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Aramızda Paranın Lafı Olsun!

Hiç düşündünüz mü,
Siyasete harcanan paranın lafını edebilseydik,

Hayatımızda neler değişirdi?

ARAMIZDA PARANIN
LAFI OLSUN

Siyasetin nasıl ayakta kaldığı bizi ilgilendirmeli mi? Bir adayın banka hesabı seçim a�şi kadar 
görünür olsaydı, ona da bakar mıydık? Partilerin mali kaynakları da politikaları gibi bir yerlerde 
yazsaydı, açıp okur muyduk? Oyumuzu kullanırken tüm bunları hesaba katar mıydık? Bu 

bilgilere ulaşabilseydik, kararlarımız etkilenir miydi?

Siyasi partiler ve adaylar sesimiz olmaya taliplerse, ihtiyaçlarımızı iyi anlamaları gerekiyor. 
Vatandaşlar olarak biz de, sesimize en yakın sesi ararken, onları tanımaya ihtiyaç duyuyoruz. 
Kampanyalar yapılıyor; plan ve projeler anlatılıyor. Bütün bunlar için ise para gerekiyor. 
Peki para nereden geliyor? Bilmiyoruz. Siyaseti konuştuğumuz kadar, siyasete giden 
paranın lafını etmiyoruz. Çünkü, parayı konuşmaya başladığımızda nelerin değişeceğini belki 

de hiç düşünmedik!

Bir siyasi parti broşürlerini kimlerin parasıyla basar, seçim otobüsüne koyduğu benzini hangi 
kaynakla öder? Gerçekten ihtiyacını mı karşılar, yoksa lükse mi kaçar? Her aday eşit imkanlara 

mı sahiptir? Daha çok imkana sahip olmak, yarışta öne geçmeyi garanti eder mi?

Bu soruların cevaplarını bilirsek, partilerin ve adayların nasıl yarıştığını da biliriz. Seçimlerden 
önce veya sonra fark etmez; eşit ve adil koşullarda mı rekabet ediliyor; izleyebiliriz. Bir terslik 
varsa müdahale eder, aklımıza yatmayanı sorgularız. Çünkü verdiğimiz desteğin karşılığını 
sormak hakkımız. Siyasete kaynak aktaran kişi ya da grupların menfaatlerinin, bizim 

taleplerimizin önüne geçmediğinden emin oluruz.

Sesimiz olacakları seçmek için siyasetlerini bilmek yetmiyor; siyaset için kullandıkları para da 
bizi ilgilendiriyor. Siyasi partiler ve adaylar siyasete harcanan parayı konuşulur kılarsa, 
vatandaşlar olarak biz de bunun için daha çok talepkar olabiliriz. Konuşmaya başladıkça, 

karşılıklı olarak ihtiyaçlarımızı daha iyi anlar; siyaseti güçlendiririz.

Denge ve Denetleme Ağı olarak, “Aramızda Paranın Lafı Olsun!” Kampanyası ile, paranın 
konuşmadığı ama konuşulduğu güçlü bir siyaset için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz.
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Aramızda Paranın Lafı Olsun!

Bu ülkede çok az insan mührü basmadan önce oy verdiği siyasi partinin bütçesini, mali 
kaynaklarının nereden geldiğini, nerelere nasıl harcandığını merak eder.  Siyasi partinin lideri, 
vaatleri, ideolojisi, ailelerimizin, arkadaşlarımızın siyasi görüşü oy tercihimizde etkilidir. Siyasetin 
harcadığı para, bu paraların nerelerden geldiği ve bunların kamuoyuna tam olarak 
açıklanmamasının gündelik hayatımıza olan etkisini bilmediğimiz için böyle davranırız. Halbuki, 
demokratik ülkelerde siyasetin özellikle de kampanya dönemlerinde yapılan harcamaların 
kamuoyuna anında açıklanması yani şe�af olması, düzenli denetimlerin yapılması  asıldır. Bunun 
nedeni de seçilenlerin görev başına geldiklerinde kendilerine mali kaynak sağlayan kişi ya da 
grupların önceliklerine göre değil, seçmenlerin gündem, talep ve gereksinimlerine göre 
hareket etmelerini, politikalar üretmelerini garanti altına almaktır. Şe�a�ık aynı zamanda 
seçim kampanyaları döneminde tüm adayların adil ve eşit bir ortamda rekabet etmelerini de 

sağlar.  Bu tür bir rekabet ortamı elbette ki ülke demokrasisi açısından vazgeçilmezdir.

Denge ve Denetleme Ağı olarak siyasetin demokratikleşmesi için siyasi parti gelir ve 
harcamalarının şe�a�ığının sağlanması, vatandaşların da bunun için talepte bulunmalarının 
önemli bir adım olduğu düşüncesindeyiz.  Aramızda Paranın Lafı Olsun sloganıyla yola çıktığımız 
kampanyamızda siyasi partileri kampanya dönemlerinde gönüllü olarak uygulamaları için 
somut adımlar atma çağrısında bulunurken, vatandaşların da şe�a�ık çağrısını daha güçlü 

seslendirmeleri için yerelden çalışmalar yapacağız. 

Bugüne kadar siyasi partilerin bütçe ve harcamaları, özellikle de seçim döneminde yapılan 
harcamalara ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin bir çok çalışma yapıldı. Ancak uygulamada var 
olan durumu anlatan, bir araya getiren bir çalışma yapılmadı. Siyasette farklı görüş ve partilerden 
gelen  ve siyasetin �nansmanı ile bağlantılı olan çok farklı sektörlerden temsilcilerle birebir 
görüşmeler sonucunda siyasetin kaynak ve harcamaları konusunda var olan uygulamaları ilk 
ağızdan dinledik. Tüm bu deneyimleri var olan durumu anlatmak ve hangi alanlarda düzenleme 

yapılması gerektiğini ortaya koyacağımız bir raporu da tamamlıyoruz. 

Gerek yerelde yapacağımız çalışmalar gerekse de raporlarımız doğrultusunda ortaya çıkacak 
durum ve önerilerin sonucunda yeni Meclis göreve başlamadan önce siyasetin ve seçim 
kampanyası �nansmanının şe�a�ığının sağlanması için farklı kesimlerin üzerinde uzlaşacağı 
yeni bir mevzuat için çalışmalar yapacağız. Yeni yasama döneminde bu taleplerimizin takipçisi 

olacağız.  

Verdiğimiz oyların gerçek anlamda bizi temsil etmesini, siyasetin bizim derdimizi dert etmesini 
istiyorsak, siyasetin kaynakları ve harcamalarına sırtımızı dönemeyiz. Bu seçimlerle birlikte artık 

“Aramızda Paranın Lafı Olsun”. 

Siyasetin ve Seçim Kampanyasının Finansmanının Şe�a�ığı Kampanyası


