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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
, «22.4.1983 gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunumu! Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Midele
rinin Kaldırılması ye Bu Kanuna İki Madde ve Bir! Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun» teklifimiz
ve gerekçeli ekte sunulmuştur.
Gereğini arz) ederiz, 4.5.1987
Saygılarımıza
Mustafa R. Taşar,
Gazianetp

Alpaslan Pehlivanlı
Ankara

Rüştü Kâzım Yücelen
îçel

GENEL GEREKÇE
Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilerin teşkilatı 2820 sayılı Siyasî Partiler
Kanununda sayılmıştır. Bunlar merkez organları ile il ve ilçe 'teşkilatlarından ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki parti gruplarından ibarettir.
Teşkilatın ilçe seviyesinde tutulup dalha aşağı kademelerde teşkilatlanmaya imkân verilmesi demokratik si
yasî hayatım gelişmesi ve canlanması bakımından doğru ve faydalı değildir. Aksine, siyasî partiler tabana, yani
geniş halk kitlelerine yaklaştığı ve yakınlaştığı nispette siyasî hayat canlanacak ve demokrasi gelişecektir.
Buna göre, siyasi partilerini ilçe seviyesinin altında,
bilmeleri gereklidir. Şu kadar ki, bu teşkilatmanın il ve
sakinleriyle parti ilçe teşkilatı arasında bir nevi köprü
rin teşkilatı esasen mevcut bulunduğundan, buralarda

belediye teşkilatı bulunan yerlerde de teşkilat kura
ilçe kuruluşları gibi birer kademe olmak yerine, belde
olması düşünülmüştür, il ve ilçe merkezlerinde partile
ayrıca belde teşkilata kurulması lüzumlu görülmemiştir.

Diğer taraftan, siyasî partilerin merkez organlarının bir bir sayılıp bunların kuruluş ve faaliyet şekil ve
şartlarının ayrı maddelerde düzenlenmesi usulü yumuşatılmıştır. Büyük kongre ve genel başkanlık müessese
leri siyasî partilerin en önemli ve vazgeçilmez uzuvları olduğundan bu müesseseleri düzenleyen maddeler ay
nen muhafaza edilmiştir. Bunun dışında teşkili gerekli organların neler olduğu ve bunların üye sayıları ve
bunların isimleri siyasî partilerini tüzüklerine bırakılmıştır. Bu suretle, siyasî partiler daha geniş bir hareket
imkânına kavuşmuş olacaklardır ve bünyelerine uygun olanları, uygun sayıda teşkil edeceklerdir.
Teklif ile, siyasî partiler, il ve ilçe teşkilatlarının üye sayısı konusunda da, merkez organlarında olduğu gibi,
serbest bırakılmışlar sadece alt sınırının kanunla tespiti uygun bulunmuştur.
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Anahatları böylece açıklanan değişikliklere siyasî partilerin kısa zamanda intibak etmeleri şüphesiz ki ge
reklidir. Bu intibak da tüzük tadilatı suretiyle olabilir. Normal olarak, tüzük tadilatının büyük kongrede gö
rüşülüp kabul edilmesi gerekirse de, kongrenin hemen toplanmasının güçlükleri nazara alınarak, kanunda ön
görülen değişikliklerin partilerin merkez karar organınca (yani merkez karar ve yönetim kurulunca) yapüması
kabul edilmiştir.
MADDELERİN GEREKÇESİ
Genel gerekçede de ifade edildiği gibi, Siyasî Partiler Kanununun 7 nci maddesine yapılan bir ilave ile
siyâsî partilerin il ve ilçeden ibaret bulunan taşra teşkilatına bir üçüncüsü dahil edilmektedir. Belde teşkilatı
adıyla kurulan bu teşkilatın kuruluş ve faaliyet şekil ve şartlliarı, üye sayısı, ili ve ilçe tesjMlatlarıyla münasebet
leri partilerin tüzüklerinde tespit edilecektir.
•İl ve ilçe merkezlerinde siyasî partilerin teşkilatı esasen mevcut olduğundan, buralarda ayrıca belde teşkilatı
kurulması uygun, ve lüzumlu görülmemiştir.
Kanunun 1 inci maddesi ile, yukarıda açıklanan esasların ışığı alltınıda, 7 nci madde yenliden düzenlenmekte
dir.
2 nci madde ile siyasî partilerin sicili ile ilgili 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (to) bendine beldeler de
ilave edilmiştir. Bu suretle, bolde teşkilatının kurulacağı yerlerin organlarında görev alanliarın ad, soyadllarıytla
doğum yer ve tarihlerinin, meslek ve sanatlarıyla ikametgâhlarının Cumhuriyet Başsavcılığındaki
dosyada
muhafazası sağlanmıştır.
3 üncü madde ile; kanunun partilerin genel merkez teşkilatından bahseden 13 üncü maddesi, yeni bir an
layışla tekrar düzenlenmiştir. Genel gerekçede de ifade edildiği gibi, organların bir bir sayılması usulü yumuşatıtomş ve siyasî partiler merkezde diledikleri organı kurmakta serbest bırakılmışlardır.
Şu kadar ki, büyük foongresiz ve genel başfcansız bir siyasî parti düşünelemeyeceğinden; bunlar, yani en
üst seviyedeki karar ve icra organları aynen muhafaza edilmiştir.
Teklifte merkez karar, yönetim ve icra organları ile disiplin organlarının üye sayısına üst sınır getirilmemdştiir. Yani, siyasî partiler kanunda belirtilen rakamların altında olmamak kaydıyla, bu organların üye sa
yısını tüzülkleriyle diledikleri gibi tespit edebileceklerdir.
Tasarının 4 üncü maddesiyle; merkez karar ve yönetim kurulu başlıklı 16 nci madde merkez karar, yö
netim ve icra organları olarak yeniden düzenlenmiştür. Bu düzenlemeye göre üst seviyede karar alacak, alınan
kararları yıiinıe üst seviyede uygulayacak organların sayılarıyla isimleri ve bu organların nasıl teşkil olunacağı
hususları da siyasî partilerin tüzüklerine bırakılmıştır.
Merkez karar organının, büyük kongrenin toplanamadığı haillerde, tüzük ve program değiştirilmesi ve par
tinin hukukî varlığına son verilmesi dışındaki bütün kararları alabilmesine imlkân veren hüküm aynen muha
faza edilmiştir.
Organların toplanma ve çalışma usullerinin, görev ve yetkilerinin, birbirleriyle münasebetlerinin tüzükle tes
pit edileceği hükmü de, partilere geniş bir hareket imkânı vermektedir.
5 inci maddede, kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası değiştirilmektedir. Fıkrada, il yönetim kuru
lunun üye sayısı asgarî 7 olarak belirlenmekte, bundan daha fazla sayıda üyesi bulunan yönetim kurulu teş
kilinde siyasî partiler serbest bırakılmaktadır.
Belde teşkilatının kurulması ve yönetim • kurulu üye sayısının yeni bir esasa bağlanması sebebiyle, kanunun
20 nci maddesinin, bu esaslara uygun olarak, yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Tasarının 6 nci maddesi ile
ilçe teşkilatı başlıklı 20 nci maddenin 1 ve 8 inci fıkraları değiştirilmiştir.
Bu değişiklikler şöyle özetlenebilir :
a) İlçe teşkilatına belde teşkilatı da dahil edilmiştir.
b) Kanuna yeni giren belde teşkilatı, ilçe teşkilatına bağlı olarak çalışacağından ilçede teşkilatlanmaya ta
rif ve açıklık getirilmiştir.
c) İlçe yönetim kurulu üye sayısı asgarî 5 olarak tespit edilmiş, il yönetim kurulunlda olduğu gibi üst
sınır parti tüzüğüne bırakılmıştır.
Türkiye Büyük Mlillet Meclisi
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Tasarının 7 nci maddesi ile 31 inci maddede değişiklik yapılmış ve teşkilatın merkezleri arasına beldeler de
dahil edilmiştir.
8 inci madde ile küçük kongreyi düzenleyen 18 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. Büyük kongre ve ge
nel başkan dışındaki merkez karar ve icra organlarının hangileri olacağı 13 üncü madde ile siyasî partilerin
tüzüklerine bırakılmış olduğundan bu maddeye gerek kalmamıştır.
Tasarının 9 uncu maddesiyle iki ek madde getirilmektedir. Bunlardan biri ile beleldiye başkanları tabiî dele
ge kabul edilmektedir. Bu suretle belediye başkanlarının delege seçimlerine katılmalarına lüzum ve mahal bırakılmamaJkta ve gereksiz parti içi çekişmelere sokulmamaktadır.
Siyasî Partiler Kanununun partilerin genel merkez teşkilatından bahseden 13 üncü maddesinde yapılan de
ğişiklik, merkez karar ve yönetim kurulunun zarurî bir organ olarak muhafazasından sarfınazar edilmiş bulun
maktadır. Bununla ilgili olarak getirilen ikinci ek madde de kanunun çeşitli maddelerinde bahsi geçen merkez
karar ve yönetim kurulu yerine merkez karar, yönetim ve icra organları; ibaresinin kullanılması öngörülmek
tedir. Aksi halde, bu ibare yüzünden kanunun birçok maddesinin değiştirilmesi ^arureti ile karşı karşıya ka
lınırdı.
Tasarının 10 uncu maddesi ile geçici bir madde getirilmektedir. Bu maddede, siyasî partilerin olağan bü
yük kongreleri toplanıncaya kadar, merkez karar ve yönetim organlarının, bu kanunun öngördüğü tüzük
tadilatını yapmaya yetkili oldukları belirtilmiştir.
11 inci madde, kanunun yürürlük tarihini göstermektedir.
12 nci madde, kanun hükümlerini yürütecek mercii 'belirtmektedir.

Anayasa Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 2/443
Karar No. : 10

*

13 . 5 . 1987

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 6.5.1987 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar
ve 2 arkadaşının; 22.4.1983 gün ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerinin kaldırılması ve bu Kanuna iki madde ve bir Geçici Madde eklenmesi hakkında kanun tekli
fi, Komisyonumuzun 13.5.1987 tarihli toplantısında teklif sahiplerinden Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü
Taşar, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla
incelenmiştir.
Teklif, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda sayılan Siyasî Partilerin Merkez organları, il ve ilçe teşki
latlarının yanısıra belediye teşkilatı bulunan yerlerde de teşkilat kurabilmelerini sağlayacak düzenlemeyi ve bu
nun yanı sıra da Siyasî Partilerin organları ile ilgili düzenlemelerini tüzüklerinde yapabilmelerini sağlayacak
hükümleri getirmektedir.
Teklif, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelerinin görü
şülmesine geçilmiştir.
Teklifin 1, 2, 3, 4, 5, 1, 8, 11 ve 12 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Teklifin 6 nci maddesi 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 1 inci ve 8 inci fıkralarını değiştirmektedir.
Teklif metninde iki kısımda yapılan 1 inci fıkranın büttün olarak yazılmasının uygun olacağı kabul edilmiş ve
fıkra bu şekilde düzenlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisli
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Teklifin 9 uncu maddesi ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa eklenen Ek 1 inci madde aynen kabul
edilmiş, Ek 2 nci madde ise cümle yapısı değiştirilerek kabul edilmiştir.
Teklifin 10 uncu maddesi ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa eklenen Geçici maddenin 14 üncü Ge
çici Madde olacağı gözönüne alınarak Geçici maddeye numara verilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara

BaşfcanveMlfi
Münir Fuat Yazıcı
Manisa

Kâtip
Mehmet Sezai Pekuslu
Anlkara

Üye
Nurettin Yağanoğlu
Adana

Üye
Mustafa Çakaloğlu
Antalya

Üye
İhsan Tombuş
Çorum

Üye
Halül ibrahim Şahin
Denizli
imzada bulunamadı.

Üye
Özgür Barutçu
Diyarbakır

Üye
Sabahattin Eryurt
Erzurum

Üye
Ünal Yaşar
Gaziantep

Üye
Cevdet Karslı
Giresun

Üye
Edip Özgenç
içel
Siyasî PantJiler Kanununa. Madde 119
ile ilgili düzenleme getirilmediği için
tütmüne muhalifim

Üye
Namık Kemal Şentürk
istanbul

Üye
Mustafa Sabrı Güvenç
Niğde

Üye
Fahrettin Uluç
Samsun

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MUSTAFA RÜŞ
TÜ TAŞAR VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesü - Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna İki Madde ve
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi

22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddele
rinin Kaldırılması ve Bu Kanuna İki Madde ve Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1, — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 28.3.1986 gün ve 3270 sayılı Kanunun 1 inci
maddesi ile değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir,

MADDE L
biri odüfimüştür.

Tekliflin 1 inci maddesi aynen ka-

Siyasî Partilerin teşkilâtı
Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı; merkez
organları ile il, ilçe ve belde teşkilatlarından; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile il genel meclisi
ve belediye meclisi gruplarından ibarettir.
©elde teşkilatı, il ve ilçe merkezleri dışında be
lediye teşkilatı olan yerlerde kurulur.
©elde teşkilatları ilçe başkanlığına bağlıdır. Bu
teşkilatların seçim tarzı, kuruluş ve faaliyet şekil ve
şartları, üye sayısı, ü ve ilçe teşkilatlarıyla münase
betleri siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir.
Şu kadar ki, belde teşkilatının üye sayısı üçten az
olamaz.
Siyasî partiler, yukarıdaki fıkralarda belirtilenler
dışında herhangi bir yerde ve herhangi bir ad altın
da teşkilat kuramazlar.
MADDE 2. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kamı-'
nununun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının
28.3.1986 gün ve 3270 sayılı Kanunla değişik (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
'b) Merkez organları ile, teşkilat kurdukları il,
ilçe ve beldeleri, bunların organlarında görev alan
ların adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihle
rini, meslek veya sanatlarını ve ikametgâhlarını gös
terir onaylı listeleri,

MADDE 2. — Tekilin 2 nci maddesli aynen kabul edifflmişttir,,.

MADDE 3. — 2820 sayılı Siyası Partiler Kanu
nun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir:

MADDE 3.
'bul edltaiştliır.

Teküıifin 3 üncü maddasii aynen ka-

Partilerin genel merkez teşkilatı
Madde 13. — Süıyasî partilerin merkez organ
ları büyük kongre ve genel başkan ile diğer karar,
yönetim, icra ve disiplin organlarından ibarettir. Bu
organların isimleri ve üye sayıları tüzüklerinde göste
rilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Gaziantep Milteüvekili MHisitafa Rüştü Taşar ve)
2 Arkadaşının Teklifi)

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Parti tüzüğünde, partinin gayesine uygun olarak,
danışma ve araştırma amaçlı ihtiyarî kurullar da teş
kil olunabilir.
İhtiyarî kurulların görev ve yetkileri ile üyelerinin
sayısı ve seçilme usulleri tüzüklerinde gösterilir.
MADDE 4. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir:

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen ka!bul edilmiştir,,

Merkez karar, yönetim ve icra organları
Madde 16. — Siyasî partilerin merkez karar, yö
netim ve icra organları parti tüzüğünde belirtilen isim,
şekil ve sayıda kurulur. Büyük kongrece seçilecek
merkez organlarının herbirinin üye sayısı 15'den az
olamaz.
Bu organlar iki büyük kongre arasında, parti tü
zük ve programına ve büyük kongre kararlarına uy
mak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar al
mak ve alınan kararlan uygulamak yetkisine sahiptir
ler.
Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla
büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hu
kukî varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının
değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir.
Parti işlerini düzenleyen parti iç yönetmelikleri
merkez karar organı tarafından yapılır.
Merkez karar ve yönetim organlarının üyeleri bü
yük kongrece seçilir. Diğer merkez organlarının seçim
usul ve esasları parti tüzüğünde belirtilir. Parti genel
başkanı merkez karar, yönetim ve icra organlarının
herbirinin de başkanlığım yapar. Büyük kongrece se
çilen merkez organlarının herbirinin üyeleri büyük
kongrenin ve büyük kongre yetkilerini kullanan kuru
cular kurulunun tabiî üyeleridir.
Organların toplanma ve çalışma usulleri, görev ve
yetkileri, birbirleriyle münasöbetleri parti tüzüğünde
gösterilir.
MADDE 5. —• 2820 Saydı Siyasî Partiler Kanu
nunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5. — Tekİfin 5 inci rmaddesi aynen ka'bull edİinişıtik,

II yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sa
yıda üyeden oluşur. Bu sayı 7'den az olamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüşjtü Taşar ve)
2 Arkadaşının Teklifi)

{Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 6. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 20 nci maddesinin 1 inci ve 8 inci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:

IMADDE 6. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 20 nci maddesinin 1 linçi ve 8 'inci fıkrası aşağıda
ki şekilde değişMmiştir.

Siyasî Partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe
başkanı, ilçe yönetim kurulu ve belde teşkilatlarından
oluşur. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de
Öngörülebilir.

Siyasî partilerin ıilçe teşkilatı; ilçfe 'kongresi, ilçe
başkanı, ilçe yönetim kurulu ve belde teşkla'tlarından
oluşur. Partıi tüzüğünde ilçe diıs'ipln kurulu teşkili de
öngörülebilir. Bir ilçede teşkiküllanttia, diçe sınırları
liçerlisıindeki beldelerin en az üçte ikisinde teşkilat (kur
mayı gerefkıtÜfir.

Bir ilçede teşkilatlanma, ilçe sınırları içerisindeki
beldelerin en az üçte ikisinde teşkilat kurmayı gerek
tirir.
ilçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği
sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 5*ten az olamaz.
MADDE 7. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.

İlçe yönetim kurulu, partii tüzüğünün göstereceği
sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 5ten az olamaz.
MADDE 7. — Teklifin 7 nöi maddesi aynen ka
bul edilmiştir.:

Teşkilatın merkezleri
Madde 31. — Siyasî partilerin merkez teşkilatı An
kara il merkezinde; il ve ilçe teşkilatları ilgili il ve ilçe
merkezlerinde; belde teşkilatları ise, il ve ilçe merkez
leri hariç olmak üzere, belediye teşkilatı olan yerler
de bulunur.
Kaldırılan hükümler
MADDE 8. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8.. — Teklifin 8 'inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir,,

MADDE 9. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nuna aşağıdaki iki madde eklenmiştir:

MADDE 9. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa
aşağıdaki İki madde eklenmiştir :

EK MADDE 1. — İlçe belediye başkanı ile ilçeye
bağlı diğer belediyelerin başkanları, üyesi olduğu par
tinin ilçe kongresinin; büyükşehir belediye başkanları
dışındaki il belediye başkanları ile merkez ilçe çev
resindeki diğer belediyelerin başkanları merkez ilçe
kongresinin; büyükşehir belediye başkanları il kong
resinin tabiî üyesidirler.

BK MADDE ,1, — Teklifin Etk 1 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
EK MADDE 2. — Bu Kanunun çeşülfcli maddelertinde adi geçen merkez karar ve yönetliım kurulu deyürriinden 13 üncü maddedeki merkez karar, yönetin ve
ücra organları anlaşılır.

EK MADDE 2. — Bu kanunun çeşitli maddelerin
de bahsi geçen merkez karar ve yönetim kurulundan,
13 üncü maddedeki merkez karar, yönetim ve icra or
ganları anlaşılır.
MADDE 10. — 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

MADDE 10. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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(Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve)
2 Arkadaşının Teklifi)
GBÇÎCÎ MADDE — Bu kanunda yapılan değişik
liklerin yürürlüğe girmesini müteakip, siyasî partile
rin olağan büyük kongreleri toplanıncaya kadar, MerIkez karar ve yönetim kuruları bu değişiikMğin gerek
tirdiği tüzük tadilatım yapmaya yetkilidirler.

I

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunda yapian değiş'iık'Mdierm yürürlüğe girmesini müteakip, siyasî par
tilerin ol'ağan 'büyülk kongreleri topltanıncaya kadar,
Merkez Karar ve Yönetim Kuruiları bu değişilklüğin
gerektirdiği tüzük, tadilatını yapmaya yelfldiid'ür

Yürürlük
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.

MADDE 11. — Teklifin 11 inci maddesi aynen
ika'bul ©dliUmişibir.

Yürütme
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDE 12. — Teklifin 12 ncİ maddesıi aynen
toabul ediimiiştir.

*
i
—
*
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