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KRİTERLER:

AK PARTİ

CHP
-“ Genel seçimlerde barajın % 5’i
geçmemesini sağlayacağız.”

Siyasi partilerin örgütlenme ve etkin kampanyalar
yürütmelerini sağlayacak
adil bir rekabet ortamı
garanti altına alınmalıdır.

Farklı gelir seviyesine
sahip, toplumun farklı
kesimlerini temsil eden
kişilerin siyasete katılımını özendirecek örgütsel
bir yapı tasarlanmalıdır.
Mali koşullar, farklı gelire
sahip kesimlerin siyasete
katılımının önünü kesmemelidir.

”-“Partiler arası adil rekabeti güvence altına alacağız.”
- “Siyasetin finansmanını şeffaflaştırarak, adil rekabeti engelleyen harcamalara kısıtlamalar
getireceğiz.”
-“Seçimlerde, kamu kaynaklarının iktidar partisi lehine sonuç
doğuracak biçimde kullanılmasını önleyeceğiz.”
-“ Maddi gücü olmayan yurttaşların demokrasi yarışının dışında
kalmasını engelleyeceğiz.”

MHP

HDP
-“Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilecek, tabanın, seçmenlerin, üyelerin kararlara doğrudan katılabildiği düzenlemeler
yapılacak. Partilere üye olma ve
üyelikten ayrılma kolaylaştırılacak.”
-“ Siyasi partilere yapılan hazine
yardımı seçime girme yeterliliğine sahip bütün partilere oyları
oranında eşit olarak dağıtılacak.”
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-“Kamuoyuyla paylaştığımız
şeffaflık paketini süratle
hayata geçireceğiz.”
-“AK Parti olarak önümüzdeki
dönemde uygulamaya
koyacağımız “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı”mızla kayıt dışı
ekonominin GSYH’ya
oranının ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam
Kayıtdışı ekonomi, çıkar
ilişkileri ve siyasetin
finansmanı; birbirini
etkileyen, çok boyutlu ve
çözümü zor sorunların
başında gelmektedir. Bu
sorunların çözümü bir
bütün halinde ele alınmalıdır.

oranının beşer puan azaltılmasını hedeflemekteyiz.”
-“Saydamlığın artırılması ve rekabetin sağlanması
amacıyla, bütün ihale sonuçlarını yayımlama sürecini
iyileştireceğiz.”

-“ Yerel yönetimler başta olmak
üzere tüm kamu kuruluşlarının,
kendileri ile doğrudan veya
dolaylı çıkar ilişkisi olan özel ve
tüzel kişilerden bağış almalarını
yasaklayacağız.”

-“ Kayıtdışı ekonomiyi kayıt
altına alınacak ve vergi adaleti
sağlanacak.”
-“ Kayıtdışı işçi istihdamına yol
açan mevzuat, maliyet, denetim yetersizliği, bürokrasi gibi
hususlarda alınacak tedbirlerle
kayıtlılık özendirilecek,

-“Kamu ihaleleri toplumsal
denetime açılacak, toplumun
kaynaklarının yolsuzluk ekonomisine akışı durdurulacak.”
-“Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenecek, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacak.”

kaçak yabancı işçi istihdamını
önlemeye dönük uygulamalar
etkin hale getirilecektir.”
-“ Örgütsüzlüğü, güvencesiz
çalışmayı, kayıtdışılığı ve kuralsızlığı tetikleyen,
insan onuruna yaraşır düzgün
iş tanımını yok sayan, çalışma
hayatının dengelerini bozan işçi
çalıştırma düzenine son verilecektir.”
-“ Kayıtdışı işçi istihdamına yol
açan mevzuat, maliyet, denetim yetersizliği, bürokrasi gibi
hususlarda alınacak tedbirlerle
kayıtlılık özendirilecektir.
Prim teşvikleri kayıtlı istihdamı
arttıracak şekilde düzenlenecektir.”
-“ Kamu görevinden ayrılanların yapamayacakları işler
yeniden belirlenerek, kamu
kaynaklarının kaybına neden
olacak çıkar ilişkilerine girmeleri
önlenecektir.”
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-“Mal bildirimlerinin şeffaf olma- -“Siyasetin finansmanı şeffaflaştırılacaktır.”
sını sağlayacağız.”
-“Milletvekili ve belediye başkan
adaylarına yapılacak

Farklı çıkar gruplarının
siyaseti yönlendirmesinin önüne geçmek için,
siyasetin mali kaynakları çeşitlendirilmelidir.
Siyasi partilerin özellikle
gelirlerinin büyük bir
kısmını olusturan Hazine
yardımları ve bağışları
nereye harcadıkları, özel
kişilerden alınan bağış
miktarlarının ne kadar
oldugu kamuya açık
hale getirilmelidir.

nakdi yardımların, kendi adlarına açılmış seçim hesaplarına
yatırılmasını ve şeffaflığı sağlayacağız.”

-“ Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasî partilerin merkez yönetimlerinde, il ve ilçe
teşkilâtında görevli başkan ve
yönetim kurulu üyelerinin görev
öncesi ve görev sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanması sağlanacaktır.”
-“ Siyasi partilere yapılabilecek
bağışların üst sınırı yükseltilecek, ancak belli tutarın üzerindeki bağışların kamuoyuna açıklanması esası getirilecektir.”

-“Seçim sonuçlarının ilan edilmesinden sonra, siyasi
partilerin seçim bilançolarının
elektronik ortamda ilan

-“ Anayasa Mahkemesinin, siyasi
partiler hakkında Sayıştay aracılığıyla yaptıracağı denetimlere
ilişkin raporları ile bütçe ve kesin hesap raporları kamuoyuna
açıklanacaktır.”

edilmesini sağlayacağız. Partilerin bu konuda aldığı yardımın
nerede kullandığının açık ve
berrak olmasını sağlayacağız.”
-“Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının
şeffaflaştırılmasına yönelik
Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanununda değişiklikler yapacağız.”

Toplumda demokrasi
bilincinin oluşmasında
başlıca unsur olan siyasi
partilerin, öncelikle kendi
iç örgütlenmelerinde
demokratik bir yapının
olusması sağlanmalıdır.

-“ Siyasi Partiler Yasası’nı parti
içi demokrasiyi güçlendirecek
şekilde değiştireceğiz.”
-“ Siyasi partilerde üyelerin haklarını güçlendirileceğiz.”

-“Siyasi partiler ve seçim kanunları gözden geçirilerek siyasette
demokratik ilke ve standartların
hâkim olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.”
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Şeffaflığı sağlayacak etkin
mali denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.
Bu konu, hesap verebilirlik ilkesi uyarınca, parti içi
denetimlerde de düzenlenmelidir
Bağımsız ve etkin
denetim organının,
yasaların ihlal edilmesi
durumunda, kampanya
dönemleri başta olmak
üzere anında müdahale
edebilmesi sağlanmalı;
kamuoyu hızlıca bilgilendirilmelidir.

-“Siyasi partilere yapılan bağış
miktarının, elektronik
ortamda ilan edilmesini ve seçim hesaplarıyla yapılan

-“ Şeffaflık ilkesini sağlamak
amacıyla, yerel yönetimlerin
elde ettiği gelirler ve yaptığı
harcamalar halkın denetimine
açık hale getirilecektir.”

harcamaların denetiminin yapılmasını ve sonuçlarının

-“ Siyasî partiler ile parti yönetici
ve adaylarının gelir kaynaklarının ve seçim harcamalarının
denetim altına alınarak kamuoyunun bilgisine sunulması
sağlanacaktır.”

elektronik ortamda ilan edilmesini sağlayacağız.”
-“ Seçimlerde sandıkların ve
verilerin güvenliğini sağlayacak
tarafsız ve bağımsız mekanizmaları kuracağız.”
-” Seçim yolsuzluklarının etkin
şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız.”

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi | 3. Talebimiz: Şeffaf Finansman, Güçlü Siyaset

0312 447 0677

0312 447 3265

iletisim@birarada.org

4

