Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi
Denge ve Denetleme Ağı Olarak
3 Çağrımız:

1 Denge ve Denetleme Agı olarak,
yeni anayasanın toplumun
bütün kesimlerini yansıtarak
katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde
yapılması için, bütün siyasi
partilerden kararlılık
göstermelerini istedik. Bütün
siyasi partileri, anayasa yapım
sürecinde katılım esasları
uygulamaya çagırdık.

2 Ruhunu ve gücünü denge ve

denetleme sistemininden alan
bir anayasanın yapılacagına dair
siyasi partilerden taahhüt istedik.

finansmanının
3 Siyasetin
şeffaflığı alanında yeni bir

mevzuat üzerine çalışacaklarına
dair bizlere söz vermelerini
istedik.
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Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi
AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin seçim beyannamelerinin
hepsinde demokrasinin gelişmesi için yeni bir anayasaya
ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda bu
anayasanın en geniş mutabakatla ve demokratik
yöntemlerle hazırlanması ve geniş toplumsal kesimlerce
de kabul edilmesi gerektiğine dair genel bir uzlaşı
vardır.
Çağrılarımızdan biri, denge ve denetleme sisteminin hakim
olduğu bir anayasanın yapılmasıydı. AK Parti, yasama ve
yürütmenin müstakil olarak etkin olduğu, demokratik
denge ve kontrol mekanizmalarının öngörüldüğü yeni bir
siyasal sistem kurulması gerektiğini belirtmiştir. CHP,
dengelenmiş ve denetlenmiş bir demokrasinin, ancak
siyasal çoğulculuk ve kurumsal özerklik sayesinde mümkün
olabileceğini belirtmiş, denge denetleme mekanizmalarının
vazgeçilmez bir unsuru olan örgütlü toplumu
güçlendireceklerinin taahhütünü vermiştir. Aynı zamanda
bir ülkede demokrasinin kökleşebilmesi için, siyasi iktidarın
güçlü bir sivil toplum tarafından denetlenmesi ve
dengelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Diğer iki parti,
denge ve denetleme ifadesini kullanmamışlardır ancak MHP,
kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapmış, HDP ise demokratik
bir anayasanın altını çizmiştir.
Siyasetin finansmanının şeffaflığına ilişkin AK Parti, CHP,
MHP ve HDP siyasetin finansmanının şeffaflığı konusuna
ilişki belli adımlar atacaklarını taahhüt etmişlerdir. AK Parti
şeffaflık paketini hayata geçireceğini, milletvekili ve belediye
başkan adaylarına yapılacaknakdi yardımların, kendi
adlarına açılmış seçim hesaplarınayatırılacağını; mal
bildirimlerinin, bağış miktarlarının ve partilerin seçim
bilançolarıyla kalemlerinin, kamuoyuyla paylaşılacağını
beyan etmiştir. Aynı zamanda seçim harcamalarının
denetiminin yapılarak, sonuçların elektronik ortamda ilan
edileceğini duyurmuştur.CHP adil rekabeti engelleyen
harcamalara kısıtlamalar getirerek, yerel yönetimlerin elde
ettiği gelirler ve yaptığı harcamaları halkın denetimine açık
hale getireceklerini beyan etmiştir. Bununla birlikte, seçim
ihlallerine etkin yaptırımlar getireceğini ve kamu
kaynaklarının
kullanılmasını
engelleyeceklerini
duyurmuştur. MHP, siyasî partilerin ve parti yönetici ve
adaylarının gelir kaynaklarının veseçim harcamalarının
denetim altına alınarak kamuoyunun bilgisine sunulacağını,
bağış üst sınırının yükseltileceğini ve belli tutarın üzerindeki
bağışların kamuoyuna açıklanması esasını getireceklerini
duyurmuştur. HDP ise siyasi partilere yapılan hazine
yardımının, seçime girme yeterliliğine sahip bütün partilere
oyları oranında eşit olarak dağıtılacağını beyan etmiştir.
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