — Önseçimlerle ilgili işlemleri yapacak olan ilçe seçim kurulları, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesiyle 19 ncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca kurulur. İlçe seçim kurulunun belli bir 
partinin önseçimiyle ilgili olarak yaptığı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfatiyle, o parti
nin ilçe yönetim kurulunun göstereceği iki parti temsilcisi de katılırlar. 

29 ncu madde gereğince yapılacak önseçimlerde o seçim çevresinde seçime katılacağı Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından ilân edilmiş olan siyasi partilerin her biri için ayrı bir sandık ve kapalı 
hücre bulundurulur. Önseçimin yapılacağı gün ve yer ilçe seçim kurulunca tesbit edilerek mûtat 
vasıtalarla ilân olunur ve ilgili siyasi partilere duyurulur. 

Önseçim bizzat ilçe seçim kurulunca yapılır. 

MADDE 35. — Cumhuriyet Senatosunca 34 ncü madde olarak kabul edilen metnin muhtevası 
Millet Meclisince benimsenerek kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 36. — Cumhuriyet Senatosunca 35 nci madde olarak kabul edilen metnin muhtevası 
Millet Meclisince benimsenerek kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 37. — Millet Meclisince 38 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 36 ncı madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 38. — Millet Meclisince 39 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 37 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 39. — Cumhuriyet Senatosunca 38 nci madde olarak kabul edilen metnin muhevası 
Millet Meclisince benimsenerek kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 40. — Millet Meclisince 41 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 39 ncu madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 41. — Millet Meclisince 42 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 40 ncı madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 42. — Millet Meclisince 43 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 41 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 
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*' ' r Muteber olmıyan zarf ve puslalar 

MADDE 43. — Aşağıda yazılı oy puslalan muteber değildir : 
1. İlçe seçim kurulunca partili seçmene verilen tek biçim ve renkteki ve ilçe seçim kurulu 

başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan başka zarfa konulmuş oy puslalan; 
2. 39 ncu maddenin 1 nci bendinin 1 nci fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Kuru

lunca bastınlmamış olan oy puslalan; 
3. ilçe seçim kurulu başkanlığının mührünü taşımıyan oy puslalan; 
4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 

zarfa konulmuş olan oy puslalan; 
5. 39 ncu maddenin 1 nci bendinin 3 ncü fıkrası gereğince okuma - yazma bilmiyen parti seç-

meniyle birlikte kapalı hücreye giren görevlinin attığı imza dışında - imzalı veya mühürlü veya 
seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan oy puslalan; ve 

6. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla ilgili olmıyan başka siyasi partilerin önseçim adayla
rını kısmen veya tamamen ihtiva eden tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy puslalan ve aynı zarf
tan değişik partilere aidolarak çıkan oy puslalannın tamamı. 

Aynı partiye aidolup tamamiyle aynı adlan taşıyan oy puslalannın aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar, tek bir pusla sayılır. 

MADDE 44. — Millet Meclisince 45 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 43 ncü madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 45. — Millet Meclisince 46 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 44 ncü madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

îl seçim kurulunda birleştirme 

MADDE 46. — ti seçim kurulu, ilçe seçim kurullanndan gelen evraklan her siyasi parti için 
ayrı ayn olmak üzere birleştirir. Bu birleştirmede il seçim çevresindeki: 

1. Parti seçmeni sayısı; 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayısı; 
3. itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy puslala

nnın sayısı; 
4. Muteber sayümıyan ve hesaba katılmıyan oy puslalannın sayısı; 
5. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy puslalannın genel toplamı; 
6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan her birinin aldıklan oy sayısı, rakam ve yaziyle 

bir tutanağa geçirilir ve alınan oyların çokluğuna göre seçilmiş olanlar belirtilir. 
ti seçim kurulu, parti adaylığına seçildikleri anlaşılanlara birer tutanak verir. Bu tutanakta 

adayın hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla Yüksek 
Seçim Kuruluna gönderilir. Aynca, parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, adlan ve soyad-
lan ve mensubolduklan siyasi parti, telgragla ve -varsa- aynca telefonla yahut telsizle Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirilir. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sıraya o siyasi partinin 30 ncu maddenin 1 nci fık
rasında yazılı organ veya kurulu tesbit eder. Parti tüzüğünün merkez yoklama kurulunu öngör
müş olması halinde, bu kurul bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Son. işlemler 

MADDE 47. — Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullanndan gelen parti adaylan listelerinin 
tasdikli birer örneğini süratle ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel baş
kanlıkta, 30 ncu madde ve parti mevzuatı gereğince merkez yoklaması ile seçilen parti adayla-
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rını aday listelerine ekliyerek seçim çevrelerine göre düzenliyeceği parti adayı cetvellerini, kanun 
hükümleri gereğince Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde bildirirler. 

MADDE 48. — Millet Meclisince 49 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 47 nci madde olarak aynı 

muhtevayla kabul edilen met!n kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

önseçimin ve tutanağın iptali 

MADDE 49. — Adaylık tutanağına yapılan it'ra", oyların dökümüne veya sayımına ilişkin ol
duğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucu ̂ .da tutanakların iptaline karar verildiği takdir
de, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna g'3ro seçildikleri anlatılanlara Yüksek Saçim Kuru
lu tarafından tutanakları ver "(lir- -

Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde 
önseçim yenilenmez ve bu seç'm çevresi için bü'ün adaylar 30 ncu maddenin 1 nci fıkrasında ya
zılı or^ran veya kurul tarafından tesbit edilir, Parti tüz'iğü merkez yoklama kurulunu öngörmüşse, 
bu kurul, bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Adaylardan yalnn birinin veya birkaçının t u ' ^a^mm iptaline karar verildiği hallerde, tuta
nakları iptal olunan adpyların yerine önseçimde aldıkları oy sırasına fpre sırada basta gelenlere 
tutanak verilir. Sırada olanlar yermediği takdirile bos kalan verilerin doldurulması için bu mad
denin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seri-̂ n irin mrt ' adnylarının Yüksek Seçim Kurulura bildirilmenden sonra önseçimle 
ve ad*vlarl«ı ilgili it\w, ve sikÂytler dikkat a^nmas; bu fbi i+ira.T ve rikftyetler üzerine basda-
mış olan işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa bile uygulanmaz. 

MADDE 59. — JVRIet Meclisince 51, nci ve O t.-nlrmvat S^r°.+o^".rtoa *0 n*u madde olarak aynı 
muhtovavla kab"l od-'fen m^tin kesinleşmiş olun T"H •numara nl*rndrt, yy? adakt ı r . 

Sekvrinri höVvn ve ballığı — M İlet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edil
mekle kesinleşmiştir. 

MADDE 51. — C'imh^ry*. Senatosunca 50 mi m*.dde o'a-ak kabri odibn metnin muhtevası 
M'Jllet Meclisince benimsenerek kesinleşm'ş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 55, — Millet Meclisince 53 ncü ve Cumhuriyet Sera+os^nca 51 rci madde olarak ay
nı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 53. — Cumhu^'y^t Sera+.osimca 52 nri m^dde o'a-ak kab-nl edvhn metnin muhtevası 
M Alet Meclisince benimsenerek kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 54. — Millet Meriisince 55 nci ve Cumhuriyet S~-na+os"nea 53 ncü madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup -bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 55. — Cumhuriyet Senatosunca 54 n-n madde olamk kabul edilen metnin muhtevası 
Millet Meclisince benimsenerek kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

' MADDE 56. — Millet Meclisince 57 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 55 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin ke,sinbş"û<* oluıe bu numara altmda yer alacaktır. 

Dokuzuncu bölüm ve başlığı — Mldlet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle 
kesinleşmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisince 58 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 56 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup ov. numara altında yer aJlacaktır. 

Onuncu bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmekle ke-
sinleşm'ştir, 
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MADDE 58. — Millet Meclisince 59 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 57 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 53. — Millet. Meclisince 60 nci ve Cmhuriyet Senatosunca 53 nci madde olarak ay
nı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 63. — Millet Meclisince 61 nci ve C.ımhuriyet Senatosunca 59 ncu madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 61. — Millet Meclisince 63 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 60 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 62. — Millet Meclisince 63 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 61 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 63. — Milbt Meclisince 61 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 63 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Üçüncü kısım ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

Birinci bölüm ve baslığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 61. — T.B.M.M, Karma Komisyonu, 61 ncü madde metni olarak, Millet Meclisinin 
65 nci maddesi metnini benimsemiştir. 

. MADDE 65. — Millet Meclisince 66 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 61 ncü madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 63. — Millet Meclisince 67 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 65 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Adaylıkla ilgili gelirler 

MADDE 67. — 61 ncü maddenin 3 ncü bendinde yazılı özel aidat parti yönetmelikleriyle dü
zenlenir. 

Satış bedelleri 

MADDE 63. — 61 ncü maddenin 4, 5 ve 6 neı bendlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin 
merkez yönetim organının karariyle düzenlenir. 

MADDE 60. — Millet Msclisince 70 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 68 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 70. — Millet Meclisince 71 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 69 ncu madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Krediler 

MADDE 71. — Siyasi partiler, 70 nci maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen daire, idare, te
şebbüs, banka, kurum, müessese kuruluş, sendika, birlik, federasyan, konfederasyon ve demekler
den hiçbir suretle kredi alamazlar. 

MADDE 72. — Millet Meclisince 73 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 71 nci madde «olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 
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MADDE 73. — Cumhuriyet Senatosunca 72 nci madde olarak kabul edilen metin Millet Mec
lisince benimsenmekle kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 74. — Millet Meclisince 75 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 73 ncü madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

İkinci bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisince 76 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 74 ncü madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 76. — Millet Meclisince 77 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 75 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Üçüncü bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle kesin
leşmiştir, 

Hazinece el koyma 

MADDE 77. — 70 nci maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak gelir sağla
dığı Anayasa Mahkemesince tesbit edilen siyasi partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, Hazi
neye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir. 

71 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan krediler üzerine, Anayasa 
Mahkemesi karariyle Hazinece el konulur ve krediyi verene karşı Hazine hiçbir yüküm altına 
girmez. 

72 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahibol-
duğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkemenin göstereceği süre içinde bu 
malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 

74 ncü maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmiyen kaynak
lardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu gelirler Hazineye gelir kay
dedilir. 

Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemiyen parti harcamaları miktarınca parti 
mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye gelir kaydedilir. 

Dördüncü bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle 
kesinleşmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisince 79 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 77 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Beşinci böüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 79. — Millet Meclisince 80 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 78 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 80. — Millet Meclisince 81 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 79 ncu madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 81. — Millet Meclisince 82 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 80 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Dördüncü kısım ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 
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Birinci bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisince 83 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 81 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 83. — Millet Meclisince 84 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 82 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 84. — Millet Meclisince 85 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 83 ncü madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

ikinci bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisince 86 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 84 ncü madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 86. — Millet Meclisince 87 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 85 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 87. — Millet Meclisince 88 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 86 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 88. — Millet Meclisince 89 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 87 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 89. — Millet Meclisince 90 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 88 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 90. — Millet Meclisince 91 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 89 ncu madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Üçüncü bölüm ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisince 92 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 90 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 92. — Millet Meclisince 93 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 91 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 93. — Millet Meclisince 94 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 92 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 94. — Millet Meclisince 95 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 93 ncü madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 95. — Millet Meclisince 96 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 94 ncü madde olarak ay
nı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 96. — Cumhuriyet Senatosunca 95 nci madde olarak kabul edilen metin Millet Mecli
since muhteva itibariyle benimsenmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 97. — Millet Meclisince 98 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 96 nci madde olarak aynı 
muhtevayla benimsenmiş olan metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 
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MADDE 98. — Millet Meclisince 99 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 97 nci madde olarak aynı 
muhtevayla benimsenmiş olan metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Dördüncü bölüm ve başlığı — Millet Meclisi m Dtni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 99. — Milflet Maelisince 103 ncü ve Cımhuriyet Senatosunca 98 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 100. — Millet Meclisince 101 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 99 ncu madde olarak ay
nı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 101. — M Jlet Meclisince 102 nci ve Cımhuriyet Senatosunca 100 ncü madde olarak ay
nı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 102. — M jilet Meclisince 103 ve Cunhuriyet Senatosunca 101 nci madde olarak aynı 
muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup b.ı numara altında yer alacaktır. 

MADDE 103. — M İlet Meclisince 104 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 102 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Beşinci bölüm ve başlığı — Millet Meclisi meini Cumhuriyet Ssnatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

MADDE 104. — Millet Meclisince 105 nci vo Cumhuriyet Ssnatosunca 103 ncü madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edibn metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 105. — Millet Bleclisince 103 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 104 ncü madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edibn metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 103. — Millet Meclisince 107 nci ve Cumhuriyet; Senatosunca 105 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edibn metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Beşinci kısım ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekb ke
sinleşmiştir. 

MADDE 107. — Millet Meclisince 108 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 106 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edibn metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 103. — Millet Meclisince 109 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 107 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edibn metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

D'Jrdüncü Kısma aykırılık halinde dâva açılması 

MADDE 10D. — Bir siyasi partinin bu Kanunun Dördüncü Kısmında yer alan maddeler hü
kümlerine aykırı amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebebiyle bu kanunun 107 nci mad
desi gereğince kapatılması için Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dâva 
açılması : 

1. Re'sen; veya, 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine; ve

yahut, 
S. Sön milletvekili genel seçimlerine katılmış olup da Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 

Toplantısında grupu olan ve ilk genel kongre toplantısını yapmış olan bir siyasi partinin merkez 
karar organının üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ilo alınan karara dayanan parti genel 
başkanının yahut partiyi genel başkana izafeten voya vekâleten mahkemelerde temsil yetkisine 
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sahip parti merciinin yazılı isteminde yeterli deliller bulunduğu kanısına Cumhuriyet Başsavcılı
ğının varması üzerine olur. 

Cumhuriyet Başsavcılığının istemde yeterli deliller bulunduğu kanısına varmıyarak dâva aç-
mıyasağmı istemde bulunan siyasi parti genel bakanlığına yazıyla bildirmesinden başlıyarak ye
di gün içinde bu siyasi partinin genel başkanıma yahut partiyi genel balkana izafeten veya vekâ
leten mahkemelerde temsil yetkisine sahip parti merciinin Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu
na yaziyle itirazda bulunma hakkı vardır. Kurul, itirazı uygun görmezse, dâva açılmaz; uygun 
görürse, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dâva açmakla ywikümlüdür. 

4. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü bendleri hük imleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine 
dair h3r hangi bir seçimin Ydksek Seçim Kurulunca Resmî Gazete ile ilân edilecek başlangıç 
tarihinden veya genel milletvekili seçimlerinin yenilenmesine dair Millet Meclisinin Anayasanın 
6J ncu maddesinin ilk fıkrası uyarınca alacağı ka arın Resmî Gazetede yayınlanmasından veya ge
nel milletvekili seçimlerinin Anayasanın 103 nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından 
yenilenmesi halinde bu konuda Cumhurbaşkanı im Başbakanla birlikte çıkaracağı ortak kararna
menin Resmî Gazetede yayınlanmasından başlıya :/.: oy verme gününün ertesi gününe kadar 
uygulanamaz. 

Dördüncü kısmın hükümlerine aykırılık dolayısiyle kapatma 

MADDE 110. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenliyen ve yetkili parti 

organları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu kanunun dördün
cü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması; veya 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurullarınca bu kanunun dördüncü kısmında 
yer aıan maddelerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlan
ması takdirinde verilir. 

3. A) Yukardaki 2 nci bendde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu, yar
dımcı kol organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun dördüncü kısmında yer alan mad
deler hükümlerine ayları fiillerin bu kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra işlen
mesi takdirinde, fiiLn işlendiği tarihten başlıyarak iki yıl geçmemişse, Cumhuriyet Başsavcılığı, 
bu fiilî işliyen organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına işten el çektirilmesini ve bu fiilî 
işliyen parti üyesi veya üyelerinin - işbu bendde sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı kol 
organına dâhil olsun veya olmasın- partiden kesin olarak çıkarılmasını, ilgili siyasi partinin ge
nel başkanlığından yazı ile ister, ilgili siyasi parti, bu istem aleyhine, Parti Yasaklamaları İnce
leme Kuruluna, istemi aldığı tarihten başlıyarak onbeş gün içinde yaziyle itirazda bulunabilir. 
Kurul, bu itiraz üzerine, delilleri topladıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığnı, ilgili siyasi parti
nin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti üyesini ve üyelerini ve - varsa - ve
killerini dinler; gereken soruşturmalan doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasmdan seçeceği 
naip veya naipler eliyle yapabilir; tanık çağırabilir ve 81 nci maddede yaz-lı niteliklere sahip bi
lirkişi atayabilir. Kurul, itirazı en çok altmış gün içinde karara bağlar ve kararım ilgili siyasi 
partinin genel başkanlığına yaziyle bildirir. Kuru1, bu itirazı reddetmişe, söz konusu organ, merci, 
kurul veya yardımcı kol organının işten el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi 
veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkarılmaca, ilgili siyasi partinin yetkili orgatfarm'îa, 
Kurulun yaz-lı bildirisinin alınmasından basbyarVk otuz gün içinde karar verilmediği takdirde, 
siz konusu fiillerin bu bendde belirtilen nitelikle fiiller olduğunun, 109 ncu madde uyarnca açı
lacak dâva sonucunda Anayasa Mahkemesince tDsbit edilmesi halinde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 25 ) 
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Bu bend uyarınca alınan partiden kesin olarak çıkarma kararlan hakkınaa 55 nci madde hü
kümleri uygulanmaz. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartıl-
mayıp da bir siyasi partinin kapatılmasına sebebolan parti üyeleri, çıkarma karannın veya Ana
yasa Mahkemesinin kapatma karannın kendisine yaziyle bildirilmesinden bağlıyarak beş yıl sürey
le başka hiçbir siyasi partiye alınamaz, parti kurucusu olamaz ve seçimlerde parti listelerinde ba
ğımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde, bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak 
kabul eden veyahut seçimlerde üstesinde bağımsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında 
da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend gereğince kesin olarak çıkarılması halinde bu 
kimsenin işlediği fiil aynca cezaî kovuşturmaya konu teşkil etmiş olup da takipsizlik veya muha
kemenin men'i veya kesin beraet karanna bağlanmışsa, o kimsenin parti üyeliği hakkı kendiliğin
den geri döner ve bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını veyahut parti lis
telerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engelliyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamalan inceleme Kurulunun yukardaki (A) fıkrası uyannca siyasi parti ta
rafından yapılan itirazı kabul etmesi halinde, Kurulun bu kararı kesin olup, bu takdirde, itiraza 
konu olan fiil dolayısiyle Anayasa Mahkemesine kapatma dâvası açılamaz. Kurulun, itirazı ka
bul etmesi takdirinde, itiraz konusu olan fiil için hiçbir ceza kovuşturması yapılamaz; daha önce 
başlamış ceza kovuşturması ve tahkikatlar sona erer. 

Kanunsuz siyasi faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma 

MADDE 111. — Bir siyasi partinin bu kanunun 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 99, 101 
ve 102 nci maddeleri hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta 
ermesi takdirinde, o siyasi parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukardaki fıkrada yazılı fillerin mihrakı haline geldiğinin sübuta ermesi; 
a) 110 ncu maddenin 3 ncü bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üyelerin

ce kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun; ve 
b) Bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim 

organı veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupları genel kurulları yahut bu gruplann yö
netim kurullannca tasvibedildiğinin sübuta ermesiyle olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin kapatılması hakkında dâva, ancak re'sen Cumhuriyet 
Başsavcılığınca açılabilir. 

MADDE 112. — Millet Meclisince 113 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 111 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

İdari mercilerin, savcıların ve mahkelemerin görevi 

MADDE 113. — 110, 111 ve 112 nci maddelerde söz konusu fiil veya hallere bilgi edinmiş 
idari merciler, mahallî Cumhuriyet Savcılığına derhal ye yazılı olarak bilgi verirler. Mahkemeler 
dahi, bu gibi fiil ve hallere bilgi edindikleri zaman, durumu derhal, mahallî Cumhuriyet sav
cılığına yaziyle bildirirler. 

Cumhuriyet savcılıktan, yukardaki fıkrada söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri, 
derhal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yaziyle bildirirler. 

MADDE 114. — Millet Meclisince 115 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 113 ncü madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

Altıncı kısım ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle ke
sinleşmiştir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25) 
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MADDE HÖ. — Millet Meclisince 116 ncı ve Cumhujriyet 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu 

Senatosunca 114 ncü madde olarak 
numara altında yer alacaktır. 

Kapanan siyasi partinin]malları 

MADDE 116. — 115 nci madde uyannca kapanan lir siyasi partinin malları, genel kongre
sinde hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile (alacağı bir karar üzerine, ancak bir diğer 
siyasi partiye veya kamu yararına çalışan bir derneğe djevredilebilir. Aksi halde, kapanan siyasi 
partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararlarının uygulanması, genel kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurulu eliyle 
ve Hükümetin gözetim ve denetimi altında olur. 

Kapanma kararının veren genel kongre, parti mallarının tasfiye kurulunca, kapanmanın İçiş
leri Bakanlığına bildirilmesinden başlıyarak üç ay içinde kurulacak bir siyasi partiye devredile
ceğine dair karan 1 nci fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen siyasi parti bu süre içinde 
kurulmazsa kapanan partinin bütün mallan için birincil fıkra hükümleri uygulanır. 

Yedinci kısım ve başlığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunca benimsenmekle kesin
leşmiştir. 

MADDE 117. — Millet Meclisince 118 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 116 ncı madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup buj numara altında yer alacaktır. 

MADDE 118. — Millet Meclisince 119 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 117 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup buj numara altında yer alacaktır. 

Parti defter ve kayıtlariyle ilgiîi ceza müeyyidesi 

MADDE 119. — 57 nci maddede yazılı defter ve kayıtları tutmıyan veya kaybeden parti so-
rumlulan ile bu defter ve kayıtlan tahrif edenler, üç aydan altı aya kadar hapis cezasına mah
kûm edilirler. 

Organlarda görev alanların resmî makamlara bilJdirilmesine ilişkin ceza müeyyidesi 

MADDE 120. — 62 nci maddede yazılı bildirim yükümünü yerine getirmiyen parti sorumlu
ları, yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki kongrelerle köy ve mahallelerdeki parti görevlileri ve yedek
lerinin ve ilçe kongreleri delegelerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün ve yerlerini kongre 
veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mifilkiye amirliğine bildirmiyen parti sorum-
lulan hakkında da uygulanır. | 

Önseçimlerde propaganda suçu 

MADDE 121. — önseçimlerde 36 ncı maddeye aykırı olarak propaganda yapanlar hakkında 
bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur, 

Gayrimeşru bağış ve fyrediler 
I 

MADDE 122. — 70 nci madde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bu bağışı 
kabul eden parti sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

71 nci maddeye aykın olarak kredi veren kimse ve bu krediyi alan parti sorumlusu hakkında 
da yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

T. B. M. M. ( S. Sayksı : 25) ^ 
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Malî bilgilerin verilmemesi 

MADDE 123.- — 79 ncu madde hükümlerine kaiden aykırı hareket eden parti sorumlusu hak
kında bin liradan onfcin liraya kaçlar ağır para cezasına hükmolunur. 

Malî inlecemede bilgi verilmemesi 

MADDE 124. — 83 nci veya 81 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engel-
liyen parti sorumlulan ile aynı maddeler gereğince istenen bilgileri kaiden vermiyen parti so
rumlulan hakkında üç ay .lan altı aya karlar hapis cezasına hükmolunur. 

Askerî nitelikteki partilerle ilgili ceza müeyyidesi 

MADDE 125. — 106 nci maddenin ilk fıkrasında yazılı fiilleri işliyenler, beş yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilirler. 

106 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne aykın hareket edenler, bir aydan üç aya kadar ha
fif hapis cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 126. — Millet Meclisince 127 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 125 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altmda yer alacaktır. 

Sekizinci kısım ve baslığı — Millet Meclisi metni Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmekle ke
sinleşmiştir. 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 

MADDE 127. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Siyasi partilerin adaylarım tesbit etmeleri 

Madde 15. — Siyasi partiler, aday listelerini ve adaylarmrn listedeki sıraîanm, kanun ve 
kendi tüzükleri hükümleri dairesinde yapılacak önseçimlerle oy verme gününden önceki kırkikin-
ci gün tesbit ederler. 

Siyasi partilerin yetkili organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayîann sı-
rarnm tesbit edilmesi konusunda kanun ile parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümler 
saklıdır.» 

MADDE 123. — Millet Meclisince 123 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 127 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 123. — Millet Meclisince 133 ncu ve Cumhuriyet Senatosunca 128 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 130. — Millet Meclisince 131 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 123 ncu madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 131. — Millet Meclisince 132 nci ve Cumhuriyet Senatosunca 133 ncu madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

MADDE 132. — Millet Meclisince 133 ncü ve Cumhuriyet Senatosunca 131 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 25 ) 
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Yasama meclisleri içtüzüklerinde yer alamvyacak hükümler 

MADDE 133. — 23 nsi maddenin 2 nci fıkrası .da yazılı Türkiya Büyük Millet Meclisi Grupu-
nur. kararlarının, Türlüye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Cumhuriyet Senatosu ve '.HB1-
le* Meclisinde üye olan partilileri yasama meclisbrino gelen ortak konularda bağlamıyacağına 
ilişkin olarak bu meclislerin içtüzüklerine hüküm konulamaz. 

Dokuzuncu kısım ve ballığı — T.B.M.M. Karma Komisyonu, geçici maddeleri ihtiva eden kıs
mın dokuzuncu kısım olmasını ve bu kısım baslığının «Geçici hükümler» olarak tesbitini tavsiy3 
eder. 

(Cumhuriyet Senatosu) GHÇÎCÎ MADDE 1. — T.B.M.M. Karma Komisyonu, Cumhuriyet Se* 
natosuncrı ekbnen bn maddenin çıkarılmasını uygon görmektedir. 

İlk önseçimler için tedbirler 

GEÇlCı MADDE 1. — Bu kanunun 39 ncu maddesi ile 31 ilâ 49 ncu maddelerinin, bu mad
delerin yürürlüğe girmesini takibedecek ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleriyle il
gili olarak yapılacak önseçimlerde uygulanmasını saklamak için gerekli tedbirler, işbu maddelerde 
yer alan temel kurallara ve bu temel kuraiların ruhuna uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca 
tosbi*. edilir. Yüksek Seçim Kurulu, bu amaçla, ifoıı maddelerde yer alan süreleri gerekli gördüğü 
tarzda kısaltma yetkisine sahiptir. 

Eski aidat borçları 

GJÇÎCÎ : MADDE 3. — S'yasi parti üyelerinin mensubolduklan partilere aidolup da bu kanu
nun 65 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş aidat borçlan, söz konusu maddenin 

• 2 nci bendinin 4 ncü fıkrasının 2 nci cümlesi hük nünün uygulanmasında dikkate alınmaz. 

İlk Devlet yardımı 

GEÇİCİ MADDE 3. —Bu kanunun yayımı ta -'.h'nder. sonra 73 ncü madde uyarınca yapılacak 
il': ödemebr, bu kanuna göre genel Bütçe Kamr.riTvIr. gerekli değişikliğin yapılmasına ilişkin ka-
nunur. yürürlüğe girmesinden baslıyarak bir haf';a Hnde tamamlanır. 

Yukarda1:! fıkra uyarınca ve bir defaya mahrr. olua'" üzere, bu kanunun, yayımından önceki 
gmel milletvekili seçimine katılmamı? olan ve tu 7:a?.unur. yayımı tarihinde Millet Meclisinde 
g-TipTi olan siyasi partilere de beşyüzerbin üra ödenir. 

Partilerin kanuna uyma süresi 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yayımlandığı, tarihte mevcut siyasi partiler bu kanunun ya
yımlanmasından taşlıyarak sekiz ay içerisinde ;\zT: ve programları ile yönetmeliklerini ve diğer 
parti mevzuatını merkez karar organlarının kara ". ile ve grup içyönetmeliklerini de Türkiye Bü
yü!: Milbt Meclisi Grupu Genel Kurulu karan ib bu kanun hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

Br. kanunun yayımlandığı tarihte mevcut siya s', partilerin tüzük, program, grup içyönetmeliği, 
yönetmeli!: ve diğer mevzuatının hükümleri, yukardaîri fıkra uyarınca değiştirilinceye kadar 
yürürlükte kalır. 

Onuncu kısım ve baslığı — T. B. M. M. Karma Komisyonu, onuncu kısım olarak son hüküm
lerin bir araya toplanmasını ve bu kısmın taşlığının da «son hükümler» olarak tesbit edilmesini 
tavsiye eder. 
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Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hükümleri 

MADDE 134. — Medeni Kanun ile Cemiyetler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan 
diğer kanunların bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri, siyasi partiler hakkında da uygulanır. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1 nci maddesinin 3 ncü bendi, 
16 ncı maddesi, 30 ncu maddesinin 2 nci bendi ve 31 nci maddesinin 10 ncu bendi hükümleri 
saklıdır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 135. — Bu kanunun 1 ilâ 4 ncü, 29 ilâ 50 nci, 73 ncü, 82 ilâ 114 ncü maddeleri, 121, 
125, 127, 128, 130 ncu maddeleri, 1 nci geçici maddesi, 3 ncü geçici maddesi, 4 ncü geçici maddesi, 
135 ve 136 ncı maddeleri yayınlandığı tarihte; ve diğer hükümleri de işbu kanunun yayınlandığı 
günden bağlıyarak sekiz ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 136. — Millet Meclisince 140 ncı ve Cumhuriyet Senatosunca 135 nci madde olarak 
aynı muhtevayla kabul edilen metin kesinleşmiş olup bu numara altında yer alacaktır. 

T. B. M. M. £S. Sayısı : 25) 


