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22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi - Bazı Maddeleri-nin Kaldırılması ve Bu Kanuna îki Madde ve Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
t.

(Resmî Gazete ile yayımı : 26.5.1987 Sayı : 19471)
Kanun No. :
3370

Kabul Tarihi :
21.5.1987

MADDE 1. — 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 28.3.1986 gün ve 3270 sayılı Kaıııtfısm 1 inci mad
desi ile değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş Jrilmiştir.
Siyasî Partilerin teşkilatı
Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı; merkez organları ile il, ilçe ve belde teşkilatlarından; Türkiye
Büyük Millet Meclisi Grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ibarettir.
Bekle teşkilatı, il ve ilçe merkezleri dışındn beledi e teşkilatı olan yerlerde kurulur.
Belde teşkilatlan ilçe başkanlığına bağlıdır. Bu teşkilatların seçim tarzı, kuruluş ve faaliyet şekil ve şart
lan, üye sayısı, il ve ilçe teşkilatlarıyla münasebetleri siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir.
Şu kadar ki, belde teşkilatının üye sayısı üçten az olamaz.
Siyasî partiler, yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında herhangi bir yenle ve herhangi bir ad altında teş
kilat kuramazlar.
MADDE 2. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 28.3.1986 gün
ve 3270 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şe' ilde değiştirilmiştir.
b) Merkez organlan ile, teşkilat kurdukları il, ilçe ve beldeleri, bunların organlarında görev alanların
adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, meslek veya sanatlarım ve ikametgâhlarını gösterir onaylı lis
teleri,
MADDE 3. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Partilerin genel merkez teşkilatı
Madde 13. — Siyasî partilerin merkez organltan bü'ük kongre, genel başkan ile diğer karar, yönetim, icra
ve disiplin organlarından ibarettir. Bu organların isimleri ve üye sayılan tüzüklerinde gösterilir.
Parti tüzüğünde, partinin gayesine uygun olarak, danışma ve araştırma amaçlı ihtiyarî kurullar da teşkil
olunabilir.
İhtiyarî kurulların görev ve yetkileri ile üyelerinin sayısı ve seçilme usulleri tüzüklerinde gösterilir.
MADDE 4. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunumun 3270 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesinin
7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Parti kuralcıdan seçilmiş delegelerin % 15'inden fazla olmamak kaydıyla, parti üyelikleri devam ettiğimüddetçe, ilk büyük kongre dahil büyük kongrenin tabiî üyesidirler. Parti kuruculan seçilmiş delegenin
% 15'inden fazla ise tabiî delegelerin kfurucular arasından nasıl seçileceği siyasî partilerin tüzüklerinde gös
terilir. Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde top
lamak zorundadırlar.
MADDE 5. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Merkez

karar, yönetim ve icra organları

Madde 16. — Siyasî partilerin merfciez karar, yönetim ve icra organlan parti tüzüğünde belirtilen isim,
şekil ve sayıda kurulur. Büyük Kongrece seçilecek merkez organlarının herbirinin üye sayısı 15'den az olamaz.
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Bu organlar iki büyük kongre arasında, parti tüzük
şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak ve
Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla
kuki varlığına son yerilmesi ve tüzük ve programının
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ve programına ve büyük kongre kararlarına uymak
alınan kararları uygulamak yetkisine sahiptirler.
büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hu
değiştirilmesi dışındaki bütün kararları alabilir.

Parti işlerini düzenleyen parti iç yönetmelikleri merkez karar organı tarafından yapılır.
Merkez karar ve yönetim organlarının üyeleri büyük kongrece seçilir. Diğer merkez organlarının seçim
usul ve esastan parti tüzüğünde belirtilir. Parti genel başkanı merkez karar, yönetim ve icra organlarının
herbirinin de başkanlığım yapar. Büyük kongrece seci ten merkez organlarının herbirinin üyeleri büyük kong
renin ve büyük kongre yetkilerini kullanan kurucular kurulunun tabiî üyeleridir.
Organların toplanma ve çalışına usulleri, görev ve yetkileri, birbirleriyle
gösterilir.

münasebetleri parti tüzüğünde

MADDE 6. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununan 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
fi yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 7'den az olamaz.
MADDE 7. — 2820 sayjıh Siyasî Partiler Kanunumun 20 nci maddesinin 1 inci ve 8 inci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
Siyasî Partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkam, ilçe yönetim kurulu ve belde teşkilatlarından
oluşur. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir. Bir ilçede teşkilatlanma, ilçe sınırlan
içerisindeki beldelerin en az üçte ikisinde teşkilat kurmayı gerektirir. Belde sayısı üçten az ise beldelerin hep
sinde teşkilat kurmak icap eder.
İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 5'ten az olamaz.
MADDE 8. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Teşkilatın merkezleri

.

Madde 31. — Siyasî partilerin merkez teşkilatı Ankara il merkezinde; il ve ilçe teşkilatlan ilgili il ve ilçe
merkezlerinde; belde teşkilatlan ise, il ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere, belediye teşkilatı olan yerlerde bu
lunur.
Kaldırılan hükümler
MADDE 9. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun;

-•••'.

a) 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 119 uncu ve Geçici 1 inci maddelerinin yürürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 4 üncü
maddesinin yürürlükten kaldırıldığı tarihte sona erer.
MADDE 10. — 2820 saydı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki iki madde eklenmiştir.
EK MADDE 1. — İlçe belediye başkanı ile ilçeye foağh diğer belediyelerin başkanları, üyesi olduğu par
tinin ilçe kongresinin; büyükşehir belediye başkanlan dışındaki il belediye başkanlan De merkez ilçe çevre
sindeki diğer belediyelerin başkanları merkez ilçe kongresinin; büyükşehir belediye başkanlan il kongresinin
tabiî üyesidirler.
EK MADDE 2. — Bu Kaininim çeşitli maddelerinde adı geçen merkez karar ve yönetim kurulu deyimin
den 13 üncü maddedeki merkez karar, yönetim ve icra organları anlaşılır.
MADDE 11. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunda yapılan derişikliklerin yürürlüğe girmesini müteakip, siyasî parti
lerin olağauı büyük kongreleri toplatuncaya kadar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulları bu değişikliğin gerek
tirdiği tüzük tadilatını yapmaya yetkilidir. ' i
'
Yürürlük

.

MADDE 12. — Bu Kamın yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
•Yürütme
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Baklanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt
40
41

Türkiye Büyük Millet Meclisi •
Birleşim
Sayfa
99
103
108
109

103
339
134:153
169:178

I - Gerekçeli 568 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 108 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/443.

