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2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 2.11.1990 Sayı : 20683)
Kanon No.
3673

Kabul Tarihi
31.10.1990

MADDE 1. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüz
danı veya resimli üyelik kimlik kartı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş resmî belge ile
ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanınca verilen, seçim kurulu başkanınca mühür
lenmiş ve adayları gösterir listelerin tüzük ve kongre yönetmeliklerinde gösterilen asule uygun
bir şekilde işleme tabi tutularak sandığa atılması suretiyle kullanılır. Oy kullanma ve oyların
muteberlik şekil ve şartları siyasî partilerin tüzük ve kongre yönetmelikleri ile düzenlenir.
MADDE 2. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerin her birinin bir siyasî partiye ay
nı yıl içerisinde ellimilyon liradan fazla kıymette aynî veya nakdî bağışta bulunması yasaktır.
Bağış veya bağışların bağışta bulunanın veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun
partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasî
partilerce bağış kabul edilemez.
MADDE 3. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki Ek Madde 5 eklenmiştir.
EK MADDE 5. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yapılan seçimlerin yenilenmesi hal
lerinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 63,
64 ve 65 inci maddelerindeki yasaklar Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun radyo ve tele
vizyon yayınları hakkında uygulanmaz.
MADDE 4. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde 16. — 31.10.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 veya daha
fazla milletvekili bulunup da Devlet yardımı alamayan siyasî partilere, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra yapılacak ilk genel seçimlere kadar, Siyasî Partiler Kanununun "Ek Madde
l"de öngörülen esaslar dairesinde en az Devlet yardımı alan siyasî partiye yapılan Devlet yar
dımı kadar, Devlet yardımı yapılır.
GEÇÎCt MADDE — Siyasî Partilerin merkez karar, yönetim ve icra organları, bu Kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde gerekli görülen tüzük değişikliğini yapma
ya yetkilidir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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3673
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

49

17
20
27

50

Sayfa
184
320
382:385

I - Gerekçeli 460 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/408

