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Siyasi partilerin demokratik siyasal sistemlerin vazgeçilmez unsurları olduğu 
yolundaki evrensel kabul, 1961 ve 1982 Anayasalarında da vurgulanmaktadır. 
Ancak siyasi partilerin finansmanı sorunu, dönemsel olarak çeşitli sebeplerle 
gündeme gelişler dışında, akademik alanda da siyasi alanda da yeterince ilgi gör-
memektedir. Oysa ki siyasi partilerin varlığı kadar finansmanı ve mali denetimi 
de demokratik sistemin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir. Özellikle seçimlerin 
adil ve eşit rekabet koşullarında yürütülmesi ve siyasete olan güvenin artırılması 
doğrudan finansman sorunu ile ilgilidir.

Finansman sorunu devlet yardımı, gelir ve giderlere ilişkin sınırlamalar ve 
düzenlemeler ile mali denetim olarak üç başlıkta ele alınmaktadır. Bu çalışmada 
bu üç sorun alanı öncelikle Batı demokrasilerinde incelenmiş, oradaki düzenle-
meler ve uygulamalar değerlendirilmiştir. Sonrasında ise Türkiye’de bu konulara 
ilişkin Anayasal ve yasal düzenlemeler ve uygulamalar gözden geçirilmiş, tartış-
malı ve sorunlu alanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında karşılaştır-
malı örneklerden de yararlanarak, seçimlerin adil koşullarda yürütülmesi, yol-
suzlukların önlenmesi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve siyasete güvenin artırılması 
ilkeleri doğrultusunda öneriler getirilmiştir.     

ÖZET

Siyasi partilerin 
varlığı kadar 
finansmanı ve 
mali denetimi 
de demokratik 
sistemin sağlıklı 
işleyişi açısından 
önemlidir. 
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GİRİŞ
Siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vaz-
geçilmez unsurları oldukları, hem 1961 hem de 
1982 Anayasalarında ifade edilmektedir. Ancak 
bu tespit, sadece bizim Anayasalarımıza özgü 
değildir. Uzunca bir zamandır siyasi partiler, 
demokratik rejimlerin zorunlu unsurları olarak 
kabul edilmektedir. Hatta günümüz demokrasi-
lerinde partilerin sadece varlığı değil, örgütlenme 
özgürlüğü ve iktidar için eşit rekabet şartlarına 
sahip olmaları, demokratik bir rejim için vaz-
geçilmez niteliklerdir. Siyasi partiler, toplumun 
geniş kesimlerinin artan siyasal katılım ihtiyaç-
larından doğmuşlar ve bu katılmanın daha da 
genişlemesine katkıda bulunmuşlardır. Partiler, 
toplumsal talepleri toplar, sistematik hale getirir 
ve bir bütün halinde devlete taşıyarak toplum 
ile devlet arasında aracılık yaparlar. Toplumdaki 
dağınık düşünce, görüş ve eğilimlere açıklık ka-
zandırıp birleştirir, böylece ulusal iradeyi ortaya 
çıkarır ve ulusal egemenliği hayata geçirirler. Si-
yasete ilgi duyan yetenekli bireyleri ortaya çıka-
rıp, eğitip, devlet yönetimine hazırlayarak siyasi 
kadroları yetiştirir ve devşirirler.1 

1. Siyasi partilerin işlevleri için bkz. Ergun Özbudun, Siyasal Par-
tiler, (Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara: 1974) s.91-111.

Halkın yönetimi olarak idealize edilen de-
mokrasilerde, halkın homojen bir yapı arz etme-
yen, çeşitli açılardan farklılaşmış ve bölünmüş 
gerçekliğine uygun bir siyasal hayatın varlığı ge-
reklidir. Halkı temsil edecek olan demokratik si-
yaset, toplumsal çeşitliliğe paralel olmalıdır. De-
mokrasinin gerektirdiği siyasi çoğulculuk, farklı 
tercihlere, dünya görüşlerine, programlara ve çı-
karlara sahip olan çeşitli kişi ve grupların özgürce 
örgütlenip iktidar için mücadele edebilmelerini 
ifade eder. Siyasi çoğulculuk, yarışmacı bir siyaset 
ve çok partili siyasal hayat ile mümkündür. Sonuç 
olarak partiler, halkın siyasal hayata katılımının 
araçları olduğu kadar, çoğulcu siyasetin zorunlu 
unsurları ve güvenceleri haline gelmişlerdir.2

Siyasi partilerin vazgeçilmezliği, demokrasi-
nin bir diğer gereği olan serbest seçimler için de 
geçerlidir. Etkin siyasi karar mekanizmalarının 
düzenli aralıklarla yapılan serbest seçimlerle be-
lirlenmesi ilkesinin anlam ifade edebilmesi için, 
toplumun birden çok alternatif arasından tercih 
yapabilme imkânının bulunması gereklidir. Aksi 
takdirde, bu seçimlerin hiçbir demokratik değeri 
olmayacaktır. İşte topluma bu alternatifleri parti-
ler sunmakta ve seçimleri işlevselleştirmektedirler. 
Geniş ve karmaşık bir toplumda partilerin aracılığı 
olmaksızın seçmenin çeşitli alternatifler arasından 
serbest bir seçme yapabilmesi çok zor olacaktır. 
Günümüzde seçmenler adaylardan ziyade partile-
re oy vermektedirler. Seçmen, partiler tarafından 
sunulan programlar arasında seçme yapma im-
kânına sahip olmakta ve hangi partiye oy verirse, 
hangi programın uygulanacağını bilebilmektedir. 
Bu sayede partiler halkın özlemleri ile devlet yöne-
timi arasında bir köprü vazifesi görmektedir.3 

Siyasi partilerin, demokratik bir rejimdeki 
önemi ve işlevleri, finansman probleminin öne-
mini de ortaya çıkarmaktadır. Bunun dışında 
parti finansmanının önemine işaret eden ve hu-

2. Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukuku, (Orion Yayınevi, Ankara: 
2005) s.124-125.

3. Ergun Özbudun, Anayasa Hukuku, (Yetkin Yayınları, Ankara: 
2013) s.92.
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kuksal düzenlemelere konu olmasına neden olan 
üç boyutu vardır. Bunlardan birincisi, artık siyasi 
partilerin finansmanı, sadece özel birtakım ku-
ruluşların finansmanı değildir. Seçimlerde aday-
ların ve programların seçmene tanıtılması işini, 
neredeyse tamamen siyasi partiler yürütmektedir. 
Bu açıdan siyasi partiler, seçimin finansmanını, 
dolayısıyla demokrasinin de finansmanını sağla-
maktadır. Bu sebeple, siyasi partilerin finansmanı 
konusundaki düzenlemeler, bir ülkedeki demok-
rasinin düzeyi ve kalitesi ile ilgilidir. 

Konunun önemine işaret eden ikinci bo-
yutu, demokrasilerde siyasi partilerin varlığının 
yeterli olmadığı, aynı zamanda serbestçe ör-
gütlenip, iktidar için eşit ve adil şartlarda reka-
bet edebilmeleri gereğidir. Partiler arasında eşit 
şartlarda rekabet ortamının sağlanabilmesinin 
en önemli koşullarından bir tanesi de, siyasi 
partilerin finansman kaynakları ve bu konudaki 
düzenlemelerle ilişkilidir. Siyasi partilerin seçim 
dönemlerinde adayların ve programların seçme-
ne tanıtılması amacıyla ve genel olarak kampan-
ya süresince yaptıkları giderler yanında, iki seçim 
dönemi arasında siyasi etkinliklerin sürdürülmesi 
de önemli bir finansman sorunu doğurmaktadır. 

Üçüncü boyutu ise, siyasi partilerin karıştık-
ları yolsuzlukların gelişmiş demokrasilerde dahi, 
ciddi bir sorun olarak varlığını devam ettirmesi-
dir. Alınan birçok tedbire ve denetim mekaniz-
malarına karşın, hala siyasi partiler, yolsuzlukla-
rın önemli kaynaklarından birisidir. Gerçekten 
de siyasi parti finansmanına yönelik hukuksal 
düzenlemelerin ve denetim mekanizmalarının 
hemen hepsinin tetikleyicisi, partilerin karış-
tıkları bir skandal olmuştur.4 Siyasi partilerin 
finansmanı alanında çeşitli şekillerde yolsuzluk-
larla karşılaşılmakta ve bunlar gelişmiş/azgelişmiş 
demokrasi farkı olmaksızın tüm dünyada yaygın 
bir şekilde gerçekleşmektedir. 

4. Siyasi partilerin karıştıkları ve tüm dünyada karşılaşılan yaygın 
yolsuzluk türleri ve bilinen örnekleri için bkz. Michael Pinto-Duc-
hisky, “Financing Politics: A Global View”, Journal of Democracy, c. 
13, no.4 (2002), s.71-72. 

GENEL OLARAK 
SİYASİ PARTİLERİN 
FİNANSMANI SORUNU
Günümüzde tüm ülke çapında seçim kampan-
yaları düzenleyen siyasi partilerin harcamaları-
nın çok yüksek miktarlara ulaştığını söylemek 
mümkündür. Sürekliliği ve düzenliliği sağlana-
mamış üye aidatlarının ve bağışların, partilerin 
seçim kampanyalarını finanse etmesi bir tarafa, 
seçim dönemleri arasındaki günlük giderlerini 
bile karşılayamayacağı açıktır. Bu sebeple, par-
tiler kendi öz kaynaklarının yanı sıra, farklı mali 
kaynaklara yönelmektedirler. Devlet yardımla-
rının yaygınlaşmaya başladığı 1970’lerde par-
tilerin üye aidatları dışındaki gelir kaynakları; 
özel sektör, sendikalar ve yüksek miktarlı bağış 
sahiplerince yapılan mali desteklerdi.5 Günü-
müzde partilerin gelir kaynaklarının daha da çe-
şitlendiğini söyleyebiliriz. Bunların başlıcalarını 
şu şekilde sıralayabiliriz:6

•	 Birçok ülkede, partilerin gelirlerinin ciddi 
bir kısmını oluşturan kamusal destekler, 

•	 Partilerin malvarlıklarından elde ettikleri 
gelirler. Girişimlerinden gelen kârlar, kira 
gelirleri ve mevduat faizleri, 

•	 İşçi ve işveren sendikaları gibi çıkar ve baskı 
gruplarının partilere yaptıkları bağışlar,

•	 Üye sayısı çok olan ve kitle partisi niteliğini 
koruyan partilerdeki üyelik aidatları, 

•	 Parti bayrağı, rozeti ve benzeri tanıtıcı ürün-
lerin satışı ile parti örgütlerinin düzenlediği 
balo ve konser faaliyetleri ile parti yayınla-
rından elde edilen gelirler,

•	 Birçok ülkede yasaklanmış olmakla beraber, 
yabancı devletler ya da uluslararası kuruluş-
ların, kendi politikalarını desteklemek üzere 
yaptıkları mali yardımlardır.

5. Ömer Faruk Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Des-
teği, Bağışlar ve Seçim Giderlerinin Sınırlandırılması”, Siyasi Parti-
lerde Reform, (TESEV Yayınları, İstanbul: 2000) s.137.

6. Peter Burnell, “Introduction: Money and Politics in Emerging 
Democracies”, Funding Democratization içinde, der. Peter Burnell ve 
Alan Ware, (Manchester University Press, Manchester:1998) s.11-12.
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Günümüzde siyasi partilerin gelir kaynak-
larının sayısının ve türünün artmasının yanın-
da, siyaset ve ekonomi ilişkisinin gittikçe kar-
maşıklaşması ve siyasi partilerin bu konulardaki 
güvenilirliğini sarsacak skandalların tüm çaba-
lara rağmen sonlandırılamaması, birtakım re-
formların yapılmasını zorunlu kılmıştır. Siyase-
tin finansmanı konusunda bu sebeplerle yapılan 
yasal düzenlemeler üç temel ilkeyi gerçekleştir-
meyi amaçlamaktadır: 

Birincisi, siyasi partilere seçmenler ile ilişki 
kurabilmelerini mümkün kılacak düzeyde mali 
desteğin sağlanması. Siyasi partilerin mali kaynak-
larını geliştirmeye yönelik faaliyetlerinin temel 
amacı, geniş seçmen kitleleri ile iletişim kurabil-
mektir. Bir ülkedeki çoğu siyasi partinin seçmenle 
arasında bu tür bir ilişkiyi geliştirememesi, o ülke-
deki rejimin istikrarını da zayıflatacaktır.7 

İkincisi, gelir elde etmenin, partilerin te-
mel uğraş alanı haline getirilmemesi. Partilerin 
gelir elde etme çabalarındaki hukuka aykırılık-
lar ya da usulsüzlükler partileri topluma yaban-
cılaştırabileceği gibi; partilerin rekabetçi seçim 
ortamlarında gelir artırma çabaları, onları farklı 
düşünce ve grupların çıkarlarını birleştirip top-
layan araçlar olmaktan çıkarıp, ekonomik yön-
den güçlü kişilere ya da çıkar gruplarına bağımlı 
hale getirebilecektir.8

Üçüncüsü ise, siyasi partilere, özel çıkar 
grupları ile ilişkisinde asgari bir bağımsızlık ve 
özerklik sağlanması. Çıkar gruplarının yardımla-
rını belli amaçlar çerçevesinde yaptıklarına şüphe 
yoktur. Ancak siyasi partilerin kendi programları 
çerçevesinde belirlediği, bütün milletin ve ülke-
nin çıkarları ile bağış sahiplerinin çıkarları ara-
sında bir denge kurmasını sağlayacak özerkliğe ve 
bağımsızlığa sahip olması da sağlanmalıdır. 

Bu noktada cevaplandırılması gereken soru, 
bu ilkelerin hangi araçlarla gerçekleştirileceğidir. 
Bu soruya Batı demokrasilerinde verilen cevaplar; 

7. Alan Ware, “Conclusion”, Funding Democratization içinde, der. 
Peter Burnell ve Alan Ware , s.229.

8. Ware,“Conclusion”, s.230.

kamusal destekler ile giderler ve gelirlere ilişkin 
sınırlamalardır. Siyasi partilere sağlanan kamusal 
destekler, partileri özel çıkar gruplarının aşırı et-
kisinden kurtarabileceği gibi, gelir elde etme uğ-
raşısını hafifletecek ve partilerin gelir kaynakları 
arasındaki muhtemel dengesizlikleri de yumuşa-
tacaktır. Böylece kamusal desteklerin, yukarıda 
belirttiğimiz üç amacı da destekleyeceğini söyle-
yebiliriz. Giderler ve gelirler üzerindeki sınırlama-
lar ve kamuoyuna beyan zorunlulukları, partilerin 
mali kaynaklarının denetlenmesine ve belirttiği-
miz ikinci ve üçüncü amaca yöneliktir. Ayrıca 
mümkün olduğu takdirde, partilerin parasız sağ-
layabilecekleri birtakım mal ve hizmetleri satın al-
malarının yasaklanması veya sınırlandırılması ile 
her üç amacın gerçekleştirilmesi beklenmektedir.9

Son olarak belirtmek gerekir ki, siyasetin 
finansmanı her ülkenin kendi siyasal tarihi, de-
mokrasi kültürü ve siyasi kurumlarına göre şe-
killenmekte ve farklılaşmaktadır. Bu konuda ya-
pılacak inceleme ya da hukuksal düzenlemeler, 
devletin biçimini (üniter ya da federal), siyasal 
rejimini, hükümet sistemini, seçim sistemini ve 
diğer siyasal değişkenleri göz önünde bulundur-
mak zorundadır. Genel olarak siyasetin finans-
manı konusundaki farklılaşmadaki en önemli 
etken, ülkedeki seçim sisteminin tek isimli (dar 
bölge) ya da çok isimli (geniş bölge-listeli) olma-
sındadır. Tek isimli seçim sisteminin uygulandığı 
ve bu sebeple adayların kişiliklerinin öne çıktığı 
ülkelerde, siyasetin finansmanı daha çok seçim 
kampanyalarının finansmanı olarak algılanmakta 
ve partiler adayların gerisinde kalmaktadır. Buna 
bağlı olarak da, siyasetin finansmanı başlığında 
kampanya harcamalarının sınırlandırılması ile 
bağışların şeffaf hale getirilmesi ve sınırlandırıl-
ması gibi konular esas alınmaktadır. Buna kar-
şılık, çok isimli seçim sisteminin uygulandığı ve 
adaylardan ziyade parti odaklı bir seçim yarışının 
olduğu ülkelerde ise, siyasetin finansmanı seçim 
kampanyalarının finansmanını aşmakta ve seçim 

9. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği”, s.138.
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dönemleri dışında da siyasi partilerin finansmanı 
sorununu kapsamaktadır. Bu ülkelerde siyasetin 
finansmanı sorununun merkezini, devlet yardım-
ları başta olmak üzere, siyasi partilerin gelir ve gi-
derleri ile ilgili çeşitli meseleler işgal etmektedir.

SİYASİ PARTİLERİN 
FİNANSMANI 
SORUNUNUN ÜÇ BOYUTU
Kamusal desteklerin ortaya çıkmaya başladığı 20. 
yüzyılın ortalarına kadar, siyasi partiler neredeyse 
gelirlerinin tamamını üye aidatları ve bağışlardan 
sağlamaktaydı. Ancak birçok Batı ülkesinde siya-
si partilere sağlanan kamusal destekler, hem parti 
gelirleri içerisindeki büyüklüğü hem de etrafında 
oluşan tartışmalar itibariyle bu iki tür gelir kay-
nağını geride bırakmıştır. Bu sebeple, bu çalış-
mada, öncelikle tartışmaların yoğunlaştığı devlet 
yardımları konusu, daha sonra da parti gelirleri 
ve giderlerine ilişkin düzenlemeler ve partilerin 
mali denetimi incelenecektir.

Devlet Yardımları
Siyasi partilerin demokratik rejimler için önemi 
ve işlevleri, partilere yapılacak kamusal destek-
ler için itirazı güç bir siyasal zemin hazırlamıştır. 
Çünkü partilere yapılan kamusal desteklerin, 
aynı zamanda seçimleri ve demokrasiyi finan-
se ettiği kabul edilmeye başlanmıştır. Bunun 
yanında, 1960 ve 1970’li yıllarda siyasi parti-
lerin üye sayılarının azalmasına bağlı olarak 
gönüllü çalışanların ve üye aidatlarının azal-
dığı; buna karşılık, radyo-televizyon gibi yeni 
gelişen kampanya teknikleri ile maliyetlerinin 
arttığı görülmüştür.10 Bu şekilde partilerin ciddi 
bir finansman sorunu ile karşılaşması, kamusal 
desteklerin kolayca ve hızlı bir şekilde uygulama 
alanı bulmasını sağlamıştır.

10. Peter Mair, “Party Organizations: From Civil Society to the 
State”,How Parties Organize içinde, der. Richard E. Katz ve Peter 
Mair, (Sage Publications, London:1994) s.5.

Siyasi partilere doğrudan devlet yardımları 
20. yüzyılın ikinci yarısında başlamış ve son çey-
reğinde Batı demokrasilerinin çoğunluğunda uy-
gulama imkânı bulmuştur. Buna karşılık, ücretsiz 
posta hizmetleri ya da radyo-televizyon yayınları 
gibi dolaylı kamusal destekler 20. yüzyılın ilk yarı-
sında görülmekteydi.11 Devlet hazinesinden siyasi 
partilere doğrudan devlet yardımlarının öncüsü 
olan ülkeler; Kosta Rika (1954), Arjantin (1955) 
ve Batı Almanya’dır(1959). Sonrasında çoğu Batı 
demokrasileri, bu tür düzenlemelere yer vermiştir. 
İlerleyen yıllarda partilere devlet yardımı uygula-
malarının ulusal ölçekle sınırlı kalmadığını, böl-
gesel ve yerel düzeyde ve hatta ulusalüstü düzeyde 
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yapılan yar-
dımlara rastlandığını söyleyebiliriz. 

Günümüzde siyasi partilerin kamusal fi-
nansmanı, demokratik ülkeler için doğal bir uy-
gulama halini almıştır. Toplam 111 ülke üzerinde 
yapılan bir araştırmaya göre bu ülkelerin 65’inde 
(yüzde 59) siyasi partilere yönelik kamusal des-
tekler söz konusudur.12 Bunun yanında, 52 de-

11. Susan Scarrow, “Party subsidies and the freezing of party com-
petition: Do cartel mecanisms work?”,West European Politics, c. 29, 
no.4 (2006) s.621.

12. Maja Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regu-
lations”, Funding of Political Parties and Election Campaigns içinde, 
der. Austin Reginald ve Maja Tjernström (International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, Stockholm:2003) s.209-214. 
Aynı kaynağa göre, bu çalışmada incelenen ülkeler içerisinde yer 
almayan Türkiye, Yunanistan, Güney Kore, Endonezya ve Slovenya 
gibi 18 ülkede de partilere doğrudan devlet yardımları yapılmaktadır. 
Bu durumda toplam 129 ülke içerisinde 83 ülkede, araştırma konusu 
ülkelerin yüzde 64’ünde siyasi partilerin yararlandığı devlet yardım-
ları vardır. 104 ülke üzerinde yapılan başka bir araştırmaya göre ise, 
doğrudan kamusal desteklere yer veren ülkelerin oranı yüzde 59’dur. 
Bkz., Pinto-Duchinsky, “Financing Politics: A Global View”, Journal 
of Democracy, c. 13, no. 4 (Ekim 2002), s.75-76.

Partilere yapılan kamusal desteklerin, aynı 
zamanda seçimleri ve demokrasiyi finanse 
ettiği kabul edilmeye başlamıştır.
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mokratik ülke üzerinde yapılan bir başka araştır-
maya göre, 39 ülkede (yüzde 75) siyasi partilere 
devlet yardımları yapılmaktadır.13 Bu oran, “yer-
leşik demokrasi” olarak kabul edilen 22 ülkede 
yüzde 77 olarak tespit edilmiştir. Avrupa’da İn-
giltere ve İrlanda dışında neredeyse tüm ülkeler-
de siyasi partilere devlet yardımı yapılmaktadır. 
Sonuç olarak, siyasetin kamusal finansmanı yeni 
olmakla beraber, hızlı bir şekilde ve geniş bir coğ-
rafyada kabul görmüş ve yerleşmiş bir uygulama 
halini almıştır.

Devlet yardımları konusunda batı demokra-
silerinde belirginleşmiş iki tutumdan bahsedile-
bilir: Anglo-Sakson uygulaması, partilerin seçim 
harcamalarına bir sınır koymak suretiyle seçim-
lerdeki rekabet şartlarını korumayı amaçladığın-
dan, genellikle doğrudan devlet yardımları ya hiç 
yoktur ya da sınırlı düzeyde kalmaktadır. Kıta 
Avrupası geleneğinde ise, partilerin karıştığı yol-
suzluk ve rüşvet türü uygulamaların önüne geç-
mek amacıyla, partilere yapılan devlet yardımları 
hayli yaygındır. Latin Amerika, Doğu Avrupa ve 
Balkan ülkelerinin, Kıta Avrupası geleneğinin et-
kisinde olduğunu söyleyebiliriz.14

Genel olarak Batı demokrasilerindeki ka-
musal destekler değerlendirildiğinde, bir kaç 
farklı modelin olduğu söylenebilir: 15 

•	 Partilerin hem seçim kampanyası yardımla-
rından hem de düzenli yıllık yardımlardan 

13. Ingrid van Biezen ve Petr Kopecky, “The State and the Parties: 
Public Funding, Public Regulation and Rent-Seeking in Contem-
porary Democracies”, Party Politics, c. 13, no. 2 (2007), s. 244.

14. Pinto-Duchinsky, “Financing Politics”,s.75. 

15. The World of Campaign Finance, (The Center for a New De-
mocracy and The Center for Responsive Politics, Washington DC: 
1993) s.13.

yararlandıkları “çifte finansman” (double 
funding) modeli; Almanya, Fransa, Avus-
turya, İspanya ve Türkiye gibi bazı ülkelerde 
uygulanmaktadır. 

•	 “İskandinav Modeli” olarak isimlendirilen 
ikinci modelde ise, siyasi partilerin yarar-
landığı düzenli doğrudan yardımlar yer al-
makta, fakat seçim kampanyalarının finans-
manına yönelik yardımlar yapılmamaktadır. 
Bu ülkelerde ayrıca parti yan kuruluşlarına 
yapılan düzenli yardımlar da dikkat çek-
mektedir. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Da-
nimarka’nın yanında Belçika da bu gruba 
dâhil edilebilir. 

•	 “Hollanda istisnası” olarak isimlendirilen 
modelde ise, partilere herhangi bir doğrudan 
destek sağlanmasa da, parti yan kuruluşlarına 
ciddi devlet yardımları yapılmaktadır. 

•	 Doğrudan kamusal desteklerin “sadece kam-
panya giderlerine” yönelik olduğu Avustralya 
ve Kanada, vergi ve medya destekleriyle bir-
likte kendine özgü bir model oluşturmaktadır. 

•	 İngiltere, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda 
ve İsviçre’nin dâhil olduğu “özel finansman 
modeli” olarak isimlendirilen sistemde ise, 
kamusal destekler ya hiç yoktur ya da son 
derece sınırlı ve dolaylıdır.

Siyasi Partilere Devlet Yardımının Gerekçeleri
Siyasi partilere devlet yardımı yapılması yolun-
daki görüşleri desteklemek için kullanılan argü-
manlar iki başlık etrafında toplanmaktadır:

1) Siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez 
unsuru olması: Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası 
çökmüş olan Avrupa demokrasilerinde, siyasetçi-
ler ve siyaset bilimcilerde etkili ve iyi çalışan bir 
demokrasinin en önemli bileşeninin siyasi par-
tiler olduğu düşüncesi güçlenmiştir. Buna göre, 
demokrasi her türlü düşünce ve özellikle farklı 
görüşlerin toplum içerisinde açıklanmasını ve tar-
tışılmasını gerektirir. Bu bağlamda siyasi çoğulcu-
luk ve katılımcılık gibi demokratik araçları en iyi 

Avrupa’da İngiltere ve İrlanda dışında 
neredeyse tüm ülkelerde siyasi partilere 

devlet yardımı yapılmaktadır
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çalıştırabilecek olanlar, şüphesiz siyasi partilerdir 
ve bu sebeple siyasi partilere günlük faaliyetlerini 
yürütmeleri ve yayın-eğitim işlevlerini yerine geti-
rebilmeleri için devlet destek olmalıdır. 

Demokrasinin bir başka unsuru olan seçim-
ler açısından değerlendirildiğinde ise, partiler ve 
adaylar seçmenle yeterli düzeyde iletişim kurabil-
dikleri takdirde seçimler anlamlı olacağından, se-
çimde etkili olabilecek her partiye ve adaya seçim 
çalışmalarında gerekli olan temel kaynaklar eşit 
ve adil bir şekilde sağlanmalıdır.16 Ayrıca siyasi 
partilerin, seçmenlere mesajlarını iletmek için 
yürütecekleri politik mücadele, ülkedeki demok-
rasinin kalitesini de artıracaktır. Bu açıdan siya-
si partilere yapılan yardımlar, devlet tarafından 
toplumsal yaşamın geliştirilmesine katkılarından 
dolayı eğitim, sanat ve spor kurumlarına yapılan 
yardımlara benzetilmektedir.17 

Siyasi partilere yapılacak doğrudan devlet 
yardımlarının demokratik ilkeler açısından bir 
diğer gerekçesi de, seçimlerde, bu yardımların 
partiler için adil ve eşit bir rekabet ortamı sağ-
layacağı iddiasıdır.18 Bu görüşe göre, ekonomik 
yönden güçlü kişilerden veya yerleşmiş çıkar 
gruplarından destek alamayacak kadar küçük 
partiler, devlet yardımları ile seçim yarışına daha 
adil ve eşit şartlarda katılabileceklerdir.19 

2) Siyasi partilerin mali yönden güçlü kişilerin et-
kisinden ve yolsuzluklardan korunması: Siyasi par-
tilerin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin çalışmaların 
tamamı, düzenli ve artan oranda harcamalar yap-

16. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği”, s.140.

17. Scarrow, “Party subsidies and the freezing of party competiti-
on”, s.623.

18. Arthur B. Gunlinks, “Introduction”,Campaign and Party Fi-
nance in North America and Western Europe, içinde, der. Arthur B. 
Gunlinks,(Excel, New York:2000) s. 5. 

19. Ingrid van Biezen, “Political Parties as Public Utilities”, Party 
Politics, v. 10, no. 6 (2004) s.707.Devlet yardımlarının parti gelir-
leri içerisindeki oranı, küçük partilerde büyük partilere göre daha 
yüksek olan İskandinav ülkelerindeki uygulamalar bu görüşü des-
teklemektedir. Bkz., Jan Sundberg, “The Scandinavian Party Model 
at the Crossroads”, Political Parties in Advanced Industrial Democra-
cies içinde, der. Paul Webb, David Farrell ve Ian Holliday,(Oxford 
University Press, Oxford:2002) s.199. 

mayı ve bunları karşılamak üzere gelir sağlamayı 
gerektirmektedir.1970’li yıllardan sonra karşılaşı-
lan üye kayıpları ve siyasete olan ilginin azalması, 
siyasi partilerin gelirlerinde büyük düşüşlere sebep 
olmuştur. Ayrıca medyanın seçim kampanyala-
rında daha etkin ve yoğun kullanılması ile ortaya 
çıkan yeni ve pahalı kampanya teknikleri, siyasi 
partilerin giderlerini de artırmıştır. Gelirlerdeki 
azalış ve giderlerdeki artış, siyasi partileri düzenli 
ve sürekli kaynaklar aramaya yöneltmiştir.20 Bu 
arayışın, siyasi partileri mali yönden güçlü kişilere 
bağımlı kılması ve bunun kayırmacılık ve ihaleler 
gibi devlet kaynaklarının dağıtılmasında yolsuz-
luklara sebep olabileceği korkusu, devlet yardım-
larının kabulünü ve yayılışını kolaylaştırmıştır.21 
Yolsuzluklar yanında bir diğer endişe, bu kişilerin 
siyasi partileri etki altına almaları sonucu, devlet 
yönetiminde bu kişilerin çıkarlarının toplumun 
çıkarlarının önüne geçmesidir. 

Son olarak, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisinin, 2001 yılında Siyasi Partilerin Finans-
manı başlıklı 1516 sayılı Tavsiye Kararında, gü-
nümüzde siyasi partilerin faaliyetlerini yürütme 
koşullarının değiştiği, seçmene ulaşmak ve des-
tek bulabilmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç 
duyduğu ve işlevlerini gerçekleştirebilmek için 
ihtiyaç duyacakları kaynakları elde etmelerine 
olanak tanınması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 
partilerin bağış sahiplerine bağımlı hale gelme-
meleri ve partiler arasındaki fırsat eşitliğinin ko-
runması amacıyla devletten mali yardım almaları 
gerektiği vurgulanmıştır.22 

20. Karl-Heinz Nassmacher, “Structure and Impact of Public Sub-
sidies to Political Parties in Europe: The Examples of Austria, Italy, 
Sweden and West Germany”, Comparative Political Finance in the 
1980s içinde, der. Herbert E. Alexander, (Cambridge University 
Press, Cambridge: 1989), s.238.

21. Bu gerekçeye, -İspanya’da 1978 ve 1987 yıllarında çıkarılan ka-
nunlarda olduğu gibi- bizzat kamusal yardımları düzenleyen bazı 
hukuk metinlerinde de rastlamak mümkündür. Scarrow, “Party su-
bsidies and the freezing of party competition”, s. 624.

22. Bkz., Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nin http://
assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta01/erec1516.htm 
adresinde yer alan “Financing of Political Parties” başlıklı tavsiye 
kararındaki, 6. madde ile8. maddenin /A-ii bendi.
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Siyasi Partilere Devlet Yardımına  
Yöneltilen Eleştiriler
Partilere devlet yardımı uygulamaları, yarım 
yüzyıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte, hala 
güçlü eleştiriler almaya devam etmektedir. Bun-
lar şu başlıklar altında ifade edilebilir:

1) Devlet yardımları, devlete siyasi partilerin iç 
işlerine müdahale etme ve onları kontrol altında 
tutma imkânı sağlamaktadır: Devlet yardımları-
nın, partilerin en önemli gelir kalemlerinden bi-
risi olması, partileri ekonomik olarak varlıklarını 
devam ettirebilmeleri için devlete bağımlı hale 
getirmiştir. Gerçekten de gerek yerleşik Batı de-
mokrasilerinde ve gerekse yeni demokrasilerde, 
siyasi partilerin gelir kalemleri içerisinde devlet 
yardımları, ikamesi güç ya da imkânsız oranlara 
ulaşmıştır. Bazı ülkelerde partilerin gelirlerinin 
yüzde 90’ı devlet yardımlarından oluşmaktadır. 
Ayrıca, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde siyasi 
partiler, anayasal ve yasal düzenlemelerin23 konu-
su olmaya başlamış ve devlet yardımları, devletin 
siyasi partilerin gelir ve giderleri üzerindeki dene-
timini meşrulaştırmış ve güçlendirmiştir.24 

Kamusal destekler vasıtasıyla siyasi parti-
lerin ideolojik olarak devlet kontrolüne girdik-
lerine dair, kesin sonuçlara ulaşılmasına imkân 
verecek derinlemesine ve karşılaştırmalı ampirik 
araştırmalar ve veriler bulunmamaktadır. Ancak 
mevcut anayasal ve yasal düzenlemeler ve geliş-
meler, siyasi partiler ile devlet arasındaki bağın 
güçlendiğini ve siyasi partilerin –en azından mali 
yönden-toplumun temsilcileri olmaktan ziyade, 
adeta devletin bir parçası olmaya doğru ilerlediği 
kanısını güçlendirmektedir.25

23. Siyasi partilerin finansmanı ile ilgili bir araştırmaya göre, yer-
leşik demokrasilerin yüzde 53’ünde siyasi partiler ile ilgili çeşitli 
konuların anayasada düzenlendiği ve bu ülkelerin yüzde 73’ünde 
siyasi partilerin finansmanı konusunda yasal düzenlemelerin oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bkz., Biezen ve Kopecky, ‘The State and the 
Parties: Public Funding, Public Regulation and Rent-Seeking in 
Contemporary Democracies’ , s.242

24. Biezen, “Political Parties as Public Utilities”, s.705.

25. Biezen ve Kopecky, ‘The State and the Parties”, s.250;Biezen, 
“Political Parties as Public Utilities”, s.717.

Ayrıca devlet ile partiler arasındaki yakın 
finansal ilişki, partileri yeni gelir kaynakları ara-
maktan ve bu yeni kaynaklar vasıtasıyla toplum 
ile kurabilecekleri muhtemel yapısal ilişkilerden 
uzaklaştırmaktadır. Üye aidatlarına bağımlılığın 
azalması ile parti politikalarının belirlenmesi ve 
seçim kampanyalarının yürütülmesini profesyo-
nel çalışanların üstlenmeye başlaması, partileri 
toplumsal tabanlarından koparmaktadır. 

b) Devlet yardımları parti sisteminde statükocu 
bir yapının oluşmasına ve sistemin yeni partilere 
kapanmasına neden olmaktadır: Devlet yardım-
larının, henüz üye aidatı ya da bağışlar gibi gelir 
kaynaklarına ulaşma imkânı olmayan yeni ve 
küçük partilere, seçimlerde seçmene ulaşma ve 
seçim yarışına katılma şansı vereceği düşünüle-
bilir.26 Ancak kamusal desteklerden yararlanmak 
için getirilen ölçütler, ya seçimlerde alınan oy 
oranları ya da parlamentoda sahip olunan san-
dalye sayısıdır ve sadece bir kaç ülkede yardım-
ların küçük bir kısmı eşit olarak bütün partilere 
dağıtılmaktadır. Başka bir ifadeyle, devlet yar-
dımlarından büyük ve güçlü partilerin aldıkları 
pay, neredeyse tüm ülkelerde küçüklere oranla 
daha fazla olmaktadır. Bu uygulamalar, büyük ve 
güçlü partilerin daha fazla devlet yardımı alması, 
daha güçlü seçim kampanyaları yürütmesi ve so-
nuçta parti sisteminin katılaşması (pertification) 
olarak nitelendirilen sonuçlar doğurmaktadır.27 

Bu sonuçlar iki yönlüdür; kamusal yardımlar 
hem yeni partilerin sisteme katılmalarını zorlaş-
tıracaktır hem de büyük partilere küçük partiler 
karşısında önemli avantajlar sağlayacaktır. Dev-
let yardımları sayesinde profesyonel çalışanlar-
dan ve pahalı reklam hizmetlerinden yararlanan 

26. Scarrow, “Party Subsidies and the Freezing of Party 
Competition”,s.628. Yeni bir partinin kurulmasında ve siyasi parti 
sistemine girebilmesinde etkili olan faktörlerin, 22 OECD ülkesin-
de incelendiği ve kamusal yardımlardan yararlanmanın bu faktör-
lerden birisi olarak tartışıldığı bir çalışma için bkz. Margit Tavits; 
“Party System Change: Testing a Model of New Party Entry”, Party 
Politics, v. 12, no. 1 (2006) s.114.

27. Nassmacher, “Structure and Impact of Public Subsidies to Poli-
tical Parties in Europe”, s.249.
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büyük partilerin, pahalı kitle iletişim araçlarını 
da fazlasıyla kullanarak daha geniş toplum ke-
simlerine ulaşacakları ve seçimlere bu imkânla-
ra sahip olmayan partilere göre çok daha önde 
başlayacakları söylenebilir. Başka etkenler göz 
ardı edildiğinde, büyük olduğu için daha fazla 
yardım alan partiler, bu sayede kampanyaların-
da daha başarılı olacak ve seçimlerden güçlerini 
koruyarak çıkabileceklerdir. Bu durum, küçük 
partilerin iktidar yarışına ortak olmalarını zor-
laştıracak ve yarış uzunca bir süre belirli sayıdaki 
büyük partiler arasında olacaktır. 

Kamusal desteklerin, siyasi mücadelede kü-
çük partiler aleyhine sonuçlar doğurduğuna ve 
parti sistemini katılaştırdığına ilişkin verilere ula-
şan çok sayıda çalışma bulunmaktadır.28 Devlet 
yardımları sonrası seçim harcamalarında görü-
len hızlı artışlar da, bu çalışmaların sonuçlarını 
desteklemektedir.29 Yardımların partilerin seçim 
harcamalarında bu tür artışlara sebep olması, bü-
yük partiler ile küçük partiler arasındaki seçim 
yarışında, yürütülen kampanyaların büyüklüğü 
ve etkinliği bakımlarından büyük orantısızlık-
lar yaratabilecektir. Ayrıca küçük partilerin bu 
yardımlardan daha çok yararlanmasının, bazen 
beklenenin aksine sonuçlar doğurduğu da görül-
mektedir. Çünkü kamusal desteklerden küçük 
partilerin yararlanmasının sağlanması suretiyle 
muhalefetin parçalanmaya çalışılması ya da mu-
halefetten ayrılan grupların desteklenmesi ihti-
mali her zaman mevcuttur.30 

28. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da bu tür verilere ula-
şılan çalışmaların bir özeti için bkz. Cem Duran Uzun, Anayasa 
Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Finansmanı, (Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2009) , s.72. 

29. Gian Franco Ciaurro, “Public Financing of Parties in Italy”, 
Comparative Political Finance in the 1980s içinde, der. Herbert E. 
Alexander, (Cambridge University Press, Cambridge: 1989), s.166-
168. Ayrıca bkz. Jonathan Mendilov, “Public Party Funding and 
Party Transformation in Multyparty Systems”, Comperatve Political 
Studies, 25(1), 1992, s.111.

30. Türkiye’nin siyasal hayatında, iktidar partisinin muhalefet 
partilerinin muhtemel rakiplerini desteklemek amacıyla devlet yar-
dımlarından yararlanmayı kolaylaştırmasına ilişkin örnekler vardır. 
Erdoğan Teziç, 100 Soruda Siyasi Partiler (Partilerin Hukuki Rejimi 
ve Türkiye’de Partiler), (İstanbul, Gerçek Yayınevi:1967) s.37. 

Bununla birlikte, yapılan araştırmalar, ka-
musal desteklerin parti sisteminde katılaşmaya 
sebep olduğu tezinin her zaman ve her ülkede 
doğrulanamadığını ortaya koymaktadır. Devlet 
yardımlarının on bir Avrupa ülkesi ile ABD’deki 
gelişimi üzerine yapılan genel bir araştırmanın 
sonucuna göre, bu yardımlar partilerin ve parti 
sisteminin gelişiminde tek başına ve kesin bir de-
ğişime sebep olacak etkiye sahip değildir.31 Ayrıca 
bu ülkelerde parti sisteminin katılaşması ve ge-
nişlemesi, önemli ölçüde devlet yardımlarından 
bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Nitekim par-
tilere önemli miktarlarda kamusal yardım yapı-
lan bazı ülkelerde, siyasi iktidarların kolayca el 
değiştirebildiği ve sisteme yeni partilerin girebil-
dikleri görülmektedir.32 

Sonuç olarak, ülkeler düzeyinde daha ayrın-
tılı çalışmalar incelendiğinde ise, devlet yardım-
larının etkileri konusunda farklı sonuçlarla karşı-
laşılmaktadır. Bu sebeple, devlet yardımlarından 
çoğunlukla yerleşik ve büyük partiler veya parla-
mentoda temsil edilen partiler daha fazla yararla-
nıyor olsa da, yardımların diğer etkenlerden ba-
ğımsız olarak, tek başına büyük partileri koruyan 
ve sisteme yeni partilerin girişini önleyen sonuçlar 
doğurduğunu söylemek güç görünmektedir. Parti 
sisteminin yeni partilere kapanması konusunda 
tartışılması gereken nokta, kamusal desteklerin 

31. Jon Pierre, Lars Svasand ve Anders Wilfeldt, “State subsidies to 
political parties: Confronting rhetoric with realty”, West European 
Politics, c. 23, no. 3 (Temmuz 2000) s.22.

32. Nassmacher, “Structure and Impact of Public Subsidies to Poli-
tical Parties in Europe”, s.248.

Üye aidatlarına bağımlılığın azalması ile 
parti politikalarının belirlenmesi ve seçim 
kampanyalarının yürütülmesini profesyonel 
çalışanların üstlenmeye başlaması, partileri 
toplumsal tabanlarından kopartmaktadır.
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varlığından ziyade, desteklerden yararlanmak için 
konulmuş olan ölçülerdir. Eğer bunlar çok yüksek 
ise, devlet yardımlarının seçim yarışında adaletsiz-
liğe yol açtığını söylemek zor olmayacaktır.

c) Devlet yardımları parti üyelerinin ve parti ör-
gütünün alt hiyerarşisinin aleyhine, parti üst yö-
netimini ve bürokrasisini güçlendirmektedir: Ka-
musal desteklerin yaygınlaşmasından kısa bir 
süre sonra, üye aidatlarının parti gelirleri içeri-
sindeki oranında genelde dramatik düşüşler ve 
buna karşılık, parti merkez örgütlerinde çalışan 
profesyonellerin sayısında ve parti genel merkez 
gelirlerinde dikkat çekici artışlar olduğu görül-
mektedir.33 Bu süreçte, siyasi partilerin kitle ile-
tişim araçları kullanımında ve bu araçlar vasıta-
sıyla yapılacak propaganda harcamalarında ciddi 
artışlar olmuştur. Bu durum, siyasi parti temsil-
cileri ile seçmenler arasında kurulacak doğrudan 
ilişkinin yerini, parti merkez örgütleri tarafından 
profesyonelce hazırlanan ve kitle iletişim araçları 
ile yürütülen seçim kampanyalarının alacağına 
işaret etmektedir. 

Bir siyasi partinin tamamen ideolojik ya da 
tamamen pragmatik bir anlayışla yönetildiği-
ni söylemek güçtür. Ağırlıklı olarak üyelerinin 
aidatları ve bağışları ile giderlerini karşılayan 
bir partinin, üyelerine ve parti ideolojisine olan 
bağlılığı tüm seçmen kitlesine yönelik politika-
larının önüne geçecektir. Buna karşılık, bir par-
ti devlet yardımları gibi düzenli ve garantili bir 
gelir kaynağına sahipse ve ideolojik olarak farklı 
toplum kesimlerine hitap etmesi halinde önemli 

33. Mair, “Party Organizations: From Civil Society to the State” , s.7.

gelir kayıplarına uğramayacağını biliyorsa, parti 
liderliği daha çok pragmatik ve daha az ideolo-
jik davranma imkanına kavuşacaktır. Kamusal 
desteklerin tek başına böyle bir değişime sebep 
olacağını söylemek güç olmakla beraber, en azın-
dan finansal açıdan partilere önemli bir manevra 
alanı sağlayacağı kesindir. 

Üye aidatlarına bağımlılığı azalan siyasi par-
tilerin yönetiminde üyelerin de etkinliği azala-
caktır. Parti içerisinde, kamusal yardımları alan, 
dağıtan, kullanan, denetimini ve kontrolünü ya-
pan genellikle parti genel merkezleridir. Bunun 
sonucunda, partilerin yerel teşkilatlarının yerini 
merkez örgütler, gönüllü çalışan üyelerinin ye-
rini profesyoneller, parti yönetimlerindeki farklı 
görüşlerin koalisyonunun yerini ise istikrarlı ço-
ğunluk yönetimleri almaktadır.34 Bu durum, si-
yasi partilerin üyelerine yabancılaşmasına neden 
olmakta ve bazı hallerde siyasi partilere yönelik 
genel bir tepkiye de dönüşebilmektedir.35

Bu sakıncanın ortadan kaldırılmasının bir 
yolu devlet yardımlarının sadece merkez teşkilat-
lara değil taşra örgütlerine de verilmesidir.36 Ayrıca 
kamusal destekleri, toplanan üye aidatlarına ya da 
bağışlara orantılayarak vermek suretiyle de, parti-
lerin bu kaynaklardan vazgeçmelerine ve üyeleri-
ne yabancılaşmalarına karşı tedbir alınabilir.

Partilerin üyelerine bağımlılığının azalması-
nın bir başka etkisi ise, parti yapılarında görül-
mektedir. Üye desteklerinde kayba uğrayan siyasi 
partiler, devlet yardımları sayesinde değişik kit-
lelerin desteğini almaya çalışan (catch-all) kam-
panya tekniklerine yönelmekte ve parti ideoloji-
lerinde dönüşüme sebep olmaktadır.37 

34. Nassmacher, “Structure and Impact of Public Subsidies to Poli-
tical Parties in Europe”, s.250.

35. İtalya’da 1993 yılında halkın vetosu yoluyla 1974 tarihli devlet 
yardımlarına ilişkin yasanın kaldırılması bu tepkilere tipik bir ör-
nektir. Fazıl Sağlam, Siyasi Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, 
(Beta, İstanbul: 1999) s.29. 

36. Ahmet Yıldız, Siyasi Partilerin Finansmanı (Almanya, İtalya, 
İngiltere, Fransa ve ABD Örnekleri), (TBMM Kütüphane ve Dökü-
mantasyon Müdürlüğü, Ankara, 1996) s.8. 

37. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği” , s.143.

Devlet yardımları parti üyelerinin ve parti 
örgütünün alt hiyerarşisinin aleyhine, parti üst 

yönetimini ve bürokrasisini güçlendirmektedir.
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d) Devlet yardımları, siyasi partilerin adının karıştığı 
yolsuzlukları engelleme konusunda başarılı olama-
mıştır: Siyasi partilere yapılan devlet yardımlarını 
meşrulaştırmak için en çok ileri sürülen gerekçeler-
den birisi yolsuzlukların önlenmesi olsa da, yaşanan 
tecrübeler, devlet yardımlarının bu sorunu çözme 
konusunda hiç de başarılı olmadığı yönündedir. 
Devlet yardımlarının birçok çeşidinin, partilerin 
gelir kalemleri içerisinde büyük bir yer tuttuğu 
Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde siyasi 
partilerin karıştığı yolsuzluklar hiç bir zaman son 
bulmadığı gibi azalmamıştır. Kamusal desteklerden 
faydalanan partiler, çoğunlukla benzer yardımlar-
dan rakiplerinin de eşit oranda yararlandıklarını gö-
rerek, bunlarla yetinmemiş ve rakiplerine karşı daha 
fazla harcamak ve seçimlerde daha etkili olabilmek 
için gelirlerini artırmaya çalışmışlardır.38

Batı Demokrasilerinde Siyasi Partilere  
Devlet Yardımı Uygulamaları
Siyasi partilere yönelik devlet yardımları, doğru-
dan ve dolaylı destekler olarak sınıflandırılmakta 
ve şu başlıklar altında incelenmektedir:
•	 Doğrudan Devlet Yardımları

•	 Siyasi Partilere düzenli olarak sağlanan 
yıllık devlet yardımları,

•	 Seçim kampanyası giderlerinin karşılan-
ması amacıyla sağlanan devlet yardımları,

•	 Dolaylı Devlet Yardımları
•	 Eğitim ve araştırma gibi parti yan kuru-

luşlarına sağlanan mali destekler,
•	 Seçim döneminde kamuya ait kitle ileti-

şim araçlarından yararlanmak,
•	 Partilere, adaylara veya bağış yapanlara 

sağlanan vergi muafiyetleri,
•	 Diğer dolaylı destekler.
Bu çalışmada ağırlıklı olara siyasi partilere dü-

zenli olarak her yıl ya da sadece seçim dönemlerin-
de sağlanan doğrudan yardımlar üzerinde durula-
cak ve kısaca dolaylı yardımlara da değinilecektir. 

38. Pinto-Duchinsky, “Financing Politics”, s.78; Biezen ve Ko-
pecky, “The State and the Parties”, s.251. 

Doğrudan Devlet Yardımları: İlk defa Batı Al-
manya’da 1959 yılında siyasi partilere düzenli 
devlet yardımları uygulaması başlamış ve onu 
Avusturya, İskandinav ülkeleri, Türkiye, İspan-
ya, İsrail ve İtalya izlemiştir.39 Önceleri, özel fi-
nansman kaynaklarını tamamlamak üzere, ade-
ta bir ek kaynak olarak geliştirilen bu yardımlar, 
sonradan partilerin en önemli gelir kaynakları 
haline gelmiştir. Kapsamlı bir çalışmaya göre, 
111 ülkenin 65’inde siyasi partilere doğrudan 
kamusal yardımlar yapılmaktadır ve partilere 
yardım yapılan ülkelerin 15’inde sadece seçim 
dönemlerinde, 9’unda sadece seçimler arası dö-
nemde, 38’inde ise hem seçim dönemlerinde 
hem de seçimler arası dönemde düzenli olarak 
devlet yardımları yapılmaktadır.40 Avrupa dev-
letlerine yakından bakıldığında ise; Belçika, Da-
nimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç’te sadece 
yıllık düzenli yardımlar yapılmakta; Avusturya, 
Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da hem yıl-
lık düzenli yardımlar hem de seçim yardımları 
yapılmaktadır. Avustralya, Kanada ve ABD’de 
ağırlıklı olarak adaylara ve partilere seçim des-
tekleri sağlanmaktadır.41

Siyasi partilere sağlanan düzenli yıllık yar-
dımlar, partilerin merkez örgütlerinin ve parla-
mento gruplarının günlük faaliyetlerinin yerine 
getirilmesi için verilir. Nitekim yukarıda belir-
tilen çalışmaya göre, doğrudan kamusal destek-
lerin söz konusu olduğu 65 ülkenin 29’unda 
(yüzde 45), bu desteklerin amacının partinin 
günlük faaliyetlerinin yürütülmesi olduğu be-
lirtilmiştir.42 Daha ziyade çok isimli seçim sis-
teminin uygulandığı ve seçim yarışının parti 
odaklı yürütüldüğü ülkelerde görülen düzenli 

39. Alexander Herbert E., “Money and Politics: Rethinking a Con-
ceptual Framework”, Comparative Political Finance in the 1980s 
içinde, der. Herbert E. Alexander , (Cambridge University Press, 
Cambridge, New York, 1989) , s.14. 

40. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulati-
ons”, s.213.

41. The World of Campaign Finance, s.13. 

42. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulati-
ons”, s.210-213.
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yardımlar, partilere sahip oldukları toplumsal 
destek oranında yapılmaktadır.

Bu yardımlar, birçok Batı demokrasisinde 
partilerin günlük etkinliklerini sürdürebilmek 
için vazgeçilmez hale gelmiştir. İspanya ve İsra-
il’de partilerin gelirlerinin yüzde 90’ına ulaşan 
düzenli devlet yardımlarının, İtalya, Fransa, Da-
nimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da yüzde 
50’ler, Avusturya ve Almanya’da yüzde 25 ve 
ülkemizde ise yüzde 90 civarında olduğu görül-
mektedir. Partilerin devlet yardımlarına bağımlı-
lığının doğuracağı sakıncaları önlemek amacıyla, 
bazı ülkelerde devlet yardımlarının diğer kaynak-
lardan elde edilen gelirleri aşamayacağı yönünde 
düzenlemeler yer almaktadır.

Düzenli doğrudan yardımların tamamı, 
doğrudan parti merkez örgütlerine verildiği gibi, 
bazı ülkelerde yardımlar partilerin merkez örgüt-
leri ile yerel örgütleri arasında paylaştırılmakta-
dır. Almanya, İtalya, Avusturya, Kanada, Finlan-
diya ve İsveç’te doğrudan yardımlar parti teşkilatı 
içerisinde geniş bir yelpazede dağıtılmaktadır. 
Ayrıca bazı ülkelerde, partilere yerel veya bölgesel 
düzeyde de yardım yapılmaktadır.43

Seçim kampanyalarının devlet tarafından 
desteklenmesi uygulamaları ise, 1960’ların son-
larında, düzenli yıllık yardımların yanında yer 
edinmeye başlamıştır. İlk defa Batı Almanya’da 
(1967) başlayan bu yardımlar, 1970’lerde Ka-
nada, İtalya, İspanya ve ABD’de uygulanmaya 
başlanmıştır.44 Tjernström’ün çalışmasına göre, 
partilere kamusal yardımların söz konusu olduğu 
65 ülkenin 45’inde (yüzde69) partilerin seçim 
kampanyalarına devlet desteği söz konusudur.45 

Seçim harcamalarına yönelik devlet destek-
leri, genellikle partilere yönelik olmakla birlikte, 
Fransa ve ABD’de yardımlar doğrudan adaylara 

43. Khayyam Z. Paltiel, “Public Funding Abroad, Contrast and Ef-
fects”, Parties, Interest Groups, and Campaign Finance Laws içinde, 
der. Michael J. Malbin, (American Enterprise Institute, Washing-
ton DC: 1980).s.367.

44. The World of Campaign Finance, s.4.

45. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulati-
ons”, s.210-213.

yapılmaktadır. Ayrıca Kanada’da bu tür yardım-
lardan hem partiler hem de adaylar yararlanmak-
tadır.46 Bu desteklerin ödenme şekli ise, genellik-
le partilerin seçimlerde yaptıkları harcamaların 
iadesi şeklinde olmaktadır. Almanya, İsrail ve 
ABD’de ise seçimlerden önce yapılmaktadır.47 

Seçim yardımları, partilerin seçim dönem-
lerinde seçmenlere görüşlerini ve programlarını 
ulaştırabilmelerini sağlamayı ve partileri özel 
çıkar gruplarının etkilerinden korumayı amaç-
lamaktadır. Ancak parti enflasyonuna sebep 
olmasını önlemek için, bu yardımlardan ya-
rarlanmada oy oranı veya parlamentoda temsil 
gibi birtakım kriterler öngörülmektedir. Ayrıca 
seçim kampanyalarına devlet desteğinin toplam 
seçim harcamaları içerisindeki oranı, ülkeler 
arasında farlılık arz etmekle beraber, yüzde75 
gibi önemli oranlara ulaşmıştır.48

Devlet Yardımları Uygulaması (Hangi Partiye, Ne 
Kadar ve Nasıl Yardım?): Partilere doğrudan ka-
musal desteklerin yapılması kararı verilmesinden 
sonra, en az bu karar kadar önemli ve tartışma-
lı başka konular da, desteklerin hangi partilere, 
partilerin hangi organlarına, nasıl, ne zaman ve 
ne kadar verileceğidir. Partilere yapılacak destek-
lerin nereden yapılacağı ve yapılacak yardımların 
miktarının ve yıllık artışlarının nasıl ve kim tara-
fından belirleneceği de cevaplandırılması gereken 
diğer sorulardır. 

Birinci soru, hangi partilere yardım yapıla-
cağıdır. Başka bir ifadeyle, bu yardımlardan ya-
rarlanmak için belirlenen kriter nedir? Tek isimli 
seçim sisteminin uygulandığı ve seçim yarışında 
adayların öne çıktığı ülkelerde, tüm adaylara ve 
eşit oranda yardım yapılmak suretiyle bu soru-
na çözüm bulunabilir. Ancak partilere yapılacak 
yardımda farklı çözümler bulunmak zorundadır. 
Parti enflasyonuna sebep olmamak veya sadece 

46. Nassmacher, “Comparing Party and Campaign Finance in 
Western Democracies” s.241-243.

47. The World of Campaign Finance, s.4.

48. The World of Campaign Finance, s.6.
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yardımlardan yararlanma amacıyla parti kurul-
masının önüne geçmek için, birtakım partileri 
dışarıda bırakacak kriterler konulmaktadır. Bu 
kriterler, kamusal desteklerin seçimlerde rekabeti 
etkileyebilecek en önemli unsurudur.49 Kriterin 
yüksek belirlenmesi, küçük partiler aleyhine iş-
leyen bir sistem yaratacaktır. Buna karşılık, bu 
kriterin seçim barajlarından düşük olduğu ülke-
lerde, bu yardımlar özellikle seçimleri kaybetmiş 
olan partilere sonraki seçimlerde mücadeleye de-
vam etme imkânı sağlayacaktır.

Doğrudan kamusal desteklerden yararlana-
cak partilerin belirlenmesinde en çok başvurulan 
kriterler, parlamentoda temsil ve/veya en son se-
çimlerde alınması gereken belirli bir oy oranıdır. 
Bu oran, Almanya’da yüzde 0.5, Avusturya ve 
Fransa’da yüzde 1, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti 
ve Slovakya’da yüzde 3 olarak belirlenmektedir. 
Bu iki yaygın kriterin yanında, seçimlerde belli 
sayıda seçim çevresinde aday göstermiş olma veya 
belli bir miktar oy alma şartının arandığı ülkeler 
de vardır. Sonuçta, doğrudan devlet yardımların-
dan yararlanmak için aranan kriterin, oy oranı 
olarak belirlendiği ülkelerde bu oran yüzde 0,5 
ile yüzde 3 arasında değişmektedir. Parlamentoda 
temsil şartının arandığı ülkelerde ise, yüzde 2 ile 
yüzde 5 arasında değişen oranlardaki seçim bara-
jı, aynı zamanda, kamusal desteklerden yararlan-
ma kriteri anlamına da gelmektedir.50

Venedik Komisyonunun “Siyasi Partilerin 
Finansmanı Konusunda Tavsiyeler ve Rapor” 
başlıklı çalışmasında,51 doğrudan devlet yardım-
larının öncelikle parlamentoda temsil edilen tüm 
partilere verilmesi önerilmiş; sonrasında ise, fark-
lı siyasi güçler arasında fırsat eşitliğinin sağlana-
bilmesi amacıyla yardımların belirli sayıda aday 
göstermiş partilere doğru genişletilebileceği belir-

49. Scarrow, “Party subsidies and the freezing of party competiti-
on”, s.624.

50. Ayrıntılar için bkz. Tablo.4. Bazı Batı demokrasilerindeki uygu-
lamalar için bkz. Uzun, Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin 
Finansmanı, s.53-55. 

51. Guidelines and Report on the Financing of Political Parties, Veni-
ce Commission, CDL-INF (2001) 8, Strasburg 21.3.2001.

tilmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi52 
ve Bakanlar Komitesi53 tavsiye kararlarlarında, 
partilere devletin yardım yapması ve yardımların 
dağıtımında hakkaniyete uygun ölçütlere başvu-
rulması gerektiği, bu ölçütlerin partilerin sahip 
olduğu toplumsal desteğe – oy oranı ya da san-
dalye sayısı- uygun olması gerektiği ancak yeni 
partilerin de seçim yarışına katılmasına ve yerle-
şik partilerle rekabet etmesine imkân verecek şe-
kilde belirlenmesi hususu vurgulanmıştır.

Eski Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de partilere 
devlet yardımlarına ilişkin bazı başvurular yapıl-
mıştır. Başvurular, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da 
uygulanan devlet yardımından yararlanmak için 
yüzde 3 oy alma zorunluluğuna yöneliktir. Ko-
misyon ve Mahkeme, Sözleşmeye Ek 1. Protoko-
lün 3. maddesinde yer alan “Yüksek Sözleşmeci 
Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın 
kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak 
şartlar içinde, makul aralıklarla gizli oyla serbest 
seçimler yapmayı taahhüt ederler” hükmünün ve 
özellikle “halkın kanaatlerinin özgürce açıklan-
masını sağlayacak şartlar içinde” kısmının devle-
te seçimlerde bütün vatandaşlara eşit davranma 
yükümlülüğü getirdiğini belirtmiştir. Ayrıca bu 
hükümle 14. maddedeki ayrımcılık yasağı birlik-
te değerlendirildiğinde, yardımların dağıtılması 
konusunda devletin sahip olduğu takdir yetki-

52. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin “Financing of Poli-
tical Parties” adlı tavsiye kararı için internet sitesi.

53. Avrupa Konseyi bakanlar Komitesi’nin https://wcd.coe.int/Vi-
ewDoc.jsp?id=2183 adresinde yer alan tavsiye kararı için internet 
sitesi.

Birinci soru, hangi partilere yardım 
yapılacağıdır. Başka bir ifadeyle, bu 
yardımlardan yararlanmak için belirlenen 
kriter nedir?
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sinin bazı sınırları olduğu anlaşılmaktadır. Ko-
misyon, Sözleşme’nin devletlerin sahip olduğu 
takdir yetkisine getirdiği sınırların ne olduğunu 
açıkça tartışmamış ve belli bir toplumsal deste-
ğe sahip olan partilere yardım yapılacak olması-
nı Sözleşme’ye aykırı bulmayarak devletlerin bu 
tür kriterler belirleyebileceğini belirtmiştir.54 Son 
olarak, 2003 yılında Türkiye’den ÖDP’nin yap-
mış olduğu başvuru üzerine, AİHM Türkiye’de 
devlet yardımı almak için aranan yüzde 7’lik oy 
oranına ilişkin yasal düzenlemeyi, Avrupa Konse-
yine üye diğer ülkelerde bu oranın yüzde 0.5 ile 
yüzde 5 arasında değiştiğini belirtmekle beraber, 
Sözleşme’ye aykırı bulmamıştır.55 

Doğrudan yardımların yapılacağı partile-
rin belirlenmesi için bir kriter kararlaştırıldıktan 
sonra cevaplandırılması gereken ikinci soru, top-
lam devlet yardımı hangi ölçütlere göre partiler 
arasında dağıtılacaktır? Burada korunması gere-
ken temel ilke, siyasi partilerin seçim yarışında 
eşit ve adil rekabet şartlarının korunmasıdır. Sa-
yısal eşitlik ilkesi uygulanıp bütün partilere eşit 
oranda yardım yapılması, yüzde beş oy almış 
olan parti ile yüzde elli oy almış olan partiye eşit 
miktarda yardım yapılması anlamına geleceği ve 
bunun adalet ilkesine uygun olmayacağı şeklinde 

54. New Horizans v. Cyprus, Applications No:40436/98, Desicion 
of the Commission, 10.09.1998. ve Antonopoulos v. Greece, App-
lication No:58533/00, Decision of Second Section, 20.03.2001. 
Kararların özeti için bkz. Ali Rıza Çoban, “Devlet Siyasi Partilere 
Hakça ve Yeterli Düzeyde Yardım Yapıyor mu?”, Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, c. XII, no. 1-2 (2008), s.617-618.

55. “AİHM’den ÖDP’ye kötü haber”, Radikal, 10 Mayıs 2012.

eleştiriler almaktadır.56 Toplumun desteğine daha 
fazla sahip olan partilerin, demokratik mücade-
leye daha fazla katkı sağladıkları ve bu sebeple 
devlet yardımından daha fazla yararlanmaları ge-
rektiği belirtilmektedir. 

Bu konudaki yaygın kural, partilere sahip 
oldukları seçmen desteğiyle orantılı bir yardım 
yapılmasıdır. Bazı ülkeler, küçük partileri koru-
mak amacıyla devlet yardımının bir kısmını tüm 
partilere eşit olarak dağıtıp, geri kalan kısmını ise 
partinin son seçimlerde aldığı oy oranları ya da 
parlamentodaki sandalye sayısına göre dağıtmak 
suretiyle bu sorunu çözmeye çalışmaktadır. 111 
ülke üzerinde yapılan araştırmaya göre, doğru-
dan devlet yardımına yer verilen ülkelerin 12’sin-
de (yüzde 18) devlet yardımlarının bir kısmı ya 
da tamamı eşit olarak dağıtılmaktadır.57 

Devlet yardımlarının partilerin hangi or-
ganlarına ya da hangi kademedeki örgütlerine 
yapılacağı da başka bir sorun olarak görün-
mektedir. Devlet yardımlarının doğrudan parti 
merkezlerine yapılması, parti merkezlerini alt 
kademe parti örgütlerine karşı güçlendireceği 
ve üyeleri partiye yabancılaştıracağı gerekçe-
siyle eleştirilmektedir. Bunları karşılamak için 
Almanya, Avusturya, Kanada, Finlandiya ve 
İsveç’te devlet yardımlarının tamamı parti ge-
nel merkezine yapılmamakta; bunun yerine, 
partinin bütün teşkilatına belirli oranlarda da-
ğıtılmaktadır.58 Benzer düşüncelerle, Almanya, 
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İs-
veç ve Hollanda’da parti yan örgütleri denilebi-
lecek partilere yakın eğitim ve araştırma kurum-
larına düzenli devlet yardımları yapılmaktadır. 

Partilere Sağlanan Dolaylı Yardımlar: Dolay-
lı devlet yardımlarının başlıcaları; parti yan 
kuruluşlarına sağlanan destekler, kamuya ait 
radyo ve televizyonda ücretsiz yayın hakkı, üc-

56. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği”, s.144.

57. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulati-
ons”, s.209-214. 

58. Paltiel, “Public Funding Abroad, Contrast and Effects”, s.367.

Toplumun desteğine daha fazla sahip olan 
partilerin, demokratik mücadeleye daha 

fazla katkı sağladıkları ve bu sebeple devlet 
yardımından daha fazla yararlanmaları 

gerektiği belirtilmektedir.
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retsiz olarak kamuya ait posta ve ulaşım hiz-
metlerinden yararlanma, parti ya da bağışçılara 
yönelik vergi muafiyetleri ile broşür ve afiş gibi 
araçların basılması ve kamuya ait toplantı sa-
lonlarının kullandırılmasıdır.59 Tjeernström’ün 
çalışmasına göre, 111 ülkenin 79’unda (yüzde 
71) partiler çeşitli türlerde dolaylı devlet des-
teklerinden yararlanmaktadır.60 Demokratik 
ülkelerin hemen hepsinde çok çeşitli dolaylı 
yardımların olduğu görülmektedir. 

Birçok Batı Avrupa ülkesinde, partilerin yan 
kuruluşu olarak nitelendirilebilecek araştırma ve 
eğitim kuruluşları ile kadın ve gençlik örgütlerine 
önemli miktarlarda mali destekler yapılmaktadır. 
Partilere verilen düzenli kamusal desteklerin ta-
mamlayıcısı olarak değerlendirilen bu tür yar-
dımlar, bazen partilere yapılan doğrudan yardım 
miktarını aşabilmektedir.61 İskandinav ülkeleri, 
Almanya ve Avusturya’da bu tür yardımlar, siyasi 
partilerin finansmanı konusunda önemli bir yer 
tutmaktadır. Hollanda ise, sadece siyasi parti yan 
kuruluşlarına yardım yapılıyor olması itibariyle 
kendine özgü bir modeldir.

Kamuya ait kitle iletişim araçlarında ücret-
siz propaganda yapmak da, önemli bir dolaylı 
kamusal destektir. Radyo ve televizyon üzerin-
den yapılacak olan siyasal tanıtım faaliyetlerinin 
etkinliği tartışmasızdır. Bazen çok fazla abartıl-
makla beraber, medyanın gündemi ve günde-
min nasıl algılanacağını belirleme, toplumu 
yönlendirme ve hükümetleri etkileme gibi özel-
likleri vardır. Ancak medyanın çok geniş kitlele-
re kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma imkânından 
yaralanmanın çok büyük bir maliyeti olduğu 
da inkâr edilemez. Bu yüksek maliyetler, seçim 
zamanlarında partilere kamusal kitle iletişim 
araçlarından ücretsiz yayın hakkının tanınması 
sonucunu doğurmuştur. Bugün partilerin yarar-

59. Nassmacher, “Comparing Party and Campaign Finance in 
Western Democracies”, s.239.

60. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulations” 
, s.215-218.

61. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği” , s.148.

landığı bu destek türü, neredeyse evrensel bir 
uygulama haline gelmiştir.62 

Uygulamada en çok rastlanan yöntem parti-
lere ya da adaylara istedikleri şekilde propaganda-
larını yapabilecekleri belli bir süre tanınmasıdır. 
Bu süre, genellikle partilerin parlamentoda sahip 
oldukları sandalye sayısı ya da son seçimlerde 
aldıkları oy oranına göre belirlenmektedir. Her 
partiye eşit süre tanınmasının parti sisteminde 
bölünmelere sebep olacağı, buna karşılık, par-
tilere büyüklükleri oranında süre tanınmasının 
da statükoyu koruyacağı belirtilmektedir.63 Bu 
sebeple, bazı ülkelerde belli şartları taşıyan bü-
tün partilere eşit süre tanınırken, orta bir yol iz-
lenerek büyük partilere eşit oranda süre ve küçük 
partilere ise daha az bir sürenin eşit olarak veril-
diği uygulamalar da vardır. 

Siyasi partilerin yararlandığı diğer bir do-
laylı destek türü de partiler ya da bağış sahiple-
rinin yararlandıkları özel vergi uygulamalarıdır. 
Birçok ülkede partilerin gelirlerinin tümü veya 
önemli bir kısmı vergiye tabi değildir. Tjerns-
tröm’ün çalışmasına göre, 111 ülkenin 30’unda 
(yüzde 27) siyasi partiler birtakım özel vergi uy-
gulamalarından yararlanmaktadırlar. Bu ülke-
lerde partiler ya tamamen vergiden muaftır ya 
da gelir vergisi veya emlak vergisi gibi birtakım 
özel vergilerden muaftırlar.64 

Son olarak, partiler yukarıdakilerden baş-
ka değişik türlerde dolaylı devlet desteklerinden 
yararlanmaktadırlar. Ücretsiz ulaşım ve toplantı 
yerleri sağlanması, seçim broşürleri ve afişleri-
nin basılması ve postalanması ile reklam panosu 
ve benzeri araçların ücretsiz veya düşük ücretle 
kullanımı bu tür dolaylı desteklerin başlıcala-
rıdır. Partiler, bir araştırmaya göre, bu dolaylı 
desteklerden çalışma konusu 104 ülkenin yarı-
sında yararlanmaktadırlar.65 

62. Paltiel, “Public Funding Abroad, Contrast and Effects”, s.363 
ve The World of Campaign Finance, s.7-8 ve 13.

63. Paltiel, “Public Funding Abroad, Contrast and Effects”,s.363.

64. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulati-
ons”, s.220-223.

65. Pinto-Duchinsky, “Financing Politics”,s.75.
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Türkiye’de Siyasi Partilere  
Devlet Yardımı
Türkiye’de siyasi partilere yönelik doğrudan ve 
dolaylı devlet yardımları, çoğu Avrupa ülkesin-
den daha önce başlamış ve çeşitli türleri ile uzun 
yıllar boyunca uygulama imkânı bulmuştur. Do-
laylı devlet destekleri, 1961 Anayasası öncesine, 
1940’lı yıllara kadar uzansa da, partilere yönelik 
doğrudan yardımlar, ilk defa 1965 yılında kabul 
edilen Siyasi Partiler Kanunu (SPK) ile başlamış-
tır. Bu tarihten itibaren günümüze kadar siyase-
tin önemli bir tartışma konusu olduğu gibi mah-
keme kararlarına da konu olmuştur.

Doğrudan Devlet Yardımları: 1961 Anayasasında 
siyasi partilere devlet yardımı öngörülmemişti. İlk 
defa 13.7.1965 tarih ve 648 sayılı SPK’da Alman 
uygulamasından etkilenerek partilere devlet yar-
dımı yapılacağı öngörüldü. Seçimlerde yüzde 5 ve 
üzerinde oy alan partilere, aldıkları oy oranlarına 
göre yardım yapılacaktı. Sonrasında yardım alacak 
partilerin kapsamı, seçimlerde yüzde 5 oy almamış 
olmakla birlikte TBMM’de yüzde 5 oranında san-
dalyesi olan partileri de içine alacak şekilde geniş-
letildi. Ancak bu genişletmenin, iktidar partisinin 
ana muhalefet partisinden ayrılan milletvekillerinin 
kurduğu partinin desteklenmesi, yani muhalefe-
tin bölünmesi amacıyla yapıldığı ileri sürülmüş ve 
ciddi tartışmalara sebep olmuştur. Sonraki süreçte, 
Anayasa Mahkemesi devlet yardımlarına ilişkin iki 
defa iptal kararı vermiş ve bunun üzerine de hem 
yeni yasal düzenlemeler yapılmış, hem de devlet 
yardımlarına Anayasa’da yer verilmek suretiyle gü-
vence sağlanması yoluna gidilmiştir.66 

1961 Anayasası döneminde parti sistemin-
de oluşan parçalanmaya ve ortaya çıkan yeni ve 
küçük birçok partiye karşılık, yardımlardan daha 

66. 1961 Anayasası dönemindeki siyasi partilere devlet yardımla-
rına ilişkin anayasal ve yasal düzenlemelerin ayrıntıları ile Anayasa 
Mahkemesi kararları için bkz. Uzun, Anayasa Hukuku Açısından 
Siyasi Partilerin Finansmanı, s.132-151.

ziyade büyük ve yerleşik partiler yararlanmıştır.67 

Yardımlardan yararlanmak için aranan yüzde 5 
sınırının altında kalan ve çoğunlukla 1965 ve 
1969 seçimlerinde yüzde 3 civarında oy alabilen 
birçok küçük parti, bu dönemde devlet yardımı 
alma imkânına sahip olamamıştır. Bu açıdan 1961 
Anayasası döneminde yardımlardan yararlanmak 
için aranan kriterler, 1982 Anayasası dönemine 
göre daha düşük olmasına rağmen, bu dönemde 
de sistemin büyük ve yerleşik partiler lehine işle-
diğini söyleyebiliriz.68 Ancak yaşanan siyasi çatış-
malar, terör olayları, ağır ekonomik krizler, askeri 
müdahaleler ve parti kapatma gibi sebepler, devlet 
yardımlarının parti sistemini nasıl etkilediğinin 
net olarak gözlenmesine izin vermemektedir. 

1982 Anayasası döneminde de partilere sağla-
nan doğrudan devlet yardımlarının gelişimi, 1961 
Anayasası dönemine benzer şekilde istikrar kaza-
namamış, devamlı yasal değişikliklere ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarına konu olmuştur. Bunun en 
önemli sebebi, bu yardımların, partilerin kendileri 
için geçerli ve kendileri tarafından belirlenen bir 
alan olması ve parlamento çoğunlukları tarafından 
siyasi manevra aracı olarak kullanılmaya devam 
edilmesidir. Bu dönemde Anayasa Mahkemesinin 
devlet yardımları karşısındaki tavrı, önceki döne-
me göre değişikliğe uğramış ve verdiği tüm karar-
larda hem ilke olarak bu yardımları Anayasa’ya uy-
gun bulmuş, hem de mevcut yasal düzenlemeler 
hakkındaki eşitlik, hukuk devleti ve demokratik 
devlet ilkelerine aykırılık iddialarını reddetmiştir. 

1982 Anayasasının ilk şeklinde ve 22.4.1983 
tarihli yeni SPK’da, çeşitli önerilere karşın, Mil-
li Güvenlik Konseyinin müdahalesiyle, partilere 
yönelik herhangi bir devlet yardımı öngörülme-
miştir. Ancak askeri yönetimin sona ermesinin 
hemen akabinde, 1984 yılında SPK’da yapılan 

67. Bu dönem boyunca sadece Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi bütün yıllar boyunca hazine yardımı almışken, Milli Selamet 
Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi yedi, Millet Partisi beş, De-
mokrat Parti dört, Milliyetçi Hareket Partisi üç ve Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi ise sadece bir yıl yardım almıştır.

68. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği” , S.169-
170.



değişiklikle ülke seçim barajını (yüzde 10) aşan 
partilere TBMM’de sahip oldukları sandalye sa-
yıları oranında yardım yapılacağı bir Ek madde 
ile düzenlenmiştir. Bu tarihten sonra partilere 
yapılacak yardımları düzenleyen SPK’nın ilgili 
maddeleri 2014 yılına kadar tam sekiz defa de-
ğişikliğe uğramış, üç defa da Anayasa Mahkeme-
sinin önüne gitmiş ve devlet yardımları 1995 yı-
lında anayasal güvence altına alınmıştır. Yardım 
alacak partilerin kapsamı önce oy oranı yüzde 
7’ye düşürülerek, sonra da yüzde 7 oya ulaşama-
makla birlikte, TBMM’de 10 ya da 3 milletve-
kiline sahip olan partilere de yardım yapılacağı 
belirtilerek daha da genişletilmiştir. Ancak 2005 
yılında 10 ya da 3 milletvekiline sahip olan par-
tilerin de yardım almasını sağlayan madde kaldı-
rılarak, sadece yüzde 7 ve üzerinde oy alan parti-
lerin yardım alacağı bir sistem oluşturulmuştur.69

Son olarak, “demokratikleşme paketi” olarak 
isimlendirilen ve reform sürecinin bir parçası ola-
rak çıkarılan 2.3.2014 tarih ve 6529 sayılı Kanun 
ile partilerin devlet yardımı alması için gerekli 
yüzde 7’lik oy oranı yüzde 3’e indirilmiştir. Ayrıca 
bu yardım milletvekili genel seçimlerinin olduğu 
yıllarda üç katı ve mahalli idareler seçimlerinin 
olduğu yıllarda ise iki katı olarak ödenmektedir. 
Buna göre, ülkemizdeki devlet yardımları, hem 
düzenli yıllık türü hem de seçim kampanyalarının 
finansmanı türünü kapsamaktadır. 

Devlet yardımı yapılacak partilerin belirlen-
mesi ve yardımın partiler arasında paylaştırılması 
konusundaki kriterlere gelince; Anayasa’nın 68. 
maddesinin son fıkrasına göre, “Siyasî partilere, 
Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım 
yapar.” Buna göre, Anayasa, yardım yapılacak 
siyasi partilerin belirlenmesi ve yardımın paylaş-
tırılması konusunda iki ilkeden bahsetmektedir. 
Bu ilkelerden birisi, yardımların “yeterli düzey-
de” yapılacağıdır. Bu ilkeye göre, siyasi partilere 

69. 1982 Anayasası döneminde devlet yardımlarına ilişkin yasal dü-
zenlemeler ve Anayasa Mahkemesi kararları ile bunlara ilişkin tar-
tışmalar için bkz. Uzun,Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin 
Finansmanı, s.151-177.

yapılacak yardım miktarı, partilerin demokratik 
sistem içerisindeki işlevlerini yerine getirebilme-
lerini sağlayacak oranda olmadır. Nitekim Ana-
yasa Mahkemesine göre, yeterli düzeyde devlet 
yardımı, bir taraftan siyasi partileri mali yönden 
güçlü bazı kişi ve kuruluşların etkisinden ko-
ruyacak ama diğer taraftan tüm harcamalarını 
karşılayacak miktara ulaşarak toplumla bağlarını 
koparacak düzeye de çıkmayacaktır.70 Eğer siyasi 
partilerin devlet tarafından finansmanının sebep-
lerinden birisi, partilerin demokratik düzende 
üstlendikleri işlevler ise, yapılacak yardımın da 
bu işlevlerle sınırlı olması gerekecektir. Özellikle 
siyasi partilere, siyaset üretme ve seçmene ulaşma 
gibi temel fonksiyonlarını aşacak düzeyde harca-
ma yapma imkânı sağlayacak bir yardım yapıl-
ması, sistemin özüne aykırı olacaktır. 

Hakça ifadesi ise, devlet yardımlarından ya-
rarlanabilecek partilerin belirlenmesinde başvu-
rulacak olan ilkedir. Burada da cevaplandırılması 
gereken iki soru vardır: Yardım hangi partilere 
yapılacak ve partiler arasında nasıl dağıtılacak? 
Belirlenecek kriterin, parti enflasyonunu körükle-
yecek kadar düşük, küçük partileri önemli oran-
da dışlayacak kadar da yüksek olmaması gerekir. 
Anayasa Mahkemesi, hakça ilkesi gereğince, belir-
li örgütlenme yaygınlığına ulaşmış ve belirli top-
lumsal onaya mazhar olmuş partilerin, seçimlerde 
elde ettiği başarı düzeylerine göre devlet yardımı 

70. Mahkeme’nin E.2007/59, K.2007/75, k.t. 30.7.2007, R.G.: 
26.1.2008 – 26768 no’lu kararları.

Siyasi partilerin devlet tarafından 
finansmanının sebeplerinden birisi, partilerin 
demokratik düzende üstlendikleri işlevler 
ise, yapılacak yardımın da bu işlevlerle sınırlı 
olması gerekecektir.
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alabileceklerini belirtmiştir. Ancak örgütlenme 
yaygınlığının ve toplumsal onayın ne düzeyde ol-
ması gerektiğini daha fazla somutlaştırmamış; bu 
konudaki sistem ve yöntem tercihinin yasa koyu-
cunun takdirine bağlı olduğunu belirtmiştir.71 

Türkiye’de devlet yardımından yararlanacak 
partilerin belirlenmesinde, daima oy oranları 
esas alınmıştır. Devlet yardımları ilk defa uygu-
lanmaya başlandığında, genel seçimlerde yüzde 5 
oy alma şartı aranırken, bu oran 1982 Anayasası 
döneminde önce yüzde 10 ve sonrasında yüzde 
7 olarak tespit edilmişti. Daha sonra ise, bu oya 
ulaşamamış da olsa, 10 veya daha fazla ve 3 veya 
daha fazla milletvekiline sahip partilere de yar-
dım yapılacağı öngörülmüştü. Ancak 2005 yılın-
da bu hükme ilişkin SPK’nın Geçici 16. maddesi 
kaldırılmıştır. Özellikle küçük partileri devlet 
yardımı alabilmek için birtakım pazarlıklara iten 
ve milletvekili transferlerine sebep olan bu uygu-
lamaya son verilmesi ve sadece oy oranı ölçütüne 
başvurulması yerinde olmuştur.72 Devlet yardımı 
alabilecek partiler, en son değişiklikler göz önüne 
alındığı takdirde, 2820 sayılı SPK Ek 1. maddeye 
göre iki kategoridedir:
•	 Milletvekili genel seçimlerinde genel barajı 

(yüzde 10) aşmış olan siyasi partiler,

71. Mahkeme’nin E.2008/42, K.2008/167, k.t.:20.11.2008, R.G.: 
18.3.2009/27173 no’lu kararları.

72. Siyasi partilerin devlet yardımı alabilmek amacıyla milletvekili 
transfer etmelerine ilişkin yakın tarihli iddialardan birisi, BBP’ye 
2002 seçimleri öncesinde Fazilet Partisi ve MHP’den çeşitli katı-
lımlar olması ve bu katılımların partinin Hazine Yardımı almasını 
sağlamaya yönelik olduğudur. Nitekim bu iddialar üzerine Parti, 
alacağı devlet yardımını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını belirt-
miş; ancak, yasal engeller sebebiyle bu vaadini gerçekleştirmemiştir. 
Bu konuyla ilgili bkz., “Özbaş’ı Transfer eden BBP, 2.8 Trilyonu 
Kaptı”, Radikal, 8 Ağustos 2002.

•	 Genel seçimlerde yüzde 3’den fazla oy alan 
partiler.
Türkiye’de devlet yardımı alabilmek için 

gereken asgari yüzde 3’lük oy oranı kriteri, Batı 
demokrasilerindeki uygulamalara paraleldir. Bu 
oran, yüzde 3’ün altındadır ve hatta birçok ül-
kede seçimlere girme hakkı elde etmiş veya belli 
sayıda seçim çevresinde aday göstermiş partilere 
dahi yardım yapılmaktadır. Bu bakımdan, yapı-
lan son düzenlemenin gecikmiş bir doğru karar 
olduğu ve oranın yüzde 1’e kadar düşürülmesiyle 
daha da ileri aşamaya taşınması gerektiği söyle-
nebilir. Gerçekten de seçmen sayısının 50 mil-
yonu aştığı göz önüne alınırsa, yüzde 1 oranında 
oy alan bir parti yarım milyonu aşan sayıda bir 
seçmenin desteğini almış demektir. Bu oy mikta-
rı, o partinin ciddi bir toplumsal desteğe mazhar 
olduğunu, sadece bir tabela partisi olmadığını ve 
kendisine yapılacak devlet desteğinin çoğulculu-
ğun zorunlu bir gereği olduğunu göstermekte-
dir.73 Ayrıca yapılacak olan yardım, partinin oy 
oranına göre olacağından büyük miktarlara ulaş-
mayacaktır. Yani yüzde 50 oy alan bir parti 50 
milyon TL yardım alırken, yüzde 1 oy alan par-
tinin alacağı yardım, 1 milyon TL’de kalacaktır.

Devlet yardımı alacak partiler belirlendikten 
sonra, cevaplandırılması gereken ikinci soru, dev-
let yardımının bu partiler arasında nasıl paylaştırı-
lacağıdır. İlk düzenlemede, partilerin TBMM’de-
ki sandalye sayısına bakılmakla beraber, 1999 
yılında yapılan değişiklikle, birlikte partilerin en 
son genel seçimlerde aldıkları oy oranı esas alın-
maktadır. Genel seçimlerde uygulanan yüzde 10 
oranındaki yüksek barajın da etkisiyle, partiler se-
çimlerde aldıkları oy oranlarını çok aşan miktarda 
milletvekili oranına ulaşmaktadırlar. Bu sebeple, 
yardımın paylaştırılmasında Meclis’teki sandalye 

73. Bu oranın yüzde 1’e indirilmesi yolundaki benzer bir görüş için 
bkz. Mesut Aydın, “Türkiye’de Siyasi Partilere Devlet Yardımı”, 
AÜHFD, c. 54, no. 4 (2005) s.260. Ayrıca Barolar Birliği Anayasa 
Önerisi’nde, partilerin devlet yardımlarından yararlanabilmesi için 
genel seçimlerde geçerli oyların yüzde üçünü almaları yeterli görül-
müştür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, (Türkiye Barolar Bir-
liği Yayınları, Ankara, 2007) s.96-97. 

Türkiye’de devlet yardımı alabilmek için 
gereken asgari yüzde 3’lük oy oranı kriteri, Batı 

demokrasilerindeki uygulamalara paraleldir.
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sayısı yerine oy oranının benimsenmesinin daha 
adil olduğu açıktır. Bu ilke, yardımların paylaştı-
rılmasında seçmen desteğinin esas alınması gerek-
tiği düşüncesine de uygundur. Bu açıdan devlet 
yardımlarının, hak kazanan partiler arasında adil 
dağıtıldığını söyleyebiliriz. 

Devlet yardımlarının miktarı, verilme za-
manı ve yardımın yapılacağı parti organı diğer 
önemli sorunlardır. SPK’ya göre devlet yardım-
larının miktarı genel bütçe gelirleri (B) cetvelinin 
beşbinde biri olarak belirlenmişti. Bütçe büyük-
lüğüne endekslenmek suretiyle partilere yapılacak 
yardımın enflasyon karşısında erimesinin önüne 
geçilmiştir. Ancak 1992 yılında yapılan bir deği-
şiklik ile yardım miktarı “beşbinde iki” yapılmış 
ve böylece toplam yardımı miktarı bir yıl içinde 
reel olarak iki katına çıkmıştır. Yardım miktarı-
nın yerel seçimlerde iki ve milletvekili genel se-
çimlerinde üç katına çıkartılması ise yardımların 
miktarının daha da artmasını sağlamıştır. 

Uygulama konusunda cevaplandırılması 
gereken bir diğer soru, yardımların ne zaman 
yapılacağıdır. Seçim kampanyalarının desteklen-
mesi amacıyla yapılan yardımlar, özellikle mali 
yönden zayıf partilerin seçmenlere ulaşabilmele-
ri için seçimlerden önce partilere verilmektedir. 
Ülkemizde ise, her iki tür doğrudan yardım da, 
herhangi bir koşul aranmaksızın mali yıl başında, 
ilk on gün içerisinde yapılmaktadır. 

Devlet yardımının partilere nasıl verileceği, 
siyasi parti merkezlerini ve parti bürokrasisini güç-
lendirdiği, parti yönetimlerini tabanlarına ve taş-
ra örgütlerine karşı yabancılaştırdığı gerekçesiyle, 
demokratik süreçler ve özellikle parti içi demok-
rasi açısından önem taşımaktadır. Bu yardımların 
doğrudan parti genel merkezlerinin tasarrufuna 
verilmesi sebebiyle partilerin üye aidatlarına ve 
bağışlara ihtiyaç duymadığı belirtilmektedir. Bu 
sorunu ortadan kaldırmak amacıyla çoğu ülkede, 
devlet yardımlarının kullanılışına ilişkin kayıtlar 
konulmakta, yardımlar partilerin eğitim ve araş-
tırma yapan yan kuruluşlarına yapılmakta, parti 
teşkilat kademeleri arasında paylaştırılmaktadır. 

Türkiye’de ise, SPK’da yardımların sadece parti 
ihtiyaçları ve çalışmalarında kullanılacağının belir-
tilmesiyle yetinilmiştir. Yardımlar doğrudan parti 
genel merkezlerine yapılmış ve bunların kullanıl-
ması konusunda kayıt konulmamıştır. Siyasi parti 
tüzükleri ise -bir kaçı dışında- devlet yardımları 
konusunda Kanunu tekrarlamış ve yardımın parti 
içerisinde değerlendirilmesi konusuna değinme-
miştir.74 Uygulamada özellikle seçim dönemle-
rinde partiler, teşkilat kademelerine mali yardım 
yapmaktadır. Ancak bunlar yasal bir zorunluluğa 
dayanmadığından genel merkezlerin istediği za-
man vazgeçebileceği bir lütuf olarak kalmakta ve 
parti merkezlerini teşkilata karşı daha da güçlen-
dirmektedir. Bu sebeple bir kamu kaynağı olan 
bu yardımların partilerce kullanımı konusunda 
Batı demokrasilerindeki örneklere benzer sınırla-
malar ve düzenlemeler yapılması yerinde olacak-
tır. Yardımların parti genel merkezleri ve teşkilatı 
arasında paylaştırılması ve gelirlerin bir kısmının 
araştırma ve eğitim gibi alanlarda kullanılması zo-
runluluğunun getirilmesi önerilebilir.

Türkiye’deki devlet yardımları uygulaması 
genel olarak değerlendirildiğinde bazı konular 
dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi; partile-
rin aldıkları yardımlar, sadece miktar olarak değil 
aynı zamanda reel olarak da artmaktadır. Bu ar-
tışı, yardımların genel bütçe gelirleri ve gayrı safi 
milli hâsıla içerisindeki oranları itibariyle açık bir 
şekilde gözlemek mümkündür.75 Ayrıca seçimler-
de yardım miktarlarının iki ve üç katına çıkarılı-
yor olması, partilere çok ciddi mali imkânlar sağ-
lamaktadır. Yardım alan partilerin genel merkez 
gelirleri incelendiğinde, büyük miktarda önceki 
yıllardan devreden nakit mevcuduna ve banka 
mevduat gelirlerine sahip oldukları görülmek-

74. AK Parti Tüzüğü’nün 138. maddesine göre yardımın en az yüz-
de 30’u il ve ilçelerdeki teşkilat kademelerine gönderilir.

75. Devlet yardımlarının gayrisafi milli hâsıla içerisindeki oranları, 
yardımların yapıldığı ilk yıllarda beşbinde 0.13 ile 0.17 arasında 
iken, bu oran seçim yılları olan 1987’de 0.41 ve 1991’de 0.56 olarak 
gerçekleşmiştir. 2000’li yıllarda ise beşbinde 0.57 ile 0.88 arasında 
değişkenlik göstermiş ve seçim yılı olan 2007’de 2.57’ye çıkmıştır.
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tedir.76 Bu gelir kalemleri, devlet yardımlarının 
giderlerinden daha fazla olduğunu ve hatta parti-
lere birikim yapıp, faiz geliri şeklinde düzenli ge-
lir elde etme imkânı sağladığını göstermektedir. 

Parti gelirlerindeki bu durum, yardım alan 
partiler ile alamayan partilerin gelirleri arasında 
ciddi uçurumlar yaratmıştır. Bu uçurum, bir par-
tinin yardım aldığı yıl ile alamadığı yıl arasındaki 
gelirlerinin toplam miktarı arasındaki farkta da 
görülmektedir. Bu fark, siyasi partilere yapılan 
yardımların tartışılmasına ve giderek daha faz-
la eleştirilmesine sebep olmaktadır. Devlet yar-
dımlarındaki bu artışlar siyasi partileri, bağış ya 
da üyelik aidatı gibi klasik gelir kaynaklarından 
uzaklaştırmış ve partilerin genel merkezlerinin 
toplam gelirlerinin neredeyse tamamının bu kay-
naktan sağlanmasına sebep olmuştur. 

İkinci konu ise, partilerin gelirleri içerisin-
de devlet yardımlarının ciddi oranlara ulaşarak 
dünya ortalamalarını aşmış olmasıdır. Son yıl-
larda büyük partilerin toplam gelirleri değer-
lendirildiğinde, aidat ve bağışlar toplamının 
devlet yardımlarının çok gerisinde olduğu ve 
genel merkez gelirleri içerisinde ise yok dene-
cek kadar az kaldığı görülmektedir. Yalnızca bir 
kaç ülkede, partilerin gelirlerinin yüzde 90’ına 
yakını bu kaynaktan sağlanmakta ve Avrupa ül-
kelerinin çoğunluğunda bu oran yüzde 50 civa-
rında ve altında gerçekleşmektedir. Ülkemizde 
devlet yardımı alan partilerin genel merkez ge-
lirleri içerisinde yardımların oranı 1990’lı yıllar-
da yüzde 50 ile yüzde 90 arasında değişiklikler 
göstermekte iken,77 2000’li yıllarda daha yük-
sek seviyelere çıkmış ve birçok ülkedeki oran-

76. Bu konudaki çarpıcı örneklerden birisi; CHP’nin 2003 ile 2006 
yılları arasındaki gelirlerinin yüzde 22.5 ile yüzde 45’lere varan 
oranlarda önceki yıldan devreden nakit mevcudu ve banka mevduat 
gelirlerinden oluşmasıdır.

77. Gençkaya “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği”, s.181.

ları geçmiştir.78 Devlet yardımı alan partilerin 
gelirlerinin tamamına yakınının bu yardımlar-
dan kaynaklanıyor olması, hem partilerde yapı-
sal dönüşümlere sebep olmakta hem de seçim 
kampanyalarını etkilemektedir. Üyelerinin mali 
desteğine ihtiyacı kalmayan siyasi partiler, daha 
da merkezileşmekte, parti bürokrasisi ve liderli-
ği güçlenmekte ve zaten zayıf olan parti içi de-
mokrasi zedelenmektedir. Bu profesyonelleşme, 
seçim kampanyalarını da etkilemekte, partiler 
kamuoyu araştırmalarına, uzman reklamcılık 
hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. 
Ayrıca çok pahalı olan yazılı ve görsel basın ara-
cılığıyla yapılan reklamlar, yardım alamayan ve 
bu sebeple kampanya bütçeleri nispeten daha 
küçük partiler aleyhine ciddi bir rekabet deza-
vantajı yaratmaktadır.

Devlet yardımlarının tarihsel gelişimine 
baktığımızda, bu yardımların, Meclis çoğunluk-
ları tarafından günlük siyasal mücadelede bir araç 
olarak kullanıldığı görülmektedir. Uzun yıllara 
dayanan uygulamada devlet yardımları ile ilgili 
istikrarlı bir sistem kurulamamış ve 1965 yılında 
itibaren toplam 19 yasal düzenleme yapılmıştır. 
Bu değişikliklerin çoğunda eşitlik veya adalet gibi 
ilkeler gözetilmemiş, Meclis aritmetiğinde ger-
çekleşen değişimler ve gündelik siyasi hesaplarla 
hareket edilmiştir. Bazen muhalefet partisinin 
oylarını bölmek amacıyla, muhalefet partisiyle 
aynı seçmen kitlesine sahip partilere ya da doğru-
dan muhalefet partisinden ayrılan milletvekille-
rinin kurdukları partilere yardım yapılması hedef-
lenmiş; bazen de muhalefet partilerinin yardım 
almaması için düzenleme yapılmıştır. Bu konu-

78. Son yıllarda yardımlardan yararlanan başlıca partilerin ge-
lirleri içerisinde, devlet yardımları yüzde 80’in üzerinde ve hatta 
bazı yıllar yüzde 90’larda olmuştur. Örneğin AK Parti’nin 2004, 
2005, 2006 ve 2007 yıllarında aldığı devlet yardımlarının gelirleri 
içerisindeki oranı, sırasıyla yüzde 85.2, yüzde 86.9, yüzde 88,1 ve 
yüzde 89.2 olarak gerçekleşmiştir. Burada bir diğer önemli nokta, 
Parti’nin devlet yardımları dışında kalan gelir kalemlerinden birisi 
olan ve toplam gelirler içerisindeki oranı yüzde 2 ile yüzde 10 ara-
sında değişen parti mal varlığından elde edilen gelirler de genellikle 
devlet yardımı ile oluşan birikimlerden kazanılmıştır. Bkz., Adalet 
ve Kalkınma Partisinin www.akp.org.tr adlı resmi sitesi. 
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da, ilkeler esas alınmak suretiyle daha uzun vadeli 
düzenlemeler yapılmalı ve hatta bu düzenlemeler 
anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır.

Türkiye’de devlet yardımlarının partiler arası 
yarışı olumsuz yönde etkilediği ya da parti siste-
mini yeni ve küçük partilere kapattığı iddiasını 
ampirik veriler ile tespit etmek konusunda çeşitli 
zorluklar mevcuttur. Bunun en önemli sebebi, 
ekonomik krizlerin, terör olaylarının, askeri mü-
dahalelerin, parti kapatmaların ve yüksek seçim 
barajının siyasal sistemde yarattığı derin etkile-
rin, devlet yardımlarının parti sistemine etkile-
rinin görülmesini zorlaştırmasıdır. Bu nedenlerle 
partilerin oyları seçimlerde beklenmedik oranda 
yükselebilmekte veya dramatik bir şekilde düşe-
bilmektedir. Yeni kurulmuş partilerin ya da yıl-
lardır ciddi bir varlık gösterememiş küçük par-
tilerin büyük sıçramalar yapması ya da uzunca 
bir süredir TBMM’de temsil edilen, iktidarda ya 
da muhalefette varlık gösteren partilerin eriyerek 
iddiasız küçük partiler haline gelmesi mümkün-
dür.79 Sonuç olarak, çok sayıda faktörün etkisiyle 
siyasi yaşamın bu kadar değişken olduğu bir or-
tamda, devlet yardımlarının etkilerini kesin ola-
rak belirlemek mümkün değildir.

Dolaylı Devlet Yardımları: Siyasi partilere sağla-
nan dolaylı devlet yardımlarının kendi içerisin-
de birçok farklı türü bulunmaktadır. Bunların 
en yaygın olanlarından, kamuya ait kitle ileti-
şim araçlarından yararlanma ve vergi muafiyet-
leri uygulamaları, 1961 Anayasası öncesine ka-
dar uzanmaktadır. Diğer dolaylı destek türleri 
ise siyasi parti gelirleri içerisinde çok sınırlı dü-
zeyde kalmıştır. Birçok Avrupa ülkesinde siyasi 

79. Bunun en çarpıcı örneği, 1999 seçimlerinde yüzde 22.19 ora-
nında oy alarak iktidar olan DSP’nin, 2002 yılı seçimlerinde sadece 
yüzde 1.22 oy alabilmesidir. DSP’nin bu ciddi oy kaybının, devlet 
yardımlarının büyük partiler lehine parti sistemini dondurduğu te-
zini doğrulamadığı açıktır. Çünkü 1999 – 2002 yıllarında aldığı oy 
oranına paralel olarak en çok devlet yardımını DSP almıştır. Ayrıca, 
bu seçimle TBMM’ye girebilen iki partiden AK Parti, ağırlıklı ola-
rak kapatılmış bir partiden kopan milletvekillerinin kurduğu yeni 
bir partidir. İkinci parti olan CHP ise 1999 seçimlerinde baraj al-
tında kalmış ve en alt düzeyde yardım alabilmiştir. 

partilerin eğitim ve araştırma amaçlı çalışan yan 
kuruluşlarına sağlanan destekler ise ülkemizde 
hiç uygulanmamıştır.

Kamu tüzel kişilerinin elindeki kitle ileti-
şim araçlarından ve özellikle radyo ve televizyon 
yayınlarından yararlanmanın etkili bir pro-
paganda yolu olduğu ve ülkemizde bu destek 
türünün 1961 Anayasasının öncesinde de uy-
gulandığı bilinmektedir. İlk olarak 24.5.1949 
tarihli bir Kanun, partilere seçim kampanyala-
rında radyodan yayın yapma imkânı tanımış ve 
1950 yılında çıkarılan 5545 sayılı Milletvekil-
leri Seçim Kanunu radyodan yayın yapma hak-
kını küçük partilere doğru genişletmişti. Ancak 
1950’den sonra yapılan bazı değişikliklerle, 
partilerin bu dönemde radyodan propaganda 
yapma imkânına son verilmiştir. 1961 Anaya-
sasındaki TRT’nin özerkliğine ve tarafsızlığına 
ilişkin düzenlemeler dayanak kabul edilerek, 
26.4.1961 tarihli Kanunla, partilerin radyodan 
yararlanma imkânları tekrar tanınmıştır. Ancak 
1961 Anayasasının yürürlükte olduğu süre bo-
yunca, partilerin TRT’deki propaganda hakları 
konusunda çok sayıda yasal düzenleme ve tartış-
ma yapılmış, yargı kararı verilmiştir.80

1982 Anayasası döneminde de devam eden 
uygulama, siyasi partilerin radyo ve televizyon-
dan propagandalarını düzenleyen 298 sayılı Ka-
nunda en son 27.10.1995 ve 4125 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle oluşan sisteme göre şöyledir: 

80. Bu düzenlemeler ve tartışmalar için bkz. Uzun, Anayasa Huku-
ku Açısından Siyasi Partilerin Finansmanı s.192-201.

Devlet yardımlarının tarihsel gelişimine 
baktığımızda, bu yardımların, Meclis 
çoğunlukları tarafından günlük siyasal 
mücadelede bir araç olarak kullanıldığı 
görülmektedir.
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•	 Siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 da-
kikayı geçmemek üzere,programlarını ve ya-
pacakları işleri anlatan iki konuşma,

•	 Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin her 
birine ilaveten 10’ar dakikalık propaganda, 

•	 İktidar partisine veya iktidar partilerinden bü-
yük olanına 20 dakikalık, iktidar partilerinden 
diğerlerine 15’er dakikalık ilave propaganda,

•	 Ana muhalefet partisine ilaveten 10 dakika-
lık propaganda hakkı verilir.
Devlet yardımlarının uygulanması konusun-

da partilerin ilkesel davranmayıp, bunları birer po-
litik manevra aracı olarak kullandıkları yönündeki 
eleştiriler, dolaylı kamusal destekler için de söz 
konusu olmaktadır. Özellikle kamuya ait radyo ve 
televizyonlardan yararlanmanın, devlet yardımla-
rında olduğu gibi sık yasal düzenlemelere ve mah-
keme kararlarına konu olması ve tartışmaların hiç 
sona ermemesi, bu durumun en somut göstergesi-
dir. Şüphesiz bunun en önemli sebebi, parlamento 
çoğunluklarının, bu konuda düzenleme yaparken 
eşitlik ve adalet gibi ilkeleri esas almak yerine, güç-
lü ve büyük partiler lehine işleyen bir sistem oluş-
turma isteğine sahip olmalarıdır.

1990’lı yıllarda özel televizyon ve radyo ka-
nallarının açılması, TRT’de yapılan propaganda 
yayınlarının önemini azaltsa da, ulusal çapta ya-
yın yapan TRT’de, milyonlarca seçmene ulaşabil-
me imkânı sağlayan bu yayınlar, ihmal edilemez 
önemdedir. Bu sebeple, bir kamu kaynağının 
kullanımının söz konusu olduğu bu konuda, is-
tikrarlı ve adil sistem oluşturulması zorunludur. 

Bütün siyasi partiler, benzer konulardaki görüşle-
rini, aynı seçmen kitlesine bu araç ile ulaştırmak-
tadırlar. Bu açıdan, kamusal kitle iletişim araç-
larından yararlanma konusunda partiler arasında 
ayırım yapılmaksızın hepsine eşit sürelerin tanın-
dığı bir sistemin getirilmesinde fayda vardır.81

Gelir ve Giderlerle İlgili Düzenlemeler 
ve Sınırlamalar 
Yerleşik demokrasilerde kampanya giderlerini 
azaltarak partiler arası eşitsizliklerin önüne geç-
mek, partilerin yüksek miktarda bağışlarla etki 
altına alınmasını engellemek ve parti hesapları ile 
ilgili olarak beyan zorunlulukları getirmek sure-
tiyle şeffaflığı artırmak yaygın uygulamalar ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. İşte partilerin gelirleri 
ve giderleri üzerindeki bu düzenlemeler, parti 
finansmanının ikinci başlığını oluşturmaktadır. 
Bu başlık altında, partilere yapılacak bağışlar ile 
ilgili sınırlamalar ve yasaklar, harcamalara konu-
lan üst sınırlar ve partilerin gelir ve giderlerinin 
kamuoyuna beyan zorunluluğu incelenmektedir.

 
Batı Demokrasilerinde Siyasi Partilerin 
Gelirleri ve Giderleri Üzerindeki 
Düzenlemeler ve Sınırlamalar 
Bağışlarla İlgili Sınırlamalar ve Yasaklar: Bağış-
larla ilgili yasal düzenlemeler, yasaklanmış ba-
ğış kaynakları ve bağış üst sınırları konusunda 
toplanmaktadır. Bu düzenlemeleri üç başlıkta 
inceleyebiliriz:

Bazı Bağış Kaynaklarının Yasaklanması: Yasak-
lanmış olan bağış kaynaklarından en yaygın ola-
nı yabancı ülke, yabancı gerçek ya da tüzel kişi 
ve uluslararası kuruluşlardır. Bu yasak, özellikle 
güçlü devletlerin yapacakları bağışlar ile parti-
leri ve adayları destekleyerek başka devletlerin 
politikalarını etkilemek istedikleri inancına da-

81. Siyasi partilere kamuya ait radyo ve televizyonlardan eşit pro-
paganda yapma imkanının tanınması gerektiği yönündeki benzer 
görüş için bkz. Levent Gönenç, Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve 
Çözüm Yolları, (Adalet Yayınevi, Ankara: 2008) s.267. 

Devlet yardımlarının uygulanması konusunda 
partilerin ilkesel davranmayıp, bunları birer 

politik manevra aracı olarak kullandıkları 
yönündeki eleştiriler, dolaylı kamusal 

destekler için de söz konusu olmaktadır.



29s e t a v . o r g

SİYASİ PARTİLERİN FİNANSMANI: DEVLET YARDIMI, SINIRLAMALAR VE MALİ DENETİM

yanmaktadır. Venedik Komisyonunun Partilerin 
Finansmanı konusundaki raporunda da, yabancı 
ülkelerin ve şirketlerin partilere bağış yapmaları-
nın yasaklanması önerilmektedir.82 ABD, Fransa, 
Rusya, Türkiye ve birçok Doğu Avrupa ülkesinde 
yabancı bağışlar tamamen yasaklanmıştır.83 Daha 
önceden tamamen yasaklanmış olmamakla bir-
likte, İngiltere’de 2000 yılında yapılan yeni dü-
zenlemeler ile çok sınırlı bir şekilde yabancı ba-
ğışlara izin verilmeye başlanmıştır.84 Almanya ve 
bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ise, yabancı kay-
naklı bağışlar yasaklanmamakla birlikte, miktar 
olarak sınırlandırılmıştır. 

Siyasi partilere yönelik bağış kaynaklarıyla 
ilgili ikinci bir yasak türü ise; şirketler, bankalar, 
dernekler ve sendikalara yönelik olarak karşımı-
za çıkmaktadır. ABD, Fransa ve Portekiz’de siyasi 
partilerin sendikalardan bağış kabul etmesi yasak-
lanmıştır.85 Tjernström’ün çalışmasına göre, 111 
ülkenin 22’sinde tüm şirketlerin, 27’sinde ise dev-
letle iş yapan kişilerin ve şirketlerin partilere bağış 
yapması yasaklanmıştır.86 Avrupa’da sadece Belçi-
ka ve Fransa’da partilerin özel şirketlerden ve ka-
muya ait şirketlerden bağış kabul etmeleri yasak-
tır.87 İspanya’da kamuya ait şirketler ve kamuyla 
iş yapan kişi ya da şirketlerin; İtalya’da ise, yüzde 
20’si veya daha fazlası devlete ait bulunan şirket-
lerin partilere bağış yapması yasaktır.88 ABD’de 

82. Guidelines and Report on the Financing of Political Parties, 
(2001), Article 6.

83. Biezen, “Political Parties as Public Utilities”, s.714.

84. Justin Fisher, “The Political Parties, Elections and Referandums 
Act 2000”, Representation, c. 38, no.1 (2001) s.14.

85. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulati-
ons”, s.197-199.

86. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulati-
ons”, s.197-199.

87. Ben Clift ve Justin Fisher; “Comparative Party Finance Reform: 
The Cases of France and Britain”, Party Politics, c. 10, no.6 (2004), 
s.684. Fransa’da 1990 yılında şirketlerden yapılacak bağışlara izin 
verilmiş ancak özellikle 1993 seçimleri sonrası bağışçı şirketlerin 
devlet ihalelerindeki başarıları (!) ve bazı skandallar 1995 yılında bu 
tür bağışların tekrar yasaklanması sonucunu doğurmuştur. 

88. Karl-Heinz Nassmacher, “Party Funding in Continental Wes-
tern Europe”, Funding ofPolitical Parties and Election Campaigns 
içinde, der. Austin Reginald ve Maja Tjernström, (International 
Instıtute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm: 
2003),s.128.

şirketler ve sendikaların Siyasi Eylem Komiteleri 
aracılığıyla bağış yapmaları mümkündür.89 

Bağış Miktarlarının Sınırlandırılması: Siyasi 
partilerin, yapılacak büyük miktardaki bağışlar 
ile etki altına alınmasının önüne geçmek mak-
sadıyla, çoğu ülkede kişilerin ve şirketlerin ya-
pabileceği bağış miktarlarına ve partilerin kabul 
edebileceği toplam bağış miktarlarına sınırlar 
konulmaktadır. Genellikle kişiler ve şirketler için 
ayrı belirlenmekte olan bu sınırlara yer veren ül-
kelerin başında ABD, Japonya, Fransa, Belçika, 
İspanya, Portekiz ve Yunanistan gelmektedir.

ABD’de kişilerin, bir adaya, siyasi eylem ko-
mitelerine ve siyasi partilere yapabilecekleri ba-
ğış miktarı, her yıl enflasyona göre yenilenen bir 
miktarla sınırlandırılmıştır.90 Avrupa’da Alman-
ya, İngiltere, Avusturya ve İskandinav ülkelerin-
de bu tür sınırlamaların olmadığını, İngiltere’de 
anonim bağışların –bağış sahiplerinin kimlikleri 
bilinemediği için- 200 İngiliz Sterlinini aşamaya-
cağının hükme bağlandığı görülmektedir.91 Bağış 
miktarlarının sınırlandırıldığı diğer Avrupa ülke-
leri ise, Fransa ve İspanya’dır. 92 

Bağış Sahiplerinin Kimliklerinin Açıklanması: Siyasi 
hayatta saydamlığın sağlanabilmesi için, siyasi par-
tilerin gelir ve giderlerini mali denetim organları-
na sunmaları, bunları kamuoyuna beyan etmeleri 
ve bağış yapan kişilerin kimliklerinin kamuoyuna 
açıklanması şeklinde uygulamalar gelişmiştir. Bir-
çok Avrupa ülkesinde partilerin bağış sahiplerinin 
kimliklerini açıklamakla yükümlendirildiği görül-
mektedir. İspanya ve Fransa’da tüm bağış sahip-
lerinin; Almanya, İtalya ve Hollanda’da ise, belli 

89. Karl-Heinz Nassmacher, “The Funding of Political Parties in 
the Anglo- Saxon Orbit”, Funding of Political Parties and Election 
Campaigns içinde, s.43.

90. Paul S. Herrnson, “The High Finance os American Politics: Cam-
paign Spending and Reform in Federal Elections”, Campaign and Party 
Finance in North America and Western Europe içinde, der. Arthur B. 
Gunlinks,(iUniverse, New York: 2000), s.21 ve Nassmacher, “The 
Funding of Political Parties in the Anglo- Saxon Orbit”, s.43. 

91. Clift ve Fisher, “Comparative Party Finance Reform”, s.685.

92. Nassmacher, “Party Funding in Continental Western Europe”, s.128.
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bir miktarın üzerinde bağış yapanların kimlikleri 
açıklanmak zorundadır. İskandinav ülkeleri, İsviç-
re ve İrlanda gibi bazı ülkelerde ise, bağış sahiple-
rinin kimlikleri, ayrımcılıklara maruz kalmamaları 
için açıklanmamaktadır.93

Parti Giderlerinin Sınırlandırılması: Yukarıda da 
belirtildiği üzere, yeni gelişen kampanya teknik-
lerinin ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, 
partiler için seçim kampanyalarının maliyetlerini 
yükseltmekte ve bu durum, mali olanakları daha 
fazla olan partilerin seçimlerde daha fazla harcama 
yapmak suretiyle öne geçmelerine ve eşit rekabet 
ortamının bozulmasına sebep olmaktadır. Ger-
çekten de, mali gücü yüksek ve özellikle doğrudan 
ya da dolaylı medya desteğine sahip partilerin ya 
da kişilerin, bu sınırsız imkânları kullanarak siyasi 
başarılar elde etmeleri ender görülen bir durum 
değildir. Ayrıca partilerin artan rekabet ortamın-
da daha fazla harcama yapmak zorunda kalması, 
partileri gelir kaynaklarını artırmaya zorlayacak ve 
sonuçta daha fazla gelir elde etmeye çalışan siyasi 
partiler, ekonomik yönden güçlü kişilerin etkisine 
daha açık hale gelecektir.94 Bütün bu sebeplerle, 
seçim kampanyalarında giderlerin sınırlandırıl-
ması yoluyla seçim harcamalarındaki muhtemel 
dengesizliklerden kaynaklanacak haksız rekabet 
önlenmek istenmektedir.

Parti harcamalarının sınırlandırılması konu-
sunda yaygın olan ilke, seçime katılan her partiye 
ya da adaya aynı sınırlama kriterinin uygulan-
masıdır. Bu kriter, genellikle, seçim bölgesi ya da 
ülkedeki toplam seçmen sayısına göre belirlenen 
bir toplam tutardır. Öncelikle, partilerin her bir 
seçmen başına yapabilecekleri miktar belirlen-
mekte ve her bir seçmen için belirlenen bu mik-
tarın seçim bölgesindeki toplam seçmen sayısına 
çarpımıyla, o seçim bölgesindeki toplam harca-

93. The World of Campaign Finance (1993), s.38, 42, 56 ve 59; Nass-
macher, “Party Funding in Continental Western Europe”, s.129.

94. Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency 
in Emerging Democracies, (U.S. Agency for International Develop-
ment, Washington DC, 2003) s.28. 

ma üst sınırı hesaplanmaktadır.95 Bazı ülkeler-
de, hem her seçmen başına düşecek bir harcama 
miktarı ve hem de seçim bölgeleri ile ilgili bir üst 
harcama sınırı konulmaktadır. 

Elbette bu tür bir sınırlamanın etkili olabil-
mesi için, parti hesaplarının kurallara uygun bir 
şekilde tutulması, uzman yetkili kurumlara bil-
dirilmesi ve bu kurumlarca denetlenmesi, bu ku-
rumların da, sınırların aşılması durumunda etkili 
yaptırım yetkileriyle donatılmış olması gereklidir. 
Son olarak bu tür sınırlandırmaların uygulanabilir 
olması için, ülkedeki ekonominin kayıt altında ve 
ticari hayatın izlenebilir olması da önemlidir.

Seçim kampanyalarındaki harcamaların sı-
nırlandırılması uygulamasına daha çok tek isimli/
dar bölge seçim sisteminin uygulandığı ve aday 
odaklı seçim yarışının olduğu ülkelerde rastlan-
maktadır. Bu açıdan konuyu tek isimli seçim sis-
temi çerçevesinde adayların harcamalarına sınır 
getirilmesi ve çok isimli seçim sistemi bağlamında 
ise, parti harcamalarına sınır konulması olarak 
iki başlıkta incelemek mümkündür. ABD, İn-
giltere, Fransa, Japonya, Kanada ve Yeni Zelanda 
tek isimli/dar bölge seçim sistemine ve adayların 
seçim giderlerinin sınırlandırılması uygulamasına 
sahip ülkelerdir.96 ABD’de başkanlık seçimlerin-
deki harcama sınırı, sadece devlet yardımını kabul 
eden adaylar için geçerlidir. Senato ve Temsilciler 
Meclisi seçimlerinde ise hiç bir şekilde kampan-
ya giderlerine getirilmiş bir limit bulunmamak-
tadır.97 Çok isimli seçim sisteminin uygulandığı 
ve parti odaklı seçim yarışının görüldüğü İtalya, 
Yunanistan, Portekiz, Belçika, Kanada, İspanya ve 
bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ise partilere yöne-

95. Örneğin Kanada’da partiler, seçim bölgelerindeki her bir seç-
men için en fazla 0.30$ ve adaylar seçim bölgelerindeki ilk 15.000 
seçmen için 1 dolar, sonraki 10.000 seçmen için 0.50 dolar ve geri 
kalan seçmenler için ise 0.25 dolar harcama yapabilirler. William 
T. Stanbury, “Financing Federal Politics in Canada in an Era of 
Reform”, der. Arthur B. Gunlinks , Campaign and Party Finance in 
North America and Western Europe içinde, s.70-71. 

96. The World of Campaign Finance (1993), s.9.

97. Nassmacher, “The Funding of Political Parties in the Anglo- 
Saxon Orbit”, s.43.
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lik harcama sınırlamaları mevcuttur.98 Fransa’da 
başkanlık seçimlerinde olduğu gibi parlamento 
seçimlerinde ve Avrupa Birliği Parlamentosu se-
çimlerinde hem adaylar hem de partiler için ko-
nulmuş üst sınırlar mevcuttur.99 Almanya, Hol-
landa ve İsveç ise parti finansmanı alanındaki 
yoğun düzenlemelere karşın; seçim harcamaları 
konusunda bu tür bir sınırlamanın söz konusu 
olmadığı ülkelerdir.100 Bazı ülkelerde partilere ya-
pılan kamusal destek miktarı, üst sınırın belirlen-
mesinde kıstas olarak kullanılmaktadır.101 

Seçim harcamalarının sınırlandırılması ko-
nusunda en eski geleneğe sahip İngiltere’de 1883 
tarihli Yolsuzluk ve İllegal Uygulamalar Kanu-
nu’ndan beri seçim çevreleri düzeyinde, aşırı 
seçim harcamalarına bir tepki olarak adayların 
yapacakları harcamaların bir üst sınırı bulun-
maktaydı. Yirminci yüzyılda İngiltere’de, seçim 
yarışı partiler arasında ve ulusal düzeyde olma-
sına rağmen, harcama sınırının adaylara yönelik 
olması uygulaması devam etmiştir. Ancak 2000 
yılında kabul edilen Siyasi Partiler, Referandum 
ve Seçim Kanunu ile hızla artan seçim harcaması 
yarışı sebebiyle siyasi partilere seçim harcamaları 
konusunda ülke çapında uygulanacak üst sınırlar 
konulmuştur. Partilerin harcama üst sınırı her bir 
seçim bölgesi için 30.000 sterlin olarak belirlen-
miştir. Son olarak, yeni kanunla benzer bir har-
cama sınırlaması, Avrupa Parlamentosu seçimleri 
için de getirilmiştir.102 

Seçime katılan parti ya da adayla herhangi 
bir resmi bağlantısı olmayan kişilerin o parti ya 
da adayın kampanyasını desteklemek amacıyla 

98. Biezen, “Political Parties as Public Utilities”, s.714.

99. Clift ve Fisher, “Comparative Party Finance Reform”, s.685. 
Ayrıca Fransa’da siyasi partiler ve adayların uyacakları harcamalara 
ilişkin üst sınırların ayrıntılı bir dökümü için bkz. Zeki Öztürk, 
“Fransa’da Seçim Harcamalarının Denetlenmesi-I –Seçim Harca-
malarının Kaynakları ve Tavanları, Liberal Düşünce, no. 20 (2000), 
s.98-100.

100. Nassmacher, “Party Funding in Continental Western Europe”, 
s.128-129.

101. The World of Campaign Finance(1993), s.9.

102. Justin Fisher, “The Political Parties, Elections and Referan-
dums Act 2000”, s.14-15.

yapacağı giderlerin nasıl değerlendirileceği veya 
sınırlandırılacağı, cevaplanması güç bir sorundur. 
Bu sorunu çözmek amacıyla İngiltere, Kanada ve 
Yeni Zelanda’da parti ya da adayın yetki verme-
diği kişilerin harcama yapmaları yasaklanmıştır.103 

Bu sınırlamalar ile ilgili bir diğer önemli sorun 
da, harcama limitlerinin hangi dönemde yapılan 
harcamaları kapsadığıdır. Bu süre, genellikle res-
mi kampanya süresi ile aynıdır. Son olarak belirt-
mek gerekir ki, partilerin belirtilen bu kampanya 
sürelerinin öncesinde yapmaya başladıkları har-
camaların değerlendirilmesi ve rutin harcamalar 
ile seçim kampanyası için yapılan harcamaların 
ayırt edilmesi de önemli bir sorun alanıdır.104

Parti Hesaplarının Yetkili Kurumlara ve Kamuo-
yuna Beyan Zorunlulukları: Siyasal hayatta say-
damlık ve hesap verebilirlik ilkeleri, partilerin 
gelir ve giderlerinin kamuoyuna açıklanması uy-
gulamalarını beraberinde getirmiştir. Bu sayede 
siyasi partilerin gelir ve giderleri kamuoyunun 
gözetimine açılacak ve seçmenler partilerin ve 
adayların hangi çıkar grupları tarafından destek-
lendiğini görebilecektir. Bu durum aday ve par-
tileri, gelir ve giderleri konusunda daha dikkatli 
olmaya ve özellikle meşru olmayan ya da şaibeli 
kaynaklardan uzak durmaya itecektir. Bu uygu-
lamalar aynı zamanda, bağış ve harcamalara ge-

103. Stanbury, “Financing Federal Politics in Canada in an Era 
of Reform”, s.69. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet 
Desteği” , s.154. 

104. Stanbury, “Financing Federal Politics in Canada in an Era of 
Reform”, s.107.

Seçim kampanyalarında giderlerin 
sınırlandırılması yoluyla seçim 
harcamalarındaki muhtemel 
dengesizliklerden kaynaklanacak haksız 
rekabet önlenmek istenmektedir.
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tirilen sınırlamaların etkin bir şekilde uygulana-
bilmesinin ve denetlenebilmesinin de ön şartıdır. 
Bunlar siyasetin finansmanı alanındaki hukuk 
dışı uygulamaları tamamen ortadan kaldırmaya-
bilir ama etkin bir beyan sistemi ve ona eklenmiş 
denetim mekanizması, aday ve partilerin daha 
dikkatli olmalarını sağlayarak siyasal hayata olan 
güveni artıracaktır. 

Bütün bu gerekçelere karşılık, kamuoyuna 
beyan zorunluluğunun devlet dışında örgütlenmiş 
özel kuruluşlar olarak kabul edilen siyasi partile-
rin, örgütlenme özgürlüğüne müdahale edildiği 
yolundaki bazı itirazları beraberinde getirmekte-
dir. Ayrıca saydamlığın sağlanması amacıyla bağış 
sahiplerinin ve bağış miktarının açıklanmasının 
bağışçılar açısından kişi haklarını ve düşünce öz-
gürlüğünü ihlal ettiği de iddia edilmektedir.

Demokratik ülkelerin çoğunluğunda adaylar 
ve siyasi partiler gelirlerini ve giderlerini devlete ya 
da özerk denetim kurumlarına bildirmektedirler.105 

Ancak bazı ülkelerde bu bildirim yeterli görülme-
mekte, gelir ve giderlerin ve bazen bağış yapanların 
kimliklerinin de yayımlanması zorunlu tutulmak-
tadır.106 ABD, Kanada, Avustralya ve neredeyse 

105. Siyasi partilerin gelir ya da giderlerini beyan etmelerinin zo-
runlu tutulduğu ülkelerin oranı 104 ülke üzerinde yapılan bir çalış-
maya göre yüzde 62 olarak tespit edilmiştir. Demokratik ülkelerde 
ise, bu oran yüzde 80’ler civarındadır. Pinto-Duchinsky, “Finan-
cing Politics”, s.75. Bir başka çalışmaya göre ise, dünya çapında bu 
oran yüzde 53 olarak belirlenmiştir. Tjernström, “Matrix on Politi-
cal Finance Law and Regulations”, s.189-192.

106. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin açıklamasının zorunlu tu-
tulduğu ülkelerin hemen hemen yarısında bağış sahiplerinin kim-
liklerinin de açıklanması zorunlu tutulmaktadır. Araştırmaya konu 
olan toplam 104 ülkenin yüzde 32’sinde bu zorunluluk mevcuttur. 
Pinto-Duchinsky, “Financing Politics”, s.75.

tüm Avrupa ülkelerinde partiler, gelir ve giderleri-
ni beyan etmek zorundadır. Bu konudaki ilk yasal 
düzenlemeler, 1907 ve 1909 tarihli Kanunlar ile 
ABD’de yapılmış ve sonraki tarihlerde yeni düzen-
lemelerle gelişimini devam ettirmiştir. Ancak 1971 
yılında Federal Seçim Komisyonunun kuruluşu-
na kadar bu kuralların uygulanmasını sağlayacak 
kurumsal bir yapı söz konusu değildi. Komisyon, 
partilerin finansal raporlarını incelemekte, yayınla-
makta ve kanunu uygulamaktadır.107 

İngiltere’de 2000 yılında kabul edilen Ka-
nun ile siyasi partiler tüm gelir ve giderlerini 
yılsonundan itibaren altı ay içerisinde Seçim Ko-
misyonuna bildirmekle yükümlüdürler.Ayrıca 
ilk başta hukuksal zorunluluk olmamasına rağ-
men İşçi Partisi ve Muhafazakâr Parti’nin 5000 
Sterlini aşan bağış sahiplerinin kimliklerini açık-
lama uygulaması, sonradan yasal bir zorunluluk 
haline getirilmiştir.108 Beyan sisteminin siyasetin 
finansmanı konusunda önemli bir yer tuttuğu 
Anglo-Sakson ülkelerinden Kanada ve Avustral-
ya’da da hesapların yetkili kurumlara bildirimi ve 
bağışçıların açıklanması uygulaması mevcuttur.109 

Kıta Avrupası’nda partilerin hesaplarının 
beyan edilmesi ve bağışçıların kimliklerinin açık-
lanması uygulaması, partilerin bağımsızlığının 
dış müdahalelerden korunması ilkesi ve bağış 
yapanların dışlanma ya da ayrımcılığa maruz 
kalmamaları gibi sebeplerle sınırlı kalmıştır. Al-
manya’da partiler tüm gelir, gider, borç ve mal-
larını Meclis’e beyan ederler ve bunlar Meclis 
Gazetesi’nde (Bundestags-Drucksache) yayım-
lanır. Fransa’da partiler yıllık olarak, adaylar ise 
seçimlerden sonra gelir ve giderlerini, yetkili bir 
kuruma (Commission Nationale des Comptes 
de Campagne et des Financements Politiques – 

107. Herrnson, “The High Finance os American Politics: Campaign 
Spending and Reform in Federal Elections”, s.18-19 ve Nassmacher, 
“The Funding of Political Parties in the Anglo- Saxon Orbit”, s.45.

108. Clift ve Fisher, “Comparative Party Finance Reform”, s.685-
688 ve Nassmacher, “The Funding of Political Parties in the Anglo- 
Saxon Orbit”, s.45 - 46. 

109. Nassmacher, “The Funding of Political Parties in the Anglo- 
Saxon Orbit”, s.45 - 46.

Siyasal hayatta saydamlık ve hesap 
verebilirlik ilkeleri, partilerin gelir ve 

giderlerinin kamuoyuna açıklanması 
uygulamalarını beraberinde getirmiştir.
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Kampanya Hesapları ve Siyasi Finansman Ulusal 
Komisyonu) bildirmekle yükümlü tutulmuşlar-
dır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar harca-
malarını Anayasa Konseyine sunarlar ve Konsey 
de bunları seçimden sonraki iki hafta içerisinde 
Resmi Gazetede yayımlar.110 İspanya, İtalya ve 
Belçika’da da benzer uygulamalar bulunmakta-
dır.111 Hollanda ve İskandinav ülkelerinde ise, bu 
konu ile ilgili düzenlemeler katı kurallara bağ-
lanmamıştır. Yunanistan’da devlet yardımı alan 
partilerin hesaplarını her yıl ulusal iki gazetede 
yayınlamaları zorunludur.112 Görüldüğü üzere, 
bu konudaki uygulamalar hayli çeşitlidir. Özetle, 
bazı ülkelerde partilerin, hesaplarını ilgili kurum-
lara sunmasıyla yetinilirken, bazılarında bunların 
ayrıca yayınlanması gereklidir.

Türkiye’de Siyasi Partilerin Gelirleri  
ve Giderleri Üzerindeki Düzenlemeler  
ve Sınırlamalar 
Türkiye’de partilerin finansmanı ile ilgili düzen-
lemelerin bağışlara ilişkin sınırlamalar üzerinde 
yoğunlaştığı, bağış sahiplerinin kimliklerinin 
açıklanması, harcamaların sınırlandırılması ve 
hesapların yayınlanması uygulamasının bulun-
madığı görülmektedir. 

Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlara Getirilen Ya-
saklar ve Sınırlamalar: 1982 Anayasası, 1961 
Anayasasına paralel bir şekilde, siyasi partilere 
yapılacak bağışların tabi olduğu esasların kanun-
la düzenleneceğini ve uluslararası kuruluşlardan, 
yabancı devlet ve kişilerden maddi yardım alan 
siyasi partilerin temelli kapatılacağını hükme 
bağlamıştır (m.68/69). 2820 sayılı SPK, bazı ba-
ğış kaynaklarını yasaklamış ve bağış miktarlarına 
sınır koymuştur (m.66). 

110. Clift ve Fisher, “Comparative Party Finance Reform”, s.685-688.

111. Ingrid van Biezen, Financing political Parties and Election 
Campaigns – Guidelines, (Counsil of Europe Publishing, Germany: 
2003) s.63.

112. Nassmacher, “Party Funding in Continental Western Europe”, s.128.

Yasaklanan Bağış Kaynakları: 1982 Anayasası, Batı 
demokrasilerinde yaygın olan uygulamaya paralel 
olarak, siyasi partilerin her türlü yabancı kaynak-
tan bağış almalarını yasaklamış ve bunu bir kapat-
ma nedeni olarak kabul etmiştir (m.69/10). 2820 
sayılı SPK, bu yasağın ve kapatma yaptırımının 
yanında bu tür yardım ya da bağışları kabul eden 
parti sorumlusu, aday ve aday adayı için bir yıl-
dan üç yıla kadar hapis cezası öngörmüştür (m. 
116/3). Anayasa ve Kanun’daki bu yasağın yanın-
da, partiler için yabancılardan yardım almak, siya-
si olarak partiyi zor durumda bırakacak ve yardım 
alan partinin politikalarının sorgulanmasına sebep 
olacak bir konudur. Bu sebeple, zaman zaman ya-
bancı kaynaklardan yardım alan partiler olduğu 
iddiaları113 ortaya atılsa da, bu gerekçeyle kapatı-
lan bir parti bulunmamaktadır.

Bir başka yasak bağış kaynağı ise; sendika, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rı, dernek ve vakıflardı. SPK, partilerin dernek, 
sendika, vakıf, kooperatif ve kamu kurumu nite-
liğindeki kuruluşlar ile bunların üst kuruluşlarıyla 
siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamayacakları-
nı ve bunlardan maddi yardım alamayacaklarını 
hükme bağlamıştı. Bunların partilere bağış yap-
masının yasaklanmasının gerekçesi, bu kuruluşla-
rın siyaset ve partiler dışı tutulmak istenmesidir. 
Bu anlayış, 1982 Anayasasının siyasal katılım ve 
çoğulculuk konusundaki kısıtlayıcı karakteri-
ne uygun bir düzenlemeydi. Ancak sivil toplum 
örgütlerinin siyaset dışı değerlendirilerek parti-
lerden uzak tutulması, siyasal katılım ve çoğulcu-
luğu sınırlandırdığı gibi, partiler için önemli fi-
nans kanallarından birisini de kesmiş olmaktadır. 
Nitekim birçok demokratik ülkede sol partilerin 
klasik gelir kaynaklarından birisi, sendikalardan 
yapılan yardımlardır. Ayrıca bu kuruluşlar, men-

113. Bu konudaki ciddi bir iddia; Konrad Adenaur isimli Alman 
Vakfı ile ANAP arasında bir mali ilişki olduğu gerekçesiyle, dönemin 
Başbakanı Bülent Ecevit’in talimatıyla soruşturma başlatılması ve so-
ruşturma sonucunda müfettişlerin partinin kapatılması için Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmalarıdır. Ancak Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılığı ANAP hakkında kapatma davası açmaya gerek gör-
memiştir. “ANAP’a Kapatma Davası Yok”, Radikal, 13 Mayıs.2003.



34

ANALİZ 

s e t a v . o r g

suplarının çıkarlarını korumak üzere kuruldukla-
rına göre, bunları çıkarlarını temsil eden partiler-
den uzak tutmak büyük bir tutarsızlıktı. 

1982 Anayasasında 1995 yılında yapılan 
değişiklikle 69. maddedeki bu yasak tamamen 
kaldırılmış ve sonrasında SPK’da açık bir hüküm 
ile izin verilmek suretiyle partilerin bu kuruluş-
lardan yardım almasının önü açılmıştır. Ancak 
bu kuruluşların partilere bağışta bulunmaları, 
özel kanunlarında yer alan hükümlere uyulması 
şartına bağlanmıştır. Bu durumda kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, der-
nekler ve vakıfların özel kanunlarında bu konuda 
herhangi bir yasağın veya yasak sonucu doğura-
cak hükmün bulunup bulunmadığına bakılması 
gerekecektir. Vakıflar, sendikalar ve kooperatiflere 
ilişkin özel kanunlarda 1995 yılından sonra yapı-
lan yasal düzenlemelerde, bu kuruluşların siyasi 
partilere mali yardım yapamayacaklarına ilişkin 
bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu ku-
ruluşların amaçlarına uygun olmak şartıyla siyasi 
partilere yardım yapabilecekleri söylenebilir.

Bu kuruluşlardan, kanununda siyasi partile-
re yardım yapabilecekleri açıkça belirtilmiş olan 
sadece derneklerdi. (4.11.2004 tarih ve 5253 sa-
yılı Dernekler Kanunu m.10) Ancak aynı Kanun, 
derneklere yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluş-
lardan yardım alma imkânı da tanımaktaydı (m. 
21). Derneklerin yabancı kaynaklardan yardım 
alabilmeleri ve partilere bağışta bulunabilmele-
ri, partilerin dernekler üzerinden yabancı kişi ve 
devletlerden bağış alabilecekleri ve partilerin ya-
bancı kaynaklardan maddi yardım alamayacakla-
rına ilişkin Anayasa’nın 69. maddesindeki yasa-
ğın çiğneneceği iddiasını gündeme getirmiştir. Bu 
gerekçelerle derneklerin partilere maddi yardım 
yapmasına imkân veren Dernekler Kanunu’nun 
10. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası 
ile bir iptal davası açılmıştır. Anayasa Mahkemesi, 
bu düzenleme ile yurt dışındaki kişi veya kuruluş-
lardan ayni veya nakdi yardım alan derneklerin 
bu yardımları partilere aktarmalarına bir engel 
kalmadığını belirtmiş ve 10. maddeyi Anayasa’nın 

69. maddesine aykırı görerek iptal etmiştir.114 Bu 
karar sonucunda, artık derneklerin partilere bağış 
yapabilmeleri mümkün değildir.

Anayasa Mahkemesinin kararı, ilk bakışta 
Anayasa’nın amacına uygun görünse de, aslında 
ciddi çelişkiler barındırmaktadır. Partilere der-
nekler üzerinden yabancı kaynaklı bağış yapıl-
masını önleme amacı Anayasa’ya uygun olmakla 
beraber, bu amacı gerçekleştirmek için dernekler-
den partilere bağış yapılmasının tamamen engel-
lenmesi ağır ve ölçüsüz bir yasaklamadır. Burada 
dayanışma özgürlüğüne ağır bir sınırlama getiril-
mekte olup, öngörülen amaç ile başvurulan araç 
arasında ciddi bir orantısızlık vardır. Ayrıca siyasi 
partilere yabancıların yardım yapmasını önlemek 
isteyen bu yasak, amaçlanan sonucu gerçekleş-
tirmeye de elverişli değildir. Bir partiye yabancı 
kaynaklı bir yardım yapılmak istenirse, bu der-
nekler üzerinden yapılmak zorunda değildir. 
Özel kişiler de yabancılardan aldıkları yardımı 
partilere kendi bağışları gibi aktarabilirler ve bu 
dernekler üzerinden aktarılmasından daha kolay-
dır. Eğer davacıların ve Anayasa Mahkemesinin 
argümanlarını doğru kabul edersek, özel kişilerin 
de siyasi partilere bağış yapması yasaklanmalıdır.

Konu kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları açısından incelendiğinde ise, bu ku-
ruluşların kanunlarında da siyaset yasağı getiren 
maddelerin 1997 yılında kaldırıldığı görülmek-
tedir.115 Bu yeni hukuksal durumda bu kuru-
luşların partilere bağış yapmaları mümkündür. 
Dernekler, vakıflar ve sendikaların siyasi partiler-
le ilişkisini ve partilere bağış yapmalarını yasak-
layan hükümlerin kaldırılması, siyasal katılımın 
ve çoğulculuğun sağlanması bakımından önemli 
bir adımdır. Ancak kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları açısından aynı düşünceyi ile-
ri sürmek güçtür. Çünkü bu kurumlar belli bir 

114. Bkz., Anayasa mahkemesi, E.2004/107, K.2007/44 k.t.: 
5.4.2007, R.G.: 22.11.2007/26708 nolu kararı, s.57-70.

115. Örneğin Avukatlık Kanunu, Türk Tabipler Birliği Kanunu, Türk 
Eczacılar Birliği Kanunu, Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ve Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda değişiklik yapan 
18.6.1997 tarih ve 4276 sayılı Kanun, R.G.:20.6.1997, 23025.
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mesleği icra etmek için üye olunması zorunlu 
olan ve esas gelirlerini, üyelerinden topladıkları 
zorunlu aidatların oluşturduğu kurumlardır. Bir 
kimse siyasi yaklaşımını ve ilişkilerini beğenme-
diği ya da bir siyasi partiye yaptığı bağışlar sebe-
biyle bir dernek, vakıf ya da sendikanın üyeliğin-
den ayrılabilir. Ancak aynı tavrı kamu kurumu 
niteliğindeki bir meslek örgütünün mensubunun 
göstermesi mümkün değildir. Çünkü mesleğini 
yürütebilmesi için bu kurumlara üye olması zo-
runludur. Bu durum o kişiyi, istemediği halde 
bir partinin finansmanına katkıda bulunmaya 
mecbur kılabilecektir. Bu sebeple dernek, vakıf 
ve sendikalara tanınan partilere yardımda bulu-
nabilme imkânının kamu kurumu niteliğindeki 
kuruluşlara verilmemesi yerinde olacaktır.

SPK’da partilerin bağış almasının yasaklan-
dığı bir diğer kaynak ise, kamu kurum ve kuru-
luşları ile özel bir kanuna dayanarak kurulmuş 
bankalar ve sermayesinin bir kısmı veya tamamı 
devlete ait teşebbüs ve müesseselerdir (m.66). 
Bu yasak, devletin mali imkânlarının, seçim ya-
rışında bir parti lehine kullanılmaması ilkesinin 
bir sonucudur. 

Bağış Miktarının Sınırlandırılması: Bağışlar ko-
nusundaki ikinci tür düzenleme ise, partilerin 
yüksek miktarda bağışlar ile etki altına alınıp 
yolsuzluklara sebep olunmasını önlemek ama-
cıyla bağış miktarlarına getirilen sınırlamalardır. 
SPK’ya göre, partilere bağış yapmaları yasaklan-
mış olanlar dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin her 
birinin bir partiye aynı yıl içerisinde iki milyar 
liradan fazla kıymette ayni ve nakdi bağışta bu-
lunması yasaktır (m.66/2). Bu miktar her yıl 
yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır. 
Böylece bağışlara getirilen bu sınırların enflasyon 
karşısında erimesine engel olunmuştur. 2014 yılı 
için bir kişinin bir yıl içinde bir partiye yapabile-
ceği bağış miktarı 31.917 YTL’yi aşamaz. Bu sı-
nırı aşan bağışlar Anayasa Mahkemesi tarafından 
Hazineye gelir olarak kaydedilmektedir. Partilere 
yapılan bağışların, kayıt dışı ve gizli olarak yapıl-

dığı ve bunun sebebi olarak da, bağışlara ilişkin 
bu üst sınırın her sene yeniden değerlenmesine 
rağmen, ülkemizin ekonomik ve siyasal gerçekle-
rinden uzak olduğu ve saydamlığı sağlayacak ye-
terli mekanizma bulunmadığı belirtilmektedir.116 

Anayasa Mahkemesi, her ne kadar partilerin 
mali denetimine ilişkin hesapları ve denetim so-
nuçlarını yayınlasa da bağış sahiplerinin kimlikle-
rini açıklamamaktadır. Mahkeme’nin, bu kişilerin 
kimliklerini açıklamaması, düşünce özgürlüğü-
nün ve muhalefeti korumanın bir gereği olarak 
değerlendirilmektedir. Buna karşılık, siyaset-para 
ilişkisinin sınırlarının tespit edilebilmesi ve şeffaf-
lığın sağlanabilmesi için kamuoyuna açıklama 
ilkelerinin benimsenmesinin daha demokratik ve 
çağdaş bir uygulama olacağı söylenebilir.117 

Türkiye’de Siyasi Parti Gelirleri İçinde Bağışların 
Değerlendirilmesi: Siyasi partilerin üye aidatla-
rı ile birlikte iki klasik gelir kaynağından birisi 
olan bağışların, Türkiye’deki partilerin gelirleri 
içerisinde çok küçük miktarlarda kaldığı görül-
mektedir. Partilerin kuruluş yıllarında en temel 
gelir kaynağı olan bağışlar, sonraki yıllarda ya 
ciddi oranlarda azalmakta ya da istikrarsız bir se-
yir izleyerek güvenilmez bir gelir kaynağı halini 
almaktadır.118 Kuruluşları sırasında finansal ola-

116. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği”, s.183.

117. Gençkaya, “Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği”, s.183. 

118. Ömer Faruk Gençkaya, Devletleşen Partiler – Türkiye’de Siyasi 
Partilerin Başlıca Gelir Kaynakları 1983 – 1998, (Anadolu Stratejik 
Araştırmalar Vakfı, Ankara: 2002), s.15.

Dernekler, vakıflar ve sendikaların siyasi 
partilerle ilişkisini ve partilere bağış 
yapmalarını yasaklayan hükümlerin 
kaldırılması, siyasal katılımın ve çoğulculuğun 
sağlanması bakımından önemli bir adımdır.
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rak bağışlara dayanan partilerin, devlet yardımı 
almasıyla birlikte bağış gelirlerinin hem miktarı 
hem de oranı ciddi olarak azalmaktadır.119

İktidar ve iktidar adayı partilerin, sahip ol-
dukları imkânlar göz önüne alınarak daha fazla 
bağış toplayabileceklerine dair genel bir kabul bu-
lunmaktadır. Ancak Türkiye’de partilerin gelirleri 
içerisinde bağışların oranı genel olarak düşüktür 
ve partiler büyüdükçe bu oran daha da düşmek-
tedir. Yani genel kabul, Türkiye uygulamasında 
doğrulanmamaktadır.120 İktidara gelen partilere 
yapılan bağışların düşmesinin bir sebebi, partiye 
yapılan yardımların kayıt dışı yapılmaya başlan-
ması olabilir. Bir diğer sebep, iktidara gelmeden 
önce bağış alan partilerin, iktidara geldikten son-
ra yönettikleri kaynakları bağış sahiplerine yön-
lendirmiş olabilecekleri, yani para akışının yönü-
nün değişmiş olabileceğidir.121 Ancak asıl neden, 
siyasi partilerin kuruluş ve yönetim şekli ile ilgili 
görünmektedir. Partilerin ilk kuruluşlarında mali 
yükü genellikle partilerin kurucuları ve yönetici-
leri üstlenmektedir. Devlet yardımı gibi düzenli 
ve yüksek miktarda gelire ulaşıncaya kadar bir 
kaç yıl daha bu tür bir finansman yöntemi kulla-
nılmakta ve sonrasında ise ihtiyaç kalmadığı için 
bağışlar kesilmektedir.

119. Gençkaya, “Devletleşen Partiler”, Şekil 4 ve 5, s.16. 

120. Örneğin 2002 yılından beri tek başına iktidarda bulunan AK 
Parti’nin ilk kurulduğunda (2001 yılı) bağış gelirleri, genel merkez 
gelirlerinin yüzde30.8’i (toplam parti gelirlerinin yüzde 41.1) ora-
nındayken, sonraki yıllarda neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. 
SPMD Kararı, E.2004/19, K.2005/24, k.t.: 1.12.2005. 

121. Gençkaya, Devletleşen Partiler, s.43.

Harcamaların Sınırlandırılması ve Beyan Zorun-
lulukları: Türkiye’de parti harcamalarının sınır-
landırılması ya da gelir ve giderlerin kamuoyuna 
beyanı şeklinde bir uygulama mevcut değildir. 
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti hesapları-
na ilişkin denetim kararı Resmi Gazete’de ya-
yınlanmaktadır. Ancak burada sadece partinin 
gelir ve giderlerinin hangi kalemlerden oluştu-
ğu görülmekte, bağış yapan kişilerin kimlikleri 
bilinmemektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, siyasetin fi-
nansmanı konusunda Batı demokrasilerinde yay-
gın uygulamalardan birisi de, partilerin ve aday-
ların seçim harcamalarının sınırlanmasıdır. Artan 
seçim kampanyası maliyetleri, mali yönden güç-
lü aday ve partilerin çok daha fazla harcama 
yapmasına ve seçim yarışında eşit ve adil rekabet 
şartlarının bozulmasına neden olmaktadır. Ayrı-
ca partilerin artan seçim rekabetinde daha fazla 
harcama yapmak zorunda kalmaları, daha fazla 
mali kaynağa ihtiyaç duymalarına ve ekonomik 
yönden güçlü kişi ya da kurumların etkisine açık 
hale gelmelerine neden olabilecektir. Seçim har-
camalarının sınırlandırılmasına yönelik son bir 
gerekçe de, devletin siyasi partilere mali yardım 
yapıyor olmasıdır. Türkiye’de bu tür bir uygula-
ma mevcut olmamakla beraber, seçim yarışında 
eşit ve adil rekabet şartlarının oluşturulması için 
bunun bir gereklilik olduğu açıktır. 

Mali Denetim
Batı Demokrasilerinde Siyasi Partilerin  
Mali Denetimi
Siyasi partilerin finansmanı ile ilgili olarak belirtilen 
yasal düzenlemelerin uygulanabilmesi ve özellikle 
öngörülen amaçlardan biri olan yolsuzlukların ön-
lenebilmesi için etkili bir denetim sisteminin gerekli 
olduğu açıktır. Ayrıca partilerin kamusal finansma-
nı da böyle bir denetimi zorunlu kılmaktadır.122 Son 

122. Venedik Komisyonu’nun parti finansmanına ilişkin tavsiye-
lerinden birisi de, devlet yardımından yararlanacak partilerin he-
saplarının şeffaflaştırılması ve mutlaka bir denetim organına sunul-
masıdır. (Guidelines and Report on the Financing of Political Parties, 
Article 5). 

 Partilerin kuruluş yıllarında en temel gelir 
kaynağı olan bağışlar, sonraki yıllarda ya 

ciddi oranlarda azalmakta ya da istikrarsız bir 
seyir izleyerek güvenilmez bir gelir kaynağı 

halini almaktadır.
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olarak, siyasi partilerin mali denetimi, o partinin 
yönetiminde yer almayan üyeleri ve genel olarak 
kamuoyu açısından da önemlidir. Yapılan mali de-
netim sayesinde parti üyeleri, partinin mali işlemle-
rinin kanuna uygun ve parti amaçları doğrultusun-
da gerçekleştiğine güvenebilecektir. Ayrıca partiler 
arasında tercihte bulunacak olan seçmenler ve genel 
olarak kamuoyu için de siyasi partilerin mali deneti-
mi bir gerekliliktir. Seçmenin partilerin güvenilirli-
ği hakkında oluşacak kanaatlerinde ve tercihlerinde 
mali denetim sonuçları da yardımcı olabilir.123

Kurumsal bir denetim sistemi öncelikle bir 
denetim organı, etkili bir denetim mekanizması 
ve yaptırım unsurunu içermelidir. Bunun yanın-
da, finansal kurumların, bankacılık sisteminin ve 
medyanın desteği de bu denetimde önemli bir rol 
oynayacaktır. Ancak bu tür bir kamu denetimi 
isteği çoğunlukla karşısında, örgütlenme ve dü-
şünce özgürlüğü, özel hayata saygı ve siyasi par-
tilerin devletten bağımsız özel kuruluşlar olduğu 
şeklinde kendini ifade eden bir muhalefet bul-
maktadır. Gerçi partilerin yararlandıkları kamu-
sal desteklerin yaygınlaşması ve siyasi partilerin 
karıştıkları sonu gelmeyen yolsuzluk ve skandal-
lar bu muhalefeti yumuşatsa da, siyasi partilerin 
ve mensuplarının bu hakları ile kamuoyunun bil-
gi edinme ve denetim haklarını dengeleyecek bir 
sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

Denetim sistemiyle ilgili ilk sorun, bu deneti-
mi yapacak organın belirlenmesidir. Bu organ Batı 
demokrasilerinde seçimlerin yönetimi ve denetimi 
ile görevlendirilmiş kurumlar olabildiği gibi, Par-
lamento ve Adalet Bakanlığı gibi bir kuruma da bu 
görevin verildiği gözlenmektedir. Tjernström’ün 
çalışmasına göre, 111 ülkenin 71’inde (yüzde 
64) partilerin finansmanı ile ilgili düzenlemelerin 
yürütülmesi ve denetimi ile görevlendirilmiş bir 
kurum bulunmaktadır. Denetim organlarına yer 
veren ülkelerin 45’inde (yüzde 63) bu görevi, ulu-

123. Benzer düşünceler için bkz., Mehmet Oğuz Kaya, “Siyasi Par-
tilerin Mali Denetimi Sorunu; Mevcut Durumun Eleştirisi ve Çö-
züm Önerileri”, Anayasa Yargısı İncelemeleri, (Anayasa Mahkemesi 
Yayınları, Ankara: 2006) s.587-588. 

sal çapta seçimlerin yönetimi ile görevlendirilmiş 
organlar, 9 ülkede özel olarak bu amaçla kurulmuş 
kurumlar, 20 ülkede (yüzde 28) Adalet Bakanlı-
ğı, İçişleri Bakanlığı, Vergi Daireleri ya da Sayış-
tay gibi devlet organları ve geriye kalan 19 ülkede 
(yüzde 27) ise, Parlamento, Parlamento Başkan-
lığı, Anayasa Mahkemeleri ve diğer mahkemeler 
gibi kurumlar yüklenmiştir.124 Bu kurumlar, parti-
lerin hazırlayacakları finansal raporların formlarını 
ve prosedürünü belirlemek, yasal olarak sunulması 
gereken raporları kabul etmek ve yayınlamak, ge-
rekli incelemeleri ve denetimleri yapmak ve yaptı-
rımları uygulamak görevlerini yerine getirirler. 

Batı demokrasilerine yakından baktığımız 
takdirde, siyasetin finansmanı ile ilgili yasal dü-
zenlemelerin yürütülmesi konusunda Almanya ve 
İtalya’da Parlamento başkanlarının; İspanya, İsrail 
ve İtalya’da Sayıştay benzeri kurumların yetkilen-
dirildikleri görülmektedir. Geri kalan demokra-
silerin çoğunluğunda ise, hükümet ve parlamen-
todan bağımsızlığın ve tarafsızlığın sağlanabilmesi 
amacı ile seçimlerin yönetimiyle görevlendirilmiş 
olan özel organlara bu görev verilmiştir. ABD, 
Fransa, Kanada ve Avustralya’daki denetim organ-
ları bu alanda etkin çalışan kurumlara örnektir.125

Anglo Sakson ülkeleri, uzun bir süre siyasi 
partilerin mali denetimi ile ilgili düzenlemelere 
yanaşmamıştır. ABD’de ancak Watergate skan-
dalı sonrası kabul edilen 1974 tarihli FECA ile 
kurulan Federal Election Commission’a (FEC) 
bu görev verilmiştir. FEC, Senato’nun onayı ve 
Kongre’deki parti yönetimlerinin tavsiyesi üze-
rine, Başkan tarafından altı yıllığına atanan altı 
üyeden oluşmaktadır. Bütçesinin Kongre tarafın-
dan belirlenmesi ve Kongre’nin hoşuna gitmeyen 
kararları sonrası bütçesinin daraltılması FEC’i 
Kongreye bağımlı kılmaktadır. FEC’in temel 
sorumlulukları şunlardır: Toplanan gelirlerin ve 

124. Tjernström, “Matrix on Political Finance Law and Regulati-
ons”, s.185-188.

125. Karl Heinz Nassmacher, “Monitoring, Control and Enforce-
ment of Political Finance Regulations”, Funding of Political Parties 
and Election Campaigns içinde, s.144.
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harcamaların kamuya duyurulmasını; adaylar, 
partiler, komiteler ve diğer kişiler için öngörülen 
sınırlama ve yasaklara uyulmasını; beyan ve rapor 
zorunluluklarının yerine getirilmesini sağlamak, 
adaylara sağlanan kamusal destekleri yönetmek.126 

İngiltere, seçimlerin ve siyasetin finansmanı 
alanında yönetim ve denetim görevini yürütecek 
özel bir kurum konusunda en yeni örnektir. Bu 
kurum 2000 yılında çıkarılan bir Kanun’la ku-
rulmuştur. Kurumun statüsü, Parlamentoya karşı 
sorumlu, bağımsız otorite olarak tanımlanmıştır. 
Üyeler Başbakan ve muhalefet partileri liderleri 
arasındaki müzakereler sonrası Parlamento tara-
fından altı yıllığına atanmaktadırlar. Kurumun 
temel görevleri, partilerin kayıt işlemleri, partile-
re yapılan önemli miktardaki bağışların izlenmesi 
ve yayınlanması, seçim kampanyalarındaki har-
camaların düzenlenmesi, seçmenlerin eğitimi ve 
seçim bölgeleri sınırlarının yenilenmesidir.127

Fransa’da seçimlerde yapılan harcamaların 
ve siyasetin finansmanı ile ilgili diğer konular-
da denetim görevi Commission Nationale des 
Comptes de Campagne et des Financements Po-
litiques (Kampanya Hesapları ve Siyasi Finans-
man Ulusal Komisyonu) isimli kuruma veril-
miştir. Hükümet tarafından beş yıllığına atanan 
dokuz üyeden oluşmaktadır. Hükümet, Danıştay 
Başkan Yardımcısı, Yargıtay Başkanı ve Sayıştay 
Birinci Başkanının her bir yer için önereceği üç 
adaydan birisini atamaktadır. Kurum, adayların 
seçim harcamaları raporlarını ve partilerin yıllık 
finansal raporlarını incelemektedir.128

Türkiye’de Siyasi Partilerin Mali Denetimi
Ülkemizde kamu kurumları veya Meclis Başkan-
lığının partilerin mali denetiminin gerektirdiği 
tarafsızlığı sağlayabileceğini söylemek güçtür. Bu 
sebeple, seçimlerin yönetimi ve denetimi konu-

126. Bilgiler www.fec.gov adresinden derlenmiştir. Ayrıca bkz. Karl 
Heinz Nassmacher, “Monitoring, Control and Enforcement of Po-
litical Finance Regulations”, s.146.

127. Fisher (2000), s.13-14 ve Nassmacher, Monitoring, Control 
and Enforcement of Political Finance Regulations , s.146.

128. Nassmacher, Monitoring, “Control and Enforcement of Poli-
tical Finance Regulations”, s.147.

sunda olduğu gibi, siyasi partilerin mali deneti-
mini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütebile-
cek ve kararlar alabilecek en ideal kurum olarak 
yargı tercih edilmiştir. 1961 ve 1982 Anayasa-
ları, partilerin mali denetimi görevini Anayasa 
Mahkemesine (AYM) vermiştir. Bu gerekçelere 
karşın, mali denetim görevinin AYM’nin asli gö-
revlerini aksatacak şekilde iş yükünü artırdığı, bu 
işlevin Mahkeme’nin uzmanlık alanı içerisinde 
olmadığı ve bu sebeplerle mali denetimin makul 
sürelerde tamamlanamadığı gibi eleştiriler de dile 
getirilmektedir. Bu eleştiri sahiplerinden bazıla-
rı, sorunun çözümü için mali denetim görevinin 
AYM’den alınıp Sayıştay’a verilmesini önermek-
tedirler.129 Ancak denetim görevinin Sayıştay’a 
verilmesi, belirtilen sorunları kendiliğinden orta-
dan kaldırmayacaktır. Denetimi yapacak organın 
yanında, sisteme ilişkin başka bazı sorunların ön-
celikle çözümlenmesi daha doğru bir yöntemdir. 
Örneğin partilerin taşra teşkilatlarının hesapları-
nın incelenmeyip sadece genel merkez hesapla-
rının denetleniyor olması, her partinin ayrı mu-
hasebe usullerine göre hesaplarını tutuyor olması 
ve adayların yaptıkları harcamaların denetlenme-
mesi bu sisteme ilişkin sorunların başlıcalarıdır.

Kanuna göre, parti genel başkanları partinin 
kesin hesaplarını Haziran ayı sonuna kadar AYM 
ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek 
zorundadır. Kanun, AYM’nin partiden hesaplar-
daki bilgilere ilişkin belgeleri her zaman isteye-
bileceğini, denetimi evrak üzerinden yapacağını, 
Sayıştay’dan yardım sağlayarak hazırlatacağı ra-
porlar üzerinden veya bizzat mahallinde yapacağı 
veya yaptıracağı inceleme ve araştırma ile dene-
tim yapabileceğini ve gerekli görürse yazılı müta-
laa isteyebileceğini düzenlemektedir. 

AYM’nin denetim yetkisi, parti hesaplarına 
ilişkin bir kanuna uygunluk denetimidir. Yoksa 
Mahkeme’nin partinin gelir ve giderleri üzerinde 

129. Örneğin, Hikmet Sami Türk ve Burhan Kuzu’nun bu yön-
deki görüşleri için bkz. Anayasa Yargısı 21, (Anayasa Mahkemesi 
Yayınları, Ankara, 2004) s.148 ve 154. Ayrıca Teziç ve Yüzbaşıoğlu 
da, siyasi partilerin mali denetiminin Sayıştay’a verilmesinin doğru 
olacağını belirtmişlerdir.Nakleden Kaya, “Siyasi Partilerin Mali De-
netimi Sorunu”, s.603-604. 
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bir yerindelik denetimi yapma yetkisi bulunma-
maktadır. Kanun uyarınca parti giderlerinin siya-
si partilerin amaçlarına uygunluğu incelense de, 
bu bir yerindelik denetimi değil, belgeler üzerin-
den bir hukuka uygunluk denetimidir. Özetle, 
AYM’nin denetiminin kapsamı, partilerin gelir 
ve giderleri ile mal edinimlerinin kanuna uygun-
luğunu ve doğruluğunu denetlemektir. 

AYM tüm partilerin genel merkez, il ve ilçe 
teşkilatlarının hesaplarını incelemektedir. Şüp-
hesiz bu hesap birimlerinin hepsini denetlemek 
oldukça güçtür. Bu sebeple Mahkeme, genel mer-
kez hesaplarını, bu hesapların dayanağını oluş-
turan defter ve belgelerle birlikte incelerken, il 
örgütlerinin hesaplarını – istisnalar hariç – belge 
ve defterlerle karşılaştırarak değerlendirmemekte-
dir. AYM’nin denetim kararlarının il örgütlerine 
ilişkin bölümünde genellikle “gelirlerin/giderlerin 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğ-
ruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı 
yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıştır” denil-
mektedir. Başka bir ifadeyle, Mahkeme, partilerin 
il örgütleri hesaplarını incelememekte ve merkez 
karar organının onayına dayanarak bunların yasa-
ya uygunluğunu doğrulamaktadır.130

AYM, ya partinin gelir ve giderlerinin doğ-
ruluğuna ve kanuna uygunluğuna ya da kanu-
na uygun olmayan gelir ve giderler dolayısıyla 
Hazineye gelir kaydedilmesine şeklinde iki tür 
karar vermektedir. AYM’nin kanuna aykırı elde 
edilmiş parti gelirlerinin Hazine’ye gelir kayde-
dilmesine karar verilmesi sonucunda, kanuna ay-
kırı elde edilmiş gelir miktarında bir tutar parti 
malvarlığından azalacaktır. Böylece kanuna aykı-
rı elde edilen gelirden önceki duruma dönülmüş 
olacaktır. Buna karşılık, partinin kanuna aykırı 
gider yapması durumunda bu gider kadar tutarın 
Hazineye gelir kaydedilmesi ise, farklı bir sonuç 
doğurmakta ve kanuna aykırı yapılan giderden 

130. Nitekim AYM’nin eski başkanlarından Ahmet Boyacıoğlu, il 
örgütlerinin hesaplarının denetlenmeden onaylanmasını ve tetkik 
edilmeyen bir belgeden dolayı partinin sorumlu veya sorumsuz gö-
rülmesinin olanaksız olduğunu belirtip bu denetimi durdurduğunu 
belirtmiştir. Tartışmalar bölümü, Anayasa Yargısı 8, (Anayasa Mah-
kemesi Yayınları, Ankara: 1991), s.470-471.

önceki duruma dönülmemektedir. Örneğin, par-
ti tüzel kişiliğine ait olmayan bir otomobil için 
yapılan masrafların parti tarafından ödenmesi 
üzerine, bu miktarın Hazineye gelir kaydedil-
mesi o miktarın iki katının parti malvarlığından 
eksilmesi anlamına gelecektir. Bu sebeple kanuna 
aykırı giderleri yapan ya da onay veren parti so-
rumlularının bu harcamaları parti tüzel kişiliğine 
ödemeleri şeklinde bir sistem getirilmesi daha ye-
rinde olacaktır. Bu sayede kanuna aykırı yapılan 
giderden önceki duruma dönülmüş olunur.131

Son olarak, parti tüzel kişiliği çerçevesinde 
yapılmış olmasa da, adayların seçim harcama-
larının denetim dışı kalması önemli bir boşluk 
yaratmaktadır. Anayasa’da adayların seçim har-
camalarının kanunla düzenleneceği belirtilme-
sine rağmen, adayların seçim harcamalarının 
denetimine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme 
mevcut değildir. Oysa Danışma Meclisine sunu-
lan Anayasa tasarısına ilişkin Anayasa Komisyo-
nu Raporu’nun 69. maddesinin ilgili kısmında, 
adayların seçim harcamalarının denetlenmesi 
gereği şu şekilde belirtilmiştir: “Partilerin seçim 
harcamaları düzenlenirken adayların kişisel har-
camalarını düzenlemesiz bırakmanın maksada 
ulaşılmasını engelleyeceği gerekçesiyle de Komis-
yonumuz, adayların seçim harcamalarının da de-
netlenmesinin kanuni düzenleme içinde yer al-
masını gerektiren Teklif metnini benimsemiştir.”

131. Kaya, “Siyasi Partilerin Mali Denetimi Sorunu”, s.600-601.

Denetim görevinin Sayıştay’a verilmesi, 
belirtilen sorunları kendiliğinden ortadan 
kaldırmayacaktır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Farklı toplumsal talepleri ve görüşleri temsil 
eden partilerin, siyasal yarışa katılmaları ve bu 
talepleri devlete taşımaları, demokratik çoğul-
culuğun bir gereğidir. Bu çoğulculuğun korun-
ması için, siyasi partilerin, eşit ve adil şartlarda 
seçim yarışına girmesi gereklidir. İşte parti fi-
nansmanı, seçim yarışında adil rekabet koşulla-
rının ve çoğulculuğun korunması açısından ele 
alınması gereken bir konudur. 

Siyasi partiler, devlet dışında örgütlenmiş, 
serbestçe kurulup faaliyet gösteren özel hukuk 
tüzel kişileridir. O halde, partilerin finansman 
yönteminin de, bu temel özelliklerine uygun 
olması gerekecektir. Başka bir ifadeyle, parti-
ler nasıl devlet dışı özel kuruluşlar olarak kabul 
ediliyorsa, finansmanları da esas olarak kamusal 
değil özel kaynaklardan sağlanmalıdır. Partilerin 
toplumsal taleplere açık olabilmeleri ve toplum-
da oluşan düşünceleri toparlayıp ulusal iradeyi 
devlete taşıyabilmeleri için topluma kapalı olma-
maları gerekir. Bunun finansman sorunu içeri-
sindeki karşılığı; siyasi partilerin, topluma mali 
yönden de bağımlı olmasıdır. Üye aidatları ve 
bağışlar yoluyla toplumdan gelir elde etme çaba-
sı içerisinde olan partilerin, topluma mali yön-
den bağımlı ve toplumsal taleplere daha duyarlı 
olacağı açıktır. Buna karşılık, partilerin kamusal 
finansmanı, partilerin devlete yakınlaşması ve 
toplumdan uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. 
Bu sebeplerle, partilerin finansmanında asıl olan, 
kamusal değil özel finansman olmalıdır.

Çizilen bu genel çerçeve içerisinde parti fi-
nansmanı ile ilgili olarak şu öneriler getirilebilir:
1. Devlet yardımlarının uygulanmasına ilişkin 

temel esaslar, yasal düzenlemeye bırakılma-
yıp, doğrudan Anayasa’da düzenlenmelidir. 
Ülkemizde partilere yönelik devlet yardımla-
rının başlangıcı olan 1965 yılından beri, bu 
konu ile ilgili Anayasa değişiklikleri de dâhil 
olmak üzere, 19 defa yasal düzenleme yapıl-
mıştır. Devlet yardımları herhangi bir tutarlı 

ve makul gerekçeye dayanmaksızın, genellik-
le çoğunluk partilerin siyasi rakiplerine karşı 
bir siyasi manevra aracı olarak kullanılmak 
suretiyle, defalarca değişikliklere uğramıştır. 
Bu sebeple, devlet yardımlarının esasları Ana-
yasada düzenlenmelidir. Bunun gibi ayrıntılı 
bir konunun doğrudan Anayasa’da düzenlen-
mesinin, 1982 Anayasasına yöneltilen kazu-
istik anayasa eleştirisini gündeme getireceği 
düşünülebilir. Ancak her ülkenin kendine 
özgü tecrübelerinden kaynaklanan bu tür ay-
rıntılı konulara anayasalarında yer verdikleri 
bilinmektedir. Bu sebeple, tarihsel tecrübenin 
net bir şekilde ortaya koyduğu sakıncaların 
giderilmesi amacıyla, Anayasa’da siyasi parti-
lere mali yardım yapılacağını belirtmekle ye-
tinmeyip, devlet yardımlarının uygulamasına 
ilişkin esaslara da Anayasa’da yer verilmesi ye-
rinde olacaktır. 

2. Devlet yardımından yararlanacak partilerin 
belirlenmesinde seçimlerde elde edilen oy 
oranı esas alınmalı ve bu oran orta vadede 
yüzde 1’e indirilmelidir. Kanundaki yüz-
de 7’lik oy oranının yüzde 3’e indirilmesi 
önemli bir adımdır. Ancak bununla yeti-
nilmemeli ve seçimlerde daha eşit rekabet 
şartlarının sağlanması için, yüzde 1 oy oranı 
yeterli görülmelidir. 

3. Siyasi partilere yapılacak devlet yardımları ile 
partilerin elde edeceği diğer gelir kalemleri 
arasında oransal bir denge kurulmalı, siya-
si partilerin devlet yardımlarına bağımlılığı 
önlenmelidir.Siyasi partilerin devlete bağım-
lılıklarının azaltılması ve toplumsal tabanla-
rından kopmamaları için, özel ve kamusal 
gelirleri arasında bir denge kurulmalıdır. Bu 
düzenlemelerin, uygulaması en kolay ve basit 
olanı partilere yapılacak devlet yardımlarının 
üye aidatları ve bağış gelirlerini aşamayaca-
ğının hükme bağlanmasıdır. Bu konudaki 
bir ikinci yöntem ise, partiye yapılacak her 
üye aidatı ödemesi ve bağışa karşılık belli bir 
miktar devlet yardımının yapılmasıdır. 
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4. Siyasi partilere yapılacak devlet yardımları-
nın bir kısmının doğrudan taşra teşkilatına 
yapılması ve bir kısmının da eğitim, araştır-
ma-geliştirme ve yayın gibi alanlarda kulla-
nılması zorunlu tutulmalıdır. Partilere yö-
nelik devlet yardımlarının doğrudan genel 
merkezlere yapılması ve bunların tasarrufu-
nun genel merkez yönetimlerinde olması, 
mali yönden parti merkez yönetimlerini taş-
ra teşkilatlarına karşı güçlendirmekte ve par-
ti bürokrasisinin etkinliğini artırmaktadır. 
Bu durumun parti içi demokrasi açısından 
doğuracağı sakıncalar açıktır.

5. Bağışlara konulan üst sınırlar evrensel uy-
gulamaya paraleldir ve bu sınırların her yıl 
yenileniyor olması yerindedir. 

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larının siyasi partilere bağışta bulunması ya-
saklanmalı, diğer sivil yoplum örgütlerinin si-
yasi partileri desteklemesinin önü açılmalıdır. 

7. Siyasi partilerin ve adayların seçim harcama-
larının kanunla sınırlandırılacağı konusun-
da Anayasaya hüküm konulmalıdır. Mali 
yönden güçlü kişi ve partilerin çok daha 
fazla harcama yapmasına ve seçim yarışında 
eşit ve adil rekabet şartlarının bozulmasına 
neden olmalarını önlemek amacıyla seçim 
harcamalarının sınırlandırılması uygulama-
ları birçok Batı demokrasisinde yaygın ola-
rak benimsenmiş bir uygulamadır. 

8. Siyasi partilerin mali denetiminin Anaya-
sa Mahkemesi tarafından yürütülmesine 
devam edilmeli, ancak; bu denetimi etkin-
leştirecek tedbirler alınmalıdır. Partilerin 
sadece genel merkezleri değil diğer teşkilat 
kademeleri de denetim kapsamına alınma-
lıdır. Denetimi kolaylaştırmak için tüm 
partilerin kullanacağı ortak bir muhasebe 
sisteminin benimsenmesi gibi bazı tedbir-
ler yerinde olacaktır.
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S iyasi partilerin demokratik siyasal sistemlerin vazgeçilmez unsurları olduğu 
yolundaki evrensel kabul, 1961 ve 1982 Anayasalarında da vurgulanmak-
tadır. Ancak siyasi partilerin finansmanı sorunu, dönemsel olarak çeşitli se-

beplerle gündeme gelişler dışında, akademik alanda da siyasi alanda da yeterince 
ilgi görmemektedir. Oysa ki siyasi partilerin varlığı kadar finansmanı ve mali dene-
timi de demokratik sistemin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir. Özellikle seçimle-
rin adil ve eşit rekabet koşullarında yürütülmesi ve siyasete olan güvenin artırılma-
sı doğrudan finansman sorunu ile ilgilidir.

Finansman sorunu devlet yardımı, gelir ve giderlere ilişkin sınırlamalar ve dü-
zenlemeler ile mali denetim olarak üç başlıkta ele alınmaktadır. Bu çalışmada bu üç 
sorun alanı öncelikle Batı demokrasilerinde incelenmiş, oradaki düzenlemeler ve 
uygulamalar değerlendirilmiştir. Sonrasında ise Türkiye’de bu konulara ilişkin Ana-
yasal ve yasal düzenlemeler ve uygulamalar gözden geçirilmiş, tartışmalı ve sorun-
lu alanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında karşılaştırmalı örneklerden 
de yararlanarak, seçimlerin adil koşullarda yürütülmesi, yolsuzlukların önlenmesi, 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve siyasete güvenin artırılması ilkeleri doğrultusunda 
öneriler getirilmiştir.


