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ıku katledersiniz; dürüst seçimden ikaçarsmıcz, ımllleti de televizyondaki; ışov
prograımllarınızıın çolk arkasında zanneıdersıiıniız; ama, referandum neticesi; imi'IÜet,
«Bir ısiıyasî iktidar vardı, televizyonda
kendisi liçiın güzel1 programlar yapardı;
ıbir gün ıhiır referandum çukuru açtı,
içine de kendi düştü. Dürüstlükten ay
rıldığı liçiın, millet de onun üstüne topralk attı; böylece ortadan kalktı» diyeoektir.,
Hepinize saygılarımı
sunuyorum.
(IDPY sıralarından alkıışÜar)
MEHMET MÜIKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bu sahibimin sesi.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
.Sayın Özer Gürbüz, grup adına mı,
şahsınız adıma mı söz (istiyorsunuz?
ÖZER GÜRBÜZ {Sinop) — Sorum
var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Başka söz almak 'iste
yen yok.
Başka soru sormak isteyen?.. Yok.
Buyurun Sayın Gürbüz.
ÖZER GÜRBÜZ (ISinop) — Sayın
Başkan, ıhükümet (tarafından oevapllandırılmasımı listediğiım 'bir soıruım var. Ya
rın, önseçimler yapılldığımda veya /itiraz
lar olduğunda, konunun çözümlenmesi
yönünden yararlı oolacağıma imanıyoırura*
Sooruım şu: Geçici 4 üncü madde
de, «Yapılacak önseçimde, 31 Aralık
1987 tarihine kadar siyasî partilerim üye
fcayııt 'defterimde parti üyesi olarak ka
yıtlı olup da 30 'Haziran 1988 tarihime
kadar Cumhuriyet Başsavcılığıma faJlldiri
len üye listeleri esas alınır.» 'denilmekte'diır. Yine, 3420 ısayıh Yasanın 5 'inci
'maddesinin 4 üncü 'fıkrasında, «Siyasî
partiler, kayıtlı üyelerin 'tamamı 'dışında
başka ıbir usulle aday yoklanması yapacaJksa ıbu halde oy kullanacak seçmen
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listelerini önseçimden en az otuz gün
önce ilçe seçim kurulu 'başkanlığına üye
kayıt ıdafterileni ile birlikte vermek zo
rundadırlar» 'demmefetodiır.
iŞimdi iki türlü aday saptanmaktadır.
1. — Merkez Yoklamasıyıla, Sosyal'demookrat Halkçı ıPartinim, önseçimde
genişletilmiş delege yöntemi olarak 'bi
linen; kongrelerde 'ise önseçim delegeleri
İte adayların saptanacağı ibelirıtilimektedir. Acaba yeni teklJf 'yasaliaştığı takdirde
benim partimin de gemişletillmiış delege
'yönetimiylle önseçim yapması engeleneeek midir?
iSosyaldemokrat Halkçı
Partinin
tüzüğünde beliırıtidiği gibi yine kongreleriınde önseçim yapılımı ş adaylar saptan
mış olacak ımıdur?
Teşekkür ederim.,
ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ i(Uşalk) — Sayın Günbüz, isimdi bu
kanunla getirilen geçici hükümler, 2820
sayılı Siyasî Partiler IKanunuın 37 nci
maddesinde 'belirtildiği şelkllllde, adayla
rın, tüzüklerimde (belirttikleri herhangi
bir usullle tespitine mani olmamaktadır.
•Bir ısiyasî parti, adaylarını isterse mer
kez yoklaması, İısterse ibütün kayıtlı üye
lerinin 'iştirakiyle önseçim tarzında, is
terse bir ibaşka usulle veya bunlardan
birkaçı ile beraber yapabilir.
Geçici 4 üncü madde, bütün üyelerin
iştirakiyle yapılacak önseçime hitap etmelktedir. Siyasî Partiler Kanununun 42
mc'ı ımaddesıimin 3420 sayılı (Kanunla de
ğişik ıdört ve tbeşimoi (fıkralarında sözü
edilen süreleri, geçici olarak ıbellirlenrnıiıştir. Tüzüğüne göre delegelerle aday
tespiti yapacalk ıbir siyasî partimin duırumu 42 nci maddenin altıncı fıkrasında
ki aday yoklamalarına girmektedir ki,
bu ve benzeri; aday »tespitime ıbu geçici
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