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G E R E K Ç E
Ülkemizin içine sürüklendiği çok ağır ve tehlikeli bir ortamda tarihi sorumluluk duyigusu ile Türk Slahlı
Kuvvdlffleriınin gerçöMıeştirdiiği 12 Eylül Harekâtında Parlamento ve Hükümet feshedilmiş, Siyasi Partilerin
faaliyetleri de bütünüyle durdurulmuştur. Bu tarihten sonra da bazı Siyasi Parti mensuplarının ve yöneticiterinin yazı veya, demeçlerle siyasi amaçlı faaliyet gösterdikleri veya siyasi nitelik taşıyan davranışlarda bu
lundukları dikkati çekmiş, Türk toplumunun muhtaç olduğu huzur açısümdan bu gibi faaliyet ve davranış
ların önlenmesi maksadıyla 52 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Kararı alınmış ve yayımlanmıştır.
Türk milletinin içtenlikte benimsediği hür demokratik Devlet ve toplum düzeninin Atatürk'ün gösterdiği
yönde sağlam ve sağlıklı olarak görülmesi için 12 Eylül 1980'den bu yana büyük gayretler sarf edilmiş ve
yol aüınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri adına 12 Eylül Harekâtının başında ilan edilen hedeflere bir an önce
ulaşmak ve hür demokratik devlet düzenini sağlam ve sağlıklı olarak kurmak için Milli Güvenlik Konseyi,
Kurucu Meclis Teşkili Hakkındaki Kanunu kabul ederek yürürlüğe koymuştur. 29 Haziran 1981 'günlü ve
2485 Sayılı bu Kanunun başlangıç kısmında, 12 Eylül Harekâtının amacına uygun olarak şöyle denilmiştir;
«Türkiıye Cumhuriyeti Devletinin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bütünlüğü ve bölünmezliği ve
toplumun huzuru korunarak, milli dayanışma ve sosyal adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve
temel hürriyetlerden eşitlik ilkesine göre yararlanmasını ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak demokratik, lâik
hukuk devletinin kurulması için gereken hukuki düzenlemelerle Anayasayı, Siyasi Partiler ve Seçim Kanun
larını yapmak ve varlığı, genel seçimlerle kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilen göreve başl'ayımca
sona ermek üzere Kurucu Meclis kurulması kararlaştırılmıştır.^
Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı 'tarafından 12 Eylül Harekâtının başından iitibaren
çeşMi vesilelerle açıklanan program uyarınca yeni Anayasa hazırlanıp Halk Oyuna sunulacak ve yeni
Anayasa Türk Milletince tasvip edilen ihtiva ettiği intikal hükümlerine göre yürürlüğe girecektir^
'Millet tarafından tasvip edilecek Anayasanın ilkelerine uygun yeni partiler kanunu yürürlüğe konulup yeni
Siyasi Partilerin kurulmasına ve teşkilatlanmasına yetecek makul bir süre geçtikten sonra Kurucu Meclisin ka
bul ettiği Seçim Kanununa göre genel seçimler yapılacak ve Millet Meclisi toplanacaktır.
12 Eylül 198Ö tarihinden önce tek başına veya koalisyon halinde iktidarda bulunan yahut anamuhalefet
veya muhalefet partisi olarak faaliyet göstermiş olan partilerin yöneticilerine siyasi sorumluluk tevcihi uy
gun görülmemiş; ancak, bugüne kadar feshedilmeleri cihetine gidiimeyerek yalnızca büttün siyasi partilerin
siyasi faaliyetlerinin durdurulması ile yetinilmiştir.
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Parlamenter demokrasi hiç şüphe yok ki, siyasi partilerle gerçekleşen bir sistemidir. 1961 Anayasasının
56 ncı maddesinde de belirtildiği gibi, siyasî partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez un
surları olarak kalbul edilmektedir. Bundan dolayıdır ki, siyasi partiler rejimini benimsemiş her de
mokratik memlekette olduğu gibi milletlimizin kaderi, onun siyasi partilerinin filkir gücüne, görüş ve düşün
ce doğrultusuna ve yöneticilerinin ehliyet ve dürüstlük derecelerine kesin olarak bağlıdır.
Siyasi partiler, Devletin gücünü azaltan veya parçalayan, vatandaşları birbirine düşman cepheler hali
ne getiren kuruluşlar olamaz. Siyasi partiler, Anayasa ve Kanunlar çerçevesinlde Devlet işlerinin ve bütün
kamu faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesa, bütün vatandaşların huzur ve refaha kavuşması için program
ları istikametinde ancak meşru bir rekabet yapabilirle^
Çolk partili siyasi hayatımız boyunca çok kere yanlış bir demokrasi anlayışı yüzünden süregelmiş derin
ayrılıkları ve hatta bölünmeleri ortadan kaldırmak için,yeni Anayasadan sonra yeni bir siyasi partiler orta
mı yaratmak şarttır. Bu itibarla yeni Anayasa ile yeni partiler kanununun kabulünden sonra memleketin ih
tiyacına uıygun siyasi partiler rejimine göre yeni partilerin kurulup faaliyette bulunmalarına imlkân vermek,
geçmişin çekişmelerine değil, geleceğe dönük bir siyasi hayata elverişli ortam yaratmak ve Kurucu Meclis
çalışmalarını milli hedefler istikametinde ve hiçbir suretle gölgelemeden sürdürebilmek için, 12 Eylül 1980
tarihinde mevcut olup da faaliyetleri esasen durdurulmuş olan siyasi partilerin bütün teşkilatı, yardımcı teş
kilatı ile birlikte feslhi zaruri görülmüş ve bu nedenle kanun teklifi hazırlanmıştır.
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Siyasii Partilerin Feshine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 12 Eylül 1980 tarihine kadar kurulmuş olan ve faaliyetleri Milli Güvenlik Konseyinin
7 Numaralı Bildirisi ile yasaklanmış bulunan bütün Siyasi Partiler; tüm merkez, il, ilçe ve diğer şube teşki
latları, kadın ve gençlik kolları, temsilcilik, lokal ve diğer adlarla kurulan her türlü yardımcı kuruluş ve
yan organları ile birlikte feshedilmişlerdir.
MADDE 2. — Feshedilmiş bulunan; Siyasi Partilerin her türlü yardımcı kuruluş ve yan organlarının
para dahil taşınır ve taşınmaz bütün malları bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Hazineye geçer.
MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyet Devletinin Kurucusu Atatürk'ün düzenlediği vasiyetnameye göre,
maliki olduğu bütün para ve hisse senetleriyle Çankaya'daki taşınır ve taşınmaz mallarının,
o tarihte
mevcut tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisine belirttiği şartlarla tevdi ettiği idaresi görevi; bu Ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vasiyetname uyarınca tam ve noksansız olarak Devlet Başkanlığı Ge
nel Sekreterliğince .ifa olunur.
MADDE 4. — Siyasi Parti mallarının Hazineye intikaline ilişkin tasfiye işlemleri, en geç bir ay içinde
Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu
Bakanlıklarca yapılır.
MADDE 5. — 2325 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayyum tayin edilmiş olan Siyasi Partilerle ilgili
tasfiye işlemlerinde bu Kayyumlar da diğer görevlilerle müştereken görev ifa ederler.
Tasfiye işlemi biten Siyasi Partideki Kayyumun görevi kendiliğinden sona erer.
MADDE 6. — Milli Güvenlik Konseyi tarafından yeni bir kararla
değiştirilmedikçe 2 Haziran 1981
gün ve 52 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararında yer alan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
MADDDE 7. — 13 Temmuz 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler
yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanunu ile ek ve

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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