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22.4.1083 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci Maddesine Bir
Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair
Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 9.7.1984 Sayı : 18453)
Kanun No.
3032

Kabul Tarihi :
27.6.1984

MADDE 1. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayıh Siyasî Partiler Kanununun 61 inci maddesine aşağıdaki
(j) bendi eklenmiştir.
j) Devletçe yapılan yardımlar.
MADDE 2. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayıh Siyasî Partiler
miştir.

Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklen

Devletçe yardım
EK MADDE, — Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve
2839 sayıh Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasî partilere
her yıl Hazineden ödenmek üzere o ydki genel bütçe gelirleri «(B) Cetveli» toplamının beşbinde biri ora
nında ödenek malî yıl için konur.
Bu ödenek yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasî partiler arasında, o siyasî partinin
genel seçim sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen T.B.M.M. sandalye sayısına bölüşülerek her yıl
ödenir. Bu ödemelerin o yılki genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün içinde tamamlan
ması zorunludur.
Bu yardım sadece parti ihtiyaçtan veya parti çalışmalarında kullandır.
MADDE 3. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayıh Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici 11 inci madde
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11. — 1984 yılı içinde siyasî partilere Devletçe yapılacak yardım bu Kanun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren on gün içerisinde genel bütçe gelirleri «B» cetveli toplamı dikkate alınmak suretiyle
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenekten karşılanır.
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak, ilk genel milletvekili seçimine kadar, 25 Mart 1984
tarihinde yapılmış olan; Mahallî İdareler seçimine katılmış siyasî partilere o yılın bütçesine, siyasî partilere
Devlet yardımı için konan ödeneğin % 30'u ayrdır ve ayrılan bu ödenek Siyasî Partilerin İl Genel Meclisi
seçimlerinde kazandıkları sandalye sayısına göre paylaştırılır.
Ödeneğin geri kalan % 70'i ise T.B.M.M.'nde grubu bulunan partilere 6 Kasım 1983 tarihinde yapılmış
olan genel seçimlerde aldıkları geçerli oyların, bu partilerin toplam olarak aldıkları geçerli oylara oranına
göre bölüştürülerek ödenir.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA. AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Oi'iti

Birleşim
82
84

lıdır,

Sayfa
458
530,5-67:570,584:587

I - Gerekçeli 88 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşim tutanağına bağ
.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.

III • Esas No. : 2/124.

