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ÖZET 

SİYASİ PARTİLERDE DENETİM 
 

Siyasi partiler, halkın desteğini sağlamak suretiyle devlet mekanizmasının 

kontrolünü ele geçirmeye veya sürdürmeye çalıĢan, sürekli ve istikrarlı bir örgüte sahip 

siyasal topluluklardır. Kar amacı gütmeyen kuruluĢlar arasında yer alan siyasi partiler, 

diğer kar amaçsız örgütler gibi hatta onlardan biraz daha fazla toplumun tüm 

kesimlerine hesap verme sorumluluklarının bulunması nedeniyle parti finansman 

kaynaklarıyla ilgili bilgileri ayrıntılı ve doğru bir Ģekilde raporlamalıdır. Ülkemizde 

siyasi partilerin iç denetimi parti iç denetçileri veya müfettiĢleri tarafından yapılmakta, 

dıĢ denetimi ise Anayasa Mahkemesi tarafından mevzuata uygunluk açısından 

yapılmaktadır. Bu çalıĢmada ülkemizdeki siyasi partilerin iç denetimi ve dıĢ denetimi 

derinlemesine incelenmiĢ olup, konuyla ilgili önerilerde bulunulmuĢtur.  

 



 ii 

 

GENERAL INFORMATION 
 

 

Name and Surname            : Halil Duran  

Field                                    : Business Administration 

Program                               : Accounting Auditing 

Supervisor                           : Prof. Dr. Nuran Cömert 

Degree Awarded and Date  : Master – December 2009 

Keywords                            : Political Parties, Auditing 

 

 

 
 

ABSTRACT 

AUDITING OF POLITICAL PARTIES 
 

Political parties trying to seize control of state apparatus by people‘s support 

have continuous and stable organizations. Politicial parties are between non-profit 

organizations. They should report detailed and accurately their financial resources 

because of accountability. Internal audit of politicial parties is performed by internal 

auditors and inspectors, the external audit is performed in terms of compliance by 

Constitutional Court in our country. In this study, internal and external audit of political 

parties is analyzed deeply and suggestions have been made related to the subject.   

 
 

 



 iii 

ÖNSÖZ 
 

 

 

Demokrasinin merkezi olarak kabul edilen siyasi partiler arasındaki rekabet 

demokratikleĢme sürecinde önemli bir iĢleve sahiptir. Demokratik sisteme olan güvenin 

sağlanmasında en önemli etken siyasi partilerin elde ettiği gelirlerin ve yaptıkları 

giderlerin düzene sokulması ve denetlenmesidir. Bu çalıĢma ile ülkelerin yönetimine 

talip olan veya en azından bu konuda söz söylemek üzere biçimsel çerçevede örgütlenen 

siyasi partilerin denetim konusu ele alınarak ülkemizdeki mevcut durum incelenmiĢ, 

dünyada geçerli kontrol ve denetim yaklaĢımları çerçevesinde tespit ve 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada öneri ve desteklerini esirgemeyen değerli 

danıĢman hocam Prof. Dr. Nuran Cömert‘e ve aileme teĢekkür eder, çalıĢmanın tüm 

ilgililere faydalı olmasını dilerim.  
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GĠRĠġ 

 

 

Demokrasinin merkezi olarak kabul edilen siyasi partiler arasındaki rekabet, 

demokratikleĢme sürecinde önemli bir iĢleve sahiptir. Siyasi rekabetin adil bir biçimde 

gerçekleĢmesinde ise finansal kaynak önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle siyasette 

fırsat eĢitliğinin sağlanması ile siyasetin finansmanı arasında yakın bir iliĢki 

bulunmaktadır. 

Pek çok ülkede siyasi partilerin finansmanı konusunda sorunlar yaĢanmıĢ bu 

nedenle de siyasetin finansmanının denetimi konusunda reformlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Demokratik sisteme olan güvenin sağlanmasında en önemli etken siyasi partilerin elde 

ettiği gelirlerin ve yaptıkları giderlerin düzene sokulması ve denetlenmesidir. 

Kar amacı gütmeyen kuruluĢlar arasında yer alan siyasi partiler, diğer kar 

amaçsız örgütler gibi hatta onlardan biraz daha fazla toplumun tüm kesimlerine hesap 

verme sorumluluklarının bulunması nedeniyle parti finansman kaynaklarıyla ilgili 

bilgileri ayrıntılı ve doğru bir Ģekilde raporlamalıdır. Siyasette Ģeffaflığın 

sağlanabilmesi için siyasi partilere kamu kaynaklarından uygun ölçütlerle düzenli mali 

destek sağlanmalı ve bu kaynakların amaca uygun Ģekilde kullanımı kamuoyu ile 

paylaĢılmalıdır. Bu temel yaklaĢım çerçevesinde siyasi partilerde belge ve kayıt sistemi, 

gelir ve giderlerin kaydı, gelir kaynakları ve bunların doğru Ģekilde kullanımının, hem  

parti organizasyonu içinde etkili bir Ģekilde kontrolü hem de kamusal denetimi, çok 

önemli bir konudur. 

Hesap verilebilirlik, kontrol ve denetim her iĢletme için her zaman önemli bir 

konu olmuĢtur ve olmaya devam edecektir. ġirketler battığında bu sonuçtan sadece 

ortaklar ve yatırımcılar değil toplumun her kesimi önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu 

durum ortaya çıktığında da sorgulanan konuların baĢında denetimin kalitesi 

gelmektedir. Bu nedenle de geçmiĢten dersler çıkaran bir anlayıĢ içinde ilkeler 

kavramlar standartlar değiĢmekte iĢletme organizasyonları için farklı kontrol modelleri 

ve denetim yaklaĢımları önerilmektedir. Özellikle 1990‘lı yıllardan itibaren geliĢmiĢ 

dünyada bu anlamda çok önemli değiĢme ve geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Bu tez kapsamında 
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ülkelerin yönetimine talip olan veya en azından bu konuda söz söylemek üzere biçimsel 

çerçevede örgütlenen siyasi partilerin denetim konusu ele alınarak ülkemizdeki mevcut 

durum incelenmiĢ, dünyada geçerli kontrol ve denetim yaklaĢımları çerçevesinde tespit 

ve değerlendirmeler yapılmıĢtır.   

GiriĢ dıĢında beĢ bölümden oluĢan tezimizin birinci bölümünde genel olarak 

denetim kavramı, türleri ve standartları anlatılmıĢtır. 

Ġkinci bölümde Türkiye‘ deki siyasi partilerin yapısal özellikleri hakkında bilgi 

verilmiĢ bu kapsam içinde denetim konusunda ne gibi düzenlemeler olduğu 

açıklanmıĢtır. 

Üçüncü bölümde Anayasa Mahkemesi‘nce yapılan denetim, siyasi partilerin 

tüzüklerindeki denetim ilkelerinin karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmesi, siyasi 

partilerde mevcut iç denetim yapısı anlatılmıĢtır.  

Dördüncü bölümde diğer ülkelerdeki siyasi partilerin denetimi konusu 

açıklanmıĢtır. 

BeĢinci bölümde, önceki bölümde açıklanan bilgiler ıĢığında Türk Siyasi 

Partilerinin denetim açısından karĢılaĢtırmalı analizinin genel bir değerlendirilmesi 

yapılarak öneriler geliĢtirilmiĢtir. 
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1. GENEL OLARAK DENETĠM KAVRAMI VE TÜRLERĠ 

1.1 DENETĠM TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ 

 

Ġngilizcedeki ―auditing‖ karĢılığı olarak Türkçeye çevirdiğimiz denetim 

kavramı teknik olarak daha çok muhasebe denetimi ile eĢ anlamlı kullanılmaktadır. 

Denetimle ilgili tüm kaynak kitaplarda yer alan tanım Ģu Ģekildedir: 

“Denetim, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş 

ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor düzenlemek 

amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerlendirme 

sürecidir
1
.” 

Konuya finansal bilgilerin denetimi açısından yaklaĢtığımızda finansal 

tablolarda yer alan bilgiler bir iĢletme örgütünün yönetimi tarafından ileri sürülen daha 

doğrusu kamuya açıklanan iddialardır 

Yukarıda verilen denetimin tanımı Ģu özellikleri içermektedir
2
: 

 Denetim ekonomik birim veya döneme ait bilgilere uygulanır. Bir 

denetim çalıĢmasında denetçinin sorumluluk alanının belirlenmesi esastır. 

Bu amaçla her denetim çalıĢmasında denetimimin yapılacağı alan ve 

dönemin kesin olarak ortaya konulması gerekir. Genelde denetim alanı, 

herhangi bir statüye sahip iĢletme veya onun bir birimi olabilir. Dönem ise 

denetimin hangi zaman parçasını kapsadığını ortaya koyar. Denetim 

çalıĢmaları kesinlikle baĢlangıcı v sonu belli olan bir dönemi kapsamalıdır. 

Bu ise genelde 1 yıl olabileceği gibi, 3 aylık, 2 yıllık veya iĢletmenin tüm 

faaliyet dönemini kapsayacak bir süreç de olabilir. 

 Denetim bir karĢılaĢtırma sürecidir. Denetim faaliyetlerinde temel 

olarak yapılan iĢlem, iĢletmenin çeĢitli Ģekillerde ortaya koyduğu ve doğru 

olduğunu iddia ettiği bilgiler ile denetçinin kendi doğrularının 

karĢılaĢtırılmasıdır. Aksi ortaya konulana kadar denetçinin doğruları kabul 

                                                 
1
 Nejat BOZKURT, Muhasebe Denetimi, Ġstanbul, Alfa Basım Yayım, 2000, s.23. 

2
 BOZKURT, s.23-25. 
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edilmektedir. Ancak denetçinin doğrularının dayandığı önceden saptanmıĢ 

ölçütler bulunmaktadır. Denetlenen kurum veya birimin iddialarının, bu 

ölçütlere uygunluk derecesinin belirlenmesinde denetçi rol almaktadır. 

Yapılan denetimin türüne göre önceden saptanmıĢ ölçütlerin niteliği 

değiĢmektedir. Örneğin muhasebe denetimi yapılıyorsa, kullanılacak 

ölçütler Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkeleridir. Vergi denetimi 

yapılıyorsa, ölçüt, vergi mevzuatıdır. Ġç denetim yapılıyorsa, ölçüt, devlet 

veya iĢletme tepe yönetimi tarafından konulmuĢ olan kurallardır. 

 Denetim kanıt toplama ve değerlendirme esasına dayanır. Kanıt, 

denetlenen bilgilerin önceden saptanmıĢ ölçütlere uygunluk derecesini 

belirlemede, denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve kayıttır. 

Her denetim çalıĢmasında denetçiler belli bir görüĢe ulaĢabilmek için 

yeterli sayı kalitede kanıt toplamak zorundadırlar. ÇeĢitli denetim 

prosedürleri yardımıyla toplanan bu kanıtlar, denetçi tarafından 

değerlendirilerek sonuçta bir denetim görüĢü oluĢturulmaktadır. 

 Denetim, konusunda uzman ve bağımsız kiĢilerce yürütülür. Genel 

Kabul GörmüĢ Denetim Standartlarında yer aldığı üzere denetim 

çalıĢmasını yürüten kiĢi, yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. 

Denetçinin sahip olması gereken çok önemli diğer bir nitelik ise, 

―Bağımsız Davranma‖ özelliğidir. Bağımsızlık, denetim çalıĢmalarında 

tarafsız olabilme sonucunu doğurmaktadır. Yapılan denetim çalıĢmalarının 

türüne göre bağımsızlığın derecesi de değiĢebilmektedir. Ancak derecesi 

ne olursa olsun bağımsızlık, denetim mesleğinin vazgeçilmez bir 

unsurudur. 

 Her denetim çalıĢmasının sonucunda bir rapor düzenlenir. Denetim 

sürecinin son aĢamasını denetim raporu oluĢturur. Denetçi, oluĢturduğu 

görüĢünü ayrıntılı olarak düzenleyeceği bir denetim raporu ile iĢletme 

ilgililerine bildirir. Genelde yazılı biçimde düzenlenen denetim raporu, 

denetimin türüne ve yararlananların niteliğine göre çeĢitli biçimlerde 

olabilmektedir. 
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1.2 DENETĠM TÜRLERĠ 

 

Denetim faaliyetleri çeĢitli açılardan çok sayıda sınıflandırmaya tabi 

tutulabilir. Genellikle muhasebe denetimi, yapılma amacına, nedenine, denetimin 

yapılma zamanına, denetimi yapan kiĢiye ve yapılan çalıĢmanın kapsamına göre 

sınıflandırılabilir
3
. En kabul gören yaklaĢımlar denetimin amaca göre ve denetçinin 

konumuna göre sınıflandırılmasıdır
4
. 

1.2.1 Amaca Göre Denetim Türleri 

 

ĠĢletmenin amaçlarına göre denetim 3 gruba ayrılır: 

 

 Faaliyet Denetimi 

 Finansal Tabloların Denetimi 

 Uygunluk Denetimi 

Bu denetim türleri aĢağıda baĢlıklar halinde açıklanmıĢtır. 

1.2.1.1 Faaliyet Denetimi 

 

Faaliyet denetimi, iĢletmenin faaliyetlerinde genel olarak etkili ve verimli 

çalıĢıp çalıĢmadığını ortaya koymayı amaçlayan bir denetim türüdür. Etkililik, 

iĢletmenin amaçlarına ulaĢmada baĢarılı olup olmadığını ölçmeye yaramaktadır. 

Verimlilik ise iĢletmenin amaçlarına ulaĢmada kaynakları verimli kullanıp 

kullanmadığını ölçme görevini yerine getirmektedir. Bu tür denetimlerin sonucunda 

durumun belirlenip, iĢletme yönetimine önerilerde bulunma iĢlevi vardır. Bu yönüyle 

faaliyet denetimi bir danıĢmanlık hizmeti olarak ta kabul edilmektedir
5
. 

                                                 
3
 Hasan GÜRBÜZ, Muhasebe Denetimi, Eskisehir, Bilim Teknik Yayınevi, 1995, s.11. 

4
 Nuran CÖMERT, ĠĢletmelerde Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Ġlkeler - YaklaĢımlar, Deloitte Academy 

Ders Notları, Ġstanbul, 2007, s.7. 
5
 BOZKURT, s.29. 
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Faaliyet denetimi her türde denetçi tarafından yapılabilirse de, uygulamada bu 

faaliyetin genellikle iç denetçiler ve devlete bağlı kamu denetçileri tarafından 

gerçekleĢtirildiği görülmektedir
6
. 

1.2.1.2 Finansal Tablolar Denetimi 

 

Finansal tabloların denetimi, bir iĢletmenin finansal tablolarının önceden 

belirlenmiĢ kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüĢ 

bildirmek amacıyla bu finansal tabloların incelenmesini kapsamaktadır
7
. 

Finansal tabloların denetiminde denetçinin dayanağı olan önceden saptanmıĢ 

ölçütlerin temeli, genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine dayanmaktadır. Ancak bunun 

yanında, ülkeden ülkeye değiĢebilen yasal düzenlemeler de ölçüt olarak 

kullanılmaktadır. Salt denetim açısından bakıldığında yasal düzenlemelerin, özellikle 

vergi mevzuatının bu tür bir denetimle doğrudan iliĢkisi olmaması gerekmektedir. 

Ancak ülkemiz açısından bakıldığında denetim çalıĢmalarında yasalar önemli rol 

oynamaktadır. Ayrıca, denetçiler tarafından finansal tablo ve dayanaklarının doğru ve 

dürüst bir içerik taĢıyıp taĢımadığına da bakılmaktadır. Doğruluk, incelenen unsurun 

Ģekil açısından istenen özellikleri taĢıyıp taĢımadığının araĢtırılmasıdır. Dürüstlük ise, 

doğru olarak kabul edilen unsurun içerik olarak gerçekleĢip gerçekleĢmediğine 

bakılmasıdır. Örneğin, bir stok kaleminin muhasebe tekniği açısından istenen biçimde 

bilânçoda yer alması, iĢlemin doğru olduğunu gösterir. Ancak iĢlemin doğru olması 

malın depoda fiilen bulunduğunu göstermez. Malın fiziken depoda bulunması ise 

iĢlemin dürüst olduğunu gösterir
8
. 

1.2.1.3 Uygunluk Denetimi 

 

Uygunluk denetiminde denetçinin amacı, belirli bir yetkili tarafından (devlet, 

isletme yönetimi gibi) konulmuĢ olan kurallara bu kurallara uymakla yükümlü 

kimselerin ne derece uyduğunu tespit etmektir
9
. Uygunluk denetiminde önceden 

                                                 
6
 Ersin GÜREDĠN, Denetim, Ġstanbul, Beta basım yayım, 1995, s.3. 

7
 Celal KEPEKÇĠ, Bağımsız Denetim, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2000, s.2. 

8
 BOZKURT, s.27-28. 

9 Ümit ATAMAN, Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Nejat BOZKURT, Muhasebe Denetimi 

Uygulamaları, Alfa Basım Yayın Dağıtım, 2001, s.18. 
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saptanmıĢ ölçütler olarak kabul edilen kurallar uygulamada iki farklı grup tarafından 

oluĢturulmaktadır. Bunlar, iĢletme tepe yönetimleri ve devlet kurumlarıdır. ĠĢletmeler 

kendi iç yapılarındaki çalıĢma düzenini sağlayabilmek için, çalıĢanlarına uymaları 

gereken kuralları oluĢturmaktadırlar. Bu kurallara uyulup uyulmadığını öğrenebilmek 

için de denetim olgusuna baĢvururlar. ĠĢletmelerde bu tür denetimler genellikle iç 

denetçiler tarafından yapılmaktadır. Devlet kurumları ise kendi konuları dahilinde 

uyulması gereken çeĢitli kurallar oluĢtururlar. Bunlara uyulup uyulmadığını saptamak 

için de kendi elemanlarına denetim yaptırırlar. Bu denetimlerin kapsamını kamu 

kurumları ve özel sektör iĢletmeleri girmektedir
10

. 

Görüldüğü üzere, bu denetimin kapsamı oldukça geniĢtir. Her bir iĢletmenin, 

ister kamu, ister özel sektör olsun, kendi iç tüzük yönetmelikleriyle, mevcut 

uygulamaları karĢılaĢtırma süreci uygunluk denetimi amaçlı iç denetim faaliyetlerini 

oluĢturmaktadır
11

. 

1.2.2 Denetçinin Konumuna Göre Denetim Türleri 

 

Denetçinin iĢletme örgütü karĢısındaki konumuna göre de denetimi 3‘e 

ayırabiliriz: 

 Bağımsız (DıĢ) Denetim 

 Ġç Denetim 

 Devlet Denetimi 

Bu denetimler de aĢağıda baĢlıklar halinde açıklanmıĢtır. 

1.2.2.1 Bağımsız Denetim 

 

Serbest meslek sahibi olarak kendi adına veya bu denetim iĢini yapmak üzere 

kurulmuĢ bir denetim Ģirketinin ortağı olarak çalıĢan kiĢiler tarafından iĢletmelerin 

finansal tablolarının genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine(standartlarına) uygunluk 

derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetim çalıĢmasına bağımsız denetim denir. 

                                                 
10

 BOZKURT, s.28. 
11

 BaĢak Ataman AKGÜL, Türk Denetim Kurumları, Ġstanbul, Türkmen Kitabevi, 2000, s.9. 
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Bu iĢi yapan kiĢilere ise bağımsız denetçi denilmektedir. 

Bağımsız denetçiler, denetimini yaptıkları iĢletmeyle iĢçi-iĢveren iliĢkisi 

olmayan, iĢletmelere denetim ve diğer hizmetleri sunan kiĢilerdir. Bağımsız denetçilere 

çeĢitli ülkelerde, DıĢ Denetçi, Diplomalı Kamu Muhasibi, Fermanlı Muhasip, Ġktisat 

Murakıbı, Hesap Uzmanları adları verilmektedir. Ülkemizde bu kapsama girebilen 

denetçiler, ―Yeminli Mali MüĢavir‖ ve ―Bağımsız DıĢ Denetçi‖ olarak 

adlandırılmaktadır. Bağımsız denetçiler iĢletme yönetimi ile iĢletme ilgilileri arasında 

bir köprü görevi üstlendiklerinden toplumda çok önemli bir yer ve sorumluluğa 

sahiptirler. Bağımsız denetçilerin asıl görevleri, iĢletmelerin finansal tablolarını 

denetlemektir
12

. 

Bağımsız denetçi bir denetimde genel olarak aĢağıdaki çalıĢmaları yapar
13

: 

 ĠĢletmenin iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi 

 Denetim çalıĢmasının planlanması 

 Örnekleme metotlarının yardımıyla incelenecek hususların belirlenmesi ve 

bunların denetim teknikleri aracılığıyla incelenmesi 

 Ġncelemeler sonucunda eriĢilen kanaatin denetim raporu aracılığı ile 

ortaklara iletilmek üzere iĢletme yönetimine sunulması 

1.2.2.2 İç Denetim 

 

Bir örgüte hizmet etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini incelemek ve 

değerlemek için örgüt içinde oluĢturulan bağımsız bir değerleme fonksiyonudur
14

. 

ĠĢletmelerde, iç denetim faaliyetlerini gerçekleĢtiren iç denetçiler, iĢletmedeki 

mali ve mali olmayan olayları gözden geçirmek suretiyle değerlemesini yapmakta ve 

denetim çalıĢması sonucunda elde ettikleri bilgileri iĢletme yönetimine rapor halinde 

sunmaktadırlar. Ġç denetçilerin görevleri, yetki ve sorumlulukları, iĢletme yönetimi 

                                                 
12

 BOZKURT, s.31-32. 
13

 Ferruh ÇÖMLEKÇĠ, Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, EskiĢehir, 1992, s.29. 
14

 CÖMERT, Deloitte Academy Ders Notları, s.10. 
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tarafından yazılı bir belge ile belirlenmelidir. Aksi takdirde iç denetçinin faaliyetinde, 

beklenen verim gerçekleĢmeyecektir. Ġç denetçi faaliyeti esnasında yeterli bir yetkiye 

sahip değilse ve iĢletme yönetimi tarafından kendisinin yetki açısından sınırlandığını 

görürse, yine etkili bir iç denetim faaliyetinden söz edilemeyecek, dolayısıyla, yönetim 

faaliyetlerine de gerekli katkı sağlanamayacaktır. Ġç denetim hiç kimsenin etkisinde 

kalmaksızın inceleme yapmak suretiyle bilgilerin sağlamlığını ve güvenilirliğini ortaya 

koymak olduğuna göre; iç denetçi, denetim raporunu sunacağı yönetime, gerek denetim 

faaliyeti sırasında ve gerekse faaliyet sonuçlarının raporlanması sırasında denetimini 

yaptığı kiĢilerden ve departmanlardan bağımsız olmalıdır
15

. 

Ġç denetim anlayıĢı günümüzde biraz daha değiĢmiĢ iĢletme içinde bağımsız ve 

tarafsız bir güvence ve danıĢmanlık faaliyetine dönüĢmüĢtür. Dünya‘da kabul gören 

yaklaĢıma göre iç denetim Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır
16

: 

“Ġç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Ġç denetim, 

kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve 

geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.” 

1.2.2.3 Devlet Denetimi 

 

Devlet yetkili kurumlarınca kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluĢların çeĢitli 

nedenlerle yapılan denetimlerine kamu denetimi denir. 

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalıĢıp, kamu yararına denetim yapan kiĢilere, 

kamu denetçisi adı verilmektedir. Kamu denetçileri, oluĢturulmuĢ olan yasa, yönetmelik 

ve genel politikalara göre denetim faaliyetinde bulunurlar
17

. 

Kamu denetçileri, kendi kurumlarında yaptıkları çalıĢmalarda iç denetim, özel 

sektör kuruluĢlarında yaptıkları çalıĢmalarda ise kamu denetimi görevini yerine 

getirirler. Türkiye‘de görev yapan çok sayıda kamu denetim örgütü bulunmaktadır. 

                                                 
15

 AKGÜL, s.15. 
16

 Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, Uluslararası Ġç Denetim Standartları, Ġstanbul, 2008, s.7. 
17

 BOZKURT, s.33. 
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Bunların bazıları sırf kamu kuruluĢlarında, bazıları ise hem kamu kuruluĢlarında hem de 

özel sektör iĢletmelerinde denetim görevi yaparlar
18

. Kamu denetiminin çok yönlü ve 

geniĢ bir alan üzerinde yürütülmesi, kamu denetimi yapan kurumların da çok çeĢitlilik 

göstermesine neden olmaktadır. Bugün Türkiye‘de kamu denetimi ile görevli, görevleri 

arasında kamu denetimi olan ya da kamu denetimiyle yetkili kılınmıĢ denetim kurumları 

ve organları bulunmaktadır. Kamu denetim kurumlarını gördükleri iĢlevlere göre 

aĢağıdaki gibi sınıflayabiliriz
19

: 

(1). Genel Kamu Denetim Kurumları 

(2). Devlet Gelirlerinin Denetimini Yapan Kurumlar 

(3). Devlet Giderlerinin Denetimini Yapan Kurumlar 

(4). Devlet Sermayesini Ve Mal Varlığını Denetleyen Kurumlar 

(5). Diğer Denetim Kurumları 

(1). Genel Kamu Denetim Kurumları 

A) Yasama Organları 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi: Meclis, denetim yoluyla, yönetimde 

hukuk kurallarına riayet edilip edilmediğini izleme olanağı bulur. 

Yasalar görüĢülürken bazı kamu kurumlarının iĢleyiĢindeki aksaklıklar 

ortaya çıkarılır. Milletvekilleri, bütçe görüĢmeleri ve oylamaları sırasında 

kamu kurumlarında izlenen politikalar, ödenekler hakkında bir denetim 

gerçekleĢtirir.  

B) Yargı Organları 

 Anayasa Mahkemesi: Anayasa Mahkemesi Anayasanın 148. maddesine 

göre kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 

                                                 
18

 BOZKURT, s.34. 
19

 AKGÜL, s.35. 
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Millet Meclisi iç tüzüğünün Anayasaya Ģekil esas bakımından sadece 

Ģekil bakımından incelemekle ve denetlemekle görevlidir. 

Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yapar. Siyasi 

partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu 

denetler. 

Tezimizin 3. bölümünde bu konu detaylı bir Ģekilde ele alınacaktır. 

 Yargıtay: Anayasanın 154. maddesine göre, adliye mahkemelerince 

verilen ve kanunun baĢka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve 

hükümlerin son inceleme merciidir. 

 DanıĢtay: Ġdari mahkemelerce verilen ve kanunun baĢka bir idari yargı 

merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. 

Bunun yanı sıra DanıĢtay daire kararlarıyla, genel kurul kararları, mali 

uygulamada gerek kamuoyu ve mükellefi, gerekse mali denetim 

çalıĢanlarını aydınlatıcı rol oynamaktadır. 

 Askeri Yargıtay: Askeri mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son 

inceleme merciidir. 

 Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi: Askeri olmayan makamlarca tesis 

edilmiĢ olsa bile, asker kiĢileri ilgilendiren ve askeri hizmete iliĢkin idari 

iĢlem ve eylemlerden doğan uyuĢmazlıkların yargı denetimini yapan ilk 

ve son derece mahkemesidir. 

 UyuĢmazlık Mahkemesi: Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki 

görev ve uyuĢmazlıkları kesin olarak çözmeye yetkili kurumdur. 

C) SayıĢtay 

Anayasanın 160. maddesine göre SayıĢtay, genel ve katma bütçeli 

dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 

adına denetlemek ve sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlamak 
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ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini 

yapmakla görevlidir. 

D) Devlet Denetleme Kurulu 

Anayasanın 108. maddesine göre, idarenin hukuka uygunluğunun, 

düzenli ve verimli Ģekilde yürütülmesinin ve geliĢtirilmesinin sağlanması 

amacıyla, Devlet Denetleme Kurulu, CumhurbaĢkanının isteği üzerine tüm 

kamu kurum ve kuruluĢlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum 

ve kuruluĢların katıldığı her türlü kuruluĢta, kamu kurum niteliğinde olan 

meslek kuruluĢlarında, her düzeydeki iĢçi ve iĢveren meslek kuruluĢlarında, 

kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda her türlü inceleme, araĢtırma ve 

denetlemeleri yapar. 

E) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TeftiĢ Kurulu 

Bakanlık teĢkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluĢlarının her türlü faaliyet  ve 

iĢlemleriyle ilgili olarak teftiĢ, inceleme ve soruĢturma iĢlerini yürütür. 

Denetimi Bakanlığa ait yerli ve yabancı tüm anonim, komandit, limited 

ortaklıklarla kooperatifleri, sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini, ticaret 

ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsalarıyla esnaf ve sanatkar 

odaları ve  bunların üst kuruluĢlarını denetler. 

F) Maliye TeftiĢ Kurulu  

Maliye TeftiĢ Kurulu‘nun teftiĢ ve denetleme yetkisi çok geniĢ bir alanı 

kapsamaktadır. Genel bütçeden, Türkiye Büyük Millet Meclisinden baĢlayan 

bu denetleme yetkisi mahalli idareler bütçesine kadar uzanmaktadır. 
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(2). Devlet Gelirlerinin Denetimini Yapan Kurumlar 

A) Gelirler Genel Müdürlüğü 

Devlet gelirlerine iliĢkin kanunların uygulanmasını sağlar. Devlet 

alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir Ģekilde tahsili için gerekli 

tedbirleri alır. Vergi denetimini gerçekleĢtirir. 

B) Hesap Uzmanları Kurulu 

KuruluĢ kanunu uyarınca Hesap Uzmanları Kurulu‘nun asli görevi, gelir 

kanunlarının emrettiği mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı 

tarafından lüzum görülecek etütleri yapmaktır. 

C) Vergi Ġstihbarat Uzmanları 

Gerçek ve tüzel kiĢilerin vergilendirmeye iliĢkin hesap ve iĢlemleri ile 

vergi kanunlarına göre suç teĢkil eden fiilleri hakkında bilgi ve delil toplamak 

ve vergi incelemesine yetkili mercilere aktarmaktır. 

D) Vergi Dairesi BaĢkanları ve Mal Müdürleri 

Vergi Dairesi baĢkanı ve emrindeki vergi müdürleri, vergi dairesi 

müdürünün muhtelif kanunlarda yer alan tüm görev, yetki ve sorumluluklarına 

sahiptirler. Mal müdürleri, ilçe maliye teĢkilatının amiri olup iĢlemlerin 

mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktadırlar. 

E) Yoklama Memurları ve Takdir Komisyonları 

Yoklama memurları mükellefleri ve mükelleflerle ilgili maddi olayları 

kayıtları ve mevzuları araĢtırmak ve tespit etmekle görevlidir. Takdir 

komisyonları da rayiç değer uygulamaları ile kamu denetimi çalıĢmaları 

yapmaktadırlar. 
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F) Bankalar Yeminli Murakıplığı 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun kuruluĢ amacı, Bankalar 

Kanunu ile ek ve değiĢikliklerinin diğer kanunların bankalarla ilgili 

hükümlerinin ve her türlü bankacılık iĢleminin denetimini gerçekleĢtirmektir. 

G) Adliye MüfettiĢleri 

Cezaevlerinde, icra dairelerinde ve noterlerde çeĢitli harçların tahsil 

edilmekte olması nedeniyle bu bölümler adliye müfettiĢlerince 

denetlenmektedir. 

H) ĠçiĢleri Bakanlığı MüfettiĢleri 

ĠçiĢleri Bakanlığı‘nın ilgili kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda 

kadrolarında çalıĢtırdıkları müfettiĢlerin, görevleri arasında devlet gelirleri 

kapsamında olan özel idarelerin ve belediyelerin gelir ve giderlerini denetleme 

yetkisi bulunmaktadır. 

(3). Devlet Giderlerinin Denetimini Yapan Kurumlar 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu 

Genel bütçeye dahil olmakla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne 

genel bütçeyle verilen ödenekten harcamaların kontrolü bu komisyonun 

yetkisindedir. 

B) SayıĢtay Denetçileri 

Sayman hesapları incelenirken, gelirlerin yanında devlet giderlerinin de 

bütçeye ve diğer kanun hükümlerine uygunluğu denetlenmektedir. 

C) Muhesabat Genel Müdürlüğü 

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner 

sermayeli iĢletmelerin sermaye kaynaklarına, bütçe ve harcama ilkelerine mali 

yönetim ve denetimlerine iliĢkin esasları düzenlemek, bunların gayri safi 
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hasılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarın tespitine esas oranları 

belirlemek ve uygulamaya yön vermek, bu iĢletmelerin vergi mükellefiyet ve 

sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere iliĢkin yükümlülüklerine tam ve 

zamanın yerine getirip getirmediklerini incelemek ve denetlemek, nakit 

varlıkları, gelir ve giderleri ile dönem karları üzerinde tasarrufta bulunmak, 

yeni kurulacak döner sermayeli iĢletmelerin kurulmasına izin vermek, tahsis 

edilecek sermayeyi belirlemek görevleri arasında yer alır. 

D) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

KuruluĢların gider ve taahhütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, 

bunlara iliĢkin sözleĢme tasarılarını revize etmek,  

TeĢkilat ve görev alanına giren iĢlemleri, kontrolörleri aracılığıyla 

incelemek ve denetleme yetkisine sahiptirler. 

E) Saymanlar 

Saymanların gider belgeleri ve avanslarla ilgili denetim görev ve 

yetkileri düzenlenmiĢ bulunmaktadır. 

F) Defterdarlar 

Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı‘nın en büyük memuru, il ve 

bağlı ilçeler teĢkilatının amiri olup iĢlemlerin kanun hükümlerine göre 

yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taĢradan sorulan soruların 

cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta 

bulunulması, atamaları ile merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının 

sicillerinin tutulmasıyla görevli ve sorumludurlar. 
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(4). Devlet Sermayesini Ve Mal Varlığını Denetleyen Kurumlar 

A) BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

Yüksek Denetleme Kurulu denetimine giren kuruluĢları; mali idari ve 

teknik yönden daima nezaret ve kontrol altında tutmaktadır. Denetlemelerini 

mahallinde ve merkezdeki çalıĢmalarıyla yapmaktadır. 

B) Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Milli emlak denetmenleri devlet mallarına iliĢkin olarak inceleme ve 

araĢtırmalarda bulunma, milli emlak birimlerinde denetim yapma yetkisine 

sahiptirler. 

(5). Diğer Denetim Kurumları 

A) Yüksek Planlama Kurulu 

Uzun vadeli planların ve yıllık programların mali yönünü gözden 

geçirmek suretiyle denetim iĢlevini gerçekleĢtirir. 

B) Devlet Planlama TeĢkilatı 

Ekonominin her sektörü ile ilgili bilgileri toplayıp, araĢtırmalar yaparak 

ve sonuçları değerlendirerek, ilgililerin incelemesine sunmak görevleri 

arasındadır. 

C) Sigorta Denetleme Kurulu 

Sigorta ve reasürans Ģirketlerinin faaliyetleri, varlıkları, iĢtirakleri, 

alacakları, özkaynakları, borçları ile mali bünyeyi ve idari yapıyı etkileyen tüm 

unsurların tespit ve tahlili, kurul uzmanı ve uzman yardımcıları ile aktüer ve 

aktüer yardımcıları tarafından yapılmaktadır. 

 

 



 17 

D) Sermaye Piyasası Denetim Kurulu 

Sermaye Piyasası araçlarının ihracını, halka arz ve satıĢının Ģartlarını 

düzenleme ve denetleme görevlerini üstlenir. 

1.3 DENETĠM STANDARTLARI 

 

Bir örgütte, örgütle ilgili kiĢi ve kurumların amaçlarına uygun ve tutarlı 

kararlar verebilmeleri için karar almada kullandıkları bilgilerin geçerli ve güvenilir 

olması gerekir. Güvenilir bilgi ihtiyacı bu bilgilerin üretilmesini sağlayanların dıĢındaki 

kiĢiler tarafından denetlenmesi gereğini doğurmuĢtur. Denetim standartları denetçiye 

mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan, ona denetim faaliyetlerinde 

ıĢık tutan ilkelerdir
20

. Bazı açılardan birbirlerine benzemekle birlikte Ġç denetim ve 

bağımsız denetimin uluslararası genel kabul görmüĢ standartları farklı olup bunlar 

aĢağıda ayrı baĢlıklar altında açıklanmıĢtır. 

1.3.1 Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları 

 

IAASB‘nin açıklık projesi kapsamında Uluslararası denetim standartları ve 

kalite standartları yeniden düzenlenmiĢ olup bu standartlar 15 Aralık 2009‘ dan itibaren 

geçerli olacaktır. 

Aralık 2009 dan itibaren geçerli olacak denetim standartları Ģu Ģekildedir
21

: 

ULUSLAR ARASI KALĠTE KONTROL STANDARDI 

IAASB NĠN SÖZLEġME(DENETĠM GÖREVĠ) STANDARTLARI; 

200-299 Genel Ġlkeler Ve Sorumluluklar 

300-499 Risk Değerlendirme Ve DeğerlendirilmiĢ Risklerin Gereğini Yapmak  

500-599 Denetim Kanıtı 

600-699 BaĢkalarının ÇalıĢmalarından Yararlanmak 

                                                 
20

 Ersin GÜREDĠN, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Ġstanbul, Arıkan Basım Yayım, 2008, s.39. 
21

 Nuran CÖMERT, ―Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarına Toplu BakıĢ‖, 1. Uluslar arası 

Denetim Standartları Konferansı, Konya, 15 Mayıs 2009, s. 4-16. 
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700-799 Denetim Sonuçları ve Raporlama 

800-899 Özellikli Alanlar 

Uluslararası Kalite Kontrol Standartları (ISQCs) SözleĢme standartlarının( 

ISAs, ISAEs ve ISRSs. Standartlarının) uygulandığı tüm denetim hizmetlerine 

uygulanmalıdır. Uluslararası Standartların doğası bunların uygulanmasında profesyonel 

muhasebecinin mesleki yargısını gerektirir. Uluslararası standartlar kamuya açık 

sektörde yapılan denetim görevleri için uygundur. Standartların dili Ġngilizce olup 

kavramları açıklayan bir sözlük hazırlanmıĢtır. 

Söz konusu standartları özlü bir Ģekilde açıklamak gerekirse; 

ISQC 1 

Uluslararası Kalite Kontrol Standardı  

FĠNANSAL TABLOLARIN DENETĠMĠ VE ĠNCELENMESĠ VE DĠĞER 

GÜVENCE VE ĠLĠġKĠLĠ HĠZMET SÖZLEġMELERĠNDE DENETĠM 

FĠRMALARININ UYGULAYACAĞI KALĠTE KONTROLÜ: 

Denetim, inceleme ve güvence hizmetlerinde firmaların kalite kontrol 

hizmetlerine iliĢkin standartları belirler.  

Bu standart Ġlgili Meslek ahlakına iliĢkin kuralları (etik  kodlar) ile birlikte 

okunmalıdır. 

Kalite kontrolden sorumluluk konusunda firma içi liderlik 

Ġlgili Etik gereklilikler 

MüĢterilerle iliĢkiler ve belli sözleĢmelerin kabulü ve sürdürülmesi 

Ġnsan kaynakları 

SözleĢmenin yürütülmesi 

http://www.ifac.org/Store/Category.tmpl?Category=Auditing,%20Assurance%20&%20Related%20Services
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Kalite kontrol süreçlerinin gözden geçirilmesi 

200-299 GENEL ĠLKELER VE SORUMLULUKLAR  

ISA 200, Uluslararası Denetim Standartlarına Göre Yürütülen Denetimin ve     

               Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları  

ISA 210, Denetim SözleĢmesi ġartlarına Katılım  

ISA 220, Finansal Tablo Denetiminde Kalite Kontrolü  

ISA 230, Denetimin Belgelendirilmesi  

ISA 240, Finansal Tablo Denetiminde Denetçinin Hileye ĠliĢkin 

Sorumlulukları 

ISA 250, Finansal Tablo Denetiminde Yasaların ve Diğer Düzenlemelerin Göz                

Önüne Alınması 

ISA 260, YönetiĢimden Sorumlu KiĢilerle ĠletiĢim  

ISA 265, Ġç kontrolle Ġlgili Yetersizliklerin Bunlarla ilgili YönetiĢim ve 

Yönetimden  Sorumlu Olan KiĢilere Ġletilmesi 

ISA 200 

ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE YÜRÜTÜLEN 

DENETĠMĠNĠN VE BAĞIMSIZ DENETÇĠNĠN GENEL AMACLARI 

Genel olarak bağımsız denetçinin sorumluluklarını belirler, denetimin 

kapsamını ve yapısını açıklar. Denetimin amacı ve etik gereklilikleri ile denetimin 

yürütülmesine iliĢkin genel hususları düzenler  

ISA 210 DENETĠM SÖZLEġMELERĠNĠN ġARTLARI 

Denetim sözleĢmelerinin hazırlanmasında denetçiye rehberlik eder. MüĢteri ile 

denetim firması arasındaki iliĢkiyi düzenleyen sözleĢmelere iliĢkin ilkeleri açıklar  
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ISA 220 

(GEÇMĠġ) FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN DENETĠMĠNDE KALĠTE 

KONTROLU 

Standartların oluĢturulması  ve finansal tabloların denetimi dahil , finansal 

bilgilerin denetiminde  kalite kontrole iliĢkin olarak denetim firmasının personelinin  

belirli sorumlulukları konusunda yol göstermektir. 

ISA 230 

DENETĠM ÇALIġMASININ BELGELENDĠRĠLMESĠ 

Denetim çalıĢmasının belgelendirilmesi, bu konuda standartların 

oluĢturulmasına iliĢkin esasları, belgelendirmenin niteliği, Ģekli, içeriği, boyutu, 

dosyalanması hususlarını açıklar. 

ISA 240 

FĠNANSAL TABLO DENETĠMĠNDE HĠLE‘NĠN DĠKKATE ALINMASI 

KONUSUNDA BAĞIMSIZ DENETÇĠNĠN SORUMLULUĞU  

Bağımsız denetçinin finansal tabloların bağımsız denetimi sırasında hile ve 

usulsüzlüklerin dikkate alınması konusundaki sorumluluğunu hilenin hatadan farklı 

olduğu dikkate alınarak, gerek varlıkların kötüye kullanılmasından ve gerekse hileli 

finansal raporlamadan kaynaklanan gerçeğe aykırı finansal raporlamaya iliĢkin olarak;  

a) Hile ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi amacıyla iĢletme 

yönetiminin ve yönetimden sorumlu kiĢilerin sorumluluklarının belirlenmesi,  

b) Bağımsız denetimin doğasından kaynaklanan kısıtlamaların tanımlanması,  

c) Hile ve usulsüzlük nedeni ile önemli yanlıĢlıkların ortaya çıkarılması 

konusunda bağımsız denetçinin sorumluluklarının sınırının tespit edilmesi,  

ç) Bağımsız denetimin sürdürülebilmesi konusunda tereddüt yaratabilecek 

istisnai Ģartlarla karĢılaĢıldığında yapılacak iĢlemlerin belirlenmesi,  
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d) Düzenleyici ve uygulayıcı otoritelerle iletiĢim ve  

e) Belge ve kayıt düzeni, hususları düzenlenmiĢtir.  

ISA 250 

FĠNANSAL TABLOLARIN DENETĠMĠNDE YASALAR VE DĠĞER 

DÜZENLEMELERĠN DĠKKATE ALINMASI 

Bağımsız denetimde yasalar ve ilgili diğer mevzuata uyum konusundaki 

iĢletme yönetimi ve bağımsız denetçinin sorumluluklarına ve bağımsız denetçinin 

mevzuata aykırılığı tespit etmesi halinde yapması gereken iĢlemlere iliĢkin hükümleri 

içerir.  

ISA 260 

DENETĠMLE ĠLGĠLĠ HUSUSLARIN ĠġLETMEDE DENETĠMDEN 

SORUMLU YÖNETĠCĠLERE ĠLETĠLMESĠ 

Finansal tabloların bağımsız denetiminde ortaya çıkan ve yönetimi ilgilendiren 

bağımsız denetim konularının bağımsız denetçi tarafından yönetimden sorumlu kiĢilere 

iletilmesine iliĢkin esasları kapsar. ĠletiĢimin zamanlaması, iletiĢimin Ģeklini düzenler. 

300-499 RĠSK DEĞERLENDĠRME VE DEĞERLENDĠRĠLMĠġ RĠSKLERĠN 

GEREĞĠNĠ YAPMAK  

ISA 300, Finansal Tablo Denetimin Planlanması 

ISA 315, ĠĢletmenin Faaliyetleri ve Çevresinin Ġncelenerek Önemli YanlıĢlık 

Risklerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi 

ISA 320, Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde  Önemlilik 

ISA 330, Denetçinin DeğerlendirilmiĢ Risklere KarĢı  Yapması Gerekenler 

ISA 402, DıĢardan Hizmet Alan ĠĢletmelerde Denetime  iliĢkin Önemli 

Hususlar 
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ISA 450, Denetim süresince Belirlenen YanlıĢlıkların    Değerlendirilmesi 

ISA 300 

FĠNANSAL TABLO DENETĠMĠNĠN PLANLANMASI 

Denetimin planlanması ile ilgili iĢlem ve yöntemler konusunda rehberlik 

sağlamak ve standartlar oluĢturmak,Bağımsız denetimin planlanmasından önce 

uyulacak esaslar, genel bağımsız denetim stratejisi ve ayrıntılı bağımsız denetim planını 

kapsayan bağımsız denetimin planlanması, bağımsız denetim sırasında ortaya çıkan 

ihtiyaçlara göre planda değiĢiklik yapılması, planın yürütülmesi ve 

gözetimi,belgelendirme, iĢletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kiĢilerle kurulacak 

iletiĢim ve ilk bağımsız denetimlerde dikkate alınacak hususlar hakkındaki 

düzenlemeleri kapsar. 

ISA 315 

ĠġLETMENĠN VE ĠÇĠNDE BULUNDUĞU ORTAMIN ĠNCELENMESĠYLE 

ÖNEMLĠ YANLIġLIK RĠSKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Bağımsız denetçi tarafından, finansal tablolarda hata veya Hileden 

kaynaklanacak önemli yanlıĢlık riskinin yeterli ölçüde belirlenmesi ve 

değerlendirilmesini sağlayacak, ek bağımsız denetim tekniklerinin oluĢturulması ve 

uygulanması ile iç kontrolde dahil olmak üzere iĢletme, faaliyet koĢulları ve çevresiyle 

olan iliĢkileri hakkında bilgi edinilmesine, bağımsız denetim sürecinde elde edilen bu 

bilgilerin analizine, güncellenmesine ve bir araya  toplanmasına iliĢkin esasları belirler . 

 ISA 320 

BAĞIMSIZ DENETĠMDE ÖNEMLĠLĠK 

Önemlilik kavramı ve bu kavramın bağımsız denetim riski ile olan iliĢkisine 

dair standartları oluĢturur. Bağımsız denetçi bağımsız denetim sırasında göz önünde 

bulundurduğu önemlilik kavramı kapsamında değerlendireceği hususların bağımsız 

denetim riski ile olan iliĢkisini dikkate almalıdır. 
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ISA 330 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YAPILMIġ RĠSKLERE KARġI DENETÇĠNĠN 

UYGULAMASI GEREKEN TEKNĠKLER 

Finansal tablolardaki önemli yanlıĢlık risklerine ve finansal tabloların 

bağımsız denetimi sırasında iĢletme yönetimi tarafından yapılan açıklamalara karĢı 

bağımsız denetçi tarafından yapılacak iĢlemler ile uygulanacak ek bağımsız denetim 

tekniklerinin tasarlanarak geliĢtirilmesine yönelik  yol  gösterici ilke,usul ve esasları 

belirler. 

Finansal tablolardaki önemli yanlıĢlık risklerine ve finansal tabloların 

bağımsız denetimi sırasında iĢletme yönetimi tarafından yapılan açıklamalara karĢı 

bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması ile elde edilen mevcut bağımsız denetim 

kanıtlarının yeterli ve uygun olup olmadığı hususunun da değerlendirilerek, bağımsız 

denetçi tarafından gerçekleĢtirilecek iĢlemlerin yapısı, zamanlaması ve kapsamına, 

bağımsız denetçinin mesleki değerlendirmesine bağlı olarak, uygulanacak kontrol 

testleri ile ek bağımsız denetim tekniklerinin tasarlanmasına ve belgelendirilmesine dair 

hükümleri kapsar. 

ISA 402 

DIġARDAN HĠZMET ALAN ĠġLETMELERDE DENETĠM YAKLAġIMI  

DıĢardan hizmet alan iĢletmelerde, bağımsız denetçinin;  bu hizmetlerin 

iĢletmenin iç Kontrol sistemine olan etkisini belirlemesi ve önemli yanlıĢlık riskini 

değerlendirerek bu kapsamda gerekebilecek ek bağımsız denetim tekniklerinin 

tasarlanması ve uygulanmasına iliĢkin ilke, usul ve esasları belirler ve bu konuda yol 

gösterir.  

ISA 450 

DENETĠM ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLĠ YANLIġLIKLARIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
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ISA 700 denetçinin  finansal tablolar hakkında  görüĢ oluĢturmasında finansal 

tabloların  bir bütün olarak önemli yanlıĢlık içerip içermediğine iliĢkin makul  bir 

güvence elde etmesine iliĢkindir.Bu standart kapsamında denetçi  bir denetim görüĢüne 

varmadan önce finansal tablolarda daha önceden tespit edilmiĢ ancak düzeltilmemiĢ 

önemli yanlıĢlıkların etkisini ve denetim esnasında belirlenen önemli yanlıĢlıkların 

etkisini değerlendirmelidir . 

500-599 DENETĠM KANITI 

ISA 500, Denetim Kanıtı 

ISA 501, Denetim Kanıtı-SeçilmiĢ  Kalemler Ġçin Dikkate  Alınması Gereken 

Hususlar 

ISA 505, DıĢsal Doğrulamalar 

ISA 510,Ġlk Denetim SözleĢmeleri-AçılıĢ Bakiyeleri 

ISA 520, Analitik Yöntemler 

ISA 530, Denetim Örneklemesi  

ISA 540, Gerçeğe Uygun Değer de dahil Muhasebe Tahminlerinin Denetimi 

ISA 550,ĠliĢkili Taraflar  

ISA 560,Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

ISA 570, ĠĢletmenin Sürekliliği 

ISA 580, Yazılı Teyit mektupları  

ISA 500 

DENETĠM KANITLARI 

Finansal tabloların bağımsız denetimi sırasında elde edilecek bağımsız 

denetim kanıtlarının nelerden oluĢtuğuna, bağımsız denetim kanıtlarının nitelik ve 
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niceliğine ve bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi sırasında kullanılan bağımsız 

denetim tekniklerine iliĢkin yöntem  ve prosedürleri belirler ve yol gösterir. Bağımsız 

denetçi görüĢüne esas olan yeterli ve uygun denetim kanıtlarının toplanması, 

değerlendirilmesi ve kullanılması süreçlerine iliĢkin esasları  kapsar. 

ISA 501 

DENETĠM KANITI-SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL TABLO KALEMLERĠ ĠÇĠN 

ÖZEL ÖNEMĠ OLAN HUSUSLAR 

(DüzeltilmiĢ hali 15 aralık 2009‘dan itibaren geçerlidir.) 

Bir Finansal Tablo Denetiminde stoklar, iĢletmeyle ilgili dava ve iddialar ile 

bölümlere göre raporlamaya iliĢkin yeterli ve uygun kanıt elde etmede bağımsız 

denetçinin özel önem vermesi gereken hususları belirler. Stokların mevcudiyeti ve 

durumu, dava ve iddiaların tamamlanması, önemli yanlıĢlık riskine sebep olup 

olmayacağı ve uygulanabilir bir raporlama çerçevesinde bölümlere göre raporlama 

yapılıp yapılmadığının denetimine iliĢkin esaslar içerir.  

ISA 505 

DIġ KAYNAKTAN DOĞRULAMALAR 

Kanıt toplamada dıĢ kaynaklardan doğrulama yapılmasına iliĢkin esasları 

belirler. Dava ve iddialar hakkında doğrulama bu kapsamda değildir(bkz ISA 501). 

ISA 510 

ĠLK DENETĠM VE AÇILIġ BAKĠYELERĠ 

Finansal tabloların ilk kez denetime tabi tutulduğu veya önceki döneme ait 

finansal tabloların denetiminin baĢka bir bağımsız denetçi tarafından yapıldığı 

durumlarda, açılıĢ bakiyelerinin denetimine iliĢkin yol gösterir, önceki dönemden 

devreden iĢlemlerin önemli yanlıĢlık riski içerip içermediğini belirlemek için denetçinin 

yeterli ve uygun kanıt toplamada standartları belirler. 
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ISA 520 

ANALĠTĠK YÖNTEMLER 

Denetçinin kullanacağı önemli analitik yöntemleri açıklar. Denetimin sonuna 

yaklaĢtığında denetçinin finansal tablolar konusunda genel bir sonuca varmasında 

yardımcı olan analitik yöntemleri uygulamasını öngörür. 

ISA 530 

DENETĠM ÖRNEKLEMESĠ 

Denetçinin denetim prosedürlerini uygularken örnekleme yapmaya karar 

vermesi durumunda bu standart uygulanır. Denetçi ana kütle hakkında sonuca varmak 

için örnek seçerken makul bir temele dayanmalıdır. Denetime konu örneğin seçimi 

ayrıntılı testler ve kontrol testleri, örnekten çıkan sonuçların değerlendirilmesi bu 

standart kapsamında düzenlenmiĢtir. 

540 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESĠ VE ĠLĠġKĠLĠ 

AÇIKLAMALAR DA DAHĠL MUHASEBE TAHMĠNLERĠNĠN DENETĠMĠ 

Gerçeğe uygun değer ve ilgili açıklamalar da dahil finansal tablolarda yer 

muhasebe tahminlerinin denetimine yol gösterir ve standart oluĢturur. Denetçi gerçeğe 

uygun değer de dahil muhasebe tahminlerinin makul bir Ģekilde tanımlanıp açıklandığı, 

bunlarla ilgili açıklamaların finansal raporlama genel çerçevesi kapsamında  yeterli 

olduğuna  iliĢkin gerektiği ölçüde  ve uygun kanıt toplamalıdır. 

ISA 550 

 ĠLĠġKĠLĠ TARAFLAR 

ĠliĢkili taraflar ve bu taraflarla gerçekleĢtirilen iĢlemlerle ilgili,  denetçinin 

sorumluluklarını belirler. Denetçi iliĢkili Ģirketlerle yapılan iĢlemlerde hile riski 
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faktörlerini ortaya çıkarmak ve fair sunumu etkileyen ve yanlıĢ karar almaya sebep 

olabilen iliĢki ve iĢlemler konusunda yeterli kanıt toplamalıdır. 

ISA 560 

BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 

Denetçinin ve iĢletmenin bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylara iliĢkin 

sorumluluklarını belirler.  

Rapor tarihine kadar olan sürede 

Denetim rapor tarihi ile raporun yayım tarihi arasındaki sürede 

Raporun yayım tarihinden sonraki sürede ortaya çıkan ve finansal tabloları 

önemli ölçüde etkileyen hususlarla ilgili esasları açıklar. 

Denetçi rapor tarihi ile bilanço tarihi arasında meydana gelen ve finansal 

tablolarda düzeltme ve açıklama gerektiren olaylar hakkında yeterli ve uygun denetim 

kanıtı toplamalı ve rapor tarihinden sonra denetçiye bildirilmiĢ olan ve denetim 

raporunda değiĢiklik yapılmasını gerektiren konulara uygun Ģekilde cevap 

verebilmelidir. 

ISA 570 

ĠġLETMENĠN SÜREKLĠLĠĞĠ 

Finansal tabloların hazırlanmasında iĢletme yönetiminin iĢletmenin sürekliliği 

varsayımını kullanmasına iliĢkin olarak denetçinin finansal tablo denetimindeki 

sorumluluklarını belirler. Denetçi iĢletmenin sürekliliği varsayımının uygunluğu, 

iĢletmenin sürekliliği konusunda Ģüphe yaratan önemli olayların mevcudiyeti, ve 

denetçi raporuna etkilerini belirlemek amacıyla yeterli ve uygun denetim kanıtı 

toplamalıdır. 

ISA  580 

YAZILI AÇIKLAMALAR 
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Bağımsız denetçi, yönetimden ve uygun olduğu yerde   finansal tablo 

denetiminden sorumlu olan yöneticilerden Finansal tabloların hazırlanması 

sorumluluğunun yönetime ait olduğu ve denetçiye tüm bilgilerin sağlandığı konusunda 

yazılı açıklamalar istemekle  ve bu açıklamaların diğer denetim kanıtlarına 

uygunluğunu desteklemekle sorumludur. 

600-699 BAġKALARININ ÇALIġMALARINDAN YARARLANMAK 

ISA 600, Özel önemi olan hususlar- grup finansal tablolarının denetimi(grup 

Ģirket denetçilerinin iĢleri dahil) 

ISA 610, Ġç Denetçilerin ÇalıĢmalarından Yararlanma 

ISA 620, Uzman çalıĢmalarından yararlanılması 

ISA 600 

ÖZEL ÖNEMĠ OLAN HUSUSLAR- GRUP FĠNANSAL TABLOLARININ 

DENETĠMĠ(GRUP ġĠRKET DENETÇĠLERĠNĠN ĠġLERĠ DAHĠL) 

Bağımsız denetçi,  grup Ģirket finansal tablolarının denetçisi olup olmadığını 

belirlemek ve eğer grup finansal tablo denetçisi olarak hareket ediyorsa; grup Ģirket 

denetçileri ve onların bulguları  ile ilgili finansal bilgi konusunda onların çalıĢmalarının 

kapsamı ve zamanlaması konusunda diğer denetçilerle açıkça iletiĢim kurmalı, 

konsolide finansal tabloların tüm önemli hususları kapsayacak Ģekilde hazırlanıp 

hazırlanmadığı konusunda görüĢ oluĢturmada yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

etmelidir. 

ISA 610 

ĠÇ DENETÇĠLERĠN ÇALIġMALARINDAN YARARLANMA 

Bağımsız denetçinin,  iç denetim fonksiyonunun bağımsız denetimle ilgili 

olmasını belirlemesi halinde iç denetçinin çalıĢmalarına iliĢkin sorumluluklarını açıklar. 

Bağımsız denetçi, finansal tablolardaki önemli yanlıĢlık riskini değerlendirebilmek için, 
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iç denetim faaliyetlerini yeterince kavrayarak, bağımsız denetim planı ve prosedürlerini 

sağlıklı bir Ģekilde belirler. 

ISA 620 

UZMAN ÇALIġMALARINDAN YARARLANILMASI 

Bağımsız denetçinin uzman çalıĢmalarından yararlanarak bağımsız denetim 

kanıtı elde etmesine iliĢkin olan bu standart muhasebe ve bağımsız denetim dıĢında bir 

alanda özel yetenek, bilgi ve tecrübeye sahip kiĢi veya kurumlarca sunulan hizmetleri 

ifade eden uzman çalıĢmasına olan ihtiyacı, söz konusu çalıĢmanın yeterliliği ve 

kapsamı ile uzman çalıĢmalarının değerlendirilmesini ve bağımsız denetim raporunda 

söz konusu çalıĢmalara atıfta bulunulmasını içerir. 

700-799 DENETĠM SONUÇLARI VE RAPORLAMA 

ISA 700 Finansal tablolar hakkında görüĢ oluĢturma ve raporlama 

ISA 705 Farklı görüĢ içeren bağımsız denetçi raporları 

ISA 706 Bağımsız denetim raporunda konunun önemini vurgulama 

paragrafları ve diğer hususlara iliĢkin paragraflar 

ISA 710 KarĢılaĢtırmalı bilgi—tutarlı rakamlar ve karĢılaĢtırmalı fınansal 

tablolar 

ISA 720 DenetlenmiĢ Finansal tabloları Ġçeren Belgelerde yer alan diğer 

bilgilere iliĢkin Olarak Denetçinin sorumlulukları 

ISA 700 

FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA GÖRÜġ OLUġTURMA VE 

RAPORLAMA 

Denetçinin amacı elde edilen kanıtlardan çıkan sonuçların değerlendirilmesini 

esas alarak finansal tablolar hakkında görüĢ oluĢturmak ve bu görüĢün dayanağını da 

içeren yazılı bir rapor ile açıkça ifade etmektir. 
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Denetçi finansal tabloların bir bütün olarak önemli yanlıĢlık riski içerip 

içermediği, hata veya hile konusunda makul bir güvence elde edip etmediğine bağlı 

olarak sonuca varır ve görüĢ oluĢturur. 

ISA 705 

FARKLI GÖRÜġ ĠÇEREN BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORLARI 

ISA 700 e uygun olarak bir denetçi görüĢü oluĢtururken finansal tablo 

hakkındaki görüĢte bir değiĢiklik gerektiği sonucu ortaya çıkarsa bu standarda uygun 

olarak raporlama yapmak gerekir. 3 tip denetçi görüĢü vardır: Sınırlı /Ģartlı görüĢ, 

aleyhte/olumsuz görüĢ ve görüĢ bildirmekten kaçınma. Denetçinin finansal tablolarda 

önemli bir yanlıĢlık olduğu veya görüĢ oluĢturmada yeterli ve uygun kanıt elde 

edememesi durumlarında bu üç görüĢten birini oluĢturan rapor hazırlaması gereklidir. 

ISA 706 

BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORUNDA KONUNUN ÖNEMĠNĠ 

VURGULAMA PARAGRAFLARI VE DĠĞER HUSUSLARA ĠLĠġKĠN 

PARAGRAFLAR 

Bu standart bağımsız denetçinin finansal tablo kullanıcılarının dikkatine 

sunulmasını gerekli bulduğu 

a) finansal tabloların kullanıcılar tarafından anlaĢılmasında önemi olan konu 

veya konular ile 

b) Kullanıcıların bağımsız denetimi,denetçinin sorumluluklarını ve ya denetim 

raporunu anlamalarına iliĢkin olarak finansal tablolarda sunulması ve açıklanması 

gereken  konuların 

Finansal tablolarda sunulması ve açıklanmasına iliĢkindir. 

Örneğin: finansal tabloların UFRS ye uygun hazırlanması ve gerçeğe uygun 

Ģekilde sunulmasından yönetim sorumludur. Dipnotlarda açıklamaya dikkat çekmek, 

Ģartlı görüĢün sebebini açıklamak  gibi..) 
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ISA 710 

KARġILAġTIRMALI BĠLGĠ—TUTARLI RAKAMLAR VE 

KARġILAġTIRMALI FINANSAL TABLOLAR 

Bu standart bağımsız denetçinin finansal tablolardaki karĢılaĢtırmalı bilgiye 

iliĢkin sorumluluklarını belirler. 

Denetçi, uygulanabilir finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği 

karĢılaĢtırmalı bilgiye uygun olarak finansal tablolarda sunulması gereken 

karĢılaĢtırmalı bilgilerin bütün önemli hususları kapsadığına dair yeterli ve uygun 

bağımsız denetim kanıtı elde etmek ve denetçinin raporlama sorumluluklarına uygun 

olarak raporlamak zorundadır. 

ISA 720  

DENETLENMĠġ FĠNANSAL TABLOLARI ĠÇEREN BELGELERDE YER 

ALAN DĠĞER BĠLGĠLERE ĠLĠġKĠN OLARAK DENETÇĠNĠN 

SORUMLULUKLARI 

Bağımsız denetçinin -yıllık faaliyet raporları gibi- denetlenmiĢ finansal 

tabloların yer aldığı belgelerde bulunan diğer bilgilerin önemli tutarsızlar içerip 

içermediğini tespit etmesi bunun için bu bilgileri okuması önemli tutarsızlıkların 

mevcudiyeti halinde görüĢünü yeniden oluĢturması gerekir.  

800-899 ÖZELLĠKLĠ ALANLAR 

ISA 800 Özel görüĢler-özel amaçlı genel çerçevelere uygun olarak hazırlanan 

finansal tabloların denetimi 

ISA 805 Özel görüĢler-tek finansal tabloların ve bir finansal tabloda belli 

kalemlerin veya belli unsurların denetimi  

ISA 810 Özet finansal tablolar konusunda raporlama sözleĢmeleri 

ISA 800 



 32 

ÖZELGÖRÜġLER-ÖZEL AMAÇLI GENEL ÇERÇEVELERE UYGUN 

OLARAK HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLARIN DENETĠMĠ 

100-700 arasında yer alan standartlar finansal tablo denetimine iliĢkin 

standartlardır. Bu standart ise özel amaçlı bir bir genel çerçeveye uygun olarak 

hazırlanan finansal tabloların denetiminde söz konusu standartların uygulanmasına 

iliĢkin özel görüĢlere ilgilidir. 

 Denetçinin amacı ÖZEL BĠR ÇERÇEVEYE uygun olarak hazırlanmıĢ bir 

finansal tablo denetiminde ISA ‗ları uyguladığı zaman  

Görevin kabulü 

Görevin planlanması ve yürütülmesi 

Finansal tablolar konusunda görüĢ oluĢturma ve raporlama 

Konularında uygun Ģekilde özel açıklamalar yapmaktır. 

Örneğin: 

Vergi esaslı finansal tablolar 

Alacaklılar/borç verenler için hazırlanan nakit akıĢ bilgisi 

Düzenleyici kuruluĢ tarafından oluĢturulan  finansal karĢılıkları raporlama 

gibi. 

1.3.2 Ġç Denetim Standartları 

 

Standartlar, iç denetim biriminin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 

ölçülmesinde kullanılan kıstaslardır. Ġç denetim uygulamasının nasıl olması gerektiğini 

belirleyen standartlar, iç denetçilerin bulunduğu her türlü kurum ve Ģirkette, iç denetim 

mesleğinin tamamına hizmet etmek için oluĢturulmuĢtur. Ġç denetçiler, iç denetim 

hizmetlerini standartlara uygun Ģekilde yerine getirmelidirler. Standartlar iç denetim 

mesleğinin zorunlu rehberliği olarak kabul edilmektedir ve tüm iç denetim mesleği 

mensuplarını bağlamaktadır. Ġç denetçiler, etik kurallara uygun davranacaklarını taahhüt 
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etmekle birlikte, belirlenen bu standartlara bağlı olarak faaliyetlerini yürüteceklerini 

kabul ederler
22

.  

―Uluslararası Ġç Denetim Meslekî Uygulama Standartları", iç denetim 

hizmetlerinin temel  ilkeleri üzerinde yapılan titiz çalıĢma, istiĢare ve müzakerelerin 

sonucu oluĢturulmuĢtur. Tüm iç denetçiler, çalıĢmalarını Standartlara uygun olarak 

yapmakla yükümlüdür. Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyeleri ve Uluslararası 

Ġç Denetçiler (CIA‘ler) ―IIA Etik Kuralları‖na  (IIA‘s Code of Ethics) uygun 

davranacaklarını taahhüt ederler; bu standartlara bağlılığı da gerekli kılar. Standartlar, 

Meslekî Uygulama Çerçevesi‘nin (Professional Practices Framework) bir bölümünü 

oluĢturur. 

Standartların amaçları Ģunlardır: 

1. Ġç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri 

tanımlamak, 

2. Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teĢvik etmeye ve hayata geçirmeye 

yönelik bir çerçeve oluĢturmak, 

3. Ġç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluĢturmak, 

4. GeliĢmiĢ kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 

Ġç denetim mesleğinin temel standartlarının belirlendiği birinci bölümde yer 

alan etik yasası ve uygulama standartları aĢağıda özet olarak açıklanmıĢtır
23

: 

1.3.2.1 Etik Yasası(Code of Ethic) 

 

Enstitü‘ nün Etik Yasasının amacı, iç denetim mesleğinde bir etik kültürü 

geliĢtirmektir. 

                                                 
22

 TÜBĠTAK, Ġç denetim standartları, 

http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=4BC157004D0CDBD2104E404D5BB4C5C0?ot=1&sid=1

626&pid=1620 
23

 Nuran CÖMERT, ―ĠĢletme Çevresindeki Olumsuz GeliĢmeler KarĢısında Ġç Denetimin Yeri ve 

Önemi‖, Mali Çözüm, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002, s. 4-7. 
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Enstitü üyesi ve Enstitüden sertifika alan veya almaya aday olan  kiĢi ve 

kurumlar için zorunlu olan Etik Yasasının ihlali durumunda, Enstitünün Yönetmelikleri 

ve Ġdari Kuralları uygulanır. 

Ġç denetçilerin uyması beklenen ilkeler özet olarak Ģunlardır; 

 

 Dürüstlük 

 Tarafsızlık 

 Sır saklama 

 Yeteneklilik (yeterli bilgi beceri ve deneyim sahibi olma) 

Yürütme kuralları ise özet olarak Ģunlardır: 

 

1. Dürüstlük:  Ġç denetçiler; 

 

1.1- iĢlerini dürüst olarak,özenle ve sorumlulukla yapacaklar, 

1.2- yasalara uyacaklar ve yasa ve meslek tarafından beklenen açıklamaları 

yapacaklar, 

1.3- yasal olmayan herhangi bir faaliyetin bilerek bir parçası olmayacaklar, iç 

denetim mesleğine veya örgüte zarar veren davranıĢlarda bulunamayacaklar, 

1.4- örgütün belirlenmiĢ kurallarına ve etik amaçlarına saygı gösterecek ve 

katkıda bulunacaklardır. 

2. Tarafsızlık: Ġç denetçiler; 

 

2.1- tarafsız değerlendirmelerini bozabilen  veya bozduğu varsayılan herhangi 

bir faaliyet ya da iliĢki de bulunamazlar. 

2.2- mesleki yargılarını bozan ya da bozduğu varsayılan herhangi bir Ģeyi 

kabul edemezler. 
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2.3- kendilerine bildirilen ve açıklanmadığı takdirde incelenen faaliyetlerle 

ilgili raporlamayı çarpıtabilecek olan tüm önemli olguları açıklamalıdırlar. 

3. Sır Saklama: Ġç denetçiler; 

3.1- görevleri esnasında edindikleri bilginin kullanımında ve korunmasında 

tedbirli olacaklardır. 

3.2- bilgiyi kanuna aykırı veya örgütün kabul ettiği kural ve etik amaçlara 

zarar veren herhangi bir kiĢisel kazanç ve benzeri için kullanamazlar. 

4. Yeteneklilik : Ġç denetçiler; 

4.1- yalnızca gerekli bilgi, beceri ve deneyim sahibi olacakları hizmetlerle 

meĢgul olacaklar 

4.2- iç denetim hizmetlerini Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’ na 

uygun olarak yürütecekler 

4.3- hizmetlerinin etkililiği ve kalitesi ile becerilerini sürekli olarak 

geliĢtireceklerdir.   

1.3.2.2 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

 

Ġç denetim Mesleki Uygulama Standartları; 

 

 Nitelik(Attribute) standartları ve 

 ÇalıĢma(Performance) standartları  

olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Her iki standart da genel olarak iç denetim 

hizmetlerine uygulanır. Nitelik standartları iç denetim faaliyetlerini yürüten örgütlerin 

ve bireylerin özelliklerini belirtir.  

ÇalıĢma standartları ise, iç denetim faaliyetlerinin yapısını tanımlar ve bu 

hizmetlerin ölçülebilmesi için kalite kriteri oluĢturur.  
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Ayrıca nitelik ve çalıĢma standartlarının belli denetim görevi tiplerine 

uygulanmasını açıklayan yürütme (implementation) standartları bulunmaktadır. 

Yürütme standartları iki grup altında açıklanmaktadır. Bunlardan birincisi güvence 

denetimi olarak ifade edebileceğimiz assurance engagement diğeri ise denetim 

danıĢmanlığı olarak ifade edebileceğimiz consulting engagement olarak belirtilmiĢtir. 

Yukarıda belirtilen nitelik ve çalıĢma standartları- kapsamı hakkında bilgi 

vermek amacıyla - ayrıntıya girilmeden aĢağıda kısa baĢlıklar halinde verilmiĢtir: 

a) Nitelik standartları 

 

1000    Amaç ,Yetki ve Sorumluluk 

1100    Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

1110   Örgütsel Bağımsızlık 

1120 Bireysel Tarafsızlık 

1130   Bağımsızlık ve Tarafsızlığın Bozulması 

1200    Yeterlilik ve Mesleki Özen 

1210 Yeterlilik 

1220 Mesleki Özene Bağlılık 

1230   Mesleki GeliĢimin Sürdürülmesi 

1300   Kalite Güvencesi ve GeliĢtirme Programı 

1310 Kalite Programı Değerlendirmeleri 

1320 Kalite Programının raporlanması 

1330    ―Standartlara Uygun YürütülmüĢtür‖ Ġbaresinin 

Kullanılması. 

1340  Aykırılıkların Açıklanması 

 

b) ÇalıĢma (Performance) Standartları 

 

2000  Ġç Denetim Faaliyetinin Yönetimi 

2010 Planlama 

2020 HaberleĢme ve Onaylama 

   2030 Kaynak Yönetimi 

2040 Politika ve Prosedürler 
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2050 ĠĢbirliği (koordinasyon) 

2060 Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime Raporlama 

2100  ĠĢin Yapısı 

2110 Risk Yönetimi 

2120 Kontrol 

2130 Yönetim(governance) 

2200  Denetim Görevinin (ĠĢinin) Planlanması 

   2210 Denetim Görevinin Amaçları 

2220 Görev Alanı 

2230 Denetim Görevi Kaynak Tahsisi 

2240 Göreve ĠliĢkin ÇalıĢma Programı 

2300  Denetim Görevinin  Yürütülmesi 

2310 Bilginin tanımlanması 

2320 Analiz ve Değerlendirme 

2330 Bilginin Kaydedilmesi 

2340 Görevin Gözden Geçirilmesi 

     2400  Sonuçların Ġletilmesi 

2410 HaberleĢme(Ġletme) Kriteri 

2420 HaberleĢme Kalitesi 

2430 Standartlarla Uyumsuzluk hakkında Denetim Görevi     

            Açıklaması 

2440 Sonuçları Yayınlamak 

2500  GeliĢmeyi Gözlemleme (izleme) 

2600  Yönetimin Riskleri Kabulü 

2. TÜRKĠYE’DEKĠ SĠYASĠ PARTĠLERĠN YAPISAL NĠTELĠKLERĠ 

2.1 SĠYASĠ PARTĠ TANIMI 

 

Siyasi partiler, halkın desteğini sağlamak suretiyle devlet mekanizmasının 

kontrolünü ele geçirmeye veya sürdürmeye çalıĢan, sürekli ve istikrarlı bir örgüte sahip 

siyasal topluluklar olarak tanımlanmaktadır
24

. 

                                                 
24

 Ergun ÖZBUDUN, Siyasal Partiler, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, 1974, s.4. 
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Siyasi partiler 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘nda Ģu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır: 

Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli 

idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüĢleri doğrultusunda 

çalıĢmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluĢmasını sağlayarak demokratik 

bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaĢ medeniyet seviyesine ulaĢması 

amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teĢkilatlanan tüzel kiĢiliğe 

sahip kuruluĢlardır.  

Devlet kurumu içinde yer alan siyasi partiler, aynı zamanda devletin gücünü 

elinde tutan örgütlerdir. Bireylerin üstünde, toplumun tamamını kapsayan bir etki 

alanına sahiptirler. Esas amaçları da iktidarı ve devlet gücünü ele geçirmek yoluyla, 

ülkede kendi ideolojisi ve yöntemlerini yerleĢtirmektir. Siyasi partiler hizmet sektörü 

içinde yer alır ve üretim konusunu, siyasi görüĢ ve uygulamalar oluĢturur. MüĢterileri 

ise siyasi yandaĢları ve üyeleridir. Temel sermayeleri insan ve onun siyasi yeteneğidir
25

. 

Demokratik siyasal sistemlerin en önemli özelliği; siyasal iktidarın özgür, adil, 

düzenli ve rekabetçi seçimlerle belirlenmesi ve halka hesap vermesidir. Demokrasinin 

varlığını sürdürebilmesinin ömrüyle değil, sağladığı ekonomik geliĢmeyle doğrudan 

iliĢkili olduğu ileri sürülmektedir. Siyasi partiler ve politikacılar arasında siyasi 

rekabetin demokratikleĢme sürecindeki iĢlevi de yadsınamaz. Bu nedenle, siyasi partiler 

demokrasinin sinir merkezi olarak kabul edilmektedir
26

. 

Siyasal partiler, toplumu oluĢturan bireylerin, siyaset yapma isteğinin ve bu 

nedenle örgütlenme ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle, partilerde 

bir ―irade birliği‖ bulunduğu kuĢkusuzdur. Bu irade birliği, aynı görüĢ ve düĢünce 

etrafında birleĢen kiĢilerin siyasal faaliyetlerini birleĢtirmek ve bu yönde ülke 

yönetiminde söz sahibi olmak, iktidara istekli olmak ve iktidar yolunda yarıĢmaya 

gitmek gereğini ortaya koymaktadır
27

. 

                                                 
25

 Güney N. BERBEROĞLU, Siyasi Parti Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1997, s.30-31. 
26

 Türker SUSMUġ, ―Bir Kamuoyu Eğilim AraĢtırması Çerçevesinde Türkiye‘deki Siyasi Partilerin 

Denetim ve Saydamlık Açısından Muhasebe Sisteminin Değerlendirilmesi‖, Mali Çözüm, Temmuz-

Ağustos-Eylül 2002, s.5. 
27

 SUSMUġ, s.4-5. 
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Siyasi partilerin devlet mekanizmasının kontrolünü ele geçirmesi için halkın 

desteğini sağlamıĢ olması gerekir. Böylece halk, siyasi partiler aracılığıyla devlet 

yönetiminde söz sahibi olmaktadır
28

.  

2.2 SĠYASĠ PARTĠLERĠN TÜRK HUKUK SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ 

 

Siyasi partilerin hukuk sistemi içerisindeki yerine bakıldığında gerek batı 

ülkelerinde gerekse ülkemizde, önceleri derneklerle aynı hukuksal düzene tabi 

tutuldukları görülmektedir. Ġkinci dünya savaĢından sonra ise birer anayasal kurum, 

bazen de özel bir kanun konusu olmaya baĢlamıĢlardır. Ġlk kez 1947 yılında Ġtalyan 

Anayasası, siyasi partileri bir kurum olarak kabul etmiĢ, daha sonra 1949 tarihli Bonn 

Anayasası bunu takip etmiĢtir. Fransız Anayasası‘nda ise 1946 ve 1958 yıllarında siyasi 

partilere iĢaret edilmiĢtir. 1978 tarihli Ġspanyol Anayasası‘nda siyasi partilerden 

bahsedilmemiĢ, fakat, hukuksal statüsünü düzenleyen özel bir yasa yapılmıĢtır. 

Ülkemizde ise, siyasi partilerin anayasal bir statüye kavuĢturulması ilk defa 1961 

anayasasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Siyasi partilere iliĢkin düzenlemelere 1982 

anayasasında da yer verilerek, anayasanın dördüncü bölümü ―siyasal haklar ve ödevler‖ 

baĢlığı adıyla düzenlenmiĢtir. Burada, sadece siyasal haktan bahsedilmeyip, bunun 

ayrıca bir ödev olduğu da belirtilmiĢtir
29

. 

Ülkemizde anayasa çerçevesinde siyasi partilerin kurulmaları, 

teĢkilatlanmaları, faaliyetleri, görev yetki ve sorumlulukları, mal edinmeleri ile gelir ve 

giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmalarına iliĢkin esaslar 22 Nisan 1983 

tarihli 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile düzenlenmiĢ olup Kanun‘un bazı maddeleri 

zaman içinde değiĢikliğe uğramıĢtır. Kanun‘un kapsamı anahatları ile aĢağıda verilmiĢ 

olup, denetimle doğrudan ilgili kısımları koyu olarak iĢaretlenmiĢtir. Kanun‘un 

konumuzla ilgili kısımları tezin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

 Amaç Madde 1 

 Kapsam Madde 2- (DeğiĢik :12/8/1999 – 4445/1 md.) 

 Tanım Madde 3 

                                                 
28

 ÖZBUDUN, s.92. 
29

 Azzem ÖZKAN, ―Ülkemiz Siyasi Partilerinde Muhasebe Kayıt Düzeni ve Denetim‖, Muhasebe ve 

Denetime BakıĢ, Ekim 2002, s.63.  
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 Siyasi Partilerin Vazgeçilmezliği ve Niteliği Madde 4 

 Siyasi Parti Kurma Hakkı Madde 5 

 Üye Olma ve Üyelikten Çekilme Hakkı Madde 6 

 Siyasi Partilerin TeĢkilatı Madde 7- (DeğiĢik: 21/5/1987 – 3370/1 md.) 

 Partilerin Kurulması Madde 8- (DeğiĢik: 2.1.2003-4778/6 md.)   

 Cumhuriyet BaĢsavcılığının Partilerin KuruluĢunu Denetlemesi 

Madde 9 

 Siyasi Parti Sicili Madde 10 (DeğiĢik: 21/5/1987 – 3370/2 md.) 

 Siyasi Partilere Üye Olma Madde 11- (DeğiĢik birinci fıkra : 12/8/1999 – 

4445/4 md.)  

 Üyeliğe Kabul ġartları Madde 12 

 Partilerin Genel Merkez TeĢkilatı Madde 13- (DeğiĢik: 21/5/1987 – 3370/3 

md.) 

 Büyük Kongre Madde 14 

 Genel BaĢkan Madde 15  

 Merkez Karar, Yönetim ve Ġcra Organları Madde 16- (DeğiĢik: 21/5/1987 

– 3370/5 md.) 

 Merkez Disiplin Kurulu Madde 17 

 Küçük Kongre Madde 18 

 Ġl TeĢkilatı Madde 19 

 Ġlçe TeĢkilatı (DeğiĢik: 31/3/1988 – 3420/3 md.) 

 Seçimlerin Yapılması Madde 21 

 Grup Kurma Madde 22 

 Grup Ġç Yönetmeliği Madde 23 

 Grup Genel Kurulu Madde 24 

 Grup Yönetim ve Disiplin Kurulları Madde 25 

 Grup BaĢkanı Madde 26 

 Grupta Gizli Oylama Madde 27 

 Grup ve Hükümet ĠliĢkileri Madde 28 

 Kongrelerle Ġlgili Genel Hükümler Madde 29 

 Ġbra Ġçin Oya Katılamayacak Olanlar Madde 30 

 TeĢkilatın Merkezleri Madde 31 (DeğiĢik: 12/8/1999 – 4445/5 md.)   
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 BağdaĢmayan Görevler Madde 32 

 Organlarda Görev Alanların Ġlgili Makamlara Bildirilmesi Madde 33 

 Kamu Yararına Dernek Sayılmama Madde 34 

 Anamuhalefet Partisi ve Genel BaĢkan Madde 35 

 Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması Madde 36- (Ġptal: Anayasa 

Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1986/17 K. 1987/11 sayılı Kararı ile.) 

 Parti Adaylarının Tespiti  Madde 37(DeğiĢik: 28/3/1986 –3270/9 md.) 

 Kontenjan Adaylığı Madde 38 

 Adayların Tespitinde Uygulanacak Hükümler Madde 39 

 Siyasi Partilerde Aday Adaylığı ve Merkez Adaylığı Madde 40- (DeğiĢik 

birinci fıkra: 28/3/1986 – 3270/11 md.) 

 Kurulların OluĢumu Madde 41 

 Parti Seçmen Listesi Madde 42 

 Önseçimde Propaganda ile Ġlgili Hükümler Madde 43 

 Kuruldaki Parti Üyesinin Görevini Yerine Getirmemesi Madde 44 

 MüĢahitler Madde 45 

 Oy Pusulası Madde 46 

 Kimliğin Tespiti Madde 47 

 Son ĠĢlemler Madde 48 

 Önseçim Evrakının Saklanması Madde 49 

 Ġtiraz Hakkı Madde 50 

 Önseçim Tutanağı ve Tutanağın Ġptali Madde 51 

 Mahalli Seçimler Yoklaması Madde 52 

 Disiplin Suçları ve Cezaları Madde 53 

 Disiplin Kurulları Üyelerinin Seçilmesi  Madde 54 

 Disiplin Kurullarının ÇalıĢması Madde 55 

 Disiplin ĠĢleriyle Ġlgili GörüĢme ve Karar Yasağı Madde 56 

 Disiplin Cezalarına Ġtiraz Madde 57- (DeğiĢik: 28/3/1986 – 3270/15 md.) 

 Af Yetkisi Madde 58 

 Disiplin Konusunda Tedbir Kararı Madde 59 

 Tutulacak Defter ve Kayıtlar  Madde 60 
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 Gelir ve Kaynakları Madde 61- (Ek birinci fıkra: 12/8/1999 – 4445/6 

md.) 

 GiriĢ ve Üyelik Aidatı Madde 62 

 Milletvekili Aidatı Madde 63 

 Milletvekili Aday Adaylığı Aidatı Madde 64 

 SatıĢ Bedelleri Madde 65 

 BağıĢlar Madde 66- (DeğiĢik: 12/8/1999 – 4445/7 md.) 

 Ticari Faaliyet, Kredi ve Borç Alma Yasağı Madde 67- (DeğiĢik 

birinci Cümle: 12/8/1999 – 4445/8 md.) 

 TaĢınmaz Mal Edinme Madde 68 

 Gelirlerin Sağlanmasında Usul Madde 69 

 Giderlerin Yapılmasında Usul Madde 70- (Ek: 12/8/1999 – 4445/9 md.) 

 Mali Sorumluluk Madde 71 

 Borç Verme Yasağı Madde 72 

 Parti Bütçeleri ve Kesinhesabı Madde 73 

 Kesinhesabın Gönderilmesi Madde 74 – (DeğiĢik : 12/8/1999-4445/10 

md.) 

 Denetim Madde 75 

 Hazinece Elkoyma Madde 76 – (DeğiĢik birinci fıkra : 12/8/1999 – 

4445/12 md.) 

 Paraya Çevirme Madde 77 

 Demokratik Devlet Düzeninin Korunması ile Ġlgili Yasaklar Madde 78 

 Bağımsızlığın Korunması Madde 79 

 Devletin Tekliği Ġlkesinin Korunması Madde 80 

 Azınlık Yaratılmasının Önlenmesi Madde 81 

 Bölgecilik ve Irkçılık Yasağı Madde 82 

 EĢitlik Ġlkesinin Korunması Madde 83 

 Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarının Korunması Madde 84 

 Atatürk‘e Saygı Madde 85 

 Laiklik Ġlkesinin Korunması ve Halifeliğin Ġstenemeyeceği Madde 86 

 Din ve Dince Kutsal Sayılan ġeyleri Ġstismar Yasağı Madde 87 

 Dini Gösteri Yasağı Madde 88 
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 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının Yerinin Korunması Madde 89 

 Tüzük ve Programlar ile Parti Faaliyetlerine ĠliĢkin Sınırlamalar Madde 90 

 Yan KuruluĢlar Yasağı Madde 91 

 Dernek, Sendika, Vakıf, Kooperatif ve Meslek KuruluĢlarıyla Siyasi ĠliĢki 

ve ĠĢbirliği Yasağı Madde 92 

 Parti Ġçi ÇalıĢmaların Demokrasi Esaslarına Uygun Olma Zorunluluğu 

Madde 93 

 Üniforma Giydirme ve Güvenlik Kuvvetlerinin Görevlerini Üstlendirme 

Yasağı Madde 94 

 Kapatılan Siyasi Partiler ve Mensuplarının Durumu Madde 95- (DeğiĢik : 

12/8/1999-4445/14 md.) 

 Kullanılamayacak Parti Adları ve ĠĢaretler Madde 96- (DeğiĢik birinci 

fıkra : 19/6/1992-3821/8 md.) 

 12 Eylül 1980 Harekatına KarĢı Beyan ve Tutum Yasağı Madde 97 

 Görevli Mahkeme ve Savcılık Madde 98- (DeğiĢik :12/8/1999-4445/15 

md.) 

 Siyasi Partilerle Ġlgili Yasakları Ġnceleme Kurulu Madde 99 

 Siyasi Partilerle Ġlgili Yasaklara Aykırılık Halinde Dava Açılması Madde 

100- (DeğiĢik: 2/1/2003-4778/10 md.) Madde 101-(DeğiĢik :12/8/1999-

4445/16 md.) 

 Cumhuriyet BaĢsavcılığının Ġsteklerine Uyulmaması Halinde Yapılacak 

ĠĢlem Madde 102- (DeğiĢik: 26/03/2002-4748/4 md.) 

 Bir Siyasi Partinin Yasak Eylemlere Odak Olması Hali Madde 103- 

(DeğiĢik :12/8/1999-4445/18 md.) 

 Diğer Sebeplerle BaĢvuru Madde 104- (DeğiĢik birinci fıkra : 12/8/1999-

4445/19 md.) 

 Seçimlere Katılmama Nedeniyle Dava Açılması Madde 105 

 Ġdari Mercilerin, Savcıların ve Mahkemelerin Görevi Madde 106 

 Kapatılan Partinin Malları Madde 107 

 Kapanma Kararının Kapatmaya ĠliĢkin Hükmün Sonuçlarına Etkili 

Olamayacağı Madde 108 

 Kapanma Kararı Madde 109 
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 Kapanan Siyasi Partilerin Malları Madde 110 

 Cumhuriyet BaĢsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine Gerekli Bilgilerin 

Verilmemesi Madde 111 

 Oylamaya Hile KarıĢtırılması Madde 112 

 Parti Defter ve Kayıtlarının Tutulmaması, Tahrifi, Defterlerin Yok 

Edilmesi veya Gizlenmesi Madde 113 

 Mükerrer Kayıt Madde 114 

 Organlarda Görev Alanların Bildirilmemesi Madde 115- (DeğiĢik 

:28/3/1986-3270/19 md.) 

 Kanuna Aykırı BağıĢ, Kredi veya Borç Alınması, Borç Verilmesi Madde 

116-(DeğiĢik : 12/8/1999-4445/20 md) 

 Kanuna Aykırı Sair DavranıĢlar Madde 117 

 Genel Ceza Hükümleri Madde 118 

 Özel Yasaklarla Ġlgili Cezalar Madde 119 

 Seçimlerde Alınan Tedbirlere Uymama Madde 120 

 Diğer Kanunlar Genel Olarak Uygulanacak Hükümleri Madde 121 

 Uygulanmayacak Kanun Hükümleri Madde 122 

 Yürürlük Madde 123 Madde 124 

2.3 SĠYASĠ PARTĠLERĠN ĠġLEVLERĠ 

 

Halk yığınlarının, siyasal iktidarı etkilemesini ve iĢleyiĢine katılmasını 

sağlamada birer araç olan siyasi partilerin baĢlıca iĢlevleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir
30

: 

a. Aracılık ĠĢlevi:  Günümüzde genel yaklaĢımlar çerçevesinde partiler, halk 

ile iktidar arasında aracılık yapan kuruluĢlar niteliğini taĢımaktadır. Seçimlerde 

adayların kiĢisel nitelikleri ve güçleri ikinci planda kalmıĢ, partiler ön plana geçmiĢtir. 

Seçimlerde adaylardan çok partiler önemlidir. Bu özellikli yaklaĢım çerçevesinde 

seçilenler de, ulusun temsilcisi olarak hareket serbestliklerini kaybetmekte ve tümü ile 

mensup oldukları partinin egemenliği altına girmektedir. Temsilcilerin, ne yapacakları, 

ne yapmaları gerektiği parti disiplini içinde söylenmektedir. Böylece halk ile iktidar 

                                                 
30

 A. ġeref GÖZÜBÜYÜK, Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, s.85-86. 
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arasındaki aracılık iĢlevi, bireysel olmaktan çıktığı, partilerin bu görevi üstlendiği 

görülmektedir. 

Bu tür bir aracılık iĢlevi, seçim mekanizması ile gerçekleĢtirilmektedir. 

Seçimlere katılma, siyasi partilerin önemli görevlerinden biridir. Bu da, aday gösterme, 

parti lehine kamuoyu oluĢturma, seçimlere büyük ölçüde katılmayı sağlama biçiminde 

olmaktadır. Parti ve seçim mekanizması ile temsili demokrasi iĢlerlik kazanmaktadır. 

b. Yönetim ĠĢlevi: Partilerin iĢlevlerinden biri de, iktidara gelmek, 

programlarında ve seçimlerinde söz verdikleri yasalara uygun politikalarını uygulamak 

ve gerçekleĢtirmektir. Çoğunluğu sağlayan parti veya partiler, hükümeti oluĢturur ve 

yürütmenin sorumluluğunu taĢırlar. Bu bağlamda partinin, hükümet üzerinde belli bir 

etkisi ve denetimi vardır. Bu konuda parti disiplini, belli bir politikayı izleme ve 

uygulamada etkili olmaktadır. 

c. Ġktidarı EleĢtirme ve Denetleme: Siyasi partilerin önemli bir iĢlevi de, 

muhalefette oldukları zaman, iktidarı eleĢtirmek, ülke için daha yararlı politikaların 

üretilmesine katkıda bulunmak ve yanlıĢları ortaya çıkararak bir çeĢit denetim görevi 

yapmaktır. Bu yolla muhalefet partileri, kamuoyunu etkilemeye, kendi lehlerine bir 

kamuoyu oluĢmasını sağlamaya çalıĢırlar.  

2.4 SĠYASĠ PARTĠLERDE ÖRGÜTSEL YAPI 

 

Siyasi Partilerin örgütsel yapısı 22.04.1983 tarihli, 2820 sayılı Siyasi Partiler 

Kanunu‘nun 21.05.1987 tarih 3370 sayılı kanunla değiĢik 7. maddesinde belirlenmiĢtir. 

Buna göre; kuruluĢ iĢlemleri Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘nca denetlenen siyasi partilerin 

teĢkilatı aĢağıdaki birimlerden oluĢur. 

 Merkez  

 Ġlçe  

 Belde 

 TBMM Grubu 
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 Ġl Genel Meclisi 

 Belediye Meclisi Grupları 

Bu birimlerin özellikleri ise konumuzun kapsamıyla sınırlı olarak aĢağıda 

kısaca açıklanmıĢtır. 

2.4.1 Merkez TeĢkilatı 

 

Siyasi partilerin Genel Merkezi Ankara‘dadır. 

Merkez organları ise; 

 Büyük Kongre 

 Genel BaĢkan 

 Karar, Yönetim ve Ġcra Organları  

 Disiplin Kurulu 

Parti tüzüğünde partinin amacına uygun olarak, danıĢma ve araĢtırma amaçlı 

isteğe bağlı organlar oluĢturulabilir. 

2.4.1.1 Büyük Kongre 

 

Büyük kongre seçilmiĢ üyeler ile tabii üyelerden oluĢur.  

Yetkileri ise parti genel baĢkanını, partinin merkez karar ve yönetim kurulu ile 

merkez disiplin kurulu üyelerini gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında 

değiĢiklik yapmak; partinin gelir-gider kesin hesabını kabul ve merkez karar ve yönetim 

kurulunu ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek; kanunlar, parti tüzük ve parti 

programı çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve 

parti politikası hakkında genel nitelikte olmak Ģartıyla temenni kararları veya bağlayıcı 

kararlar almak; kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara 

bağlamak; partinin kapanmasına veya baĢka bir partiyle birleĢmesine ve böylece hukuki 
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varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye veya intikal Ģekline dair kararlar 

vermektir
31

. 

2.4.1.2. Genel Başkan 

 

Genel baĢkanı, büyük kongrece gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu 

ile seçilir. Ġlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiĢ  

 sayılır
32

. 

Partiyi temsil yetkisi genel baĢkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı 

kalmak kaydı ile parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi, genel baĢkana veya 

ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün göstereceği parti mercilerine 

aittir
33

. 

Parti tüzüğü, genel baĢkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin 

kullanılmasında yardımcılık etmek üzere genel baĢkan yardımcısı ve genel sekreter 

adlarıyla gerekli gördüğü sayıda yardımcılar öngörebilir. Bunların ne suretle seçileceği, 

görev ve yetkileri parti tüzüğünde gösterilir
34

. 

2.4.1.3 Merkez Karar, Yönetim ve İcra Organları 

 

Siyasi partilerin merkez karar, yönetim ve icra organları parti tüzüğünde 

belirtilen isim, Ģekil ve sayıda kurulur. Büyük Kongrece seçilecek merkez organlarının 

her birinin üye sayısı 15‘den az olamaz
35

. 

Bu organlar iki büyük kongre arasında, parti tüzük ve programına ve büyük 

kongre kararlarına uymak Ģartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak ve alınan 

kararları uygulamak yetkisine sahiptirler
36

. 
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 Siyasi Partiler Kanunu, md. 14. http://www.tbmm.gov.tr/genser/kanun3.html.(26.04.2009) 
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 Siyasi Partiler Kanunu, md. 15. http://www.tbmm.gov.tr/genser/kanun3.html.(26.04.2009) 
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Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin 

toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının 

değiĢtirilmesi dıĢındaki bütün kararları alabilir
37

. 

Parti iĢlerini düzenleyen parti iç yönetmelikleri merkez karar organı tarafından 

yapılır
38

. 

2.4.1.4 Merkez Disiplin Kurulu 

 

Siyasi partinin merkez disiplin kurulu, bu Kanunda ve parti tüzüğünde 

gösterilen Ģekilde kurulur. Bu kurulun üye sayısı yediden az olamaz
39

. 

2.4.2 Ġlçe TeĢkilatı 

 

Siyasi partilerin ilçe teĢkilatı, ilçe kongresi, ilçe baĢkanı, ilçe yönetim kurulu 

ve belde teĢkilatından meydana gelir. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teĢkili de 

öngörülebilir. Bir ilçede teĢkilatlanma, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az 

yarısında teĢkilat kurmayı gerektirir. Belde sayısı üç veya daha az ise beldenin sadece 

birinde teĢkilat kurulmuĢ olması yeterlidir
40

. 

2.4.3 TBMM Siyasi Parti Grupları 

 

En az yirmi milletvekiline sahip siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi‘nde grup kurabilirler. Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel 

baĢkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı‘na yazıyla bildirilir
41

. 

Grup iç yönetmeliği, grubun kurulduğunun bildirildiği tarihten itibaren onbeĢ 

gün içinde, grubu oluĢturan milletvekilleri tarafından hazırlanır. Bu iç yönetmeliğin, 

milletvekillerinin salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesi zorunludur. Bu Ģekilde 
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hazırlanan iç yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı‘na gönderilir. Grup 

iç yönetmeliğine, parti tüzük ve programına aykırı hükümler konulamaz
42

. 

Bir siyasi partinin grup genel kurulu, o partinin milletvekillerinden oluĢur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı ve baĢkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi 

partinin ve parti grubunun Meclis içinde veya dıĢındaki faaliyetlerine katılamazlar. 

Ancak, yeniden milletvekili adayı olmaya iliĢkin faaliyetleri bu hükmün dıĢındadır
43

. 

Her siyasi parti grubunda; kuruluĢu, görev ve yetkileri grup iç yönetmeliğinde 

belirtilen birer yönetim ve disiplin kurulu bulunur. Grup disiplin kurulunun, hangi 

hallerde merkez disiplin kurulu ile bir arada çalıĢacağı, parti tüzüğünde gösterilir
44

. 

Partinin genel baĢkanı milletvekili ise parti grubunun da baĢkanıdır; değilse 

grup baĢkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir
45

. 

2.5. SĠYASĠ PARTĠLERĠN DEFTER BELGE VE KAYIT DÜZENĠ 

 

Siyasi partilerin tutmak zorunda oldukları defterler Siyasi Partiler Kanunu‘nun 

60. maddesinde açıklanmıĢtır. Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, gelen 

ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaĢ eĢya defterinin tutmak 

zorundadırlar.  

a. Üye Kayıt Defteri: Parti üyelerinin kaydedildiği defterdir. Bu defter, 

partiye giriĢ iĢlemlerini gösteren üyelik beyannamelerine göre tutulur. Üyelerin adı-

soyadı, meslekleri, adresleri, doğum yeri ve tarihi gibi kimlik bilgileri ile partiye giriĢ 

ve çıkıĢ tarihleri yazılır. Her üyeye defterden bir sayfa açılır ve üyenin fotoğrafı bu 

sayfaya yapıĢtırılır. Üye kayıt defteri mahalle veya köy esasına göre tutulur. Yani parti 

üyesi, kendi mahalle veya köyüne ait deftere veya defterin bölümlerine kaydedilir. 

Merkezin belirleyeceği veya uygun görülecek bir defter, üye kayıt defteri olarak 

kullanılabilir
46

. 
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Üye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu baĢkanının denetimi altındadır. Üye 

kayıt defterleri, en az altı ayda bir defa ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından incelenir ve 

kayıtların usule uygun olarak tutulup tutulmadığı bir tutanakla tespit edilir
47

. 

b. Karar Defteri: Ġlgili organın kararlarını, tarih ve numara sırasıyla ihtiva 

eder. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da 

ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetleri baĢkanlık divanı üyelerince imzalanır. 

c. Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve 

numara sırasıyla gelen ve giden evrak kayıt defterine kaydedilir. Gelen evrakın asılları 

ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır.  

d. Gelir ve Gider Defteri: Gelir ve gider defteri iĢletme esasına göre defter 

tutan mükelleflerin kullandıkları iĢletme defteri ile aynı biçim ve özelliklere sahiptir. 

Gelir makbuzları il ve ilçe esasına göre genel merkez tarafından bastırılır. Bu 

makbuzları genel merkez illere, iller de ilçelere zimmetle verir. TeĢkilatlar gelir 

makbuzu bastıramazlar. Gelir makbuzlarında karalama ve rakamlarda oynama 

yapılamaz. Gelir makbuzunu kesenin adı soyadı ve unvanı bağıĢ yapanın adı soyadı, 

adresi, bağıĢ tarihi ve bağıĢ tutarı mutlaka yazılıdır. Makbuzlar daha sonra tarih ve 

numara sırasına göre gelir ve gider defterine kaydedilir. Giderler fatura, perakende satıĢ 

fiĢi, kira kontratı ve kira ödeme makbuzları, ücret bordroları, SSK, vergi dairesi ödeme 

makbuzları gibi belgelere dayanılarak yapılır
48

. 

e. DemirbaĢ EĢya Defteri: DemirbaĢ eĢya defteri, partiye alınan veya 

bağıĢlanan demirbaĢ eĢya, taĢıt aracı veya taĢınmaz mal gibi parti malvarlığı sayılan 

aktif kıymetlerin kaydının tutulduğu defterdir. Yıl içinde alınan veya bağıĢlanan aktif 

kıymetler, öncelikle gider olarak cari yılın gelir-gider defterine kaydedilir. Ayrıca 

demirbaĢ eĢya defterine de kaydedilir. Satın alınan demirbaĢlara bir demirbaĢ numarası 

verilir. DemirbaĢın cinsi, alıĢ tutarı ve alıĢ tarihi bu deftere kaydedilir. Siyasi partilerin 

emanet olarak demirbaĢ almalarını sınırlayan herhangi bir hüküm olmadığından, 
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üyelerce partiye demirbaĢ eĢya verilebilir. Bunlar tutanakla teslim alınır ve demirbaĢ 

defterine kaydedilir. Ġade edildiklerinde ise, kayıtlardan çıkarılır. DemirbaĢ eĢya ile 

ilgili belgelerin asılları demirbaĢ dosyasında, fotokopileri ise cari yılın gider belgeleri 

arasına konularak gider dosyasında saklanır
49

. 

Siyasi partilere defterlerin tasdiki için özel düzenleme getirilmiĢtir. Kanuni 

olarak tutulması gereken defterler ve belgeler seçim kurulu baĢkanı tarafından tasdik 

edilir.  

2.6. SĠYASĠ PARTĠLERĠN FĠNANSAL YAPILARI  

 

Siyasi partilerin gelir ve kaynakları Siyasi Partiler Kanunu‘nun 61. maddesinde 

belirtilmiĢtir. Siyasi partiler amaçlarına aykırı olmamak kaydıyla aĢağıda belirtilen 

gelirleri elde edebilirler: 

2.6.1. Siyasi Partilerin Gelir ve Kaynakları 

 

a.GiriĢ ve Üyelik Aidatı 

Parti üyelerinden alınacak giriĢ aidatının miktarı ile üyelik aidatının alt ve üst 

sınırları parti tüzüğünde gösterilir. 

Her üye, aylık veya yıllık üyelik aidatı ödemeyi partiye giriĢinde kabul etmek 

zorundadır. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olmak 

Ģartıyla, kayıtlı bulunduğu teĢkilat kademesi baĢkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir. 

Partiye borçlu olduğu yıla ait aidatın tamamını veya bir kısmını ödemeyen parti 

üyesi hakkında, partiden geçici veya kesin olarak çıkarmaya dair disiplin cezaları 

uygulanmaz. Aidatını ödemesi için yapılan yazılı tebligata rağmen belirtilen süre 

içerisinde ödemede bulunmayan üye hakkında yapılacak iĢlem ve uygulanacak 

yasaklamalar parti tüzüğünde gösterilir. 

b. Milletvekili Aidatı 
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Bir siyasi partiye mensup milletvekillerinin, ne miktar aidat ödeyeceği ve bu 

suretle toplanan paraların grup faaliyetlerine ve parti merkezine hangi miktarda 

ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla belli edilir. Ancak, bu miktarın yıllık 

tutarı milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını geçemez. 

Grubu olmayan milletvekillerinin ödeyeceği aidat, yukarıda belirtilen miktarın 

yarısını geçmemek kaydıyla merkez karar ve yönetim kurulunca tespit edilir. 

c. Milletvekili Aday Adaylığı Aidatı 

Milletvekili aday adaylarından alınacak özel aidat, milletvekili ödeneğinin net 

bir aylık tutarını aĢmamak kaydıyla parti iç yönetmeliklerinde gösterilir. 

d. SatıĢ Bedelleri 

Siyasi partiler; parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satıĢından, 

parti yayınlarının satıĢından, üye kimlik kartları ve parti defter, makbuz ve 

kâğıtlarından, partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden gelir 

sağlayabilirler. SatıĢ bedelleri merkez karar ve yönetim kurulunun kararı ile tespit edilir. 

e. Parti Mal Varlığından Elde Edilen Gelirler 

Siyasi partilerin sahip oldukları mallardan dolayı sağladıkları faiz, temettü ve  

diğer sermaye kazançlarından malvarlığı geliridir. Örneğin, bir siyasi partinin teĢkilat 

binasındaki bir lokalin, bir toplantı için kiraya verilmesi karĢılığı alınan gelir, 

malvarlığından elde edilen gelire örnek verilebilir. Ayrıca elde edilen gelirlerin 

değerlendirilmesi amacıyla banka hesaplarından faiz geliri sağlanabilir
50

. 

Siyasi partiler, ikametleri ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan baĢka 

taĢınmaz mal edinemezler. Partiler, amaçları içinde olmak Ģartıyla sahip oldukları 

taĢınmaz mallardan gelir sağlayabilirler. 

f. Devlet Yardımı 
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Siyasi partilerin bir diğer gelir kaynağı da devlet yardımlarıdır. Siyasi partiler 

özellikle seçim dönemlerinde, mevzuat uyarınca genel bütçeden aktarılacak devlet 

yardımları alabilirler
51

.  

Devlet yardımları; düzenli olarak yapılan yardımlar ve seçim dönemlerinde 

yapılan yardımlardan oluĢmaktadır. 

g. BağıĢlar 

Partiler, rutin faaliyetleri ile seçim dönemlerindeki seçim kampanyası 

giderlerini karĢılayabilmek için gelir kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu yönde partiler 

için en önemli gelir kaynağı partiye yapılan bağıĢlardır. Ülkemizde partilere yapılan 

bağıĢlar genellikle parti merkez ve taĢra teĢkilatlarına nakitle yapılmaktadır. Oysa, 

siyasi partiler kanunu madde 66/2 ye göre bir kiĢinin yapacağı bağıĢ miktarına sınırlama 

getirilmiĢtir. ABD federal yasaları, adaylara ya da siyasi partilere yapılacak bağıĢlar 

üzerinde de bazı sınırlamalar getirmiĢtir. Federal düzeyde seçimler sırasında bir kiĢi 

adaya 1.000 $ bağıĢta bulunabilirken, bir siyasi eylem komitesi 5.000 $ bağıĢta 

bulunabilmektedir. Ġspanya‘ da da gerçek veya tüzel kiĢinin partiye yapacağı bağıĢ 

miktarı yılda 10 milyon pesetadan fazla olamaz. BağıĢ sınırlamasında hedeflenen ortak 

amaç ise, mali imkanları yüksek kiĢilerin kendi kiĢisel çıkarları doğrultusunda partiler 

üzerinde siyasi etki yaratma olanaklarını ortadan kaldırmaktır. Ülkemizdeki mevcut 

sistemde, bağıĢlar konusunda üst sınır bulunmakla birlikte partilere yapılan bağıĢları 

denetlemek mümkün değildir. Çünkü büyük miktarlarda bağıĢta bulunmak isteyen mali 

imkânları yüksek kiĢi ve kurumlar, çıkar çevreleri, farklı, hatta bir takım hayali adlarla 

partilere farklı amaçlar doğrultusunda bağıĢlarda bulunabilir. Bu nedenle, bağıĢların 

kontrol altına alınabilmesinin ilk Ģartı, kanımızca bağıĢların partilerin bankalardaki 

hesaplarına yapılmasıdır
52

. 
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BağıĢlar, siyasi partilere kiĢi veya kuruluĢlar tarafından yapılan nakdi ve gayri 

nakdi yardımlardan oluĢmaktadır. Gayri nakdi bağıĢlar, taĢınır veya taĢınmaz mallar 

olabileceği gibi bazı hakların kullanımının devri de olabilmektedir
53

. 

Siyasi partilere bağıĢta bulunamayacaklar Siyasi Partiler Kanunu‘nda Ģu 

Ģekilde belirtilmiĢtir: 

 Genel ve Katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu 

iktisadi teĢebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye 

dayanılarak kurulmuĢ bankalar ve diğer kuruluĢlar, kamu iktisadi 

teĢebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiĢ sermayesinin bir kısmı devlete 

veya adı geçen kurum, idare, teĢebbüs, banka veya kuruluĢlara ait 

müesseseler,  

 Yabancı devletler, uluslararası kuruluĢlar, Türk uyrukluğunda olmayan 

gerçek ve tüzel kiĢiler. 

Yukarıda sayılanlar dıĢında kalan gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri bir siyasi 

partiye aynı yıl içerisinde iki milyar lirayı aĢmamak kaydıyla ayni veya nakdi bağıĢta 

bulunması serbesttir. BağıĢ veya bağıĢların bağıĢta bulunana veya yetkili temsilcisine 

veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. 

2.6.2. Siyasi Partilerin Gelir Sağlamalarındaki Yöntem, TaĢınmaz Mal Edinimi, 

Ticari Faaliyet Kredi ve Borç Alma Yasağı 

Bir siyasi partinin bütün gelirleri, o siyasi partinin tüzel kiĢiliği adına elde 

edilir. Siyasi partilerin genel merkezlerinin ve teĢkilat kademelerinin gelirleri, parti 

merkez ve karar yönetim kurulunca bastırılan makbuzlar karĢılığında alınır. Bastırılan 

ve parti teĢkilat kademelerine gönderilen gelir makbuzlarının seri ve sıra numaralarına 

ait kayıtlar parti genel merkezinde tutulur. Parti teĢkilat kademeleri aldıkları ve 
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kullandıkları makbuzlar dolayısıyla parti merkez karar ve yönetim kuruluna karĢı mali 

sorumluluk taĢırlar
54

. 

Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve 

adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip 

koçanlarında yer alır. Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası 

bulunur. Makbuz dip koçanlarının saklama süresi, Anayasa Mahkemesi‘nin ilk inceleme 

kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren beĢ yıldır
55

. 

Siyasi partiler, ikametleri ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan baĢka 

taĢınmaz mal edinemezler. Partiler, amaçları içinde olmak Ģartıyla sahip oldukları 

taĢınmaz mallardan gelir sağlayabilirler
56

.  

Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamazlar, kredi veya borç alamazlar
57

. 

2.6.3 Siyasi Partilerin Giderleri 

 

 Kanun‘un 70. maddesi hükmüne göre siyasi partilerin giderleri amaçlarına 

aykırı olamaz. Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkiĢiliği adına yapılır. 

Partinin, tüzük ve programındaki hedeflerini gerçekleĢtirmek amacıyla yasalar 

çerçevesinde yaptığı bütün çalıĢmalar siyasi faaliyet; bu faaliyet sırasında yapılan ve 

aĢağıda sayılan tüm harcamalar da parti gideri kabul edilir
58

: 

 Kira, su, elektrik, ısıtma, aydınlatma, haberleĢme vs. gibi tüm bina 

giderleri 

 Seyahat ve ikamet giderleri 

 Temsil ve ağırlama giderleri 

 Seçim ve propaganda giderleri 
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 ÇalıĢanlar için ödenen ücret, ikramiye, tazminat, zam, aidat, vergi, SSK 

primi gibi tüm ödemeler 

 Basın ve yayın giderleri 

 Defter, kırtasiye, makbuz, kimlik kartı vs. için yapılmıĢ tüm alım giderleri 

 Bayrak, flama, rozet vs. propaganda malzeme giderleri 

 DemirbaĢ eĢya ve malzeme alım bedelleri 

 Balo, eğlence, konser ve yemek giderleri 

 TaĢıt aracı giderleri 

 Diğer harcama ve giderler 

2.6.4 Giderlerin Yapılmasında Yöntem, Mali Sorumluluk ve Borç Verme Yasağı 

BeĢ milyon liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile 

belgelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili organ veya 

merciin kararına dayanması Ģarttır. Yetkili organca onaylanan bütçede öngörülmüĢ 

bulunmak kaydıyla beĢ milyon lirayı aĢmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı 

giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur
59

. 

Giderlere ait belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun 

süreye iliĢkin hükümler saklı kalmak üzere, kesin hesabın Anayasa Mahkemesi‘nin ilk 

inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren beĢ yıldır. Parti teĢkilatı 

bağlı bulunduğu üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında parti tüzüğünde gösterilen 

sürede hesap vermekle yükümlüdür. Bu süre altı aydan fazla olamaz
60

. 

Siyasi partilerin gerek seçim gerekse normal faaliyet dönemlerinde 

harcamaları konusunda yasal olarak bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak bu 
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harcamaların belgelendirilmesi, yetkili organların izninin olması ve parti tüzel kiĢiliği 

adına yapılmıĢ olmaları gerekmektedir
61

. 

Siyasi partilerin yapacakları giderler, sözleĢmeler ve giriĢecekleri 

yükümlülükler; genel merkezde parti tüzelkiĢiliği adına, illerde il yönetim kurulu adına 

ve ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yetkili kılınan kiĢi veya kurulca yapılır. Siyasi 

partilerin il ve ilçelerdeki teĢkilat kademeleri tarafından parti tüzelkiĢiliği adına 

sözleĢme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine iliĢkin esaslar, merkez karar ve 

yönetim kurulunca tespit olunur. Bu esaslara aykırı olarak yahut siyasi partilerin 

tüzüklerine göre merkez karar ve yönetim kurulunca önceden yazılı yetki verilmediği 

veya sonradan bir kararla onaylanmadığı takdirde,  partinin teĢkilat kademelerinin 

yaptıkları sözleĢme ve giriĢtikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tüzelkiĢiliği hiçbir 

suretle sorumlu tutulamaz; merkez karar ve yönetim kurulu veya genel baĢkan veya 

parti tüzelkiĢiliği aleyhine takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, sözleĢmeyi 

yapan veya yükümlülük altına giren kiĢi veya kiĢilere ait olur
62

. 

Siyasi partiler, üyelerine ve diğer gerçek ve tüzelkiĢilere hiçbir Ģekilde borç 

veremezler
63

. 

2.6.5 Parti Bütçeleri ve Kesin Hesabı 

 

Siyasi partilerin, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teĢkilatı ayrı ayrı gelir 

tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlarlar ve ilgili takvim 

yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderirler. Bu bütçeler ile aynı 

süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önceki 

Aralık ayına sonuna kadar parti merkez karar ve yönetim kurulunca incelenir ve karara 

bağlanır
64

. 

Siyasi partilerin hesapları bilânço esasına göre düzenlenir. Parti merkezi ve 

bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teĢkilatı her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna 

kadar, bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlarlar. 
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Ġller teĢkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar 

ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleĢtirilir
65

. 

Siyasi partilerin bütçeleri, bilânçoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin 

hesapların nasıl düzenleneceği partilerin iç yönetmeliklerinde gösterilir
66

. 

3. SĠYASĠ PARTĠLERDE DENETĠM ESASLARI VE DENETĠM 

SÜRECĠ 

Siyasi partilerin denetimi 4445 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘nun 4. bölümünde 

―Anayasa Mahkemesi‘nce Yapılacak Mali Denetim‖ baĢlığı altında düzenlenmiĢtir. 

Mali hükümlere aykırılık durumunda siyasi partilere uygulanacak müeyyideler ise 

kanunun 5. bölümünde 76. ve 77. maddelerinde açıklanmıĢtır. 

3.1 ANAYASA MAHKEMESĠ’NCE YAPILAN DENETĠM 

 

4445 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘na göre siyasi partilerin mali denetimi 

Anayasa Mahkemesi‘nce yapılır. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mal edinimleri 

ile gelir ve giderlerinin Kanun‘a uygunluğunu denetler
67

. 

Siyasi partilerin genel baĢkanları, karara bağlanarak birleĢtirilmiĢ bulunan 

kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teĢkilatının kesin 

hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi‘ne ve 

bilgi için Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na vermek zorundadırlar. Bu belgelere, 

ilgili siyasi partinin aynı hesap döneminde edindiği taĢınmaz ve değeri yüz milyon lirayı 

aĢan taĢınır malları, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim 

tarihlerini ve Ģekillerini de belirten listeleri eklenir
68

. 

Anayasa Mahkemesi, kesin hesaplara ait bilgilerin belgelendirilmesini siyasi 

partilerden her zaman isteyebilir. Anayasa mahkemesi denetimini evrak üzerinde yapar. 

Bu denetimi, SayıĢtay‘dan yardım sağlanarak hazırlatacağı raporlar üzerinden 
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yapabileceği gibi, siyasi partilerin genel merkezlerinde ve mahalli teĢkilatlarında 

doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından görevlendireceği temsilci üye veya 

mahallin en kıdemli adli veya idari yargı hâkimi temsilciliğinde yaptıracağı inceleme ve 

araĢtırmalar üzerinden de yapılabilir. Bu maksatla, yeminli bilirkiĢi görevlendirilebilir
69

.  

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin baĢkanından veya temsilcisinden 

yazılı mütalaa isteyebilir; gerekli görürse sorumlu uzman muhasipler de dâhil ilgililerin 

açıklamalarını dinleyebilir
70

. 

Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin 

doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler 

dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir
71

. Bu kararlara iliĢkin 

örnekler Ek-1‘de yer almaktadır. 

Siyasi partilerin büyük kongrelerinin kesin hesaplar hakkındaki kararları, 

Anayasa Mahkemesi‘nin denetimini etkilemez. Anayasa Mahkemesi‘nin bu denetimin 

sonunda vereceği karar kesindir
72

. 

3.2 MALĠ HÜKÜMLERĠN YAPTIRIMLARI 

 

Kanun‘a göre siyasi partiler mali hükümlere aykırı davrandıklarında aĢağıda 

belirtilen müeyyidelere tabidirler. Ayrıca Kanun‘un Ceza Hükümlerini açıklayan 

yedinci kısmında yer alan 113. madde Parti Defter ve Kayıtlarının Tutulmaması, 

Tahrifi, Yokedilmesi veya Gizlenmesi, 114. maddesinde ise Mükerrer Kayıt tutmaya 

iliĢkin cezalar açıklanmıĢtır. 

3.2.1 Hazinece Elkoyma 

 

Kanun hükümlerine aykırı olarak bağıĢ kabul ettiği, mal veya gelir edindiği, 

Anayasa Mahkemesi‘nce tespit edilen siyasi partilerin, bu yolla elde etikleri gelirlerinin 

tamamının, kanunda belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle, taĢınmaz malların kanuni 
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miktarı geçen kısmının karĢılığının hazineye irad kaydedilmesine, taĢınmaz malların ise 

Hazine adına tapuya tesciline karar verilir
73

. 

Kanun hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan kredi ve borçlar üzerine 

Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazinece el konulur, kredi borcu verene karĢı Hazine 

hiçbir yükümlülük altına girmez
74

. 

Kanunda belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin belgelenemeyen 

kaynaklardan gelir sağladığı anlaĢılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir 

Hazineye irad kaydedilir
75

.  

Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca 

parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir
76

. 

3.2.2 Paraya Çevirme 

 

Kanunda belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taĢınmaz mallara 

sahip olduğu anlaĢılırsa, Anayasa Mahkemesi‘nin kararıyla ve bu mahkemenin 

göstereceği süre içinde siyasi parti tarafından bu malların paraya çevrilmesi yoluna 

gidilir
77

. 

3.2.3 Parti Defter Ve Kayıtlarının Tutulmaması, Tahrifi, Defterlerin Yok Edilmesi 

Veya Gizlenmesi 

 

Bu Kanun‘un 60‘ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı 

aydan bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan 

üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar
78

. 

3.2.4 Mükerrer Kayıt 

 

Aynı kiĢiyi bilerek mükerreren üye kaydedenler ile baĢvurusu bulunmayan 

veya   mevcut olmayanları  üye  gibi gösterip kaydedenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
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cezası ile cezalandırılırlar
79

. 

3.3 ANAYASA MAHKEMESĠ’NĠN DENETĠM USULLERĠ 

 

Anayasa Mahkemesi mali denetimi iki aĢamada gerçekleĢtirmektedir. Birinci 

aĢama ilk inceleme, ikinci aĢama esasın incelenmesidir. Bunlar raportörler tarafından 

yapılır. Ġlk inceleme raporunun iki ay içerisinde verilmesi zorunludur. Ġlk inceleme 

raporunda siyasal partinin Anayasa Mahkemesi‘ne Haziran sonu itibariyle genel baĢkanı 

tarafından ulaĢtırılmıĢ olan ilçeleri kapsayan il kesin hesapları, genel merkez kesin 

hesapları, bu ikisinin birleĢtirilmesinden oluĢturulan ve Türkiye düzeyinde siyasi 

partinin durumunu yansıtan kesin hesap ve bunların kabul edildiğine iliĢkin o siyasi 

partinin merkez karar ve yürütme kurulunca alınmıĢ karardır. Bunların doğruluğu, 

tutarlılığı araĢtırılır, eksik olup olmadığı araĢtırılır ve eğer noksanlık varsa, noksanlık 

belirtilerek, yoksa esasa geçilmesi için rapor düzenlenir, Anayasa Mahkemesi de 

noksanlık varsa siyasi partiye bu noksanlığın giderilmesi için süre verir. O süre sonunda 

noksanlık giderilmiĢse ya da zaten noksanlık yoksa esasın incelenmesine geçilir. 

 Esas incelemeleri gelir-gider belgeleri üzerinde yapılır. Gelir-gider belgeleri 

üzerinde yapılan denetim, siyasal partinin gelir ya da gider amacıyla bağdaĢıyor mu, 

yasaya uygun mu, doğru olarak kayıtlara geçirilmiĢ mi noktasından hareketle yapılır. 

Yasaya aykırı bağıĢlar var mı, yasaya aykırı kredi ya da borç alıp verme var mı, yasaya 

aykırı taĢınmaz mal edinme var mı soruları üzerinde durularak inceleme yapılır. 

Anayasa Mahkemesi 1994 yılında aldığı bir ilke kararı uyarınca siyasal partiler her yıl 

hesaplarıyla birlikte gayrimenkul hesaplarını da vermektedirler. Gelir-gider incelemesi, 

kredi borç incelemesi ve taĢınmaz mal incelemesi sonucunda Anayasa Mahkemesi her 

konuya özgü çeĢitli sonuçlara varır. Siyasi Partiler Kanunu‘na göre amaç dıĢı ya da 

yasaya uygun olmayan gelir ve giderler için Hazineye gelir yazılmasına mahkeme karar 

verir. Siyasal parti yasaya aykırı olarak kredi ve borç almıĢsa, o kredi veya borca 

Hazinece el konur. Borç verilmiĢse, amaç dıĢı gider olarak bu borç tutarı Hazineye gelir 

yazılır. Anayasa Mahkemesi‘nin kararı hem siyasi partiye, hem Yargıtay Cumhuriyet 
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BaĢsavcılığı‘na hem de eğer Hazineye gelir yazılmasına karar verilmiĢ bir husus varsa, 

Maliye Bakanlığı‘na tebliğ edilir
80

.  

Parti hesaplarının esastan incelemesi kimlerce ve hangi sınırlar için yapılırsa 

yapılsın, sonuçta, hesap ve belgelerin doğru ve yasaya uygun olup olmadıkları 

saptanmakta ve aynı ilkelere göre karar bağlanmaktadır. Doğruluk incelemesi, kesin 

hesapların dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üstünde yapılan incelemeyi 

kapsamaktadır. Kanuna uygunluk incelemesi, sağlanan gelirlerin Yasa‘nın 61 ve 69. 

maddelerinde yazılı gelir kaynaklarından elde edilip edilmediğini, giderlerin ise 

Yasa‘nın 70 ve 72. maddelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını saptamaya 

yöneliktir
81

.  

Esastan incelemeye daha detaylı baktığımızda, Hesabı esastan inceleyen 

raportörler, partinin yıllık bütçeleri, bilançoları, defterleri, gelir ve gider kayıtları ile 

bunlara iliĢkin belgeleri inceleyerek, kesin hesaplarla karĢılaĢtırdıktan sonra, 

gerektiğinde, bazı hususların açıklattırılmasını, yerinde inceleme yapılmasına gerek 

duyarsa bu konudaki istemini yazıyla Mahkeme BaĢkanlığı‘na bildirirler; Mahkeme‘ce 

alınacak karara göre denetimi sürdürürler. Ġlk incelemede olduğu gibi, esas incelemenin 

sonuçları, raportörün düĢüncelerini de içeren bir raporla Mahkeme BaĢkanlığı‘na 

sunulur. Raportörler hesabın görüĢülmesi sırasında mahkemede hazır bulunurlar; 

gerektiği zaman görüĢülen konuya iliĢkin açıklama yaparlar. Böylece, bir yıllık hesabın 

görüĢülüp karara bağlanmasıyla mali denetim sonuçlandırılır. Mali denetim kararları, ilk 

ve esas incelemeyi kapsayacak Ģekilde Resmi Gazete‘de yer alır
82

. 

Günümüzde mali denetim, iĢ hacimleri büyük olan ilk sıralardaki 5-6 partinin 

genel merkez hesaplarının gelir, gider belgeleri ve defter kayıtlarının incelenmesi; iller 

örgütü hesaplarının ise, bağlı ilçeleri de kapsayan il çizelgelerinin maddi doğruluğunun 

ve birleĢik kesin hesaba uygunluğunun incelenmesi biçiminde yürütülmektedir. 
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Ülkemizde siyasi partilerin hesaplarının Anayasa Mahkemesi‘nce denetimine 

iliĢkin Anayasa Mahkemesi Kararları‘ndan bazıları tezimizin 1 no‘lu ekinde verilmiĢtir. 

Söz konusu eklerde yer alan kararların ilk inceleme ve esas inceleme kapsamını 

gösteren özetleri aĢağıda bilgi amaçlı olarak verilmiĢtir.  

Esas Sayısı     : 2007/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2008/83 

Karar Günü  : 26.06.2008 

Ġlk Ġnceleme 

Cumhuriyet Halk Partisi‘nin 2006 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; 

―Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine oybirliğiyle‖ karar 

verilmiĢtir. 

Esasın Ġncelenmesi  

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Cumhuriyet Halk 

Partisi‘nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 48.621.269,22 YTL., 

giderlerinin 45.580.855,17 YTL. ve 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 

3.040.414,05 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının 

toplamının birbirine denk olduğu görülmüĢtür. 

 

Esas Sayısı     : 1999/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2009/36 

Karar Günü  : 13.05.2009 

Ġlk Ġnceleme 

Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü‘nün 16. maddesi uyarınca, Ahmet Necdet 

SEZER, Güven DĠNÇER, HaĢim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMĠN, Sacit 

ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can 

ILICAK ve RüĢtü SÖNMEZ‘in katılımıyla 14.9.1999 gününde yapılan ilk inceleme 

toplantısında; 

Özgürlük ve DayanıĢma Partisi‘nin 1998 yılı kesin hesabının incelenmesi 

sonucunda; 

―Gelir ve gider toplamları tutmayan ve aralarında tutarsızlıklar bulunan Genel 

Merkez Kesin Hesap Cetveli, il örgütleri kesin hesap cetvelleri ve birleĢik kesin hesap 
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cetvelinin yeniden düzenlenmesi ve düzeltilmiĢ cetvellerdeki rakamlar esas alınarak 

yeniden alınacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararının gönderilmesinin, 

Parti‘den istenmesine, karar gereğinin yerine getirilmesi için Anayasa 

Mahkemesi Ġçtüzüğü‘nün 16. maddesinin beĢinci fıkrası uyarınca Parti‘ye kararın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesine, 

Bu konuda gerekli bildirimin yapılması için karar örneğinin Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na gönderilmesine oybirliğiyle‖ karar verilmiĢtir. 

Parti kararda belirtilen eksiklikleri gidermiĢ ve istenen belgeleri 4.10.1999 gün 

ve 99/304 sayılı yazı ekinde, 5.10.1999 gününde Anayasa Mahkemesi‘ne vermiĢtir. 

Eksiklikler giderilmiĢ olduğundan, Anayasa Mahkemesi‘nin, Ahmet Necdet 

SEZER, HaĢim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMĠN, Sacit ADALI, Ali 

HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKĠNER, Mahir 

Can ILICAK ve RüĢtü SÖNMEZ‘in katılımıyla 16.11.1999 gününde yapılan 

toplantısında; Özgürlük ve DayanıĢma Partisi 1998 yılı kesin hesabının incelenmesi 

sonucunda, ―Dosyadaki eksiklik giderildiğinden, iĢin esasının incelenmesine 

oybirliğiyle‖ karar verilmiĢtir. 

Esasın Ġncelenmesi  

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Özgürlük ve 

DayanıĢma Partisi‘nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 1998 yılı gelirlerinin 

141.661.688.680.- lira, giderlerinin 136.314.574.969.- lira, 1999 yılına devreden nakit 

mevcudunun 5.347.113.711.- lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir 

rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüĢtür. 

 

Esas Sayısı     : 2007/38 (Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2009/32 

Karar Günü  : 13.05.2009 

Ġlk Ġnceleme 

Demokratik Toplum Partisi 2006 yılı kesin hesabının ilk incelenmesi 

sonucunda, 

1- Demokratik Toplum Partisi Genel BaĢkan vekili Nurettin DemirtaĢ imzalı 

19.7.2007 tarih ve 2007/319 sayılı yazıya ek olarak gönderilen kesin hesap cetvelinin 
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Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı‘na 19.7.2007 tarih ve 775 sayı ile verildiği 

anlaĢılmaktadır. 

Bu durumda, Demokratik Toplum Partisi‘nin 2006 yılı kesin hesabının Parti 

Genel BaĢkanı tarafından Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı‘na 

sunulması gerektiği yönündeki 2820 sayılı Yasa‘nın 74. maddesi ile getirilen kurala 

uyulmadığı görülmektedir. 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘nun 111. maddesinin (b) bendinde, ―Siyasi 

partilerin 74 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç 

aydan altı aya kadar hafif hapis ve onbeĢ milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif 

para cezası verilir.‖ hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla 2820 sayılı Yasa‘nın 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden 

Parti sorumluları hakkında yasal iĢlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı‘na suç duyurusunda bulunulmasına, 

2- Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine, 

Esasın Ġncelenmesi  

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Demokratik Toplum 

Partisi Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirleri toplamının 1.262.975,28 ytl 

ve giderleri toplamının 1.128.561,99 ytl olduğu, 134.413,29 ytl nakit mevcudunun 2007 

yılına devrettiği anlaĢılmaktadır. 

 

Esas Sayısı     : 2007/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2008/10 

Karar Günü  : 09.01.2008 

Ġlk Ġnceleme 

Halkın KurtuluĢ Partisi‘nin 2006 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda; 

―Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine oybirliğiyle‖ karar 

verilmiĢtir.  

Esasın Ġncelenmesi  

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Halkın KurtuluĢ 

Partisi‘nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 40.722,44 YTL., 

giderlerinin 39.715,94 YTL. ve 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 1.006,50 YTL. 
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olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk 

olduğu görülmüĢtür. 

 

Esas Sayısı     : 2007/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2009/1 

Karar Günü  : 10.02.2009 

Ġlk Ġnceleme 

Halkın YükseliĢi Partisi‘nin 2006 yılı kesin hesabının ilk incelemesi 

sonucunda; ―Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine, 

27.02.2009 gününde oybirliğiyle‖ karar verilmiĢtir. 

Esasın Ġncelenmesi  

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Halkın YükseliĢi 

Partisi‘nin 2006 yılı gelirleri toplamının 467.811,59 YTL ve giderleri toplamının 

349.098,76 YTL olduğu, 125.705,85 YTL kasa ve banka mevcudunun 2007 yılına 

devrettiği anlaĢılmaktadır. 

 

Esas Sayısı     : 2006/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2009/5 

Karar Günü  : 10.02.2009 

Ġlk Ġnceleme 

Hürriyet ve DeğiĢim Partisi‘nin 2005 yılı kesin hesabının ilk incelemesi 

sonucunda; ―Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine, 

29.04.2008 gününde oybirliğiyle‖ karar verilmiĢtir. 

Esasın Ġncelenmesi  

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Hürriyet ve DeğiĢim 

Partisi‘nin 2005 yılı gelirleri toplamının 178.220,73.-YTL, giderleri toplamının 

194.374,71.- YTL ve borçları toplamının 16.153,98.-YTL olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Hürriyet ve DeğiĢim Partisi‘nin 2005 yılında 76 ilde teĢkilatı bulunmasına 

rağmen bu illerin gelir ve giderleri olmadığından sadece genel merkezin gelir ve 

giderleri incelenmiĢtir. 
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Esas Sayısı     : 2007/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2009/4 

Karar Günü  : 10.02.2009 

Ġlk Ġnceleme 

Millet Partisi‘nin 2006 yılı kesin hesabının ilk incelenmesi sonucunda 

―Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine oybirliğiyle‖ karar 

verilmiĢtir. 

Esasın Ġncelenmesi  

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Millet Partisi Genel 

Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirleri toplamının 149.765,55 YTL ve giderleri 

toplamının 129.666,88 YTL olduğu, 20.098,67 YTL.nin nakit mevcudu olarak 2007 

yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.  

 

Esas Sayısı     : 2002/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2009/15 

Karar Günü  : 10.02.2009 

Ġlk Ġnceleme 

Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü‘nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa Bumin, 

HaĢim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya 

KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis 

TUNGA ve Mehmet ERTEN‘in katılımıyla 17.12.2002 gününde yapılan ilk inceleme 

toplantısında; 

Türkiye Komünist Partisi‘nin 2001 yılı kesin hesabının incelenmesi 

sonucunda; 

―1- Parti Genel BaĢkanı tarafından; 2001 yılı kesin hesabının birleĢtirilmesine 

iliĢkin Merkez Yönetim Kurulu kararının gönderilmesinin, 

2- Parti‘nin 2001 yılı birleĢtirilmiĢ kesin hesabında yer alan illerin dıĢında 

kalan ve örgütlendiği anlaĢılan Bolu ve Diyarbakır illerini de kapsayacak biçimde 

hazırlanacak kesin hesabının, 

Parti‘den istenmesine, karar gereğinin yerine getirilmesi için Anayasa 

Mahkemesi Ġçtüzüğü‘nün 16‘ncı maddesi uyarınca Parti‘ye kararın tebliğ tarihinden 

itibaren 30 gün süre verilmesine, 
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Bu konuda gerekli bildirimin yapılması için karar örneğinin Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na gönderilmesine oybirliğiyle‖ karar verilmiĢtir. 

Ġlk inceleme sırasında eksik olan, kesin hesapların incelenip birleĢtirildiği ve 

onaylandığına iliĢkin 20.6.2002 tarih ve 24 sayılı Merkez Komitesi Kararı ile Parti‘nin 

tüm il örgütlerini kapsayan 2001 yılı birleĢtirilmiĢ kesin hesabının Parti yetkilileri 

tarafından gönderildiği anlaĢıldığından, 

Türkiye Komünist Partisi‘nin 2001 yılı kesin hesabının, dosyadaki eksiklikler 

giderildiğinden esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiĢtir. 

Esasın Ġncelenmesi  

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan kayıt ve belgelerde Türkiye Komünist 

Partisi‘nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2001 yılı gelirlerinin 146.017.075.597.- lira, 

giderlerinin 145.925.969.750.- lira, 2002 yılına devreden nakit mevcudunun 

91.105.847.- lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının 

birbirine denk olduğu görülmüĢtür. 

Yukarıda özet olarak verilen Anayasa Mahkemesi kararlarından anlaĢılacağı 

üzere Anayasa Mahkemesi tarihi bilgilere dayanarak bir denetim yapmaktadır. Ancak 

siyasi partilerin ülke çapında yaygın örgütsel yapıları göz önüne alındığında böyle bir 

denetimin ne kadar yeterli ve etkili olduğu tartıĢma konusudur. Siyasi partilerin il ve 

ilçe teĢkilatlarının her birisinin ayrı ayrı hesaplarının tutulması ve bunların 

birleĢtirilerek Anayasa Mahkemesi‘ ne denetlenmek üzere gönderilmesi, oldukça 

karmaĢık ayrıntılı çalıĢma gerektiren bir bürokratik akıĢa yönelik denetim sistemi 

yaratmaktadır
83

. Bir görüĢe göre demokratik ülkeler arasında parti ya da aday 

hesaplarının, Anayasa Mahkemesi‘nce denetlendiği tek ülke Türkiye‘dir. ―Partiler ne 

gönderirse ve eldeki bilgi ve belgelere göre‖ yapılan bu denetim, genellikle yüzeysel 

kalmakta ve etkili olamamaktadır. Her parti, hesaplarını kendi geliĢtirdiği usule göre 

tutmakta; özellikle yerel parti örgütlerinin hesaplarındaki eksiklikler mali denetimin 

yıllarca sürmesine yol açmaktadır
84

. Almanya Siyasi Partileri Kanunu madde 29/2 ye 

göre partinin mali tabloları yeminli (sertifikalı) bir denetçi veya denetim Ģirketi 

tarafından incelenmesi gereklidir. Madde 31/2 ye göre ise bu denetçiler, denetime 
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 Ömer Faruk GENÇKAYA, ―Siyasetin Finansmanında Kaçak Alanlar ġeffaflık ve Denetim‖, GörüĢ 

Dergisi, Kasım 2000, s.26 
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katılan denetçi yardımcıları ve denetim Ģirketinin yasal temsilcileri, tarafsız olarak ve 

vicdanlarına göre görevlerini yerine getirmeye, gerekli gizliliği sağlamaya ve doğru 

karar vermeye zorunludur
85

. 

3.4 SĠYASĠ PARTĠLERDE ĠÇ DENETĠM 

 

Siyasi partilerde iç denetim ile ilgili olarak kanun metninde açık bir hüküm 

bulunmamaktadır. Daha öncede açıkladığımız üzere iç denetim, bir kurumun 

faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve tarafsız bir 

güvence ve danıĢmanlık faaliyetidir. Ġç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve 

yönetiĢim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik 

sistemli ve disiplinli bir yaklaĢım getirerek kurumun amaçlarına ulaĢmasına yardımcı 

olur. 

Siyasi partiler de kamu yararına çalıĢan ve ülkenin yönetimine talip olan kar 

amaçsız örgüt tiplerinden bir tanesidir. Bu örgütlerde de hiyerarĢik bir yapı söz 

konusudur. ÇeĢitli birimlerinde-merkez ve diğer teĢkilatlarında her kademede 

yöneticileri bulunmaktadır. Dolayısıyla örgüt içinde yönetsel birimlerin iĢletme içinde 

de hesap verebilirliği partinin amaçlarını gerçekleĢtirebilmek açısından çok önemlidir. 

Diğer örgütlerde olduğu gibi siyasi partilerde, faaliyetlerinin etkililiği verimliliği, 

finansal bilgilerinin güvenilirliği, yasalara ve iç düzenlemelere uygun çalıĢması her 

kademedeki yönetimin sorumluluk alanına girmektedir. Coso iç kontrol modeli 

çerçevesinde konuya yaklaĢtığımızda herhangi bir iĢletmede ya da örgütte amaçlara 

ulaĢabilmek için iç kontroller tesis etmek ve bunların etkili bir Ģekilde çalıĢmasını 

sağlamada temel sorumluluk o iĢletmenin ya da örgütün tepe yönetimine aittir. Konuya 

ülkemizdeki siyasi partiler açısından yaklaĢtığımızda siyasi partilerin genel olarak 

teĢkilat yapısı aĢağıdaki gibidir. 
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Ġlçe Kongresi 

Ġlçe BaĢkanı 

Ġlçe Yönetim Kurulu Belde TeĢkilatı 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: Siyasi Partilerin Ġlçe TeĢkilatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Siyasi Partilerin Ġl TeĢkilatı 

 

Ġl Kongresi 

Ġl BaĢkanı 

Ġl Yönetim Kurulu Ġl Disiplin Kurulu 
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ġekil 3: Siyasi Partilerin Merkez TeĢkilatı 

Daha önce de açıkladığımız gibi Genel BaĢkan partiyi temsil yetkisine 

sahiptir. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydı ile parti adına dava açma ve 

davada husumet yetkisi, genel baĢkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere 

parti tüzüğünün göstereceği parti mercilerine aittir. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu‘nun sorumlulukları ise parti tüzük ve 

programına ve büyük kongre kararlarına uymak Ģartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda 

karar almak ve alınan kararları uygulamaktır. 

Kamuya hizmet sorumluluğu üstlenmiĢ olan partilerin finansal açıdan hesap 

verme sorumlulukları en önemli konuyu oluĢturmaktadır. Anayasa mahkemesi‘nin 

yaptığı finansal denetim uygunluk niteliğinde ve geçmiĢe yönelik bir dıĢ denetimdir. 

Siyasi partilerde her faaliyet biriminde yapılması gereken iç denetim ile finansal 

bilgilerin bağımsız denetimi ve bağımsız denetçilerin bu konudaki görüĢlerinin finansal 

bilgiler ile birlikte kamuya açıklanması çok daha önemli bir konudur. 

Siyasi Partiler Kanunu‘nun önceki bölümlerde açıkladığımız madde 

hükümlerinden de anlaĢılacağı üzere iç denetimle ve bağımsız denetimle ilgili kapsam 

ve sorumlulukların açıkça belirlendiği herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Kanunun Mali sorumluluğu açıklayan 71. maddesinde örgütsel sorumluluklar 

Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

Büyük Kongre 

 

Genel BaĢkan 

 

Merkez Yönetim 

Kurulu 

DanıĢma Kurulu Merkez Disiplin 

Kurulu 
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Tablo 1: Siyasi Partilerde Örgütsel Sorumluluklar 

Parti Adına ĠĢlemler Genel Merkez Ġl Ġlçe 

 Gider Yapma Yetkisi Merkez Karar ve 

Yönetim 

Kurulunun yetki 

verdiği kiĢi veya 

kurul 

Ġl Yönetim 

Kurulunun yetkili 

kıldığı kiĢi veya 

kurum 

Ġlçe Yönetim 

Kurulunun yetkili 

kıldığı kiĢi veya 

kurum 

 SözleĢme Yapma 

 Yükümlülük Altına 

Girme Yetkisi 

Merkez Karar ve 

Yönetim Kurulu 

Merkez Karar ve 

Yönetim Kurulu 

Merkez Karar ve 

Yönetim Kurulu 

 

Ayrıca Kanun‘un 70. maddesinde parti teĢkilatı bir üst kademeye gelir ve 

giderler hakkında hesap vermekle yükümlüdür. Bu hükümlerden anlaĢılacağı üzere bir 

parti teĢkilatında en üst düzeyde hesap verilmesi gereken icrai birim Parti Genel 

BaĢkanlığı ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu‘dur. Dolayısıyla bir siyasi partide 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu iç denetimle ilgili her türlü iç düzenlemeyi yapmaya 

ve yürütmeye yetkilidir. Ancak böyle bir fonksiyonun nitelikli bir iç denetim 

faaliyetinin kurulması ve genel kabul görmüĢ ilkelere uygun Ģekilde yasada açıkça 

tanımlanması hiç Ģüphesiz çok daha etkili bir sonuç doğurabilirdi. Bir siyasi partide 

etkili bir iç denetim fonksiyonunun oluĢturulmasından önce, etkili bir iç kontrol sistemi 

kurmak ve örgütte iç kontrol sorumlulukları tesis etmek gerekir. Siyasi Partiler 

Kanunu‘nda finansal iç kontrollerle ilgili düzenlemeler daha önce de belirttiğimiz üzere 

daha çok parti adına gelirin (bağıĢın) toplanması, giderlerin amaca uygun yapılması, 

sözleĢme ve kredi yetkisi, kesin hesap ve bütçe ile ilgili genel düzenlemelerden ibarettir. 

Siyasi partilerde Anayasa Mahkemesi denetimine kadar olan finansal bilgi 

akıĢı süreci aĢağıda verilen Ģemada gösterilmiĢtir. 
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        Bilgi 

 

 

 

ġekil 4: Siyasi Partilerde Finansal Bilgi AkıĢı 

 

Ülkemizdeki siyasi partilerinin tüzüklerinde denetim ile ilgili olarak yer alan 

düzenlemeler aĢağıda baĢlıklar halinde açıklanmıĢtır.  

3.4.1 TBMM’de Grubu Bulunan Partilerin Tüzüklerinde Yer Alan Denetim ile 

Ġlgili  Esaslar 

 

Siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan mali hükümler Ek 2‘de ayrıntılı olarak 

yer almakta olup, konumuzla ilgili hükümler bu bölümde açıklanmıĢtır. 

Bütçe 

(Genel Merkez – Ġl (+) Ġlçelerin Gelir Gider Tahminleri) 

Genel Merkez ve Ġl (+) Ġlçe Kesin Hesapları 

(Bütçe Uygulama Sonuçları) 

Konsolide (BirleĢik) 

Kesin Hesap 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Kararı 

KesinleĢmiĢ Kesin Hesap ve Her Ġlin Kesin Hesap 

Evrak Örneklerinden OluĢan Dosya 

Anayasa Mahkemesi Denetimi 

Yargıtay 

Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı 

Ġl Kademe Yönetimi 

Nisan sonuna kadar 

hazırlar ve Genel 

Merkeze gönderir. 

Haziran 

sonuna 

kadar 

hazırlanır. 
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3.4.1.1 Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Kesin hesabın Hazırlanması ve Onaylanması 

Her Ġl Kademe Yönetimi, bağlı Ġlçe‘leri de kapsayacak Ģekilde bütçe yılını 

izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren 

kesin hesabını hazırlar ve genel merkeze gönderir. Genel merkez de aynı sürede kesin 

hesabını hazırlar ve Ġl‘lerden gelenlerle birlikte, incelenip birleĢtirilerek karara 

bağlanmak üzere, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na sunar. Bu iĢlemlerin tamamı, 

partinin kesin hesabını oluĢturur
86

. 

Kesin Hesabın Bildirimi  

Parti Genel Merkezi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından incelenerek 

birleĢtirilen ve karara bağlanan partinin kesin hesabı ile her ile ait kesin hesap evrak 

örneğinin onaylı birer suretini, Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne verir 

ve bir örneğini ise bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na gönderir
87

. 

Teftiş ve Denetimin Amacı  

Her derecedeki parti alt kademeleri ile yan ve yardımcı kuruluĢ organ ve 

üyelerinin, parti adına yaptıkları tüm eylem ve iĢlemlerinin kanun, parti tüzüğü ve 

yönetmelikleri ile kademe kongreleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarına 

uygunluğunun tespiti ile teĢkilatı daha aktif hale getirmek, alınması gereken tedbirleri 

ve yapılması gereken çalıĢmaları yerinde belirlemek amacıyla yapılacak faaliyetlerin 

bütünü, teftiĢ ve denetimin konusu ve amacıdır
88

.  

Denetim Yetkisi ve Görevi  

Her kademenin birinci ve en yetkili teftiĢ ve denetim mercii, ilgili kademenin 

kongre genel kuruludur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, yan kuruluĢlarıyla birlikte 

partinin bütün teĢkilatını doğrudan veya görevlendireceği elemanlar aracılığıyla; 

kademe organları da kendilerine bağlı alt kademe organları ile kademesindeki parti yan 
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kuruluĢlarını, yan kuruluĢ merkez teĢkilatları ise, kendisine bağlı bütün alt kademe 

kuruluĢlarını, parti tüzüğü ile partinin amaç ve ilkelerine uygunluk açısından teftiĢ ve 

denetimle yetkili ve görevlidirler. TeftiĢ ve denetimle görevlendirilecek olanlar ile teftiĢ 

ve denetim usul ve esasları MKYK‘ca belirlenir
89

. 

3.4.1.2 Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Kesin Hesap  

Genel Merkez‘in kesin hesabı Kurultayca, iller ve ilçeler örgütünün kesin 

hesapları kendi kongrelerinde incelenir ve karara bağlanır. Kesin hesabın Kurultayca ve 

kongrelerce seçilecek bir komisyonda incelenmesi zorunludur
90

.  

 Hesap Yönetmeliği  

Parti hesapları bilânço esasına göre düzenlenir. Parti gelirlerinin 

toplanmasında ve harcamalarda uygulanacak kurallar, bütçe ve kesin hesabın 

hazırlanması; gelir alındılarının ve tutulması zorunlu defterlerin biçimi, basımı ve 

dağıtımı, örgüt yönetim birimlerinin bu konudaki görevleri ve sorumlulukları, Siyasi 

Partiler Yasasının öngördüğü ilkelere ve kurallara uygun olarak düzenlenen ―Hesap 

Yönetmeliği‖ ile belirlenir
91

.  

3.4.1.3 Demokratik Toplum Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Bütçe ve Kesin Hesap 

Ġl yönetim kurulu, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere gelir gider tahminlerini 

ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeyi hazırlar ve her yılın ekim ayı sonuna kadar Genel 
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Saymana gönderir. Bu bütçeler ile aynı süre içinde genel merkez bütçesi en geç Aralık 

ayı sonuna kadar Parti Meclisi‘nce incelenir ve karara bağlanır
92

.  

Ġlçeleri de kapsamak üzere il yönetim kurulları ve genel merkez her yılın nisan 

ayının sonuna kadar, bir önceki yıla iliĢkin uygulama sonuçlarını gösteren kesin 

hesaplarını hazırlar. Bu hesaplar Parti Meclisi‘nce incelenir ve onaylanır
93

.  

Genel BaĢkan, karara bağlanarak birleĢtirilmiĢ bulunan kesin hesapların bir 

örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi ve bilgi için Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına gönderir. Parti hesapları, bilânço hesabına göre düzenlenir
94

. 

3.4.1.4 Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Partinin hesapları, bilânço esasına göre düzenlenir. Her takvim yılına ait bütçe 

ve kesin hesabın hazırlanması ile gelir, gider ve diğer muhasebe iĢlemlerine iliĢkin usul 

ve esaslar ayrıca düzenlenecek Muhasebe Yönetmeliği'nde belirtilir
95

.  

Partinin Genel Merkezi ve bağlı ilçelerini de kapsamak üzere il yönetim 

kurulları ayrı ayrı her takvim yılı baĢında gelir ve gider tahminlerini içeren yıllık bir 

bütçe hazırlarlar. Ġl teĢkilâtları hazırladıkları bütçeyi ait olduğu takvim yılından önceki 

yılın Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkez'e gönderirler. Ġl ve ilçe teĢkilât kademelerine 

iliĢkin bütçeler, Genel Merkez'in bütçesi ile birleĢtirilir ve Aralık ayı sonuna kadar 

Merkez Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır
96

.  

Ġl yönetim kurulları, bağlı ilçeleri de içine almak üzere her bütçe yılını takip 

eden Nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin 
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hesabı hazırlayarak Genel Merkez'e gönderirler. Kesin hesap cetvelleri ilgili 

bulundukları bütçenin iç bölüm ve maddelerine uygun olarak düzenlenir
97

.  

Her teĢkilât kademesi aynı hesap döneminde edindiği ve değeri 100 milyon 

lirayı aĢan menkul, gayrimenkul ve her türlü hakları bir liste olarak edinim tarihi ve 

finansman kaynağını belirtmek suretiyle kesin hesap cetveline ekler
98

.  

Ġl yönetim kurullarından gönderilenler ile Genel Merkez'e ait olan kesin       

hesap  cetvelleri Merkez Yönetim Kurulunca yapılan incelenmeyi   müteakip son Ģeklini 

alır ve karara bağlanır
99

. 

3.4.2 TBMM’de Grubu Bulunmayan Partilerin Tüzüklerinde Yer Alan Denetim ile 

Ġlgili Esaslar 

Siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan mali hükümler Ek 2‘de ayrıntılı olarak 

yer almakta olup, konumuzla ilgili hükümler bu bölümde açıklanmıĢtır. 

3.4.2.1 Anavatan Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Bütçe ve Kesin Hesap partinin il teĢkilatları, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere 

ayrı ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve 

ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. Bu 

bütçeler en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar MKYK‘nca 

incelenir ve karara bağlanır. Partinin hesapları bilânço esasına göre düzenlenir. Parti 

merkezi ve bağlı olduğu ilçeleri de kapsamak üzere il yönetim kurulu, her bütçe yılını 

izleyen nisan ayı sonuna kadar bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin 

hesaplarını hazırlar. Ġl teĢkilatlarından gönderilen ve Parti merkezine ait olan kesin 

hesaplar, MKYK‘nca incelenirken karara bağlanır ve birleĢtirilir
100

.  
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Karara bağlanarak birleĢtirilen kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçelerini 

de kapsayan kesin hesapların onaylı birer örneği Haziran ayı sonuna kadar Anayasa 

Mahkemesi‘ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na verilir ve bu belgelere 

partinin aynı hesap döneminde edindiği taĢınmaz ve değeri 100 yeni lirayı aĢan taĢınır 

malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve 

Ģekillerini de belirten listeler eklenir. Partinin bütçe, bilanço gelir ve gider defterlerinin 

ve hesaplarının nasıl düzenleneceği yönetmelikle düzenlenir
101

. 

3.4.2.2 Büyük Birlik Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Bütçe ve Kesin Hesap 

Bütçe ve kesin hesapların düzenlenmesinde aĢağıdaki esaslara uyulur. 

Ġlçe TeĢkilatları ilgili takvim yılından önceki Eylül ayı sonuna kadar ayrı ayrı 

gelir ve gider tahminlerini gösteren yıllık bütçelerini hazırlayarak Ġl TeĢkilatları‘na 

gönderirler. Ġl TeĢkilatları bağlı ilçeleri de kapsamak üzere ayrı ayrı gelir ve gider 

tahminlerini gösteren yıllık bütçelerini hazırlayarak ilgili takvim yılından önceki Ekim 

ayı sonuna kadar Genel Merkez‘e gönderirler. Bu bütçeler ile aynı sürede hazırlanacak 

Genel Merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar 

Merkez Karar Yönetim Kurulu‘nca incelenerek karara bağlanır
102

. 

Ġlçe teĢkilatları her bütçe yılını izleyen Mart ayı sonuna kadar bir evvelki yıla 

ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlayarak Ġl TeĢkilatı‘na 

gönderirler. Ġl TeĢkilatları bağlı ilçeleri de kapsayan kesin hesapları her bütçe yılını 

takip eden Nisan ayı sonuna kadar Genel Merkez‘e gönderirler. Bu kesin hesaplar ile 

aynı süre içinde hazırlanan Genel Merkez kesin hesapları Mayıs ayı sonuna kadar 

Merkez Karar Yönetim Kurulu‘nca incelenerek karara bağlanır. Karara bağlanan kesin 

hesap sonuçları Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi‘ne ve bilgi için 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na verilir. Yan kuruluĢların tüzüğün  ‗Mali Hükümler‘ 

bahsindeki iĢlem ve yükümlülükleri de bağlı bulundukları parti teĢkilatı tarafından 
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yürütülür. Genel Merkez, Ġl veya Ġlçe TeĢkilatı kendine bağlı yan kuruluĢların gelirini, 

giderini, bütçe ve kesin hesabını kendi adına, kendi hesap ve iĢlemlerinin içinde tutar ve 

yürütür
103

. 

Parti hesapları bilânço esasına göre düzenlenir. Mali iĢlerle ilgili diğer 

hususlar ―Bütçe-Kesin Hesap ve Muhasebe Ġç Yönetmeliği‖ ile düzenlenir
104

. 

3.4.2.3 Demokrat Parti Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Denetim Yetkisi 

Genel Ġdare Kurulu bütün teĢkilatı, kademeler de kendilerine bağlı alt 

kademeleri her yönden, teftiĢ ve denetim altında bulundururlar. Ayrıca her kademe 

kendi kongresi tarafından denetime tabidir
105

. 

Yan KuruluĢlar bağlı oldukları Temel TeĢkilat ile kendi üst kuruluĢları 

tarafından, Yasa ve Tüzük hükümlerinin uygulanması, birlik ve beraberliğin 

sağlanması, çalıĢmaların koordine içinde yürütülmesi ve Genel Merkez‘ce tespit edilen 

politikaların benimsenerek uygulanması ve hedefe ulaĢılması konuları esas olmak üzere 

tüm hizmet ve çalıĢmalarından dolayı denetime tabi tutulurlar. Bağlı oldukları Genel 

BaĢkan Yardımcılığı da, Milletvekili veya diğer görevliler marifeti ile yan kuruluĢları 

denetletebilirler
106

. 

Her kademe, bağlı bulunduğu üst kademeye gelir giderleri hakkında en geç altı 

ayda bir hesap vermekle yükümlüdür
107

. 

Parti Müfettişleri 
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Genel Ġdare Kurulu, parti muamelatının kanun, parti tüzük ve yönetmeliklerine 

uygunluğunu sağlamak, parti iĢlerini düzene sokmak, parti çalıĢmalarını hızlandırmak 

ve daha verimli hale getirmek, teĢkilat kurmak veya teĢkilatı denetlemek amacıyla 

gerektiği kadar parti müfettiĢi görevlendirebilir. Bölge müfettiĢlikleri kurabilir. Parti 

müfettiĢlerinin, görev yeril veya alanları yahut bölgeleri, görev ve yetkilerinin sınırı 

atanmalarıyla birlikte belirtilir
108

. 

Bütçe Ve Kesin Hesabın Hazırlanması, Onanması 

Partinin il teĢkilatları bağlı ilçe ve beldeleri de kapsamak üzere, ayrı ayrı gelir 

tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim 

yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. Bu bütçe ile aynı 

süre içinde hazırlanacak Genel Merkez bütçesi Aralık ayı sonuna kadar Genel Ġdare 

Kurulunca incelenerek karara bağlanır. Bütçeler bilânço esasına göre düzenlenir
109

. 

Parti Genel Merkezi ve bağlı ilçeleri ve beldeleri de kapsamak üzere il 

teĢkilatları her bütçe yılını takip eden Nisan ayının sonuna kadar bir önceki yıla ait 

uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesapları hazırlarlar. Ġl teĢkilatlarınca gönderilen 

ve Parti Genel Merkezi‘ne ait olan kesin hesapları Genel Ġdare Kurulu inceleyerek 

karara bağlar ve birleĢtirir
110

. 

Parti Merkez teĢkilatının kesin hesapları Büyük Kongrede, illerin, ilçelerin ve 

beldelerin kesin hesapları kendi kongrelerinde tüzüğün ilgili hükümleri çerçevesinde 

incelenerek karara bağlanır. Kesin hesabın kongrece kabulü ile süresi biten yönetim 

kurulu ibra edilmiĢ olur
111.

 

Kesin Hesabın Ġlgili Mercilere Gönderilmesi 
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Genel BaĢkan, karara bağlanarak birleĢtirilmiĢ bulunan kesin hesap ile parti 

genel merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan il teĢkilatlarının kesin hesaplarının onaylı 

birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi‘ne ve bilgi için 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na verir
112

. 

3.4.2.4 Demokratik Sol Parti Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Denetim 

Parti çalıĢmalarının ve hesaplarının denetimi için gerekli düzenleme, 

BaĢkanlık kurulunca yapılır ve denetçilerin görev ve yetkileri ile ilgili hususlar, 

"ÇalıĢma Kurulları" ve "Mali ĠĢlemler" yönetmeliklerinde yer alır
113

. 

Bütçe ve Kesin Hesap 

Ġl yönetim kurulları, kendilerine bağlı ilçeleri de kapsamak üzere gelir ve gider 

beklentilerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeler hazırlarlar ve her yılın Ekim ayı sonuna 

kadar Saymanlığa gönderirler. Bu bütçelerle aynı süre Ġçinde Genel Merkez bütçesi de 

Saymanlıkça hazırlanır ve en geç Aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisi‘nce incelenerek 

karara bağlanır. Parti hesaplan bilânço esasına göre düzenlenir. Bütçe yılını izleyen 

Nisan ayı sonuna kadar, gerek Genel Saymanlık, gerek ilçeleri de kapsamak üzere il 

yönetim kurulları, bir önceki yılın uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını 

hazırlarlar. Ġl yönetim kurullarından gönderilenlerle Saymanlığın Parti Meclisi‘nce 

karara bağlanmıĢ kesin hesapları Parti meclisince birleĢtirilir. Bu birleĢtirilmiĢ kesin 

hesapların onaylı bir örneği, genel baĢkanlıkça, Haziran ayı sonuna kadar, Anayasa 

Mahkemesi‘ne ve bilgi için, Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na verilir. Bu belgelere, partinin 

aynı hesap döneminde edindiği taĢınmaz ve değeri yüz milyar lirayı aĢan taĢınır 
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malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve 

Ģekillerini de belirten listeleri eklenir
114

. 

3.4.2.5 Halkın Yükselişi Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Bütçe ve Kesin Hesap 

 

Partinin hesapları bilânço esasına göre düzenlenir.  

Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması: Her il kademe yönetimi, bağlı ilçeleri 

de kapsayacak Ģekilde gelir tahminleri ile gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe 

hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderir. 

Ġllerden gelen bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi, en geç 

ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar Merkez  Yönetim Kurulu 

tarafından incelenir ve karara bağlanır. Yapılan bu iĢlemin bütünü, partinin yıllık 

tahmini bütçesini oluĢturur
115

. 

Kesin hesabın Hazırlanması ve Onaylanması: Her il kademe yönetimi, bağlı 

ilçeleri de kapsayacak Ģekilde bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki 

yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabını hazırlar ve genel merkeze 

gönderir. Genel merkez de aynı sürede kesin hesabını hazırlar ve illerden gelenlerle 

birlikte, incelenip birleĢtirilerek karara bağlanmak üzere, Merkez  Yönetim Kurulu'na 

sunar. Bu iĢlemlerin tamamı, partinin kesin hesabını oluĢturur
116

. 

Kesin Hesabın Bildirimi: Parti Genel Merkezi, Merkez  Yönetim Kurulu 

tarafından incelenerek birleĢtirilen ve karara bağlanan partinin kesin hesabı ile her ile ait 

kesin hesap evrak örneğinin onaylı birer suretini, Haziran ayı sonuna kadar Anayasa 

Mahkemesi'ne verir ve bir örneğini ise bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'na gönderir
117

. 

Teftiş ve Denetimin Amacı 
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               Her derecedeki parti alt kademeleri ile yan ve yardımcı kuruluĢ organ ve 

üyelerinin, parti adına yaptıkları tüm eylem ve iĢlemlerinin kanun, parti tüzüğü ve 

yönetmelikleri ile kademe kongreleri ve Merkez  Yönetim Kurulu kararlarına 

uygunluğunun tespiti ile teĢkilatı daha aktif hale getirmek, alınması gereken tedbirleri 

ve yapılması gereken çalıĢmaları yerinde belirlemek amacıyla yapılacak faaliyetlerin 

bütünü, teftiĢ ve denetimin konusu ve amacıdır
118

.  

Denetim Yetkisi ve Görevi 

 

Her kademenin birinci ve en yetkili teftiĢ ve denetim mercii, ilgili kademenin 

Kongre Genel Kurulu‘dur. Merkez  Yönetim Kurulu, yan kuruluĢlarıyla birlikte partinin 

bütün teĢkilatını doğrudan veya görevlendireceği elemanlar aracılığıyla; kademe 

organları da kendilerine bağlı alt kademe organları ile kademesindeki parti yan 

kuruluĢlarını, yan kuruluĢ merkez teĢkilatları ise, kendisine bağlı bütün alt kademe 

kuruluĢlarını, parti tüzüğü ile partinin amaç ve ilkelerine uygunluk açısından teftiĢ ve 

denetimle yetkili ve görevlidirler. TeftiĢ ve denetimle görevlendirilecek olanlar ile teftiĢ 

ve denetimin yöntem ve esasları, MYK'ca belirlenir
119

. 

3.4.2.6 İşçi Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

       

Parti, gelirlerini Siyasî Partiler Kanunu‘ndaki hükümler çerçevesinde sağlar. 

Partinin muhasebesi ve diğer malî iĢlemleri, Genel Merkez, il ve ilçe kademelerinde 

yürütülür. Parti‘nin belde örgütlerinde, temsilciliklerinde, kollarında ve yan 

kuruluĢlarında resmî defter tutulmaz. Buralara ait gelir gider iĢlemleri, ilçe, il veya 

Genel Merkez muhasebesi içinde gösterilir. Parti örgütleri, bağlı bulundukları organa 

gelir ve giderleri hakkında üç ayda bir hesap verirler. Bu denetimin, bütçelerin, 

bilançoların, gelir ve gider cetvellerinin ve kesin hesapların düzenlenmesi usulü, 

Merkez Karar Kurulu‘nda kabul edilen Hesap ve Muhasebe Yönetmeliği‘nde 

gösterilir
120

. 
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Merkez Denetim Kurulu 

Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu‘nun kendi içinden seçtiği yedi 

üyeden oluĢur. Merkez Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 

Merkez Denetim Kurulu BaĢkanı‘nı seçer. Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar 

Kurulu adına bütün parti çalıĢmalarını ve hesaplarını denetler ve Merkez Karar 

Kurulu‘na karĢı sorumludur
121

. 

3.4.2.7 Özgürlük Ve Dayanışma Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Partinin bütçesi, bilânçoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesaplarının 

nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin yapılmasına iliĢkin usuller 

SPK‘nın ilgili hükümleri ve tüzük doğrultusunda hazırlanacak mali iĢler yönetmeliği ile 

gösterilir
122

.  

Partinin her türlü gelir ve gideri SPK hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde 

belgelendirilir ve muhasebeleĢtirilir. Partinin bütün organları görev alanlarındaki mali 

iĢlemlerin belgelendirilmesi ve muhasebeleĢtirilmesinden birinci derecede 

sorumludur
123

. 

3.4.2.8 Sosyal Demokrat Halk Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Kesin Hesap 

Ġlçeler, her bütçe yılını izleyen Mart ayı sonuna kadar bir evvelki yıla ait 

uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlayarak illere gönderirler. Ġller 

ilçeleri de kapsayan kesin hesapları, Nisan ayı sonuna kadar Genel Merkez‘e 

gönderirler
124

. 

Kesin hesaplar Merkez Yürütme Kurulu‘nca görüĢülerek karara bağlanır ve 

birleĢtirilir. Genel BaĢkan, karara bağlanan birleĢtirilmiĢ Genel Merkez ve örgütlerin 
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kesin hesaplarının bir örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi‘ne ve 

bilgi için de Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na gönderir
125

. 

3.5 TÜRK SĠYASĠ PARTĠLERĠNĠN PARTĠ TÜZÜKLERĠNĠN DENETĠMLE 

ĠLGĠLĠ ESASLAR BAKIMINDAN KARġILAġTIRILMASI VE 

DEĞERLENDĠRMELERĠMĠZ 

Yukarıda açıkladığımız hükümler çerçevesinde siyasi partilerin tüzüklerinde 

yer alan denetimle ilgili hükümleri aĢağıda verilen 2 tabloda karĢılaĢtırmalı Ģekilde 

gösterilmiĢtir. 2 tablo Ģeklinde sınıflandırma bir büyüklük ölçütü vermek amacıyla 

yapılmıĢtır. Tablo 2‘de TBMM‘de grubu bulunan siyasi partiler, Tablo 3‘de TBMM‘de 

grubu bulunmayan siyasi partiler değerlendirmeye alınmıĢtır. 

KarĢılaĢtırmalı tablolar hazırlanırken parti tüzüklerinde yer alan hususlardan 

bütçe ve kesin hesapların hazırlanması ve sunulması ile partilerin genel olarak denetimi 

ve mali denetimleri ile ilgili sorumluluklar ve sorumlulukların nasıl düzenlenmiĢ 

olduğuna iliĢkin esaslar dikkate alınmıĢtır. Bir siyasi parti örgütünde hesap verilen en 

üst icrai organ MKYK olduğu sebeple tüzüklerde genel merkez ve il teĢkilatının üst 

düzey yönetim organlarının görev kapsamları incelenmiĢtir. 

Tablolardan görüleceği üzere bütçe ve kesin hesapların hazırlanması ve 

sunulması açısından önemli bir fark bulunmamaktadır. Ancak özellikle iç denetimle 

ilgili düzenlemelerde bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

Tablo 2‘den görüleceği üzere AKPARTĠ‘nin tüzüğünde denetim yetkisi ve 

görevi açık bir Ģekilde düzenlenmiĢ olup MKYK tarafından teftiĢ ve denetim 

elemanlarının atanacağı belirtilmiĢtir. Dolayısıyla bu partide ayrı bir baĢlık altında 

düzenlenmiĢ bir iç denetim fonksiyonu bulunmaktadır. 

CHP‘de Hesap Yönetmeliği‘nde finansal kontrollerle ilgili esasların 

düzenleneceği öngörülmüĢ bu yönetmelik kapsamında ise mali iĢleri denetlemek üzere 

merkez teĢkilatında en az iki iller teĢkilatında ise birer denetçi bulunacağı ve bunların 
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partinin gelir ve giderlerini devamlı bir Ģekilde denetleyeceği öngörülmüĢtür. Merkez 

denetçilerinin her parti meclisi toplantısında mali iĢler raporu vermesi ilçe ve il yönetim 

kurulları denetçilerinin ise bu kurullara rapor vermesi öngörülmüĢtür. 

DTP‘de Genel Sayman parti gelirlerinin toplanması, harcamaların yapılması, 

gelir gider hesapları konusunda yerel örgütlerin denetlenmesi; gelir-gider defterinin, 

bütçe ve kesin hesapların yasalar ve tüzüğe uygun bir biçimde tutulmasının sağlanması 

ve yetkili kurulların bu konulara iliĢkin kararlarının uygulanması ile görevlidir. 

 MHP‘de ise genel baĢkan her kademede yürütülen parti faaliyetlerinin 

denetlemek üzere parti müfettiĢi atamaya yetkili kılınmıĢtır. Ayrıca baĢkanlık divanına 

bağlı genel muhasip ve yardımcısı birinci derecede mali iĢlerden sorumludur. Ayrıca il 

teĢkilatlarının muhasebe ve mali iĢlerini denetler. Bu partide müfettiĢlerin görev yetki 

ve sorumluluklarının belirlenmesi görevi MKYK‘ya ait iken müfettiĢlerin atanması 

genel baĢkana bırakılmıĢtır. 

Tablo 3‘de diğer siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan düzenlemeler 

verilmiĢtir. Tablodan da görüleceği üzere BBP‘de Merkez Karar Yönetim Kurulu, parti 

iĢlemlerinin Kanun, Parti Tüzüğü ve Yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, parti 

iĢlerini düzene sokmak, parti çalıĢmalarının düzenlenmesini ve daha verimli olmasını 

sağlamak için kendi arasından veya partililer arasından müfettiĢler görevlendirebilir. 

Merkez Karar Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde bu yetkisini Genel BaĢkan‘a 

devredebilir. MüfettiĢ raporlarını inceleme ve değerlendirme yetkisi Merkez Karar 

Yönetim Kurulu‘na aittir. 

DP‘de genel idare kurulu, parti muemalatının kanun, parti tüzük ve 

yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, parti iĢlerini düzene sokmak, parti 

çalıĢmalarını hızlandırmak ve daha verimli hale getirmek, teĢkilat kurmak veya teĢkilatı 

denetlemek amacıyla gerektiği kadar parti müfettiĢi görevlendirebilir.  

DSP‘de parti çalıĢmalarının ve hesaplarının denetimi için gerekli düzenleme, 

BaĢkanlık kurulunca yapılır ve denetçilerin görev ve yetkileri ile ilgili hususlar, 

"ÇalıĢma Kurulları" ve "Mali ĠĢlemler" yönetmeliklerinde yer alır. 
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HYP‘de her kademenin birinci ve en yetkili teftiĢ ve denetim mercii, ilgili 

kademenin Kongre Genel Kurulu‘dur. Merkez Yönetim Kurulu, yan kuruluĢlarıyla 

birlikte partinin bütün teĢkilatını doğrudan veya görevlendireceği elemanlar aracılığıyla; 

kademe organları da kendilerine bağlı alt kademe organları ile kademesindeki parti yan 

kuruluĢlarını, yan kuruluĢ merkez teĢkilatları ise, kendisine bağlı bütün alt kademe 

kuruluĢlarını, parti tüzüğü ile partinin amaç ve ilkelerine uygunluk açısından teftiĢ ve 

denetimle yetkili ve görevlidirler. 

ĠP‘de Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu‘nun kendi içinden 

seçtiği yedi üyeden oluĢur. Merkez Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri 

arasından Merkez Denetim Kurulu BaĢkanı‘nı seçer. Merkez Denetim Kurulu, Merkez 

Karar Kurulu adına bütün parti çalıĢmalarını ve hesaplarını denetler ve Merkez Karar 

Kurulu‘na karĢı sorumludur. 

SHP‘de parti denetmenleri, kurulları yönetsel ve mali açıdan denetleyebilme 

bilgi ve becerisine sahip, parti asıl üyeleri arasından Merkez Yürütme Kurulu tarafından 

seçilir. Parti denetmenlerinin sayısı, nitelikleri, görev ve yetkileri, parti denetmenleri 

Yönetmenliği‘nce belirlenir. 
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Tablo 2: TBMM‘de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Tüzüklerinde Yer Alan Denetim Esasları Bakımından KarĢılaĢtırılması 

 

 AKPARTĠ CHP DTP MHP 

Kesin Hesabın 

Hazırlanması  

Ġl kademe yönetimleri ve 

genel merkez tarafından 

bütçe yılını izleyen Nisan 

ayı sonuna kadar 

hazırlanır. 

Genel merkezin kesin 

hesabı Kurultayca, iller 

ve ilçeler örgütünün 

kesin hesapları kendi 

kongrelerinde incelenir 

ve karara bağlanır. 

Ġl yönetim kurulları ve 

genel merkez tarafından 

her yılın Nisan ayı 

sonuna kadar hazırlanır. 

Ġl yönetim kurulu 

tarafından bütçe yılını 

izleyen Nisan ayı 

sonuna kadar 

hazırlanır. 

Kesin Hesabın 

Bildirimi 

Haziran ayı sonuna kadar 

Anayasa Mahkemesi‘ne 

verilir. 

Bu konu hesap 

yönetmeliğinde 

düzenlenmiĢtir. 

 

 

Haziran ayı sonuna 

kadar Anayasa 

Mahkemesi‘ne verilir. 

Haziran ayı sonuna 

kadar Anayasa 

Mahkemesi‘ne verilir. 

 

 

TeftiĢ ve 

Denetim Amacı 

Tüzük, yönetmelik ve 

MKYK kararlarına 

uygunluğunun tespiti ve 

alınması gereken 

önlemlerin alınması. 

Bu konu hesap 

yönetmeliğinde 

düzenlenmiĢtir. 

 

Gelir-gider defterinin, 

bütçe ve kesin 

hesapların yasalar ve 

tüzüğe uygun bir 

biçimde tutulmasının 

sağlanması. 

Her kademedeki parti 

faaliyetlerinin 

denetlenmesi ve mali 

iĢlerin denetlenmesi.  

Denetim 

Yetkisi 

Ġlgili kademenin kongre 

genel kuruludur. 

Bu konu hesap 

yönetmeliğinde 

düzenlenmiĢtir. 

 

Bu konuda Genel 

Sayman görevlidir. 

Parti müfettiĢleri, 

genel muhasip ve 

yardımcısı görevlidir. 

 



 89 

Tablo 3: TBMM‘de Grubu Bulunmayan Siyasi Partilerin Tüzüklerinde Yer Alan Denetim Esasları Bakımından KarĢılaĢtırılması 

 

 ANAVATAN BBP DEMOKRAT 

PARTĠ 

DSP 

Kesin Hesabın 

Hazırlanması  

Ġl yönetim kurulu 

tarafından bütçe yılını 

izleyen Nisan ayı sonuna 

kadar hazırlanır. 

Ġl teĢkilatları ve genel merkez 

tarafından bütçe yılını izleyen 

Nisan ayı sonuna kadar 

hazırlanır. 

Ġl teĢkilatları ve 

genel merkez 

tarafından bütçe 

yılını izleyen Nisan 

ayı sonuna kadar 

hazırlanır. 

Bütçe yılını izleyen Nisan ayı 

sonuna kadar, gerek Genel 

Saymanlık, gerek ilçeleri de 

kapsamak üzere il yönetim 

kurulları, bir önceki yılın 

uygulama sonuçlarını 

gösteren kesin hesaplarını 

hazırlarlar. 

Kesin Hesabın 

Bildirimi 

Haziran ayı sonuna kadar 

Anayasa Mahkemesi‘ne 

verilir. 

Haziran ayı sonuna kadar 

Anayasa Mahkemesi‘ne 

verilir. 

Haziran ayı sonuna 

kadar Anayasa 

Mahkemesi‘ne 

verilir. 

Genel baĢkanlıkça, Haziran 

ayı sonuna kadar, Anayasa 

Mahkemesine ve bilgi için, 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

verilir. 

TeftiĢ ve 

Denetim Amacı 

- 

Parti iĢlemlerinin Kanun, 

Parti Tüzüğü ve 

Yönetmeliklerine 

uygunluğunu sağlamak, 

parti iĢlerini düzene 

sokmak, parti 

çalıĢmalarının 

düzenlenmesini ve daha 

verimli olmasını sağlamak.  

Yasa ve tüzük 

hükümlerinin 

uygulanması, 

çalıĢmaların 

koordine içinde 

yürütülmesi ve 

politikaların 

benimsenerek 

uygulanması. 

- 

Denetim 

Yetkisi 

- 

Merkez Karar Yönetim 

Kurulu bütün teĢkilatı, 

kademeler de kendilerine 

bağlı alt kademeleri her 

yönden teftiĢ ve denetim 

altında bulundurur. 

Genel idare kurulu 

bütün teĢkilatı, 

kademeler de 

kendilerine bağlı 

kademeleri denetim 

altında bulundurur. 

Denetçilerin görev ve 

yetkileri ile ilgili hususlar, 

"ÇalıĢma Kurulları" ve"Mali 

ĠĢlemler" yönetmeliklerinde 

yer alır. 
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 HYP ĠP ÖDP SHP 

Kesin Hesabın 

Hazırlanması  

Ġl kademe yönetimleri ve 

genel merkez tarafından 

bütçe yılını izleyen Nisan 

ayı sonuna kadar 

hazırlanır. 

Hesap ve muhasebe 

yönetmeliğinde gösterilmiĢtir. 

Siyasi Partiler 

Kanunu ve tüzük 

doğrultusunda 

hazırlanacak mali 

iĢler 

yönetmeliğinde 

gösterilir. 

Ġller tarafından Nisan ayı 

sonuna kadar hazırlanır. 

Kesin Hesabın 

Bildirimi 

Haziran ayı sonuna kadar 

Anayasa Mahkemesi‘ne 

verilir. 

Hesap ve muhasebe 

yönetmeliğinde gösterilmiĢtir. 

Siyasi Partiler 

Kanunu ve tüzük 

doğrultusunda 

hazırlanacak mali 

iĢler 

yönetmeliğinde 

gösterilir. 

Haziran ayı sonuna kadar 

Anayasa Mahkemesi‘ne 

verilir. 

TeftiĢ ve 

Denetim Amacı 

Tüzük, yönetmelik ve 

MKYK kararlarına 

uygunluğunun tespiti ve 

alınması gereken 

önlemlerin alınması. 

Merkez Denetim Kurulu, 

Merkez Karar Kurulu adına 

bütün parti çalıĢmalarını ve 

hesaplarını denetler. 
- - 

Denetim 

Yetkisi 

Ġlgili kademenin kongre 

genel kuruludur. 

Merkez Denetim Kurulu, 

Merkez Karar Kurulu‘nun 

kendi içinden seçtiği yedi 

üyeden oluĢur. - 

Parti denetmenleri, kurulları 

yönetsel ve mali açıdan 

denetleyebilme bilgi ve 

becerisine sahip, parti asıl 

üyeleri arasından Merkez 

Yürütme Kurulu tarafından 

seçilir. 
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3.6 SĠYASĠ PARTĠLERDE BAĞIMSIZ DENETĠM 

Daha önce de açıkladığımız üzere bağımsız denetim iĢletmelerin kamuya 

açıkladıkları finansal tablolarda yer alan bilgilerin genel kabul görmüĢ muhasebe ilke ve 

standartlarına uygunluğunu tespit etmek amacıyla bağımsız muhasebeciler tarafından 

yapılan denetimdir. Bu denetimi daha çok kamuya hesap verme sorumluluğu olan 

kurumlar yaptırırlar. Ülkemizde bu hizmeti Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 

bağımsız denetim yetkisi almıĢ ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 3568 sayılı yasa 

kapsamında belirlenmiĢ özellikleri taĢıyan denetim Ģirketleri vermektedir. Denetim 

ġirketleri bağımsız denetim hizmetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenmiĢ olan ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu olan denetim ilke ve 

esaslarına uygun olarak yapmak zorundadırlar. Dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinde bağımsız 

denetim kamuya hesap verme sorumluluğu olan tüm kuruluĢlar için mecburi bir özellik 

taĢır. Türk Siyasi Partilerinin önceki bölümlerde açıkladığımız düzenlemeler 

çerçevesinde böyle bir denetime tabi olmaları zorunlu değildir. Benzer hizmeti Anayasa 

Mahkemesi denetçileri yapmaktadır. Ancak bu denetimin içeriğine baktığımızda 

Anayasa Mahkemesi‘nin uluslararası genel kabul gören yaklaĢımlarda bir finansal 

denetim yaptığını söylemek mümkün olamamaktadır. Esasen bu iĢ muhasebecilik 

alanında uzmanlık gerektiren bir iĢtir. En azından Anayasa Mahkemesi‘ne gitmeden 

önce bir denetimin bağımsız muhasebe uzmanlarınca yapılması daha etkili bir yöntem 

olacaktır. Bu tez çalıĢması kapsamında diğer ülkelerdekine benzer Ģekilde siyasi 

partilerin böyle bir denetim hizmeti alıp almadığı ülkemizdeki 10 büyük kurumsal 

denetim Ģirketi nezdinde incelenmiĢtir. Ġsim vermeden denetim Ģirketlerine herhangi bir 

partinin herhangi bir biriminin faaliyetinin veya finansal durumunun bağımsız bir 

denetim Ģirketince denetlenip denetlenmediği sorulmuĢtur. Bu soruya denetim 

Ģirketlerinden yalnızca bir tanesi bir siyasi partiye hizmet verdiklerini söyleyerek cevap 

vermiĢtir. Sözkonusu denetim hizmetine ait bağımsız denetim raporu tezimizin 3 nolu 

ekinde yer almaktadır. 

Bu bağımsız denetim raporu incelediğinde denetim Ģirketinin siyasi partinin 

bilanço ve gelir-gider tablolarını Uluslararası Denetim Standartları‘na göre denetlediği 
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denetime konu mali tabloların hazırlanması ve iç kontrollerle ilgili sorumluluğun 

PGM‘ye ait olduğu belirtilmiĢtir. 

Denetim Ģirketi raporun sonuç bölümünde yalnızca PGM‘ye karĢı sorumlu 

olduğunu bunun dıĢında baĢka hiçbir kanun veya kuruluĢa karĢı sorumlu olmadığını 

belirtmiĢtir. 

Siyasi partilerin finansal durumlarına iliĢkin hiçbir bilgi kamuoyu ile 

paylaĢılmamaktadır. Anayasa Mahkemesi‘nin yapmıĢ olduğu finansal denetim 

sonuçlarının halka açıklanması zorunlu değildir. Bu önemli bir eksiklik olarak 

görülmekte siyasi partilerle ilgili yolsuzlukların da kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir
126

.   

4. DĠĞER ÜLKELERDE SĠYASĠ PARTĠLERĠN DENETĠMĠ 

AĢağıda karĢılaĢtırma açısından bir fikir vermesi için geliĢmiĢ ülke olarak 

kabul edilen 3 ülkedeki siyasi partilerin genel özellikleri ve denetim konusu 

açıklanmıĢtır. 

4.1 ABD 

ABD‘de bir siyasi parti, siyasi partiler ve seçim kanununda talep edilen 

bilgileri yansıtacak Ģekilde dilediği defter tutma sistemini seçebilmektedir. Seçim 

Komisyonu gelirleri ve harcamaları, çeĢidine göre ayrı hesaplarda izlenmesini talep 

etmektedir. Yapılan araĢtırmada Seçim Komisyonu‘na sunulan raporlardan tek taraflı 

kayıt yönteminin benimsendiği anlaĢılmaktadır
127

. 

Federal seçimlere katılan adaylar, seçim kampanyaları giderlerinin hesabını 

vermek zorundadırlar. Adaylar, ön seçimler ya da genel seçimler için bir seçim komitesi 

oluĢtururlar. Kampanyanın gelir ve gider hesapları bu komite tarafından tutulur. Gelir 

ve giderlerin denetimi iki büyük partinin verdiği üyelerden oluĢan komisyonlar 

tarafından yapılmaktadır. Bu komisyonlar, ceza kovuĢturması saklı kalmak Ģartıyla para 

cezaları verme yetkisine de sahiptirler. Her eyalet hesaplarını Federal Seçim 
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Komisyonu‘na verir. Komite son derece güçlüdür; hem hesapları denetler, hem de bir 

yargı organı gibi tanık dinleyebilir, soruĢturma açabilir, hapis ya da para cezaları 

verebilir
128

. 

4.2 ĠNGĠLTERE 

Ġngiltere‘de siyasi partilerin muhasebe sistemi ve finansal durumlarının 

denetlenmiĢ olarak Seçim Komisyonuna verilmesi konusunda yeni yasal düzenlemeye 

gidilmiĢtir. 

Buna göre 2002 yılından itibaren siyasi partiler finansal iĢlemlerini muhasebe 

kayıtlarında göstermek üzere; 

 Partinin günlük nakit giriĢ ve çıkıĢları ile harcamalarını, 

 Partinin varlık ve borçlarını 

kayıt altına almak ve raporlamak zorundadırlar. 200 Paundun üzerindeki tüm bağıĢların  

bağıĢçının kimlik bilgileriyle birlikte kaydedilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte 

siyasi partilerin finansal bilgileri için geliĢtirilen formlarda sadece toplanan bağıĢ, devlet 

yardımı ve diğer gelir kalemleri ile yapılan harcamaların çeĢidine göre tutarları yer 

almaktadır
129

. 

Ġngiliz parlamento genel seçimleri sırasında siyasi partiler, borçlarını ve 

bağıĢlarını haftalık raporlar Ģeklinde beyan etmek zorundadırlar. Eğer seçimlerde 

partinin herhangi bir adayı olmayacaksa siyasi partiler kendilerini bu zorunluluktan 

muaf tutabilirler. Eğer partiler raporlanacak herhangi bir bağıĢ ya da borç almadı ise her 

üç ayda bir sıfır gelir gösteren bir rapor hazırlamak zorundadırlar. Siyasi parti dört 

raporlama döneminde de hiç gelir elde etmediyse, bağıĢ ya da borç ile gelir elde 

edinceye kadar raporlama yapması gerekmemektedir
130

. 
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4.3 FRANSA  

Fransa‘da seçimlere katılan adaylar ve siyasi partiler, kendilerine yardımda 

bulunan gerçek ve hükmi Ģahısların isimlerini ve onlardan aldıkları yardımın miktarını 

ilgili raporlarda eksiksiz bir Ģekilde açıklamakla yükümlüdürler. Adayların, doğrudan ya 

da dolaylı olarak yararlandıkları avantajların ve hizmetlerin tutarını tam olarak 

bilememeleri durumunda tahmini de olsa bir değerlendirme yapıp raporla açıklamak 

zorundadırlar. Ayrıca, seçimleri kazananlar seçimleri izleyen iki ay içerisinde kampanya 

hesaplarını Siyasal Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Ulusal Komitesi‘ne vermek 

durumundadırlar.
131

 

Fransız Seçim Kanunu‘nda belirtilen hükümler gereği yerel, bölgesel ve genel 

seçimlerin bütün harcamaları Siyasi Finansman ve Kampanya Hesapları Milli 

Komisyonu tarafından denetlenmekte ve inceleme sonucu yasaya aykırı durumlar söz 

konusu olduğunda çeĢitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Söz konusu yaptırımlar 

incelendiğinde bunların ağır yaptırımlar olduğu göze çarpar. Örneğin kampanya 

hesaplarını yasada belirtilen süre ve Ģartlarda teslim etmeyen ve hesabı inceleme sonrası 

haklı olarak reddedilen kiĢiler seçilmemiĢ ilan edilebilmektedir. Buradan da anlaĢılacağı 

üzere, Fransa‘da seçim finansmanının kurallara uygun Ģekilde yapılmasına büyük önem 

verilmektedir. Tüm bunların baĢlıca nedeni, hem seçim harcamalarının denetiminin 

aksatılmamasını sağlamak hem de özellikle seçimlere yakın zamanlarda ortaya çıkan 

yolsuzlukları önlemektir
132

. 

5. SONUÇ 

Ülkemizde siyasi partilerin tüm harcamaları ve gelirleri Siyasi Partiler 

Kanunu‘nda yer alan genel düzenlemeler çerçevesinde, kapsamı partilerin kendileri 

tarafından oluĢturulacak yönetmeliklere uygun olarak, bilanço esasına göre tutulacak bir 

kayıt sistemi içinde izlenmekte, bunların iç denetimleri parti tüzüklerinde belirtilen 

esaslar dahilinde parti iç denetçileri veya müfettiĢleri tarafından yapılmaktadır. 

Partilerin dıĢ denetimi ise geçmiĢe yönelik olarak Anayasa Mahkemesi tarafından kesin 

                                                 
131

 TACAR, s.60-65. 
132

 OKAN, s.45. 



 95 

hesaplar ve onun dayanağı olan belgeler üzerinden yalnızca mevzuata uygunluk 

açısından yapılmaktadır.  

Ülkemizdeki siyasi partilerin tamamında bir iç denetim mekanizması olmakla 

birlikte bu denetimin uygulama esasları, denetçilerin niteliksel özellikleri, raporlama 

ilkeleri, dıĢ denetim ve Anayasa Mahkemesi denetimiyle iliĢkisi, etik kurallar ve 

mesleki yetkinlikler ve raporlama sorumlulukları Siyasi Partiler Kanunu‘nda 

düzenlenmediği için bu denetimlerin kalitesi ve etkililiği konusunda bir yargıya varmak 

mümkün olamamaktadır. 

Daha evvelde belirttiğimiz üzere kanunda, finansal bilgilerin bağımsız 

denetimi konusunda da hiçbir hüküm bulunmamakta, hatta finansal bilgilerin hangi 

muhasebe ilke ve kurallarına, değerleme ölçü ve esaslarına göre yansıtılacağı 

konusunda dahi bir düzenleme yer almamaktadır. 

Kendilerine verilen yetki kapsamında bağımsız denetim yaptıran siyasi 

partilerin olup olmadığı konusunda denetim Ģirketleri kapsamında yaptığımız 

araĢtırmada yalnızca bir siyasi partinin sadece bir biriminin bağımsız denetim yaptırdığı 

tespit edilmiĢtir. 

Ülkemizde siyasi partilerin gelir ve gider kayıtları, denetim sonuçları Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi basın yayın kuruluĢları veya resmi gazete aracılığıyla kamuya 

duyurulmamaktadır. Siyasi partilerin (tüzel kiĢilik olarak) rutin faaliyet dönemlerindeki 

gelir ve giderleri, seçim zamanlarında yaptıkları seçim harcamaları, seçime girecek 

adayların seçim dönemlerindeki harcamalar kamuoyunu ilgilendirdiği için konu zaman 

zaman kamuoyunun da gündemine gelmektedir.  

Buraya kadar açıkladığımız bilgiler, tespitler ve değerlendirmeler ıĢığında 

siyasi partilerin denetimi ile ilgili olarak önerilerimizi aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 Siyasi partilerin finansal iç kontrollerinin esasları kanunda açık bir 

Ģekilde tanımlanmalı, bu konuda temel görev yetki ve sorumluluklar 

günün koĢullarına ve genel kabul gören iç kontrol modellerine uygun 

olarak belirtilmelidir. 
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 Finansal bilgilerin uluslararası genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine 

uygun olan Türkiye Muhasebe Standartları‘na uygun Ģekilde 

düzenlenmesi, üçer aylık dönemler itibariyle finansal tabloların 

hazırlanması ve bunların bağımsız denetime tabi tutulması 

mecburiyetinin getirilmesi siyasi partilerde iç kontrole elveriĢli bir 

kayıt ortamı yaratılmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

 Siyasi partilerde iç denetim fonksiyonu açık bir Ģekilde düzenlenmeli, 

bağımsız tarafsız ve yetkin iç denetçilerden oluĢan ve asgari esasları 

kanunda tanımlanan bir iç denetim yönetmeliğine göre çalıĢacak bir iç 

denetim fonksiyonu öngörülmelidir. 

 Anayasa Mahkemesi denetiminden önce mahkemeye sunulan finansal 

bilgilerin öncelikle bağımsız bir denetim Ģirketi tarafından uluslararası 

denetim standartlarına uygun Ģekilde denetlenmesi, denetlenmiĢ 

finansal bilgilerin web sayfalarında açıklanması Hazine‘den kaynak 

aktarılan siyasi partilerin saydamlığı açısından çok önemlidir. 

Bu önerilerimizin gereği yerine getirildiğinde siyasi partiler mali yönden 

saydam ve hesap verebilen, güvenilir bir yapı kazanacaklar ve böylece geniĢ halk 

kitleleri siyasete etkin bir biçimde katılarak siyasi istikrar sağlanacaktır. 
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EK 1: ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI 

8 Temmuz 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26930 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: 

Esas Sayısı   : 2007/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi) 

Karar Sayısı : 2008/83 

Karar Günü : 26.6.2008 

I - MALİ DENETİMİN KONUSU 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir. 

II - İLK İNCELEME 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; “Dosyada eksiklik 
bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiĢtir. 

III - ESASIN İNCELENMESİ 

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve 
belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili 
kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp 
düĢünüldü: 

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi ile il 
örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 48.621.269,22 YTL., giderlerinin 45.580.855,17 YTL. ve 2007 yılına devreden 
nakit mevcudunun 3.040.414,05 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının 
birbirine denk olduğu görülmüĢtür. 

A -Gelirlerin İncelenmesi 

1 - Genel Merkez Gelirleri 

Parti Genel Merkezi gelirleri 33.978.989,65 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 3.536.965,48 YTL. si 2005 yılından devreden alacaklar, 100.000,55 YTL. si 2007 yılına devreden 
borçlar, 6.001.496,30 YTL. si 2005 yılından devreden nakit mevcudu, 2.408,60 YTL. si aidat gelirleri, 249,40 
YTL. si mal varlığı gelirleri, 1.641.682,36 YTL. si banka mevduat gelirleri, 22.666.423.- YTL. si hazine yardımı 
ve 29.763,96 YTL. si çeĢitli gelirlerden oluĢmaktadır. 

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya 
uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır. 

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu yevmiye defterinin 30.12.2005 tarihinde 
Çankaya Ġlçe Seçim Kuruluna onaylatıldığı, defter-i kebirine ise sayfa numarası verilmediği ve ilçe seçim 
kuruluna onaylatılmadığı görülmüĢtür. 

2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesinde, Parti adına elde edilen gelirlerin alındığının ve yapılan giderlerin ne gibi 
iĢlere ve yerlere harcandığının ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirileceği, bütün defterlerin 
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sayfalarının ve kaç sayfadan ibaret olduklarının teĢkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu baĢkanı tarafından 
mühürleneceği ve tasdik edileceği belirtilmiĢtir. 

Aynı Yasanın 113. maddesinde ise Yasanın 60. maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanların altı aydan 
bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenlerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

Buna göre 2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesine aykırı olarak defter-i kebirine sayfa numarası vermeyen ve hiç 
tasdik ettirmeyen Parti sorumluları hakkında Yasa’nın 113. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulması 
gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

2 - İl Örgütleri Gelirleri 

Parti’nin il örgütleri gelirleri 14.642.279,57 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 275.206,89 YTL. si 2005 yılından devreden alacaklar, 1.279.291,90 YTL. si 2007 yılına devreden 
borçlar, 404.683,46 YTL. si 2005 yılından devreden nakit mevcudu, 1.502.722,75 YTL. si aidat gelirleri, 
2.816.419,96 YTL. si bağıĢ gelirleri, 43.100,56 YTL. si defter-makbuz satıĢ gelirleri, 1.909.874,29 YTL. si 
faaliyet gelirleri, 382.846,92 YTL. si mal varlığı gelirleri, 26.008,84 YTL. si banka mevduat gelirleri ve 
6.002.124,00 YTL. si genel merkez yardımından oluĢmaktadır. 

Ġl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya 
uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

B - Giderlerin İncelenmesi 

1 - Genel Merkez Giderleri 

Parti Genel Merkezi giderleri 31.580.359,93 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 801.312,24 YTL. si 2005 yılından devreden borçlar, 4.600.623,98 YTL. si 2007 yılına devreden 
alacaklar, 2.613.039,65 YTL. si personel giderleri, 2.824.836,46 YTL. si yönetim giderleri, 2.652.817,37 YTL. 
si seçim, tanıtım, propaganda giderleri, 3.993.872,15 YTL. si demirbaĢ alım giderleri, 8.091.734,08 YTL. si 
bina inĢaat giderleri ve 6.002.124.- YTL. si il örgütlerine yapılan yardımlardan oluĢmaktadır. 

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu ise 2.398.629,72 YTL. dir. 

Genel Merkezin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aĢağıda belirtilenler 
dıĢında kalan giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır. 

A-Muhasebe biliminin genel kabul görmüĢ temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul 

Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iĢ karĢılığında müĢterinin borçlandığı 
meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya iĢi yapan tüccar tarafından müĢteriye verilen ticari vesikadır” 
Ģeklinde tarif yapılmıĢ ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” baĢlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, 
faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiĢtir. Bu bağlamda 
mal ve hizmet alımlarında bu iĢlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuĢ ve gerekli muhasebe 
kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiĢtir. 

Aynı Kanun’un “Makbuz Mecburiyeti” baĢlıklı 236. maddesinde, “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine 
iliĢkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müĢteriye 
vermek, müĢteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” denilmiĢ ve makbuzun muhteviyatı da 
237. maddede belirtilmiĢtir. 

Yine aynı Kanun’un “Gider Pusulası” baĢlıklı 234. maddesinde ki, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit 
usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden 
muaf esnafa; 
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Yaptırdıkları iĢler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip iĢi yapana veya emtiayı satana imza 
ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiĢ fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve 
ikinci sınıf tüccarların, zati eĢyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eĢya için 
de tanzim edilir. Gider pusulası, iĢin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iĢ ücretini ve iĢi 
yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kiĢilerde unvanlarını) ve 
adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası iĢi yapana veya malı satana tevdi 
olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.” 

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaĢılmaktadır. 

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beĢ milyon liraya (2006 yılı için 45,33 YTL.) kadar 
olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı 
geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. 

Alınan bir mal veya hizmetin tutarının gider kaydedilebilmesi için esas olan belge faturadır. Yasa’nın 70. 
maddesinde belirtilen “makbuz” un ya da tutanağın tek baĢına bir ödemeye esas olabilmesi için mal ya da 
hizmetin fatura kesilmesinin mümkün olmadığı kiĢi ya da kurumlardan alınması gerekmektedir. 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri 
amaçlarına aykırı olamaz. 

Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkiĢiliği adına yapılır” ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, 
“Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna 
uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir 
kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti 
giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer 
almıĢtır. 

1-Parti görevlilerinin yurtdıĢı seyahatleri sırasında yaptıkları ve aĢağıda ayrıntısı gösterilen206,03 YTL.bahĢiĢ 

ödemeleri gider yazılmıĢtır. 

Parti görevlilerince, bir hizmet karĢılığı olmaksızın kiĢi ya da kuruluĢ elemanlarına bahĢiĢ adı altında yapılan 
ödemeler, Parti tüzelkiĢiliğinin faaliyet amacıyla bağdaĢmadığı gibi bu ödemelerin Parti tüzelkiĢiliği adına 
yapıldığı da kabul edilemez. 

                        Yurtdışı BahşişGiderlerine Ait Tablo 

Yevmiye Tarih ve No Açıklama Tutar 

20.2.2006/26 Atina seyahati 145,95 
28.2.2006/33 Stockholm seyahati 60,08 

           
                                      Toplam 

206,03 

2-AĢağıda belirtilen kiĢiler adına düzenlenmiĢ seyahat harcamalarına (uçak, tren ve otobüs bilet bedelleri) 

iliĢkin belgeler gider yazılmıĢtır. 

Ġlgili hesap döneminde, aĢağıda belirtilenler dıĢında kalan seyahat harcamalarına iliĢkin belgeler Parti adına 
düzenlenmiĢtir. 

AĢağıda belirtilen5.411,75 YTL.seyahat harcamasının Parti adına yapıldığını gösteren bilgi ve belge 

bulunmadığından, bu harcamalar Parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ bir harcama 
olarak kabul edilmemiĢtir. 

                           Seyahat Giderlerine Ait Tablo 

Yevmiye tarih ve No Yolcunun Adı Soyadı Türü Tutarı 

10.2.2006/23 Güldal Okuducu Uçak bileti 267 
10.3.2006/39 Fatih Pala 4 adet otobüs bileti 196 
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“          “         “          “ 70 
“          “ Enver Kiraz 3 adet otobüs bileti 75 
“          “ Gökhan 2 adet otobüs bileti 31 
“          “   Otobüs bileti 16 
“          “ Gökhan Pala     “          “ 38 
“          “ Ayhan Pala     “          “ 38 
“          “ Fatih Pala     “          “ 38 

20.3.2006/42 Akif Hamzaçebi Uçak bileti 109 
“          “ Kaya Yılmaz     “          “ 119 
“          “ Onur Öymen     “          “ 188 

31.3.2006/48 Tufan Doğu Otobüs bileti 32,5 
“          “ Gonca Gozal     “          “ 32,5 
“          “   2 adet otobüs bileti 60 

30.4.2006/55 Tufan Doğu Uçak bileti 109 
10.5.2006/63 Melis Mani Otobüs bileti 45 
“          “ Murat Tezcan     “          “ 45 
“          “ Melis Mani     “          “ 40 
“          “ Murat Tezcan     “          “ 40 
“          “ Tuğba Kaya     “          “ 25 
“          “ Tunç Özdemir 2 adet otobüs bileti 26 
“          “   5 adet otobüs bileti 43 
“          “ Murat Tezcan Otobüs bileti 38 
“          “ Fatih Pala     “          “ 44 

31.5.2006/69 Algan Hacaloğlu Uçak bileti 218 
“          “ Ziya Köseoğlu Tren bileti 22 
“          “ Bozkurt SavaĢ   “        “ 22 
“          “ Gürsel Sarıkaya Otobüs bileti 25 

20.6.2006/82   6 tren bileti 90 
“          “ Fatih Pala Tren bileti 30 
“          “ Murat Tezcan    “       “ 17,75 
“          “ Fatih Pala Otobüs bileti 57 
“          “ Fatih Pala Uçak bileti 506 

10.7.2006/90   Otobüs bileti 10 
“          “   2 adet otobüs bileti 26 
“          “ Zeki Pala Otobüs bileti 70 
“          “ Fatih Pala 4 adet otobüs bileti 154 
“          “ Mustafa Özyürek Uçak bileti 258 

20.7.2006/96 Nesrin Baytok    “          “ 153 
10.8.2006/103 Fatma Karabulut Otobüs bileti 40 
“          “ Fatih Pala 2 adet otobüs bileti 44 
“          “   Otobüs bileti 9 
“          “ Gökhan Ercan Otobüs bileti 8 
“          “       “          “ 90 
“          “       “          “ 25 
“          “ Selçuk Uygur     “          “ 48 

31.8.2006/111 Hülya Alp Uçak bileti 447 
“          “ Güldal Okutucu    “          “ 267 

10.9.2006/116   2 adet otobüs bileti 40 
“          “   2 adet otobüs bileti 54 
“          “ Gökhan Ercan Otobüs bileti 22 
“          “ Fatma Karabulut    “          “ 40 
“          “       “          “ 30 
“          “ Gökhan Ercan 4 adet otobüs bileti 86 
“          “ Özgür Cömert 3 adet tren bileti 69,75 
“          “ Serdar Cömert Tren bileti 25,75 

30.9.2006/126 Tufan Doğu Otobüs bileti 35 
“          “ “          “ Uçak bileti 94 
“          “ “          “     “          “ 84 
“          “ Murat Tezcan Otobüs bileti 37,25 

20.10.2006/137 Ekmel Özer 3 adet otobüs bileti 90 
31.10.2006/141 Tufan Doğu Otobüs bileti 37 
10.12.2006/159 Mehmet Sevigen Uçak bileti 168 
“          “ Gaye ġentürk Otobüs bileti 37,25 
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31.12.2006/175 Ekmel Özer 2 adet otobüs bileti 30 
“          “   2 adet otobüs bileti 30 

                Toplam 5.411,75 

3-AĢağıda ayrıntısı gösterilen 28.542,82 YTL.vergi, sigorta primi, elektrik ve telefon gecikme zammı ve faizleri 

ile para cezaları gider yazılmıĢtır. 

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluĢan 
gecikme zammı ve faizi ile kiĢilerin Ģahsi kusurları dolayısıyla tahakkuk eden para cezalarından Parti tüzel 
kiĢiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kiĢisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. 

KiĢisel sorumluluk kapsamında olup gider yazılan28.542,82 YTL.Yasa’ya uygun kabul edilmemiĢtir. 

          

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Cezalara Ait Liste 

Yevmiye tarih ve 
no 

Alındı tarih ve no Mahiyeti Tutarı 

31.1.2006/17 31.1.2006/34367 Trafik cezası 32,1 
“           “ 31.1.2006/34391     “           “ 32,1 

28.2.2006/29   Konya Akören telefon gecikme 
faizi 

620,85 

28.2.2006/33 23.2.2006/644297 Trafik cezası 64,7 
“           “ 23.2.2006/644299     “           “ 45 
“           “ 23.2.2006/644301     “           “ 41,2 
“           “ 23.2.2006/644308     “           “ 41,2 
“           “ 23.2.2006/644304     “           “ 41,2 
“           “ 23.2.2006/644305     “           “ 41,2 

31.3.2006/48 17.3.2006/11345     “           “ 45 
10.4.2006/50   NevĢehir Ġl BaĢ. elektrik gecikme 

zammı 
2.560,06 

30.4.2006/55 2.5.2006/209 Trafik cezası 75,75 
10.5.2006/62 6.3.2006/1023 Motorlu TaĢ. Vergisi gecikme 

zammı 
6,86 

“           “ 6.3.2006/1017     “                    “                    6,86 
“           “ 31.3.2006/148     “                    “                    122,4 
“           “ 31.3.2006/149     “                    “                    171,53 
“           “ 31.3.2006/150     “                    “                    129,09 
“           “ 31.3.2006/151     “                    “                    138 
“           “ 31.3.2006/152     “                    “                    102 
“           “ 31.3.2006/153 Trafik cezası 123,6 
“           “ 31.3.2006/154     “                   “ 123,6 
“           “ 31.3.2006/155 Motorlu TaĢ. Vergisi gecikme 

zammı 
39,96 

“           “ 31.3.2006/156     “                    “                    73,26 
“           “ 31.3.2006/157     “                    “                    10,04 
“           “ 31.3.2006/142     “                    “                    325,06 
“           “ 31.3.2006/143     “                    “                    345 
“           “ 31.3.2006/144     “                    “                    255 
“           “ 31.3.2006/145     “                    “                    183,48 
“           “ 31.3.2006/146     “                    “                    100,08 
“           “ 31.3.2006/147     “                    “                    15,1 
“           “ 31.3.2006/074     “                    “                    19,46 
“           “ 31.3.2006/075     “                    “                    25,93 
“           “ 31.3.2006/076     “                    “                    23 
“           “ 31.3.2006/077     “                    “                    17 
“           “ 31.3.2006/078     “                    “                    6,6 
“           “ 31.3.2006/079     “                    “                     12,1 
“           “ 31.3.2006/80     “                    “                    1,65 
“           “ 31.3.2006/86     “                    “                    82,67 
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“           “ 31.3.2006/87 “                    “                    113,86 
“           “ 31.3.2006/88 “                    “                    134,51 
“           “ 31.3.2006/89 “                    “                    161,16 
“           “ 31.3.2006/90 “                    “                    95,62 
“           “ 31.3.2006/91 “                    “                    127,08 
“           “ 31.3.2006/92 “                    “                    68 
“           “ 31.3.2006/93 “                    “                    92 
“           “ 31.3.2006/94 “                    “                     77 
“           “ 31.3.2006/95 “                    “                    42 
“           “ 31.3.2006/96 “                    “                    10,56 
“           “ 31.3.2006/85 “                    “                    13,45 
“           “ 31.3.2006/82 “                    “                    153 
“           “ 31.3.2006/83 “                    “                    110 
“           “ 31.3.2006/84 “                    “                    15,1 
“           “ 31.3.2006/100 “                    “                    90,13 
“           “ 31.3.2006/101 “                    “                    113,86 
“           “ 31.3.2006/102 “                    “                    131,99 
“           “ 31.3.2006/103 “                    “                     134,51 
“           “ 31.3.2006/104 “                    “                    129,09 
“           “ 31.3.2006/105 “                    “                    161,16 
“           “ 31.3.2006/106 “                    “                    171,53 
“           “ 31.3.2006/107 “                    “                    102 
“           “ 31.3.2006/108 “                    “                    138 
“           “ 31.3.2006/109 “                    “                    26,64 
“           “ 31.3.2006/110 “                    “                    48,84 
“           “ 31.3.2006/111 “                    “                    6,68 
“           “ 31.3.2006/97 “                   “                    129,94 
“           “ 31.3.2006/98 “                    “                     82,67 
“           “ 31.3.2006/112 “                    “                    134,51 
“           “ 31.3.2006/113 “                    “                    129,09 
“           “ 31.3.2006/114 “                    “                    171,53 
“           “ 31.3.2006/115 “                    “                    102 
“           “ 31.3.2006/116 “                    “                    138 
“           “ 31.3.2006/117 “                    “                    39.96 
“           “ 31.3.2006/118 “                    “                    73,26 
“           “ 31.3.2006/119 “                    “                    6,68 

31.5.2006/72   Sakarya merkezilçe SSK primi 
gecikme zammı 

4.830,07 

10.6.2006/77 2.6.2006/654026 Trafik cezası 75,75 
“           “ 2.6.2006/654027     “           “ 69,3 
“           “ 2.6.2006/654024     “           “ 92,4 

30.7.2006/97   GaziosmanpaĢa Ġlçe BaĢk. idari 
para cezası 

205,29 

30.7.2006/98   Adalar Ġlçe BaĢk. SSK primi 
gecikme zammı 

10.206,82 

20.8.2006/107   Telekom gecikme zammı 229,9 
10.9.2006/116 18.8.2006/766 Trafik cezası 36,75 
“           “ 23.8.2006/721292     “           “ 36,75 

30.9.2006/126 28.9.2006/220 Gelir Vergisi Vergi ziya cezası 43,9 
“           “ “           “ Gelir Vergisi Gecikme zammı ve 

faizi 
167,57 

“           “ 28.9.2006/230 Gelir Vergisi Vergi ziya cezası 48,95 
“           “ “           “ Gelir Vergisi Gecikme zammı ve 

faizi 
196,62 

“           “ 28.9.2006/240 Gelir Vergisi Gecikme zammı 69,08 
“           “ 28.9.2006/250 Gelir Vergisi Gecikme zammı ve 

faizi 
44,38 

“           “ 28.9.2006/260 Gelir Vergisi Vergi ziya cezası 29,5 
“           “ “           “ Gelir Vergisi Gecikme zammı ve 

faizi 
86,55 

“           “ “           “ Gelir Vergisi Usul cezası 52,5 
“           “ 28.9.2006/270 Gelir Vergisi Gecikme zammı 22,15 
“           “   Evren ilçe teĢk vergi ziyaı ve 771,2 
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gecikme zammı 
20.10.2006/130   Gelir vergisi ve damga vergisi 

gecikme zammı 
1.508,14 

31.10.2006/141   Telekom gecikme zammı 169,73 
31.12.2006/176 22.12.2006/435 Motorlu TaĢ. Vergisi gecikme 

zammı 
14,38 

                                                          
Toplam 

28.542,82 

4-Parti tüzelkiĢiliği adına ve amacına uygun yapılmayan2.045,77 YTL.lik harcama gider yazılmıĢtır. 

Parti adına düzenlenmemiĢ olan faturalar ile Parti tüzelkiĢiliğinin faaliyet amacıyla bağdaĢmayan harcamaların 
Parti tüzelkiĢiliği adına yapıldığı kabul edilemez. 

Yevmiye tarih 
ve No 

Faturanın 
kimden 
alındığı 

Fatura tarih ve 
No 

Faturanın kimin adına 
olduğu ve İçeriği 

Tutar 

20.1.2006/9 Çınar otel 4.1.2006/215277 Mahmut Yıldız-Konaklama 159,32 
20.1.2006/9 Trilye 

Restaurant 
18.1.2006/23506 Mahmut Yıldız Yemek bedeli 269 

10.3.2006/39 H.ġ.ġimĢek 
Nakl 

9.3.2006/37504 Halk TV -nakliye 295 

20.3.2006/42      “             “ 15.3.2006/37505 Halk TV -nakliye 129,8 
31.5.2006/69 Aytekinler 27.5.2006/8474 Halk TV -Akaryakıt 155 
30.6.2006/86 Yakupoğlu 

petrol 
25.6.2006/92 48NV879 plakalı araç 

akaryakıt bed 
130 

10.9.2006/116 Personel 
harcırah 

  Halk TV-Canlı Yayın Araç 
Gideri 

678,2 

31.10.2006/141 Boyner 24.10.2006/42788 5 adet Ģemsiye 220,5 
30.11.2006/156 BĠM 29.10.2006/49 Uyku tulumu 8,95 

                                         Toplam        2.045,77 

5-Partide ücret karĢılığı çalıĢmakta iken kendi istekleri ile emekli olan personele kıdem tazminatı ödenirken, 

ihbar tazminatı ile ihbar tazminatına isabet eden sosyal yardımlar da hesaplamaya dahil edilerek ödeme 
yapılmıĢtır. 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun süreli fesih baĢlıklı 17. maddesinde 

Belirsiz süreli iĢ sözleĢmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekeceği, 

ĠĢ sözleĢmelerinin; 

a) ĠĢi altı aydan az sürmüĢ olan iĢçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından baĢlayarak iki hafta sonra, 

b) ĠĢi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüĢ olan iĢçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından baĢlayarak dört 
hafta sonra, 

c) ĠĢi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüĢ olan iĢçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından baĢlayarak altı 
hafta sonra, 

d) ĠĢi üç yıldan fazla sürmüĢ iĢçi için, bildirim yapılmasından baĢlayarak sekiz hafta sonra, 

feshedilmiĢ sayılacağı, bu sürelerin asgari olup sözleĢmeler ile artırılabileceği, 

Bildirim Ģartına uymayan tarafın, bildirim süresine iliĢkin ücret tutarında tazminat ödemek zorunda olduğu. 

ĠĢverenin bildirim süresine ait ücreti peĢin vermek suretiyle iĢ sözleĢmesini feshedebileceği 
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hüküm altına alınmıĢtır. 

Bu düzenlemeye göre ihbar tazminatı, iĢveren veya iĢçinin haber vermeden iĢ akdini feshetmesi durumunda 
karĢı tarafa ödeyeceği tazminattır. 

Fesihten söz edebilmek için sözleĢmenin sona erdirilmesine yönelik bir irade beyanı olmalıdır. Partiye verilen 
dilekçelerde bu kiĢiler 16 Ocak 2008 tarihi itibariyle emekli olacaklarından bahsederek kendi istekleri ile iĢten 
ayrılmak istediklerini belirtmiĢlerdir. Dilekçe içeriğinden feshi iĢçilerin yaptığı anlaĢılmaktadır. ĠĢ akdini Parti 
feshetmediğine ve iĢçiler emekli olacaklarını bildirerek ayrılma talebinde bulunduklarına göre bu kiĢilere ihbar 
tazminatı ödenmesi 4857 sayılı Kanun’a aykırılık oluĢturur. Kanuna aykırı olarak yapılan45.716,74 
YTL.tutarındaki ödemenin Parti adına gider yazılması kabul edilmemiĢtir. 

Yevmiye tarih ve 
no 

Adı Soyadı İhbar tazminatı 
tutarı 

İhbar 
tazminatına 
isabet eden 

sosyal yardım 
tutarı 

Toplam 

20.1.2006/8 Songül ġenol 3.609,51 1.645,56 5.255,07 
   “        “ Haydar Bayar 3.181,02 1.645,56 4.826,58 
   “        “ Hidayet Özer 3.546,14 1.645,56 5.191,70 
   “        “ Zeynel Ersin Dağıstan 3.382,74 1.645,56 5.028,30 
   “        “ Recep Ceylan 3.433,64 1.645,56 5.079,20 
   “        “ Nevhiz Karaca 3.841,54 1.645,56 5.487,10 
   “        “ Elmas Özyazıcı 3.200,29 1.645,56 4.845,85 
   “        “ Orhan Keçelioğlu 3.509,46 1.645,56 5.155,02 
   “        “ Suzan Aydemir 3.202,36 1.645,56 4.847,92 

        Toplam       45.716,74 

6-20.5.2006 tarih ve 68 yevmiye numaralı mahsup fiĢinde1.135.- YTL.tutarındaki gider, bir açıklama 

yapılmaksızın ve gerekçe gösterilmeksizin Ülken Ticarete ait 15.5.2006 tarih ve 24737 numaralı faturanın aslı 
yerine fotokopisine dayanılarak yapılmıĢtır. 

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beĢ milyon (2006 yılı için 45,33 YTL.) liraya kadar olan harcamaların 
makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aĢan 
harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle, 
gerekçesiz olarak fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye 
dayandırılmıĢ olduğu kabul edilmemiĢtir. 

7-Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aĢağıda gösterilen harcamaların dayanağı 

olarak tutanak, yazı, para makbuzu ve hesaba yapılan havaleye ait dekont gibi belgelerin muhasebe fiĢine 
eklendiği, bazı harcamaların da herhangi bir belgeye dayanmadığı tespit edilmiĢtir. 

Fatura veya serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi gerektiği halde tutanak, yazı, para makbuzu ve 
hesaba yapılan havaleye ait dekont gibi tek baĢına geçerli bir kanıtlayıcı belge niteliği taĢımayan belgelere 
dayanan veya herhangi bir kanıtlayıcı belgeye dayanmayan20.994.- YTL.tutarındaki giderin Yasa’nın 
öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmıĢ olduğu kabul edilmemiĢtir. 

Yevmiye tarih ve nosu Kişi Adı Belge Türü Tutar 

20.4.2006/51 Turgut Yılmaz Güven Para makbuzu 500 
30.6.2005/53 Aynur Filinta Önal Hesaba havale 3.000 
“             “ Umut Devrim Can Hesaba havale 3.000 
“             “ Orhan Algök Hesaba havale 3.000 

30.6.2005/85 Ferit  ÖzĢen Hesaba havale 3.000 
“             “ Remzi SavaĢ Hesaba havale 3.000 
“             “ Metin Yurdanur Hesaba havale 3.000 

20.8.2006/107 Fatih Atay Yazı 893 
31.8.2006/111 Emek Ticaret Belge yok 900 

31.10.2006/139 Ġnanç Ulusu Tutanak 701 
        Toplam 20.994 
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8-31.12.2006 tarih ve 170 yevmiye numaralı mahsup fiĢinde gider yazılan Ceypa Matbaacılık Ltd. ġirketine ait 

27.11.2006 tarih ve 2238 numaralı fatura tutarı 635.- YTL. olduğu halde 870.- YTL. olarak gider kaydedilmiĢtir. 
Fazladan gider yazılan235.- YTL.Yasa’ya uygun bulunmamıĢtır. 

9-Parti tarafından Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.ġ. ye ödemelerde bulunulduğu ve karĢılığında Ģirket 
tarafından faturalar düzenlendiği görülmüĢtür. 

Halk TV ye yapılan ödemelerin neye istinaden yapıldığı ve Ģirket ile aralarında sözleĢme bulunup bulunmadığı 
Parti yetkililerine sorulmuĢ, Ģirket ile aralarında sözleĢme olmadığı söylenmiĢ ve Anayasa Mahkemesine 
Genel Sekreter imzalı 11.6.2008 tarihli yazı sunulmuĢtur. 

Bu yazıda; Halk TV den Partinin TBMM grup toplantılarını canlı yayınlanması ve görüntülerin uydu üzerinden 
diğer televizyonlara ulaĢtırılması, parti Genel BaĢkanının katıldığı tüm mitinglerin bütün televizyonlara logosuz 
ve Ģifresiz ulaĢtırılması ve yayınlarının sağlanması, Genel BaĢkanın katıldığı tüm yurtiçi ve yurtdıĢı etkinliklerin 
gerek canlı yayın biçiminde tüm televizyonlara ulaĢtırılması gerekse bant yayın biçiminde yayınlanması, Parti 
Genel Merkez yöneticilerinin önemli toplantı, konferans ve etkinliklerde yaptıkları haber değeri taĢıyan 
konuĢmalarının yayınlanıp duyurulması, basın toplantılarının canlı yayınlanması görüntülerin Türkiye’den ve 
yurtdıĢından yayın yapan tüm televizyonlara ulaĢtırılması hizmetlerinin alındığı ifade edilmiĢtir. 

Yapılan incelemelerde; 28.2.2006 tarih ve 31 yevmiye numaralı mahsup fiĢinde muhasebe kaydı yapılan 
1.700.- YTL. nin, gider belgeleri arasında bulunan Halk TV nin muavin defterinden Halk TV nin ġubat ayı kira 
gideri ve Halk TV tarafından Parti adına düzenlenen 20.10.2006 tarih ve 951873 sıra numaralı faturada yer 
alan 236.000.- YTL. nin uydu kira bedeli olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Partinin almıĢ olduğu hizmetlerle doğrudan ilgili olmayan ve ödeneceğine dair bir belge ile Partinin yetkili 
organlarınca alınmıĢ herhangi bir karar bulunmayan, Halk TV nin kendisinin ödemekle yükümlü olduğu bu 
giderlerin Parti tarafından karĢılanması Yasa’ya uygun bulunmamıĢtır. 

Halk TV ye yapılan 237.700.- YTL. ödemenin Hazineye gelir kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

10-Partinin aĢağıda isimleri yazılı kiĢilere herhangi bir gider belgesine dayanmaksızın ödemelerde bulunduğu 
anlaĢılmıĢtır. 

Adı Soyadı 

Yevmiye tarih 
ve no 

Salih 
Tayfun 
Orçun 

Baki 
Özilhan 

A.Kadın 
Dinler 

Kerem 
Kalenderoğlu 

Serhat 
Hürkan 

Suzan 
Aydemir 

Zeynel 
Ersin 

Dağıstan 

31.1.2006/15 1.057,69 4615,38 705,13 987,18       

28.2.2006/31 1.057,69 4615,38 705,13 987,18 1.282,05     

31.3.2006/46 1.057,69 4615,38 705,13 987,18 1.282,05     

30.4.2006/60 1.057,69 4615,38 705,13 987,18 1.282,05 961,54   

31.5.2006/73 1.057,69 4615,38 705,13 987,18 1.282,05 961,54 961,54 

30.6.2006/86 1.057,69 4615,38 705,13 987,18 1.282,05 961,54 961,54 

30.7.2006/98 1.057,69 4615,38 705,13 987,18 1.282,05 961,54 961,54 

31.8.2006/111 1.089,74 4615,38 961,54 1.025,64 1.282,05 1.282,05 1.282,05 

30.9.2006/123 1.089,74 4615,38 961,54 1.025,64 1.282,05 1.282,05 1.282,05 

31.10.2006/139 1.089,74 4615,38 961,54 1.025,64 1.282,05 1.282,05 1.282,05 

30.11.2006/153 1.089,74 4615,38 961,54 1.025,64 1.282,05 1.282,05 1.282,05 

31.12.2006/173 1.089,74 4615,38 961,54 1.025,64 1.282,05 1.282,05 1.282,05 

Toplam 12.852,53 55.384,56 9.743,61 12.038,46 14.102,55 10.256,41 9.294,87 

Bu kiĢilere her ay dıĢarıya yaptırılan danıĢmanlık gideri adı altında ödemelerde bulunulduğu tespit edilmiĢ ve 
bu ödemelerin neye istinaden yapıldığı ve belgesi olup olmadığı parti yetkililerine sorulmuĢtur. Parti tarafından 
Salih Tayfun Orçun, Kerem Kalenderoğlu, AyĢe Kadın Dinler, Serhat Hürkan, Suzan Aydemir ve Z. Ersin 
Dağıstan’la yapılan sözleĢmeler sunulmuĢ ve bunların dıĢında baĢka bir belge bulunmadığı söylenmiĢtir. Baki 
Özilhan’la ilgili olarak ise herhangi bir belge ibraz edilmemiĢtir. 
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Partinin çalıĢanlarına yaptığı ücret ödemesine iliĢkin bordroların incelenmesinde, bu kiĢilerin bordroya dahil 
olmadıkları, dolayısıyla da partinin bu kiĢilerden hizmet satın aldığı anlaĢılmaktadır. Bu nedenle adı geçen 
kiĢilerin verdikleri hizmet karĢılığında düzenli olarak aldıkları tutarlar için fatura veya serbest meslek makbuzu 
düzenlemeleri gerekir. 

Fatura veya serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi gerektiği halde tek baĢına geçerli bir kanıtlayıcı 
belge niteliği taĢımayan sözleĢmeye dayanarak veya sözleĢmesi de olmaksızın kiĢilerin banka hesabına 
yatırılan123.672,99 YTL.tutarındaki giderin Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmıĢ olduğu kabul 
edilmemiĢtir. 

Bu açıklamalara göre, 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine uygun olarak yapılmayan toplam465.660,10 
YTL.gider karĢılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazineye gelir 
kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

B - Genel Merkezin muhasebe işleyişine ilişkin eleştiriler. 

Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü’nün 17. maddesinde de belirtildiği üzere siyasi partilerin mali denetimi, partilerin 
gelir ve giderlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığı yönlerinden yapılmaktadır. Doğruluk incelemesi, 
kesinhesapların dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemeyi kapsamaktadır. Kanuna 
uygunluk incelemesi ise gelirlerin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 61-69. maddelerinde yazılı 
kaynaklardan elde edilip edilmediğine, giderlerin anılan Yasa’nın 70-72. maddelerine uygun olarak yapılıp 
yapılmadığına yönelik olmaktadır. 

2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesinde, Parti adına elde edilen gelirlerin alındığının ve yapılan giderlerin ne gibi 
iĢlere ve yerlere harcandığının ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirileceği belirtilmiĢtir. Aynı 
Yasanın 113. maddesinde ise Yasanın 60. maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanların altı aydan bir 
yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenlerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

Siyasi partilerin mali iĢlemlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olup olmadığının tespiti için, partinin bütün 
iĢlemlerinin belgelere dayanması ve defterlere iĢlenmiĢ olması gerekmektedir. Aksi durumda partinin defter ve 
belgelerinin denetim açısından eksik olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2006 yılı hesabına ait defter ve belgelerin incelenmesinde muhasebe iĢleyiĢi ile 
ilgili olarak aĢağıda belirtilen eksiklikler tespit edilmiĢtir. 

1-Personele, maaĢ ve yolluklarına istinaden verilen avanslar ile Parti’nin iĢlerini takip eden avukata verilen iĢ 

avanslarının, avansın verildiği anda muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, avansın harcandığı tarihte 
ödeme o anda yapılıyormuĢ gibi gösterilerek muhasebeleĢtirildiği görülmüĢtür. 

Parti, avans olarak verdiği paraları Avans Hesabı ile Kasa veya Banka Hesabını karĢılıklı çalıĢtırarak 
muhasebeleĢtirmemiĢ, avans harcandığı zaman Giderler Hesabı ile Kasa Hesabını karĢılıklı çalıĢtırarak para 
o zaman verilmiĢ gibi direkt gider yazarak muhasebeleĢtirilmiĢtir. Bu Ģekilde verilen avans tutarı değil, 
harcanan tutar muhasebeleĢtirilmiĢtir. 

Bu iĢlem, verilen avansın muhasebeleĢtirilmemesi anlamına gelmekte olup, avansların takibini 
güçleĢtirmektedir. Ayrıca yapılan bu iĢlem muhasebenin temel ilkelerine de aykırıdır. Verilip de harcanmayan 
avansların, kayıt altına alınmadığından kiĢilerin üzerinde kalmıĢ olmalarına rağmen defter ve belgelerden takip 
edilmesi imkanı bulunmamaktadır. Bu ise partinin mali iĢlemlerinin tamamının denetlenmesini imkansız 
kılmaktadır. 

Bu nedenle, verilen bütün avansların muhasebe kayıtlarının tutulması ve denetime elveriĢli Ģekilde Anayasa 
Mahkemesi’ne sunulması gereğinin Parti’ye bildirilmesi ile 2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesine göre kayıtları 
tutmayan Parti sorumluları hakkında Yasanın 113. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

2-Mal veya hizmet satın almak amacıyla kiĢi veya Ģirketlere verilen avanslar ile alınan mal veya hizmet 
karĢılığı firmalara olan borçlar tek hesapta Firmalar Hesabında takip edilmektedir. 
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Avansların ilgili avans hesaplarına ve borçların Satıcılar veya Borçlar Hesabına kaydedilmeleri gerekir. 

Mal veya hizmet satın almak amacıyla kiĢi veya Ģirketlere verilen avanslar ile mal veya hizmet alımıyla ilgili 
olarak bunlara olan borçların tek hesaba (Firmalar Hesabı) kaydedilmesi, avans ve borçların takibi ile 
yapılacak denetimi güçleĢtirmektedir. 

Bu nedenle, yukarıda belirtildiği Ģekilde muhasebe sistemine uygun kayıtların tutulması ve denetime elveriĢli 
Ģekilde Anayasa Mahkemesi’ne sunulması gereğinin Parti’ye bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

2 - İl Örgütleri Giderleri 

Parti il örgütlerinin giderleri 14.000.495,24 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 744.626,95 YTL. si 2005 yılından devreden borçlar, 382.252,93 YTL. si 2007 yılına devreden alacaklar, 
1.781.810,78 YTL. si personel giderleri, 5.360.988,03 YTL. si yönetim giderleri, 125.344,30 YTL. si kurultay-
kongre giderleri, 1.558.930,16 YTL. si seçim, tanıtım, propaganda giderleri, 3.695.888,61 YTL. si demirbaĢ 
alım giderleri ve 350.653,48 YTL. si yapılan yardımlardan oluĢmaktadır. 

Ġl örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu ise 641.784,33 YTL. dir. 

Ġl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı 
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

C - Parti Mallarının İncelenmesi 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 

Parti’nin 2006 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz YTL. yi aĢan 4.458.398,92 YTL. 
değerinde taĢıt ve demirbaĢ eĢya niteliğinde taĢınır mal, 3.231.361,84 YTL. değerinde taĢınmaz mal 
ediniminin olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Parti tarafından 2006 yılında edinilen, değerleri toplamı 4.458.398,92 YTL. olan taĢınır malların 3.993.872,15 
YTL. si Genel Merkez, 464.526,77 YTL. si ise il örgütleri tarafından edinilmiĢtir. Bu mallar, taĢıt araçları ve 
muhtelif büro malzemeleri (Toplantı masa ve sandalyeleri, bilgisayar, tv, dolap vb.) olup, 11.139,14 YTL. si 
bağıĢ suretiyle, bunun dıĢındakilerin tamamı ise satınalma suretiyle edinilmiĢtir. 

Parti tarafından 2006 yılında edinilen, değerleri toplamı 3.231.361,84.- YTL. olan çeĢitli büro, daire ve dükkan 
niteliğindeki taĢınmaz malların tamamı il örgütleri tarafından ve satınalma suretiyle edinilmiĢtir. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2006 yılında 
edindiği taĢınmaz ve değeri yüz YTL. yi aĢan taĢınır malların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı 
sonucuna varılmıĢtır. 

IV - SONUÇ 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 

1- Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 48.621.269,22 YTL. geliri, 45.115.195,07 YTL. gideri ve 
3.040.414,05 YTL. nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu’na uygun olduğuna, 

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine göre Parti amacına uygun ve Parti tüzelkiĢiliği adına yapılmıĢ harcama 
olarak kabulü mümkün görülmeyen465.660,10 YTL.gider karĢılığı parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. ve 76. 
maddeleri uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 

3- Mali iĢlemlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygunluğunun denetlenebilmesi için, Genel Merkezin giderlerinin 
incelenmesi kısmının B bölümünde açıklandığı üzere, muhasebe sistemine uygun muhasebe kayıtlarının 
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tutulması, verilen bütün avansların muhasebeleĢtirilmesi ve denetime elveriĢli Ģekilde Anayasa Mahkemesi’ne 
sunulması gereğinin Parti’ye bildirilmesine, 

4- 2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesine göre usulüne uygun kayıtları tutmayan, defter-i kebirine sayfa numarası 
vermeyen ve hiç tasdik ettirmeyen Parti sorumluları hakkında Yasa’nın 113. maddesi uyarınca Ankara 
Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 

OYBĠRLĠĞĠYLE, 26.6.2008 gününde karar verildi. 

BaĢkan 

HaĢim KILIÇ 

BaĢkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Sacit ADALI 
Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 
Üye 

A.Necmi ÖZLER 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

Üye 

ġevket APALAK 
Üye 

Serruh KALELĠ 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAġ 
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30 Mayıs 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27243 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Esas Sayısı        : 1999/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı      : 2009/36 

Karar Günü       : 13.5.2009  

I- MALİ DENETİMİN KONUSU 

Özgürlük ve DayanıĢma Partisi’nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesidir. 

II- İLK İNCELEME 

Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Ahmet Necdet SEZER, Güven DĠNÇER, HaĢim 
KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMĠN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Fulya 
KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve RüĢtü SÖNMEZ’in katılımıyla 14.9.1999 gününde yapılan ilk 
inceleme toplantısında; 

Özgürlük ve DayanıĢma Partisi’nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 

“Gelir ve gider toplamları tutmayan ve aralarında tutarsızlıklar bulunan Genel Merkez Kesinhesap Cetveli, 
il örgütleri kesinhesap cetvelleri ve birleĢik kesinhesap cetvelinin yeniden düzenlenmesi ve düzeltilmiĢ 
cetvellerdeki rakamlar esas alınarak yeniden alınacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararının 
gönderilmesinin, 

Parti’den istenmesine, karar gereğinin yerine getirilmesi için Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü’nün 16. 
maddesinin beĢinci fıkrası uyarınca Parti’ye kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesine, 

Bu konuda gerekli bildirimin yapılması için karar örneğinin Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na 
gönderilmesine oybirliğiyle” karar verilmiĢtir. 

Parti kararda belirtilen eksiklikleri gidermiĢ ve istenen belgeleri 4.10.1999 gün ve 99/304 sayılı yazı ekinde, 
5.10.1999 gününde Anayasa Mahkemesi’ne vermiĢtir. 

Eksiklikler giderilmiĢ olduğundan, Anayasa Mahkemesi’nin, Ahmet Necdet SEZER, HaĢim KILIÇ, Yalçın 
ACARGÜN, Mustafa BUMĠN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, 
Aysel PEKĠNER, Mahir Can ILICAK ve RüĢtü SÖNMEZ’in katılımıyla 16.11.1999 gününde yapılan 
toplantısında;Özgürlük ve DayanıĢma Partisi 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda, “Dosyadaki 
eksiklik giderildiğinden, iĢin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiĢtir. 

III- ESASIN İNCELENMESİ 

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve 
belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra 
gereği görüĢülüp düĢünüldü: 

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Özgürlük ve DayanıĢma Partisi’nin Genel 
Merkezi ile il örgütlerinin 1998 yılı gelirlerinin 141.661.688.680.- lira, giderlerinin 136.314.574.969.- lira, 
1999 yılına devreden nakit mevcudunun 5.347.113.711.- lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir 
rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüĢtür. 

A-Gelirlerin İncelenmesi 
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1- Genel Merkez Gelirleri 

Parti Genel Merkezi gelirleri 15.747.447.606.- lira olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 4.323.416.010.- lirası bağıĢ gelirleri, 712.550.000.- lirası aidat gelirleri, 2.136.181.782.- lirası il 
payları, 5.002.998.- lirası mevduat faiz gelirleri, 4.252.915.000.- lirası rozet, bayrak, yayın vb. satıĢ gelirleri, 
1.023.421.280.- lirası 1997 yılından devreden nakit, 2.274.000.000.- lirası demirbaĢ alım avansı ve 
1.019.960.536 .-lirası ödenecek paylar ve borçlardan oluĢmaktadır. 

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı 
Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır. 

2- İl Örgütleri Gelirleri 

Parti’nin il örgütleri gelirleri 125.914.241.074.- lira olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 38.304.641.560.- lirası bağıĢ gelirleri, 48.441.575.075.- lirası aidat gelirleri, 35.716.698.674.- lirası 
rozet, bayrak, yayın vb. satıĢ gelirleri, 3.451.325.765.- lirası 1997 yılından devreden nakit mevcudundan 
oluĢmaktadır.Ġl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 
sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

B- Giderlerin İncelenmesi 

1- Genel Merkez Giderleri 

Parti Genel Merkezi giderleri 15.545.737.806.- lira olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 2.615.013.738.- lirası personel giderleri, 781.310.000.- lirası basın yayın ilan giderleri, 
1.964.360.643.- lirası tanıtım, temsil ve propaganda giderleri, 972.440.000.- lirası kira ve bina giderleri, 
2.220.257.771.- lirası haberleĢme giderleri, 264.166.792.- lirası kırtasiye giderleri ve 6.728.188.862.- lirası 
genel yönetim giderlerinden oluĢmaktadır. 

Parti Genel Merkezi’nin 1999 yılına devreden nakit mevcudu 201.709.800.- liradır. 

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı 
Kanun’a uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır. 

2- İl Örgütleri Giderleri 

Parti il örgütlerinin giderleri 120.768.837.163.- lira olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 4.497.113.173.- lirası basın yayın ilan giderleri, 18.499.808.768.- lirası tanıtım, temsil ve 
propaganda giderleri, 62.817.887.261.- lirası kira ve bina giderleri, 13.051.622.032.- lirası haberleĢme 
giderleri, 2.297.862.924.- lirası kırtasiye giderleri, 16.755.811.223.- lirası genel yönetim giderleri ve 
2.848.731.782.- lirası genel merkeze ödenen aidat ve paylardan oluĢmaktadır. 

Parti il örgütlerinin 1999 yılına devreden nakit mevcudu 5.145.403.911.- liradır. 

Ġl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı 
Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

IV- SONUÇ 

Özgürlük ve DayanıĢma Partisi’nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; Parti’nin 1998 yılı 
kesinhesabında gösterilen 141.661.688.680.- lira (141.661,68 ytl.) gelir ve 136.314.574.969.- lira 
(136.314,57 ytl.) gideri ile 5.347.113.711.- lira (5.347,11 ytl.) nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre 
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doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 13.5.2009 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE 
karar verildi. 

BaĢkan 

HaĢim KILIÇ 

BaĢkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Sacit ADALI 
Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 
Üye 

A. Necmi ÖZLER 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

Üye 

ġevket APALAK 
Üye 

Serruh KALELĠ 

 

 

 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAġ 
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30 Mayıs 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27243 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Esas Sayısı    : 2007/38(Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı   : 2009/32 

Karar Günü    : 13.5.2009 

I- MALİ DENETİMİN KONUSU  

Demokratik Toplum Partisi 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir. 

II- İLK İNCELEME 

Demokratik Toplum Partisi 2006 yılı kesinhesabının ilk incelenmesi sonucunda, 

1- Demokratik Toplum Partisi Genel BaĢkan vekili Nurettin DemirtaĢ imzalı 19.7.2007 tarih ve 2007/319 
sayılı yazıya ek olarak gönderilen kesinhesap cetvelinin Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı’na 19.7.2007 
tarih ve 775 sayı ile verildiği anlaĢılmaktadır. 

Bu durumda, Demokratik Toplum Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının Parti Genel BaĢkanı tarafından 
Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı’na sunulması gerektiği yönündeki 2820 sayılı 
Yasa’nın 74. maddesi ile getirilen kurala uyulmadığı görülmektedir. 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 111. maddesinin (b) bendinde, “Siyasi partilerin 74 üncü madde 
hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve onbeĢ milyon 
liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden Parti sorumluları hakkında 
yasal iĢlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 

2- Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine, 

 OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir. 

III- ESASIN İNCELENMESİ 

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve 
belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı 
Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra 
gereği görüĢülüp düĢünüldü: 

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi ile il 
örgütlerinin 2006 yılı gelirleri toplamının 1.262.975,28 ytl ve giderleri toplamının 1.128.561,99 ytl olduğu, 
134.413,29 ytl nakit mevcudunun 2007 yılına devrettiği anlaĢılmaktadır. 

A-Gelirlerin İncelenmesi 

1- Genel Merkez Gelirleri 

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı gelirleri toplamı 111.500.- ytl.nin tamamı bağıĢ ve aidattan 
oluĢmaktadır.Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan 
incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır. 
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2- İl Örgütleri GelirleriPartiil örgütlerinin  2006 yılı gelirleri toplamı 1.151.475,28 ytl.nin tamamı bağıĢ ve 

aidatlardan oluĢmaktadır.Ġl örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan 
incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

B- Giderlerin İncelenmesi 

1- Genel Merkez GiderleriPartiGenel Merkezi’nin 2006 yılı giderleri toplamı 111.500- ytl olup, bunun 

41.389,07 ytl.si  büro gideri, 20.985,84 ytl.si kongre ve propaganda gideri, 46.534,69 ytl.si  iĢçi giderinden 
oluĢmaktadır.Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 2.140,40 ytl.dir.Parti Genel 
Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı 
Yasa’ya uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır. 

2- İl Örgütleri Giderleri 

Parti il örgütlerinin 2006 yılı giderleri toplamı 1.019.202,39 ytl olup, bunun 757.058,44 ytl.si büro gideri, 
262.143,95 ytl.si kongre ve propaganda giderinden oluĢmaktadır. 

Parti il örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 132.272,89 ytl.dir.Parti il örgütlerinin 2006 yılı 
kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun 
olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

C- Parti Mallarının İncelenmesi 

Parti’nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taĢınmaz mal ile 100 ytl.nin üzerinde 
demirbaĢ ediniminin olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

IV- SONUÇ 

Demokratik Toplum Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 

1- Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 1.262.975,28 ytl gelir ve 1.128.561,99 ytl gider ile 
134.413,29 ytl nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na 
uygun olduğuna, 

2- Parti’nin 2006 yılı kesinhesabını 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa 
Mahkemesi’ne vermeyen Parti sorumluları hakkında aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca 
yasal iĢlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 

13.5.2009 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. 

BaĢkan 

HaĢim KILIÇ 

BaĢkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Sacit ADALI 
Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 
Üye 

A. Necmi ÖZLER 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

Üye 

ġevket APALAK 
Üye 

Serruh KALELĠ 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAġ 
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24 Ocak 2008 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 26766 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: 

Esas Sayısı : 2007/31 (Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı : 2008/10 

Karar Günü : 9.1.2008 

 

I - MALĠ DENETĠMĠN KONUSU 

Halkın KurtuluĢ Partisi‘nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir. 

 

II - ĠLK ĠNCELEME 

Halkın KurtuluĢ Partisi‘nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; ―Dosyada eksiklik 

bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine oybirliğiyle‖ karar verilmiĢtir. 

 

III - ESASIN ĠNCELENMESĠ 

Parti‘nin Anayasa Mahkemesi‘ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve 

belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘nun ilgili 

kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü: 

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Halkın KurtuluĢ Partisi‘nin Genel Merkezi ile il 

örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 40.722,44 YTL., giderlerinin 39.715,94 YTL. ve 2007 yılına devreden nakit 

mevcudunun 1.006,50 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk 

olduğu görülmüĢtür. 

 

A - Gelirlerin Ġncelenmesi 

1 - Genel Merkez Gelirleri 

Parti Genel Merkezi gelirleri 11.207,42 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 11.100,00 YTL.si bağıĢ gelirleri ve 107,42 YTL.si ise 2005 yılından devreden nakit mevcudundan 

oluĢmaktadır. 

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı 

Yasa‘ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır. 

  

2 - Ġl Örgütleri Gelirleri 

Parti‘nin il örgütleri gelirleri 29.515,02 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 25.957,00 YTL.si bağıĢ gelirleri, 3.300,00 YTL.si aidat gelirleri ve 258,02 YTL.si ise 2005 yılından 

devreden nakit mevcudundan oluĢmaktadır. 

Ġl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa‘ya 

uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

B - Giderlerin Ġncelenmesi 

1 - Genel Merkez Giderleri 

Parti Genel Merkezi giderleri 10.948,70 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 7.845,00 YTL.si kira ve bina giderleri, 1.170,46 YTL.si kargo giderleri ve 1.933,24 YTL.si ise genel 

giderlerden oluĢmaktadır. 

Parti Genel Merkezi‘nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 258,72 YTL. dir. 

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı 

Yasa‘ya uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır. 

 

2 - Ġl Örgütleri Giderleri 

Parti il örgütlerinin giderleri 28.767,24 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 19.874,30 YTL.si kira ve bina giderleri, 3.200,26 YTL.si kargo giderleri, 173,90 YTL.si kırtasiye 

giderleri, 640,00 YTL.si tanıtım ve temsil giderleri ve 4.878,78 YTL.si ise genel giderlerden oluĢmaktadır. 

Parti‘nin il örgütlerinin 2006 yılı gelirleri ve giderleri arasındaki 747,78 YTL.lik fark nakit mevcudu olarak 

2007 yılına devretmiĢtir. 

Ġl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı 

Yasa‘ya uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

C - Parti Malları 

Halkın KurtuluĢ Partisi‘nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti‘nin 2006 yılında 

herhangi bir taĢınmaz mal ve değeri yüz YTL.yi aĢan taĢınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı 

anlaĢılmıĢtır. 



 118 

 

IV - SONUÇ 

Halkın KurtuluĢ Partisi‘nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 

Parti‘nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 40.722,44 YTL geliri ve 39.715,94 YTL gideri ile 2007 yılına 

devreden 1.006,50 YTL nakit mevcudunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler 

Kanunu‘na uygun olduğuna, 

9.1.2008 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. 

 

BaĢkan 

HaĢim KILIÇ 

BaĢkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Sacit ADALI 

 

Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 

 

Üye 

Cafer ġAT 

Üye 

A. Nemci ÖZLER 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

 

Üye 

ġevket APALAK 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAġ 
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: 

Esas Sayısı   : 2006/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı  : 2008/1 

Karar Günü  : 9.1.2008 

 

I - MALĠ DENETĠMĠN KONUSU  
Halkın YükseliĢi Partisi‘nin 2005 yılı kesinhesabının  incelenmesidir. 

 

II - ĠLK ĠNCELEME KARARI 

Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü‘nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, HaĢim KILIÇ, Sacit ADALI,  

Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, ġevket 

APALAK, Serruh KALELĠ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT‘ün katılımıyla 27.2.2007 gününde yapılan ilk inceleme 

toplantısında; 

“Halkın YükseliĢi Partisi‘nin 2005 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda; 

Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine, 27.2.2007 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE‖  karar 

verilmiĢtir. 

 

III - ESASIN ĠNCELENMESĠ 

Parti‘nin Anayasa Mahkemesi‘ne verdiği 2005 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve 

belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘nun ilgili 

kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü: 

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Halkın YükseliĢi Partisi‘nin Genel Merkezi ile il 

örgütlerinin 2005 yılı gelirlerinin 389.187,25 YTL, giderlerinin 231.821,46 YTL, 2006 yılına devreden nakit 

mevcudunun 157.365,79 YTL olduğu,  gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk 

olduğu görülmüĢtür. 

 

A - Gelirlerin Ġncelenmesi 

1- Genel Merkez Gelirleri 

Parti Genel Merkezi gelirleri 237.713,71 YTL olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 227.872 YTL.si bağıĢ, 9.841,71 YTL.si banka mevduat gelirinden oluĢmaktadır. 

Genel Merkezi‘nin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı 

Yasa‘ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır. 

2- Ġl Örgütleri Gelirleri 
 Parti il örgüt gelirleri 151.473,54 YTL olarak gösterilmiĢtir.  

Bunun 26.383,75 YTL.si giriĢ ve üyelik aidatı, 585 YTL.si bayrak, flama, rozet vb. satıĢ gelirleri, 1.050 

YTL.si toplantı ve etkinlik geliri, 20 YTL.si basın yayın satıĢ geliri, 119.606,29 YTL.si bağıĢ ve yardımlar, 3.828,50 

YTL.si teĢkilattan alınan nakit mevcudundan oluĢmaktadır. 

Ġl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı 

Yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

 

B - Giderlerin Ġncelenmesi 

1 - Genel Merkez Giderleri 

Parti Genel Merkezi‘nin giderleri 84.553,07 YTL olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 39.671,56 YTL.si kira ve yönetim gideri, 5.563,70 YTL.si bayrak, flama, rozet vb. gideri, 8.071,24 

YTL.si toplantı ve etkinlik gideri, 25.096,95 YTL.si demirbaĢ eĢya gideri, 6.149,62 YTL.si sair giderlerden 

oluĢmaktadır. 

Parti Genel Merkezi‘nin 2006 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 153.160,64 YTL. dir. 

Genel Merkez‘in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı 

Yasaya uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır. 

2 - Ġl Örgütleri Giderleri 

Parti il örgütlerinin giderleri 147.268,39 YTL. olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 97.035,50 YTL.si kira ve yönetim gideri, 6.844 YTL.si yolculuk gideri, 735 YTL.si bayrak, flama, 

rozet vb. gideri, 5.358,92 YTL.si toplantı ve etkinlik gideri, 2.084,14 YTL.si basın yayın gideri, 13.674,36 YTL.si 

demirbaĢ eĢya gideri, 21.536,47 YTL.si sair giderlerden oluĢmaktadır. 

Parti il örgütlerinin 2006 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 4.205,15 YTL. dir. 

Parti‘nin il örgütlerinin 2005 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, 

giderlerin 2820 sayılı Yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

  

C - Parti Mallarının Ġncelenmesi 
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Parti‘nin 2005 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taĢınmaz mal ediniminin olmadığı 

anlaĢılmıĢtır. 

Parti‘nin 2005 yılı içinde edindiği 38.771,31 YTL tutarındaki taĢınır malın Kanuna uygun olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. 

 

IV - SONUÇ 

Halkın YükseliĢi Partisi‘nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 

Parti‘nin 2005 yılı kesinhesabında gösterilen 389.187,25 YTL gelir ve 231.821,46 YTL gider ile 157.365,79 

YTL kasa ve banka devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘na uygun 

olduğuna, 

9.1.2008 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. 

 

BaĢkan 

HaĢim KILIÇ 

BaĢkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Sacit ADALI 

 

Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 

 

Üye 

Cafer ġAT 

Üye 

A. Nemci ÖZLER 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

 

Üye 

ġevket APALAK 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAġ 
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1ÌÚÔćɯ&ÈáÌÛÌ Sayı : 27148 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: 

Esas Sayısı    : 2006/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı : 2009/5 

Karar Günü : 10.2.2009 

I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU  

Hürriyet ve DeğiĢim Partisi‘nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir. 

II- ĠLK ĠNCELEME  

Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü‘nün 16. maddesi uyarınca, HaĢim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Sacit 

ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, 

ġevket APALAK, Serruh KALELĠ ve Zehra Ayla PERKTAġ‘ın katılımıyla 29.4.2008 gününde yapılan inceleme 

toplantısında, “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE ” karar verilmiĢtir. 

III- ESASIN ĠNCELENMESĠ 

Parti‘nin Anayasa Mahkemesi‘ne verdiği 2005 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve 

belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘nun ilgili 

kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü: 

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Hürriyet ve DeğiĢim Partisi‘nin 2005 yılı gelirleri 

toplamının 178.220,73.-YTL, giderleri toplamının 194.374,71.- YTL ve borçları toplamının 16.153,98.-YTL olduğu 

anlaĢılmıĢtır. 

Hürriyet ve DeğiĢim Partisi‘nin 2005 yılında 76 ilde teĢkilatı bulunmasına rağmen bu illerin gelir ve giderleri 

olmadığından sadece genel merkezin gelir ve giderleri incelenmiĢtir. 

A- Genel Merkez Gelirlerin Ġncelenmesi 

Parti Genel Merkezinin 2005 yılı gelirleri toplamı 178.220,73.-YTL nin tamamı bağıĢ ve yardım gelirlerinden 

oluĢmaktadır. 

Hürriyet ve DeğiĢim Partisi Genel Merkezi‘nin 2005 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan 

incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa‘ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır. 

Parti Genel Merkezi‘nin 2005 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu yevmiye defteri mevcut olup, sözkonusu 

defter onaylanmamıĢtır.  

2820 sayılı Yasa‘nın 60. maddesinde, Parti adına elde edilen gelirlerin alındığının ve yapılan giderlerin ne gibi 

iĢlere ve yerlere harcandığının ilgili defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirileceği, bütün defterlerin 

sayfalarının ve kaç sayfadan ibaret olduklarının teĢkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu baĢkanı tarafından 

mühürleneceği ve tasdik edileceği belirtilmiĢtir. 

Aynı Yasa‘nın 113 üncü maddesinde ise Yasa‘nın 60. maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanların altı 

aydan bir yıla, bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenlerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

Buna göre 2820 sayılı Yasa‘nın 60. maddesine aykırı olarak yevmiye defterini tasdik ettirmeyen Parti 

sorumluları hakkında Yasa‘nın 113. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

B- Genel Merkez Giderlerinin Ġncelenmesi 

Hürriyet ve DeğiĢim Partisi Genel Merkezi‘nin 2005 yılı giderleri toplamı 194.374,71 YTL olup, bunun 

44.483.-YTL.si personel gideri, 56.125.-YTL.si kira gideri, 19.961,36 YTL.si haberleĢme gideri, 4.762,70.-YTL.si 

basılı kağıt ve kırtasiye gideri, 2.240.-YTL.si ısıtma gideri, 3.220,09 YTL.si aydınlatma gideri, 1.553,94 YTL.si su 

gideri, 4.849,35 YTL.si temsil ve ağırlama gideri, 5.702,15 YTL.si seyahat ve yolluk gideri, 1.101,90 YTL.si basın 

yayın gideri, 2.003,49 YTL.si taĢıma ve kargo gideri,            21.680,60 YTL.si vergi, noter ve harç gideri, 800,11 

YTL.si rozet ve flama gideri, 4.346,86 YTL.si genel yönetim ve malzeme gideri, 1.977,36 YTL.si bakım ve onarım 

gideri, 3.823 YTL.si araç yakıt gideri, 14.470,10 YTL.si SSK ve iĢsizlik prim gideri, 249,50 YTL.si konaklama salon 

gideri, 1.044,20 YTL.si gazete, dergi ve kitap giderinden oluĢmaktadır. 

Hürriyet ve DeğiĢim Partisi Genel Merkezi‘nin 2005 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan 

incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa‘ya uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır. 

C- Parti Mallarının Ġncelenmesi 

Parti‘nin 2005 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede taĢınmaz mal ile 100 YTL. nin üzerinde 
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demirbaĢ ediniminin olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

IV- SONUÇ 

Hürriyet ve DeğiĢim Partisi‘nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda, 

1- Parti‘nin 2005 yılı kesinhesabında gösterilen 178.220,73 YTL gelir,  16.153,98 YTL borç ve 194.374,71 

YTL giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu‘na uygun olduğuna, 

2- 2820 sayılı Yasa‘nın 60. maddesine göre yevmiye defterini tasdik ettirmeyen Parti sorumluları hakkında 

Yasa‘nın 113. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na suç duyurusunda bulunulmasına, 

10.2.2009 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.     

 

BaĢkan 

HaĢim KILIÇ 

BaĢkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Sacit ADALI 

   

Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 

   

Üye 

Mustafa YILDIRIM 

Üye 

A. Necmi ÖZLER 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

   

Üye 

ġevket APALAK 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAġ 
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1ÌÚÔćɯ&ÈáÌÛÌ Sayı : 27148 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: 

Esas Sayısı    : 2007/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi) 

Karar Sayısı : 2009/4 

Karar Günü : 10.2.2009 

I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU  

Millet Partisi‘nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir. 

II- ĠLK ĠNCELEME  

Millet Partisi‘nin 2006 yılı kesinhesabının ilk incelenmesi sonucunda 

“Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine oybirliğiyle‖ karar verilmiĢtir. 

III- ESASIN ĠNCELENMESĠ 

Parti‘nin Anayasa Mahkemesi‘ne verdiği 2005 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve 

belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa 

Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu‘nun ilgili 

kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü: 

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Millet Partisi Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 

yılı gelirleri toplamının 149.765,55 YTL ve giderleri toplamının 129.666,88 YTL olduğu, 20.098,67 YTL.nin nakit 

mevcudu olarak 2007 yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.  

A- Gelirlerin Ġncelenmesi 

1- Genel Merkez Gelirleri 

Parti Genel Merkezi‘nin gelirleri 44.367,84 YTL olarak gösterilmiĢtir.  

Bunun 20.700.- YTL.si bağıĢ gelirlerinden ve 23.667,84 YTL.si 2005 yılından devreden kasa ve banka 

mevcudundan oluĢmaktadır. 

Parti Genel Merkezi‘nin 2006 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 

2820 sayılı Yasa‘ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır. 

2- Ġl Örgütleri Gelirleri 

Parti il örgütlerinin gelirleri 105.397,71 YTL olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 30.946.- YTL.si aidat gelirleri, 72.437,71 YTL.si bağıĢ gelirleri ve  2.014.- YTL.si 2005 yılından 

devreden kasa ve banka mevcudundan oluĢmaktadır. 

Ġl örgütleri 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı 

Yasa‘ya uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

B- Giderlerin Ġncelenmesi 

1- Genel Merkez Giderleri 

Parti Genel Merkezi‘nin 2006 yılı giderleri 27.039,02 YTL olup tamamı genel giderdir. 

Parti Genel Merkezi‘nin 2007 yılına devreden kasa ve banka mevcudu   17.328,82 YTL.dir. 

Millet Partisi Genel Merkezi‘nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 

aĢağıda belirtilen dıĢındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa‘ya uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.  

Vergi Usul Kanunu‘nun 229.  maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin 

borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari 

vesikadır” Ģeklinde tarif yapılmıĢ ve ―Fatura Kullanma Mecburiyeti‖ baĢlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, 

faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiĢtir. Bu bağlamda mal ve 

hizmet alımlarında bu iĢlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuĢ ve gerekli muhasebe kayıtlarının 

tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiĢtir. 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu‘nun 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında, “Siyasi partilerin giderleri 

amaçlarına aykırı olamaz. 

Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Kanun‘un 75. maddesinde, 

“Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna 

veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” 

ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti 

malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıĢtır. 
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Parti‘ye ait 2006 yılı yevmiye defterinin incelenmesinde 3.10.2006 tarih ve 61 numaralı yevmiyede   

_________________         ___________________ 

Genel yönetim  giderleri 

         Propoganda, tanıtım ve basın yayın giderleri                3.000.- 

                       Bankalar                                                                    3.000.- 

_________________          _________________ 

 

Ģeklinde kayıt yapılmasına karĢın 3.000.- YTL.ye iliĢkin herhangi bir belgenin evraklar arsında olmadığının 

görülmesi üzerine bunun sebebi Parti yetkililerine sorulmuĢtur. Parti Genel Sekreteri Hacı Ali Özdemir  imzalı verilen 

cevabi yazıda  ―…3.000.- YTL çek karĢılığı banka ödemesinin AltınbaĢ firmasına yaptırılan hediyelik, parti rozeti, 

kravat iğnesi, plaket ve amblemler için yapıldığı, faturaların 7.6.2006 tarih ve 045485 numarası ile 1.500.- YTL, 

15.6.2006 tarih ve 045481 numarası ile 690.- YTL, 15.6.2006 tarih ve 045482 numarası ile 900.- YTL olarak 

düzenlendiği ve 90.- YTL.sinin Genel baĢkan yardımcısı Filiz Edibali tarafından  ödendiği‖ belirtilmiĢ, ek olarak da 3 

adet firma ve Millet partisi tasdikli fotokopi fatura sunulmuĢtur.. 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu‘nun 70. maddesinin ikinci fıkrasında ki, “Bir siyasî partinin bütün 

giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır.” hükmüne göre Filiz Edibali adına düzenlenen firma ve millet 

partisi tasdikli fotokopi faturaların Parti bütçesinden ödenmesi mümkün görülmediğinden 3.000.- YTL.nin Hazine‘ye 

irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

2- Ġl Örgütleri Giderleri 

Parti il örgütlerinin giderleri 102.627,86 YTL olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 91.239,04 YTL.si genel giderler, 140.- YTL.si demirbaĢ giderleri, 11.248,82 YTL.si diğer giderlerden 

oluĢmaktadır.  

Parti il örgütlerinin 2007 yılına devreden kasa ve banka mevcudu             2.769,85 YTL.dir. 

Parti il örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 

2820 sayılı Yasa‘ya uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

C- Parti Mallarının Ġncelenmesi 

Parti‘nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, taĢınmaz mal ediniminin olmadığı ve 140.- 

YTL tutarındaki taĢınır malın Kanun‘a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

IV- SONUÇ 

Millet Partisi‘nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda, 

1- Parti‘nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 149.765,55 YTL gelir ve 126.666,88 YTL gider ile 20.098,67 

YTL kasa ve banka devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu‘na uygun 

olduğuna, 

2- 2820 sayılı Yasa‘nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kiĢiliği 

adına yapılmıĢ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 3.000.- YTL karĢılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa‘nın 

75. maddesi uyarınca Hazine‘ye gelir kaydedilmesine, 

10.2.2009 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. 

 

BaĢkan 

HaĢim KILIÇ 

BaĢkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Sacit ADALI 

   

Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 

   

Üye 

Mustafa YILDIRIM 

Üye 

A. Necmi ÖZLER 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

   

Üye 

ġevket APALAK 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAġ 
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21 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 27148 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: 

Esas Sayısı  : 2002/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi) 

Karar Sayısı : 2009/15 

Karar Günü : 10.2.2009 

I- MALİ DENETİMİN KONUSU 

Türkiye Komünist Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesidir. 

II- İLK İNCELEME 

Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa Bumin, HaĢim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, 
Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis 
TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılımıyla 17.12.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; 

Türkiye KomünistPartisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 

“1- Parti Genel BaĢkanı tarafından; 2001 yılı kesinhesabının birleĢtirilmesine iliĢkin Merkez Yönetim Kurulu 
kararının gönderilmesinin, 

2- Parti’nin 2001 yılı birleĢtirilmiĢ kesinhesabında yer alan illerin dıĢında kalan ve örgütlendiği anlaĢılan Bolu 
ve Diyarbakır illerini de kapsayacak biçimde hazırlanacak kesinhesabının, 

Parti’den istenmesine, karar gereğinin yerine getirilmesi için Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü’nün 16 ncı 
maddesi uyarınca Parti’ye kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesine, 

Bu konuda gerekli bildirimin yapılması için karar örneğinin Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na 
gönderilmesine oybirliğiyle” 

karar verilmiĢtir. 

Ġlk inceleme sırasında eksik olan, kesinhesapların incelenip birleĢtirildiği ve onaylandığına iliĢkin 20.6.2002 
tarih ve 24 sayılı Merkez Komitesi Kararı ile Parti’nin tüm il örgütlerini kapsayan 2001 yılı birleĢtirilmiĢ 
kesinhesabının Parti yetkilileri tarafından gönderildiği anlaĢıldığından, 

Türkiye Komünist Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının, dosyadaki eksiklikler giderildiğinden esasının 
incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiĢtir. 

III- ESASIN İNCELENMESİ 

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan kayıt ve 
belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili 
kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp 
düĢünüldü: 

Denetimin maddi öğelerini oluĢturan kayıt ve belgelerde Türkiye Komünist Partisi’nin Genel Merkezi ile il 
örgütlerinin 2001 yılı gelirlerinin 146.017.075.597.- lira, giderlerinin 145.925.969.750.- lira, 2002 yılına 
devreden nakit mevcudunun 91.105.847.- lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının 
toplamının birbirine denk olduğu görülmüĢtür. 
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A-Gelirlerin İncelenmesi 

1- Genel Merkez Gelirleri 

Parti Genel Merkezi gelirleri 35.365.207.837.- lira olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 35.255.437.000.- lirası il örgütlerinden aktarılan gelirler ve 109.770.837.- lirası 2000 yılından devreden 
nakit mevcudundan oluĢmaktadır. 

Genel Merkezin kayıt ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak 
sağlandığı sonucuna varılmıĢtır. 

2- İl Örgütleri Gelirleri 

Parti’nin il örgütleri gelirleri 110.651.867.760.- lira olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 90.182.000.000.- lirası aidat gelirleri, 20.465.000.000.- lirası Genel Merkez’den aktarılan gelirler ve 
4.867.760.- lirası 2000 yılından devreden nakit mevcudundan oluĢmaktadır. 

Ġl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya 
uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

B- Giderlerin İncelenmesi 

1- Genel Merkez Giderleri 

Parti Genel Merkezi giderleri 35.295.634.000.- lira olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 14.830.634.000.- lirası genel yönetim giderleri ve 20.465.000.000.- lirası il örgütlerine aktarılan 
tutarlardan oluĢmaktadır. 

Parti Genel Merkezi’nin 2002 yılına devreden nakit mevcudu 69.573.837.- liradır. 

Genel Merkezin kayıt ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak 
gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır. 

2- İl Örgütleri Giderleri 

Parti il örgütlerinin giderleri 110.630.335.750.- lira olarak gösterilmiĢtir. 

Bunun 75.374.898.750.- lirası genel yönetim giderleri ve 35.255.437.000.- lirası Genel Merkez’e aktarılan 
tutarlardan oluĢmaktadır. 

Parti il örgütlerinin 2002 yılına devreden nakit mevcudu 21.532.010.- liradır. 

Ġl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı 
Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

C- Parti Malları 

Türkiye KomünistPartisi’nin 2001 yılı kayıt ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2001 yılında 
herhangi bir taĢınmaz mal ve değeri yüz milyon lirayı aĢan taĢınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı 
anlaĢılmıĢtır. 
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IV- SONUÇ 

Türkiye KomünistPartisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; Parti’nin 2001 yılı 
kesinhesabında gösterilen 146.017.075.597.- lira gelir ve 145.925.969.750.- lira gideri ile 91.105.847.- lira 
nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun 
olduğuna, 10.2.2009 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi. 

BaĢkan 

HaĢim KILIÇ 

BaĢkanvekili 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Sacit ADALI 
      
Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Ahmet AKYALÇIN 

Üye 

Mehmet ERTEN 
      
Üye 

Mustafa YILDIRIM 

Üye 

A. Necmi ÖZLER 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 
      

Üye 

ġevket APALAK 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAġ 
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EK 2:  ÜLKEMĠZDEKĠ SĠYASĠ PARTĠLERĠN TÜZÜKLERĠNDE 

YER ALAN MALĠ HÜKÜMLER 

Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Madde 134 - Partinin Gelirleri (SPK m: 61)  

Partinin gelirleri ve gelir kaynakları Ģunlardır;  

134.1 - GiriĢ ve Üyelik Aidatı (SPK m: 62) GiriĢ aidatı, asgari 1.000.000-TL, 

azami 2.000.000.000-TL'dir ve üyeliğe giriĢte bir kez ödenir. Üyelik aidatı ise yıllık 

asgari 6.000.000-TL, azami 2.000.000.000-TL olup aylık veya yıllık olarak ödenir. 

GiriĢ ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak kanuni sınırlar içinde 

olmak kaydıyla, her yıl tüketici fiyat artıĢ oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya 

MKYK yetkilidir. Üye adayı giriĢ beyannamesini imzalarken, yukarıdaki limitler 

arasında ne kadar aidat ödemeyi taahhüt ettiğini belirtir. Üye hakkında, aidat borcu 

nedeniyle geçici ve kesin ihraç disiplin cezaları verilemez. Aidat borcu olması, aksi 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nca kararlaĢtırılmıĢ olmadıkça, parti içi kademe 

seçimleri ile aday yoklamalarına katılmaya engel değildir. Bu konuda yapılacak 

kayıtlamanın geçerli olması için borçlu üyeye 10 günlük süre içeren yazılı uyarı 

yapılmıĢ olması gerekir.  

134.2 - Milletvekilliği Aidatı (SPK m: 63) Partili milletvekillerinin ödeyeceği 

aidattır. Bu aidatın miktarı ile ne kadarının grup giderlerine, ne kadarının parti genel 

merkezine ayrılacağına TBMM Parti Grubu'nca karar verilir. Ancak bu aidatın yıllık 

miktarı, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aĢamaz. Parti grubunun olmaması 

halinde aidat miktarı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nca kararlaĢtırılır. Ancak bunun 

yıllık miktarı, milletvekillerine ödenen aylık net ödenek tutarının yarısını aĢamaz.  

134.3 - Tanıtıcı Unsur ve Yayınların SatıĢından Sağlanacak Gelirler (SPK m: 

65) SatıĢ fiyatları yasa gereği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nca belirlenecek olan 

parti bayrağı, rozeti, flaması ve benzeri rumuz ve unsurların satıĢları ile parti yayınları, 

üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karĢılığında elde 

edilecek gelirlerdir.  
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134.4 - Etkinliklerden Sağlanacak Gelirler Genel merkezin oluru ile parti 

kademe organları tarafından düzenlenecek sosyal etkinliklerden elde olunacak 

gelirlerdir. Bu etkinliklerden nasıl gelir temin edileceği vb. mali hususlar, faaliyetin 

yerel ve ulusal özelliğine göre, etkinliği düzenleyen kademe yönetim kurulunca 

kararlaĢtırılır.  

134.5 - Aday Adaylarından Alınacak Özel Aidat (SPK m: 64) Milletvekili, 

belediye baĢkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği aday 

adaylarından alınacak özel aidattır. Bu aidatın miktarı, yasadaki sınırlar içinde Merkez 

Karar ve Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır.  

134.6 - Mal Varlığından Elde Edilecek Gelirler Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu, amaç ve çalıĢmalar için gerekli olan taĢınmazları satın almaya, maliki olduğu 

taĢınır ve taĢınmaz mal varlığını satmaya, kiralamaya, her çeĢit takyit yaptırmaya mezun 

ve yetkilidir. Bu faaliyetlerden elde edilecek gelirler, parti gelirleridir.  

134.7 - BağıĢlar (SPK m: 66) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. 

maddesi hükümlerine uygun olarak yapılacak bağıĢların kabulü ile elde edilecek 

gelirlerdir.  

134.8- Hazine Yardımları ġartları taĢıması halinde hazinece partiye yapılacak 

yardımlardır. Hazine yardımının en az %30'u, il ve ilçe kademe teĢkilatlarına gönderilir.  

Madde 135 - Gelirlerin Sağlanması Usulü (SPK m: 69) 

Partinin bütün gelirleri, parti tüzel kiĢiliği adına yapılır ve kabul edilir. Partinin 

genel merkezi ile bütün teĢkilat kademe organlarınca kabul ve tahsil edilecek gelirler, 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca bastırılan, seri ve sıra numaraları belli olan 

makbuz karĢılığı sağlanır. Bastırılan bütün tahsilat makbuzları ile alt kademe 

organlarına gönderilecek tahsilat makbuzlarının seri ve sıra numaraları, genel 

muhasiplikçe bir deftere yazılarak takip edilir. TeĢkilat kademeleri, aldıkları ve 

kullandıkları makbuzlar nedeniyle Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na karĢı mali 

sorumluluk taĢırlar. Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, 

soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyeninin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuz ile dip 
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koçan veya kopyasında yer alır. Makbuzların asıl kısımlarıyla kopyalarında ve dip 

koçanlarında aynı seri ve sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçan veya kopyalarını 

saklama süresi, Anayasa Mahkemesi'nin ilk inceleme kararının partiye bildirim 

tarihinden itibaren beĢ yıldır.  

Madde 136 - Harcamaların Yapılmasında Gözetilecek Usul (SPK m: 70) 

Partinin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. Partinin bütün giderleri parti 

tüzel kiĢiliği adına yapılır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 70. maddesinde yazılı miktarı 

aĢan bütün harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsiki gereklidir. 

Harcamalar, gideri yapan kademeye göre yetkili organın kararıyla yapılır. Acil hallerin 

gerekli kıldığı harcamanın parti muhasebesine girebilmesi için, yetkili organ kararı ile 

olura bağlanması gerekir. Ancak yetkili organca onaylanmıĢ ve teĢkilat kademe 

bütçesinde bulunması Ģartıyla mevzuatta belirtilen miktarı geçmeyen harcamalar ile 

genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. Parti kademe 

teĢkilatları, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayı 

geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar.  

Madde 137 - Muhafaza ve Harcamalardan Doğan Mali Sorumluluk (SPK m: 71) 

Elde edilen gelirlerin, demirbaĢ eĢya ve malzemelerin muhafazası ile yapılacak 

harcamalar, sözleĢmeler ve giriĢilecek yükümlülükler; genel merkezde parti tüzel 

kiĢiliği adına, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu, beldelerde belde 

yönetim kurulu adına bu tüzükte yetkili kılınmıĢ veya adına iĢ yapılan organca iĢin 

niteliğine göre yetkilendirilmiĢ kiĢi yahut kurulca sağlanır ve yapılır. Parti alt kademe 

yönetim organları, üst kademe ve genel merkeze karĢı muhafaza ve harcamadan ötürü 

Ģahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Parti tüzel kiĢiliği adına sözleĢme yapılmasına ve 

yükümlülük altına girilmesine iliĢkin usül ve esaslar, Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu'nca tespit edilir. Bu esaslara aykırı olarak veya Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu'nun yazılı oluru ile yetkili kılmadığı yahut sonradan bir kararla onaylamadığı alt 

kademe organlarının yaptıkları sözleĢmeler ve giriĢtikleri yükümlülüklerden dolayı parti 

tüzel kiĢiliği hiçbir surette sorumlu tutulamaz; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya 

genel baĢkan yahut parti tüzel kiĢiliği aleyhine sorumluluk yollarına baĢvurulamaz. 
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Yetkilendirilmeksizin veya oluru sağlanmamıĢ iĢlem ve eylemlerden doğan sorumluluk, 

sözleĢme veya yükümlülük getiren iĢlem altında imzası olan kiĢi veya kiĢilere aittir.  

Madde 138 - Bütçe ve Kesinhesabın Hazırlanması ve Onaylanması : 

Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.  

138.1 - Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması Her il kademe yönetimi, bağlı 

ilçeleri de kapsayacak Ģekilde gelir tahminleri ile gider miktarlarını gösteren bir yıllık 

bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar genel merkeze 

gönderir. Ġllerden gelen bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi, 

en geç ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna kadar Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Yapılan bu iĢlemin bütünü, partinin 

yıllık tahmini bütçesini oluĢturur.  

138.2 - Kesinhesabın Hazırlanması ve Onaylanması Her il kademe yönetimi, 

bağlı ilçeleri de kapsayacak Ģekilde bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir 

önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren kesinhesabını hazırlar ve Genel 

Merkeze gönderir. genel merkez de aynı sürede kesin hesabını hazırlar ve illerden 

gelenlerle birlikte, incelenip birleĢtirilerek karara bağlanmak üzere, Merkez Karar ve 

Yönetim Kurulu'na sunar. Bu iĢlemlerin tamamı, partinin kesin hesabını oluĢturur.  

138.3 - Kesinhesabın Bildirimi Parti genel merkezi, Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu tarafından incelenerek birleĢtirilen ve karara bağlanan partinin kesinhesabı ile 

her ile ait kesinhesap evrak örneğinin onaylı birer suretini, haziran ayı sonuna kadar 

Anayasa Mahkemesi'ne verir ve bir örneğini ise bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'na gönderir.  

Madde 139 - TeftiĢ ve Denetimin Amacı  

Her derecedeki parti alt kademeleri ile yan ve yardımcı kuruluĢ organ ve 

üyelerinin, parti adına yaptıkları tüm eylem ve iĢlemlerinin kanun, parti tüzüğü ve 

yönetmelikleri ile kademe kongreleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarına 

uygunluğunun tespiti ile teĢkilatı daha aktif hale getirmek, alınması gereken tedbirleri 
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ve yapılması gereken çalıĢmaları yerinde belirlemek amacıyla yapılacak faaliyetlerin 

bütünü, teftiĢ ve denetimin konusu ve amacıdır.  

Madde 140 - Denetim Yetkisi ve Görevi  

Her kademenin birinci ve en yetkili teftiĢ ve denetim mercii, ilgili kademenin 

kongre genel kuruludur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, yan kuruluĢlarıyla birlikte 

partinin bütün teĢkilatını doğrudan veya görevlendireceği elemanlar aracılığıyla; 

kademe organları da kendilerine bağlı alt kademe organları ile kademesindeki parti yan 

kuruluĢlarını, yan kuruluĢ merkez teĢkilatları ise, kendisine bağlı bütün alt kademe 

kuruluĢlarını, parti tüzüğü ile partinin amaç ve ilkelerine uygunluk açısından teftiĢ ve 

denetimle yetkili ve görevlidirler. TeftiĢ ve denetimle görevlendirilecek olanlar ile teftiĢ 

ve denetimin usül ve esasları, MKYK'ca belirlenir.  

Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Gelir Kaynakları 

Madde-77  

Partinin gelir kaynakları Ģunlardır:  

a)Parti üyelerinden alınan üyelik ödentisi,  

b)Partinin TBMM ve yerel yönetimler üyelerinden alınan grup ödentisi,  

c)Adaylık için baĢvuranlardan alınan adaylık ödentisi,  

d)Parti yayınlarının satıĢ karĢılıkları,  

e)Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri tanıtma malzemesi satıĢlarından 

sağlanan gelirler,  

f)Parti kimlik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle alınan karĢılıklar,  

g)Parti lokallerinin iĢletilmesinden sağlanan gelirler,  



 133 

h)Partice düzenlenen her türlü toplumsal giriĢim ve gösterilerden sağlanan 

gelirler,  

ı)Partinin malvarlığından sağlanan gelirler,  

i)Siyasi Partiler Yasası‘nda belirlenen miktarı aĢmayacak bağıĢlar,  

j)Siyasi Partiler Kanunu‘nun 110. maddesi uyarınca partiye intikal edecek 

taĢınır ve taĢınmaz mallar ile doğmuĢ ve doğacak her türlü hak ve alacaklar.  

k)Yasaya göre devletçe sağlanan gelirler.  

(g) ve (ı) bentlerinde yazılı olanlar dıĢındaki gelirler için vergi, resim ve harç 

ödenmez.  

(g) bendinde yazılı parti lokallerinin iĢletilmesinden elde edilen gelirler, ticari 

nitelik taĢımayan iĢletme çalıĢmaları sonucunda sağlanmıĢsa, bu gelirler 

için de vergi, resim ve harç ödenmez.  

(ı) bendinde yazılı gelirlerden Partinin sahip olduğu ve ticari olarak iĢletilen 

basımevlerinin gelirleri ile taĢınmaz mallardan sağlanan gelirler için vergi, 

resim ve harçlara iliĢkin yasa hükümleri uygulanır.  

Yukarıda yazılı gelirler, partinin hangi örgüt yönetim birimince veya 

görevlisince sağlanmıĢ olursa olsun, parti tüzel kiĢiliğinindir.  

Gelirler, partinin tüzel kiĢiliği adına ve makbuz karĢılığında toplanır.  

Harcamalar  

Madde-78  

Partinin yapacağı harcamalar, bağıtlar ve giriĢeceği yükümlülükler, Genel 

Merkezde Parti tüzel kiĢiliği, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu 

adına yapılır.  
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Ġl ve ilçe yönetim kurullarının Parti tüzel kiĢiliği adına bağıt yapması ya da 

yüküm üstlenmesi Merkez Yönetim Kurulu‘nun iznine bağlıdır. Önceden izin 

alınmadan giriĢilen bağıt ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kiĢiliği sorumlu 

tutulamaz, Genel BaĢkana, Genel Sekreter ve Yardımcılarına, Genel Saymanlığa, 

Merkez Yönetim Kurulu‘na, Parti Meclisi‘ne veya parti tüzel kiĢiliğine karĢı 

kovuĢturma yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk, bağıtı yapan veya yüküm üstlenen 

kiĢiye ya da kiĢilere düĢer.  

Harcamaları, bütçeye uygun olarak, Genel Merkez‘de Genel Sayman, illerde 

ve ilçelerde il ve ilçe saymanları yapar. Bütçe dıĢı harcamalar, Merkez Yönetim 

Kurulu‘nun ve ilgili yönetim kurullarının kararına bağlıdır.  

Yetki 

Madde-79  

Yükümlülüklere giriĢmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak 

üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konularda temsil yetkisi vermek için merkezde 

Genel Sekreter ile Genel Saymanın, il ve ilçelerde baĢkanla sayman üyenin, baĢkan 

bulunmadığı zaman sekreter üye ile sayman üyenin imzaları zorunludur.  

78. madde hükümleri saklıdır.  

Bütçe 

Madde-80  

Genel Merkez‘in bütçesi, Merkez Yönetim Kurulu‘nca hazırlanır ve Parti 

Meclisi‘nin onayı ile yürürlüğe girer.  

Ġl ve ilçelerin bütçeleri, yönetim kurullarınca hazırlanır ve üst yönetim 

biriminin onayı ile yürürlüğe girer.  

Örgüt yönetim birimlerinin oluĢturduğu komisyonların ve çalıĢma gruplarının 

gelir ve giderleri, bağlı bulundukları yönetim birimi bütçelerinde gösterilir.  



 135 

Partinin aldığı hazine yardımının yüzde onbeĢi ―parti içi eğitim ödeneği‖ 

olarak ayrılır.  

Kesin Hesap  

Madde-81  

Genel Merkez‘in kesin hesabı Kurultayca, iller ve ilçeler örgütünün kesin 

hesapları kendi kongrelerinde incelenir ve karara bağlanır.  

Kesin hesabın Kurultayca ve kongrelerce seçilecek bir komisyonda 

incelenmesi zorunludur.  

Hesap Yönetmeliği  

Madde-82  

Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.  

Parti gelirlerinin toplanmasında ve harcamalarda uygulanacak kurallar, bütçe 

ve kesin hesabın hazırlanması; gelir alındılarının ve tutulması zorunlu defterlerin biçimi, 

basımı ve dağıtımı, örgüt yönetim birimlerinin bu konudaki görevleri ve sorumlulukları, 

Siyasi Partiler Yasasının öngördüğü ilkelere ve kurallara uygun olarak düzenlenen 

―Hesap Yönetmeliği‖ ile belirlenir.  

Demokratik Toplum Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Sekizinci Bölüm 

Defterler Ve Yazım ĠĢleri 

Madde 101- Her kademedeki parti organları aĢağıdaki zorunlu defterleri tutar. 

Üye kayıt defteri; her ilçe örgütünde mahalle ve köy esasına göre tutulur.  

Karar defteri; ilgili organın kararlarını tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder. 

Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır.  
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Gelen ve giden evrak kayıt defteri; gelen ve giden evrak tarih ve numara 

sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu 

tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır.  

Gelir ve gider defteri; partinin gelirlerinin nereden sağlandığı ile giderlerinin 

hangi iĢler ve yerler için yapıldığı, belgeleri ile belgelenerek sıra ile bu deftere iĢlenir.  

DemirbaĢ eĢya defteri; örgüt birimlerindeki tüm eĢyalar özellikle belirtilerek 

gün ve sıra sayısı esasına göre bu deftere yazılır.  

Yukarıda (a) fıkrası dıĢındaki defterler ilgili seçim kurulu baĢkanlıklarına 

onaylatılarak kullanılır. 

Partiye giriĢ iĢlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve 

il yönetimlerinde, alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiĢ olarak ayrı bir dosyada 

saklanır. 

Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterler, bu 

defterlerin yazım esasları, çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilir. 

Dokuzuncu Bölüm 

Mali Hükümler 

Gelir Kaynakları ve Ġlgili Hükümler 

Madde 102- Parti gelirleri Ģunlardır: 

a- Üyelerden alınan giriĢ ve aylık ödentileri: Partiye üye olan kiĢilerden bir 

defaya mahsus olmak üzere en az 10 milyon TL, en çok Siyasi Partiler Yasasında 

belirlenen üst sınır oranında giriĢ ödentisi alınır.  

Üye ödentisinin bir yıllık tutarı 24 milyon TL‘den az ve Siyasi Partiler 

Yasasında bağıĢlar için belirlenen üst sınır oranından fazla olamaz. Üye ödentisi 

üyelerin bağlı oldukları ilçe baĢkanlıklarına yapılır. Bu sınırlar içinde üyelik ödentisinin 

miktarını her yıl belirleme, azaltma ya da arttırmaya Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir.  
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Partiye borçlu olduğu yıla ait aidatın tamamını veya bir kısmını ödemeyen 

parti üyesi hakkında, partiden geçici veya kesin çıkarmaya dair disiplin cezaları 

uygulanmaz. Ancak, üç ay üst üste ya da ait olduğu yıl içinde dört aylık ödentisini 

yapılacak yazılı tebligata rağmen 1 ay içinde ödemeyen üyeler, üyelik haklarını 

kullanamazlar. Bu haklarını kullanabilmeleri borçlarını ödemelerine veya MYK yahut 

Parti Meclisinin vereceği karara bağlıdır.  

b- Parti milletvekillerinden alınacak ödentiler: TBMM parti grubu kararı ile 

belirlenecek olan milletvekili ödentisinin yıllık tutarı milletvekilinin aylık net maaĢını 

geçemez. 

c- Adaylık için baĢvuranlardan alınacak özel ödentiler: Bu ödentinin miktarı, 

Merkez Yürütme Kurulunca adayların sosyal ve ekonomik durumları da göz önünde 

tutularak belirlenir. Adaylık baĢvurusunda kadınlara olumlu ayırımcılık uygulanır.  

d- Parti, bayrağı, flaması, rozet ve benzeri rumuzların satıĢından elde edilecek 

gelirler. 

e- Parti yayınlarından sağlanacak gelirler. 

f- Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması 

karĢılığında alınacak paralar. 

g- Partice düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ile gece, yemek ve kermes 

gibi etkinliklerden elde edilecek gelirler. 

h- Parti malvarlığının Siyasi Partiler Yasasına uygun Ģekilde kullanılması ve 

iĢletilmesinden elde edilen gelirler. 

ı- BağıĢlar: 14.08.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4445 sayılı yasanın 7. 

maddesinin 2. fıkrası ile değiĢtirilen siyasi Partiler Yasasının 66. maddesinde belirlenen 

miktarı aĢmayacak. BağıĢ alınırken kimseye aĢırı yük olunamaz. 

j- Partili belediye baĢkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin ödentileri. 

Bunlardan alınacak aylık ödentinin sınırı (b) fıkrasındaki esasa göre belirlenir.  
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k- Devlet yardımı ve Siyasi Partiler Yasasının 110. maddesi uyarınca partiye 

intikal edecek mallar, hak ve alacaklar. 

Bu gelirlerin tümü partinin hangi birimince tahsil edilmiĢ olursa olsun, Parti 

tüzel kiĢiliğinindir. 

(d), (e) ve (f) bentlerinde gösterilen satıĢ bedelleri, Merkez Yürütme 

Kurulunun kararı ile belirlenir. 

Gelirler, Merkez Yürütme Kurulunca bastırılan makbuzlar karĢılığında alınır. 

Bu makbuzlara iliĢkin kayıtlar, Genel Sayman nezdinde tutulur. Parti örgütü aldığı ve 

kullandığı makbuzlardan dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karĢı sorumludur. 

Sorumluluk ve Harcama 

Madde 103- Yapılacak giderler, sözleĢmeler ve giriĢilecek yükümlülükler; 

genel merkezde parti tüzel kiĢiliği adına, illerde il yönetim kurulu adına, ilçelerde ilçe 

yönetim kurulu adına yetkili kılınan kiĢi veya kurulca yapılır. 

Yapılan harcamalar partinin amaçlarına aykırı olamaz. 

Giderlere ait belgeler, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye iliĢkin 

hükümler saklı kalmak üzere, kesin hesabın Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme 

kararının partiye bildirilme tarihinden itibaren beĢ yıl süre boyunca saklanır. 

Parti örgütleri bağlı bulunduğu üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında 6 

aydan çok olmamak üzere, yönetmelikte belirlenen sürede hesap vermekle 

yükümlüdürler.  

Ġl ve ilçe yönetim kurullarının sözleĢme yapması ve yükümlülük altına girmesi 

Merkez Yürütme Kurulunun iznine bağlıdır. Ġzin alınmadan yapılan bağıĢ ve 

yükümlülüklerden parti tüzel kiĢiliği sorumlu tutulamaz; Genel BaĢkan, Parti Meclisi, 

Merkez Yürütme Kurulu yada bu kurulların üyelerine ve parti tüzel kiĢiliğine karĢı 

kovuĢturma yapılamaz, dava açılamaz.  

Borç Verme Yasağı 
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Madde 104- Parti tarafından üyelere, gerçek ve tüzel kiĢilere hiçbir biçimde 

borç verilemez. 

Bütçe ve Kesin Hesap 

Madde 105- Ġl yönetim kurulu, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere gelir gider 

tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeyi hazırlar ve her yılın ekim ayı sonuna kadar 

Genel Saymana gönderir. 

Bu bütçeler ile aynı süre içinde genel merkez bütçesi en geç aralık ayı sonuna 

kadar Parti Meclisince incelenir ve karara bağlanır.  

Ġlçeleri de kapsamak üzere il yönetim kurulları ve genel merkez her yılın nisan 

ayının sonuna kadar, bir önceki yıla uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını 

hazırlar. Bu hesaplar Parti Meclisince incelenir ve onaylanır.  

Genel BaĢkan, karara bağlanarak birleĢtirilmiĢ bulunan kesin hesapların bir 

örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi ve bilgi için Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına gönderir.  

Parti hesapları, bilanço hesabına göre düzenlenir. 

Ġl ve Ġlçe Örgütlerine Genel Merkez Yardımı 

Madde 106- Yasal hazine yardımının %20‘si il örgütlerine dağıtılır. Bu 

dağıtmada; illerin son genel seçiminde aldıkları oy, üye sayısı ve il nüfusu gibi ölçüler 

esas alınır. Ġl baĢkanlıkları, aynı ölçülerde ilçe ve belde örgütlerine de pay verir. 

Kadın ve Gençlik Meclislerine Gelir Aktarımı 

Madde 107- Yasal hazine yardımı dahil olmak üzere, belde, ilçe, il ya da genel 

merkez düzeyinde elde edilen gelirlerin %15‘i  kadın meclislerine  ve %10‘u gençlik 

meclislerine aktarılır. Aktarım, geliri elde eden temel örgüt birimince eĢ değer meclis 

birimine aktarılır.  

Yönetmelik 
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Madde 108- Parti tüzel kiĢiliği adına sözleĢme yapılmasına ve yükümlülük 

altına girilmesine, gelir-gider defterlerinin tutulmasına, parti bütçe ve kesin hesaplarının 

düzenlenmesine iliĢkin kurallar ile bu konulardaki yönetim birimlerinin görev ve 

sorumlulukları ―Mali ĠĢler Yönetmeliği‖ ile düzenlenir. 

Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Kayıt Ve Defterler  

Madde 94-  

Parti Genel Merkezi ile il ve ilçe teĢkilâtlarında, aĢağıdaki defterler iĢlem 

görür. 

1. Üye kayıt defteri, 

2. Karar defteri, 

3. Kongre karar defteri 

4. Gelen ve giden evrak defteri, 

5. Gelir ve gider defteri, 

6. DemirbaĢ defteri, 

Defterlerin kaç sayfadan ibaret olduğu ve bütün sayfaları ayrı ayrı olmak 

üzere, teĢkilâtın bağlı bulunduğu seçim kurulu baĢkanlığınca mühürlenerek tasdik edilir. 

1. ÜYE KAYIT DEFTERĠ : Mahalle ve köy esasına göre Partili üyelerin 

kaydedildiği defterdir. 

2. KARAR DEFTERĠ: Ġlgili teĢkilât kademesi yönetim kurulunun almıĢ 

oldukları kararların tarih ve sayı numarasına göre müteselsil olarak kaydedildiği 

defterdir. Kararlar, oylamaya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif olan 

üyeler muhalefet gerekçelerini yazarak imzalarlar. 
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3. KONGRE KARAR DEFTERĠ: Kongrece alınan kararlar ile kongre 

tutanaklarının özetlenerek yazıldığı defterdir. BaĢkanlık divanı üyelerince imzalanır. 

4. GELEN VE GĠDEN EVRAK DEFTERĠ: TeĢkilât kademelerine ait bütün 

yazıĢmaların tarih ve sayı numarası ile kaydedildiği defterdir. Gelen evrakın asılları ile 

giden evrakın suretleri aynı düzenle bir dosyada saklanır. 

5. GELĠR VE GĠDER DEFTERĠ: Parti adına elde edilen gelirlerin ne Ģekilde 

elde edildiği ve harcandığını, evrak tarih ve sayısı ile birlikte gösteren defterdir. 

6. DEMĠRBAġ DEFTERĠ: Partiye alınan ve sarf malzemesi niteliğinde 

olmayan dayanıklı malların kaydedildiği defterdir. Partiye emanet olarak kullanılmak 

üzere verilen eĢyalar bu deftere ayrıca kaydedilir ve iade edildiği takdirde listeden kaydı 

düĢülür. 

Partiye ait demirbaĢların eskime ve yıpranma nedeniyle kullanılmaz hâle 

gelmesi durumunda, ilgili yönetim kurulu tarafından düzenlenecek bir rapor ile kayıttan 

düĢürülmeleri sağlanır. 

Yukarıda sözü edilen defterlerin dıĢında, parti organlarınca fayda ve lüzum 

görülen baĢkaca defterler de tutulabilir. 

Malî Hükümler 

Madde -95  

Partinin gelirleri amacına aykırı olamaz. Bu gelirler; 

1. Parti üyelerinden alınan ve bir milyon lirayı geçmeyen giriĢ aidatı, 

2. Yıllık en az altı milyon ve en çok on iki milyon lira arasında değiĢen üyelik 

aidatı, 

3. TBMM' deki Partili üyelerden alınacak milletvekili aidatı, 

4. Milletvekili, belediye baĢkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi aday 

adaylarından alınacak ve tutarı Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilecek özel aidat, 
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5. Parti bayrağı, rozet,amblem vb. rumuzların satıĢ gelirleri, 

6. Parti tarafından hazırlanan dergi, kitap,broĢür vb. yayınlarının satıĢ bedelleri 

ile üye kimlik kartları için alınan gider karĢılıkları, 

7. Partice tertiplenecek eğlence geceleri, Ģölen, konser, çay toplantıları ve açık 

artırmalardan elde edilecek gelirler, 

8. Partiye ait menkul ve gayrimenkul gelirleri, 

9. Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olmak kaydıyla çeĢitli kiĢi ve kuruluĢların 

makbuz karĢılığı yaptıkları bağıĢlar, 

10. Mevzuat uyarınca Genel Bütçe'den aktarılacak devlet yardımlarından 

oluĢur. 

Parti üyesi, vermeyi taahhüt ettiği aidatın tutarını Siyasi Partiler Kanunu'na ve 

Tüzüğe uygun olmak Ģartıyla, kayıtlı bulunduğu teĢkilât kademesine yazılı olarak 

bildirmek suretiyle artırabilir. 

Aidatı tahsile yetkili teĢkilât kademesinin Yönetim Kurulu, parti üyesinin 

vermeyi kabul ettiği miktardaki aidatı ödeyemeyecek durumda olduğunu tespit eder ise, 

aidat miktarını asgari hadde indireceği gibi tamamen de kaldırabilir. 

Parti üyesinin, aidatının bir kısmını veya tamamını ödememiĢ olması, 

kongrelerde oy kullanmasını veya delege seçilmesini hiçbir Ģekilde engellemez ve 

borçlu olması partiden çıkarılmasına sebep teĢkil etmez. 

Milletvekilliği Aidatı 

Madde 96-  

Partiye mensup TBMM üyelerinin ödeyeceği milletvekili aidatının tutarı ve 

Grup ile Genel Merkez arasında ne Ģekilde dağıtılacağı Parti Meclis Grubu'nda karara 

bağlanır. Ancak, bu aidatın yıllık tutarı milletvekili maaĢının net bir aylığını geçemez. 
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TBMM'de grup kurulamaması hâlinde ödenecek aidat miktarını Merkez Yönetim 

Kurulu tespit eder. 

SatıĢ Bedelleri  

Madde 97-  

ĠĢ bu tüzüğün 95'inci maddesinin 5 ve 6'ncı bentlerinde yer alan satıĢ 

bedellerini Merkez Yönetim Kurulu tespit eder. Düzenlenecek diğer faaliyetler ile ilgili 

değer ve fiyatlar ise, Genel Merkezce yapılanlar için Genel Sekreter, il ve ilçe teĢkilâtı 

tarafından yapılanlar için ise ilgili Yönetim Kurulu marifetiyle tespit edilir. 

BağıĢlar 

Madde 98-  

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren sendikaları ile 

bunların üst kuruluĢları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler kendi özel kanunlarına 

uymak Ģartıyla Partiye maddi yardım ve bağıĢta bulunabilirler. Partiye gerçek ve tüzel 

kiĢiler tarafından aynı yıl içerisinde en fazla 2.000.000.000 (iki milyar) lira, ayni veya 

nakdi bağıĢ yapabilirler. 

Partiye yapılacak bağıĢın azami tutarı, her takvim yılı baĢından geçerli olmak 

üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilân olunan 

yeniden değerleme oranında artırılır. 

Parti, yabancı devletlerden, milletler arası kuruluĢlardan, yabancı uyruklu 

kiĢilerden ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesinde yazılı genel ve katma bütçeli 

resmi kurum ve kuruluĢlardan, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, özel kanunla ve 

özel kanuna dayanılarak kurulmuĢ bankalardan ve sermayesinin bir kısmı devlete ait 

müesseselerden hiçbir suretle ayni ve nakdi bağıĢ ve yardım alamaz. Bu kuruluĢlardan 

mal ve hakların belgesiz olarak kullanılması ve bağıĢlanması kabul edilemez. 

Gayrimenkul Alımı 

Madde 99-  
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Partinin maksadına uygun gayrimenkul alım, satım, devir ve ferahına Merkez 

Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Parti, maksadı dıĢında gayrimenkul iktisap edilemez. 

Partinin gayesi içinde olmak Ģartıyla iktisap ettiği gayrimenkullerden gelir elde 

edilebilir. 

Ticarî Faaliyet, Kredi Ve Borç Alma Yasağı 

Madde 100-  

Parti, ticari faaliyette bulunamaz. Parti adına hiçbir surette, hiçbir yerden ve 

hiçbir kimseden dolaylı ve dolaysız kredi ve borç alınamaz. Ancak, ihtiyaç duyulan 

hâllerde Siyasi Partiler Kanunu'nun 66'ncı maddesinin 1'inci ve 3'üncü fıkralarında 

gösterilenler dıĢında kalan gerçek ve tüzel kiĢilerden kredi ve ipotek karĢılığı mal satın 

alınabilir. 

Kredi Ve Borç Verme Yasağı  

Madde 101-  

Partide görevli hiçbir kiĢi ya da kurul tarafından Parti adına hiçbir gerçek ya 

da tüzel kiĢiye kredi ve borç verilemez. 

Gelir Makbuzları  

Madde 102-  

Partinin bütün gelirleri, parti adına elde edilir. 

Partinin bütün kademelerince sağlanan gelirler Merkez Yönetim Kurulunca 

bastırılacak makbuzlar karĢılığında alınır. Parti teĢkilât kademelerine gönderilecek gelir 

makbuzlarının kayıtları, sıra ve seri numaralarına göre Parti Genel Merkezi'nce tutulur. 

Parti teĢkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar, dolayısıyla mali 

sorumluluk taĢırlar. 
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Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı sıra ve seri numarası 

bulunur. Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk 

incelemeye iliĢkin kararının partiye bildiriliĢ tarihinden itibaren 5 yıldır. 

Sağlanan gelirin miktarı, sağlandığı kiĢinin adı, soyadı ve adresi ile makbuzu 

düzenleyenin adı soyadı ve imzası dip koçan ve kesilen kısımda yer alır. 

Giderlerin Yapılmasında Usul 

Madde 103-  

Partinin giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Partinin bütün giderleri parti tüzel 

kiĢiliği adına yapılır. BeĢ milyon liraya kadar yapılan harcamaların makbuz veya fatura 

ile tevsiki mecburi değildir. Ancak, bütün harcamaların Muhasebe Yönetmeliği'nde 

belirlenen yetkili kurul ve makamın kararına dayanması Ģarttır. ġu kadar ki Yetkili 

Kurulca onaylanan bütçede ön görülmüĢ olmak kaydıyla genel tarifeye bağlı giderler 

için ayrıca karar almaya gerek yoktur. 

Belge karĢılığı olmaksızın yapılabilecek harcamaların azami tutarı, her takvim 

yılı baĢından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri 

uyarınca tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Giderlere ait belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun 

süreye iliĢkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kesin hesaba iliĢkin Anayasa 

Mahkemesinin ilk inceleme kararının partiye bildirme tarihinden itibaren beĢ yıldır. Ġlçe 

teĢkilâtının gelir gider ve harcamaları azami beĢ ay içinde il yönetim kurulunca, il 

teĢkilâtının gelir gider ve harcamaları ise azami altı ay içinde Merkez Yönetim 

Kurulunca incelenir. 

Malî Sorumluluk 

Madde 104-  

Partinin Genel Merkezi'nce yapılacak giderleri, sözleĢmeleri ve giriĢilecek 

taahhütleri; Parti tüzel kiĢiliği adına, Genel Merkez'de Merkez Yönetim Kurulu, illerde 
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il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu veya bu kurullar tarafından yetkili 

kılınan kiĢilerce yapılır. Genel Merkez ile il ve ilçelerde parti tüzel kiĢiliği adına 

sözleĢme yapılması ve taahhüt altına girilmesine iliĢkin usul ve esaslar Merkez Yönetim 

Kurulunca tespit edilir. 

Bu esaslara aykırı olarak yahut Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilmediği 

veya bu kurul tarafından sonradan alınan bir kararla onaylanmadığı takdirde, Partinin 

teĢkilât kademelerinin yaptıkları sözleĢme ve giriĢtikleri yükümlülüklerden dolayı, parti 

tüzel kiĢiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; Merkez Yönetim Kurulu, Genel BaĢkan 

veya parti tüzel kiĢiliği aleyhinde takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, 

sözleĢmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kiĢi veya kiĢilere aittir. 

Bütçe Ve Kesin Hesap 

Madde 105-  

Partinin hesapları, bilânço esasına göre düzenlenir. Her takvim yılına ait bütçe 

ve kesin hesabın hazırlanması ile gelir, gider ve diğer muhasebe iĢlemlerine iliĢkin usul 

ve esaslar ayrıca düzenlenecek Muhasebe Yönetmeliği'nde belirtilir. 

Partinin Genel Merkezi ve bağlı ilçelerini de kapsamak üzere il yönetim 

kurulları ayrı ayrı her takvim yılı baĢında gelir ve gider tahminlerini içeren yıllık bir 

bütçe hazırlarlar. Ġl teĢkilâtları hazırladıkları bütçeyi ait olduğu takvim yılından önceki 

yılın ekim ayı sonuna kadar Genel Merkez'e gönderirler. Ġl ve ilçe teĢkilât kademelerine 

iliĢkin bütçeler, Genel Merkez'in bütçesi ile birleĢtirilir ve aralık ayı sonuna kadar 

Merkez Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır. 

Ġl yönetim kurulları, bağlı ilçeleri de içine almak üzere her bütçe yılını takip 

eden nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin 

hesabı hazırlayarak Genel Merkez'e gönderirler. Kesin hesap cetvelleri ilgili 

bulundukları bütçenin iç bölüm ve maddelerine uygun olarak düzenlenir. 

Her teĢkilât kademesi aynı hesap döneminde edindiği ve değeri 100 milyon 

lirayı aĢan menkul, gayrimenkul ve her türlü hakları bir liste olarak edinim tarihi ve 

finansman kaynağını belirtmek suretiyle kesin hesap cetveline ekler. 
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Ġl yönetim kurullarından gönderilenler ile Genel Merkez'e ait olan kesin hesap 

cetvelleri Merkez Yönetim Kurulunca yapılan incelenmeyi müteakip son Ģeklini alır ve 

karara bağlanır. 

Anavatan Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Madde 86- Partinin gelirleri ve kaynakları Ģunlardır: 

Parti üyelerinden alınacak 5 YTL'si giriĢ aidatı ile yıllık 1 YTL – 5 YTL 

arasındaki üyelik aidatı, 

TBMM'deki partili üyelerden alınacak milletvekili aidatı, 

Milletvekili, belediye baĢkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi 

üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidat, 

Parti bayrağı, rozeti, flaması ve benzeri rumuzların satıĢından sağlanacak 

gelirler, 

Parti yayınlarının satıĢ bedelleri, üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve 

kâğıtlarının sağlanması karĢılığında alınacak paralar, 

Parti tarafından düzenlenecek balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden 

sağlanan gelirler, 

Parti mal varlığından elde edilen gelirler, 

Mevzuat uyarınca yapılacak devlet yardımları, 

BağıĢlar. 

Parti üyesi vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını Tüzüğe uygun olmak Ģartıyla, 

kayıtlı bulunduğu teĢkilat kademesine yazı ile bildirerek artırabilir. Aidat alacak teĢkilat 

kademesi yönetim organı veya kurulu; Parti üyesinin vermeyi kabul ettiği miktarda 

aidat ödeyecek durumda olmadığını tespit ederse, aidat miktarını asgari haddine kadar 

azaltabilir. Borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememiĢ olan bir Parti 

üyesi, Partinin her kademedeki kongrelerinde delege seçilemez. Ayrıca bu nedenden 
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dolayı ilgili üye hakkında partiden çıkarma veya geçici çıkarmaya dair disiplin cezaları 

uygulanamaz. 

Partinin gelir ve giderleri takvim yılı esasıyla partinin internet sayfasında 

yayımlanır. 

Devlet yardımlarının her yıl MKYK tarafından belirlenecek bir kısmı, gençlik 

ve kadın kollarının faaliyetleri için ayrılır. 

Madde 87- Partili TBMM üyelerinin ne miktar aidat ödeyeceği ve bu suretle 

toplanan paraların ne kadarının Grup giderlerine, ne miktarının Parti merkezine 

ayrılacağı TBMM Grup kararı ile belli edilir. Ancak bu aidatın bir yıllık tutarı, 

milletvekilliği ödeneğinin net bir aylığını geçemez. TBMM'de grup kurulmaması 

halinde her milletvekilinin Parti genel merkezine ödeyeceği para, milletvekili 

ödeneğinin net bir aylık tutarının yarısını geçmemek kaydı ile MKYK‘nca tespit edilir. 

Madde 88- Tüzüğün 82 inci maddesinin d, e ve f bentlerinde belirtilen satıĢ 

bedelleri MKYK kararıyla belirlenir. 

Madde 89- Gerçek veya tüzel kiĢiler, aynı yıl içinde Partiye en fazla ikibin 

YTL ayni veya nakdi bağıĢta bulunabilir. Yapılan bağıĢın, bağıĢta bulunana veya yetkili 

temsilcisine veya vekiline ait olduğu, verilen makbuzda açıkça gösterilir. Bu nitelikte 

bir makbuza dayanılmaksızın Partiye bağıĢ kabul edilemez. Kanunun 66 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının birinci cümlesinde yazılı kurum ve kuruluĢlardan hiç bir zaman taĢınır 

veya taĢınmaz mal veya nakit yahut menkul haklar veya bu mal veya hakların bedelsiz 

olarak Partiye bırakılması istenemez. Bu kurum veya kuruluĢların bağlı oldukları kanun 

hükümleri dıĢında Partiye ayni haklar devretmeleri talep ve kabul edilemez. Yabancı 

devletlerden, uluslararası kuruluĢlardan, Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel 

kiĢilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağıĢ alınamaz. 

Madde 90- Partinin maksadına uygun gayrimenkul alım, devir ve ferağına 

MKYK yetkilidir. 

Parti, maksadı dıĢında gayrimenkul iktisap edemez. Partinin gayesi içinde 

olmak Ģartı ile iktisap ettiği gayrimenkul mallardan gelir sağlayabilir. (SPK: 68) 
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Madde 91- Parti ticari faaliyette bulunamaz, hiçbir Ģekilde hiçbir yerden ve 

hiçbir kimseden, dolaylı veya dolaysız olarak kredi veya borç alamaz. Ancak, 

ihtiyaçlarını karĢılamak amacı ile Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü 

cümlesinde ve üçüncü fıkrasında gösterilenler dıĢında kalan gerçek veya tüzel kiĢilerden 

kredi veya ipotek karĢılığı mal satın alabilir. (SPK: 67) 

Madde 92- Partinin bütün gelirleri Parti tüzel kiĢiliği adına elde edilir. 

Parti kademelerince sağlanan gelirler MKYK‘nca bastırılan makbuzlar 

karĢılığında alınır. Bastırılan ve parti teĢkilât kademelerine gönderilen gelir 

makbuzlarının seri ve sayfa numaralarına ait kayıtlar Parti genel merkezinde tutulur. 

Partinin teĢkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısı ile 

MKYK‘na karĢı mali sorumluluk taĢır. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. 

Sağlanan gelirin miktarı ile gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu 

düzenleyenin kimliği ve imzası makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. 

Makbuz dip koçanlarının saklama süresi Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme 

kararının Partiye bildirilme tarihinden itibaren beĢ yıldır. 

Madde 93- Partinin giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Partinin bütün giderleri 

Parti tüzel kiĢiliği adına yapılır. 5 YTL aĢmayan harcamaların makbuz veya fatura gibi 

bir belge ile tevsiki zorunlu değildir. Ancak bütün harcamaların yetkili kurul ve merciin, 

kararına dayanması Ģarttır. ġu kadar ki; yetkili organlarca onaylanan bütçede 

öngörülmüĢ bulunmak kaydı ile 5 YTL aĢmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı 

giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. Giderlere ait belgeleri saklama süresi, 

özel kanunlardaki daha uzun sürelere iliĢkin hükümler saklı kalmak üzere, Anayasa 

Mahkemesinin, kesin hesabın ilk inceleme kararını partiye bildirme tarihinden itibaren 

beĢ yıldır. Ġlçe yönetim kurulu azami dört ay içinde il yönetim kuruluna, il yönetim 

kurulu da azami altı ay içinde MKYK‘na gelir ve giderleri hakkında hesap vermek 

zorundadır. 
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Parti adına yapılan ve asgari ücretin on katını aĢan her türlü harcama ve 

giderler bankalar vasıtasıyla yapılmak zorundadır. 

Madde 94- Partinin genel merkezinde yapılacak giderler, sözleĢmeler ve 

giriĢilecek taahhütler parti tüzel kiĢiliği adına, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe 

yönetim kurulu adına yetkili kılınan kiĢi veya kurulca yapılır. Ġl ve ilçelerde parti tüzel 

kiĢiliği adına sözleĢme yapılmasına ve taahhüt altına girilmesine iliĢkin esaslar, 

MKYK‘nca tespit olunur. 

Bu esaslara aykırı olarak, MKYK‘nca önceden teĢkilat kademelerinin ismi 

açıkça belirtilerek, özel surette yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla 

onaylanmadığı takdirde, Partinin teĢkilat kademelerinin yaptıkları sözleĢme ve 

giriĢtikleri yükümlüklerden dolayı, Parti tüzel kiĢiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz, 

MKYK veya Genel BaĢkan veya Parti tüzel kiĢiliği aleyhine takipte bulunulamaz. Bu 

takdirde sorumluluk, sözleĢmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kiĢi veya kiĢilere 

aittir. 

Madde 95- Partinin il teĢkilatları, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere ayrı ayrı 

gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim 

yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. Bu bütçeler en geç 

ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar MKYK‘nca incelenir ve karara 

bağlanır. Partinin hesapları bilânço esasına göre düzenlenir. Parti merkezi ve bağlı 

olduğu ilçeleri de kapsamak üzere il yönetim kurulu, her bütçe yılını izleyen nisan ayı 

sonuna kadar bir evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını 

hazırlar. Ġl teĢkilatlarından gönderilen ve Parti merkezine ait olan kesin hesaplar, 

MKYK‘nca incelenirken karara bağlanır ve birleĢtirilir. 

Karara bağlanarak birleĢtirilen kesin hesap ile Parti merkez ve bağlı ilçelerini 

de kapsayan kesin hesapların onaylı birer örneği haziran ayı sonuna kadar Anayasa 

Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına verilir ve bu belgelere 

Partinin aynı hesap döneminde edindiği taĢınmaz ve değeri 100 yeni lirayı aĢan taĢınır 

malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve 
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Ģekillerini de belirten listeler eklenir. Partinin bütçe, bilanço gelir ve gider defterlerinin 

ve hesaplarının nasıl düzenleneceği yönetmelikle düzenlenir. 

Büyük Birlik Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Parti Defterleri 

Tutulacak Defter Ve Kayıtlar 

Madde 64: Yan kuruluĢlar hariç olmak üzere her kademedeki parti teĢkilatı 

aĢağıda belirtilen defterleri tutmak mecburiyetindedirler. Yan kuruluĢların tüm kayıtları 

bağlı bulundukları Genel Merkez, Ġl ya da Ġlçe TeĢkilatları‘nın ilgili defterlerinde 

tutulur. Yan kuruluĢlar kendi adlarına ikinci bir evrak kayıt defteri de tutabilirler. 

1- Üye Kayıt Defteri 

Mahalle ve köy esasına göre tutulur. Üye kayıt defterleri Genel Merkez‘ce 

hazırlanarak taĢra teĢkilatlarına verilir. 

2-  Karar Defteri  

Ġlgili organın kararlarının tarih ve numara sırası ile kaydedildiği defterdir. 

Kararlar katılanlarca imzalanır. 

3-  Evrak Kayıt Defteri  

Gelen ve giden evrakların ve bilumum yazıĢmaların tarih ve numara sırasına 

göre kaydedildiği defterdir. 

4-  Gelir ve Gider Defteri  

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı, yapılan giderlerin ne gibi iĢlere ve 

yerlere harcandığının sıra ve belgeleri ile yazıldığı defterdir. 

5-  DemirbaĢ EĢya Defteri  Parti teĢkilatının sahip olduğu demirbaĢların 

kaydedildiği defterdir. 



 152 

6-Merkez Karar Yönetim Kurulu‘nca kullanılmasına karar verilen diğer 

defterler. 

Defter Ve Kayıtlarla Ġlgili Usul Ve Esaslar  

Madde 65: Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları parti 

kademesinin bulunduğu ilgili Seçim Kurulu BaĢkanı tarafından mühürlenir ve tasdik 

edilir. 

Partiye giriĢ iĢlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği parti 

kademesinde alfabetik sıra esasına göre tasnif edilmiĢ olarak dosyalanır ve saklanır. 

Parti Genel Merkezi‘nin parti defterleri ile tutulacak kayıtlarının usul ve 

esasları ile diğer hususlar parti iç yönetmelikleriyle belirtilir.  

TeftiĢ Ve Denetim 

TeftiĢ Ve Denetim Yetkisi  

Madde 66: Merkez Karar Yönetim Kurulu bütün teĢkilatı, kademeler de 

kendilerine bağlı alt kademeleri her yönden teftiĢ ve denetim altında bulundurur. 

Merkez Karar Yönetim Kurulu, Büyük Kurultay tarafından, iller yönetimi de Merkez 

Karar Yönetim Kurulu tarafından, ayrıca her kademe kendi kurultayları tarafından 

denetime tabidir. Yan KuruluĢlar, bağlı bulundukları teĢkilatla birlikte değerlendirilir.  

 

Parti MüfettiĢleri 

Madde 67: Merkez Karar Yönetim Kurulu, parti iĢlemlerinin Kanun, Parti 

Tüzüğü ve Yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, parti iĢlerini düzene sokmak, parti 

çalıĢmalarının düzenlenmesini ve daha verimli olmasını sağlamak için kendi arasından 

veya partililer arasından müfettiĢler görevlendirebilir. Merkez Karar Yönetim Kurulu 

ihtiyaç halinde bu yetkisini Genel BaĢkan‘a devredebilir. 
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MüfettiĢ raporlarını inceleme ve değerlendirme yetkisi Merkez Karar Yönetim 

Kurulu‘na aittir.  

Demokrat Parti Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Denetim Yetkisi  

Madde 68 

Genel Ġdare Kurulu bütün teĢkilatı, kademeler de kendilerine bağlı kademeleri her yönd

en, teftiĢ ve denetim altında bulundururlar. Ayrıca her kademe kendi kongresi tarafından 

denetime tabidir.  

 Yan KuruluĢlar bağlı oldukları Temel TeĢkilat ile kendi üst kuruluĢları tarafın

dan yasa ve tüzük hükümlerinin uygulanması, birlik ve beraberliğin sağlanması, çalıĢma

ların koordine içinde yürütülmesi ve Genel Merkez‘ce tespit edilen politikaların benims

enerek uygulanması ve hedefe ulaĢılması konuları esas olmak üzere tüm hizmet ve çalıĢ

malarından dolayı denetime tabi tutulurlar. Bağlı oldukları Genel BaĢkan Yardımcılığı  

da milletvekili veya diğer görevliler marifeti ile yan kuruluĢları denetletebilirler  

 Her kademe, bağlı bulunduğu üst kademeye gelir giderleri hakkında en geç alt

ı ayda bir hesap vermekle yükümlüdür.  

Parti MüfettiĢleri  

Madde 69 

 Genel Ġdare Kurulu, parti muamelatının kanun, parti tüzük ve yönetmeliklerin

e uygunluğunu sağlamak, parti iĢlerini düzene sokmak, parti çalıĢmalarını hızlandırmak 

ve daha verimli hale getirmek, teĢkilat kurmak veya teĢkilatı denetlemek amacıyla gerek

tiği kadar parti müfettiĢi görevlendirebilir. Bölge müfettiĢlikleri kurabilir.  

 Parti müfettiĢlerinin, görev yeri veya alanları yahut bölgeleri, görev ve yetkile

rinin sınırı atanmalarıyla birlikte belirtilir.  

Parti Gelirleri  
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Madde 70 Partinin Gelirleri Ģunlardır:    

 

1)Partiye giriĢ aidatı asgari (10,00.ȤYTL.) ve üyelik yıllık aidatı asgari (50.00.ȤYTL.) 

olup azami giriĢ aidatı ve üyelik yıllık aidatı, yasada öngörülen üst limit dahilinde  yıllık 

veya aylık olarak ödenebilir.  

Partiye aidat borcunun tamamını veya bir kısmını ödemeyen parti üyesi hakkın

da partiden geçici veya kesin çıkarma cezaları uygulanamaz. Ancak yapılacak yazılı  

tebligata rağmen birikmiĢ aidat borcunun 10 gün içinde ödemeyen üyeler Büyük  

Kongreye delege seçilemezler.  

 Üyelik aidatını ödemeyen üyelerin delege seçimlerinde tüm aday yoklamaları

nda ve her kademedeki kongrelerde seçme ve seçilme hakkını kullanmaları konusunda  

karar vermeye Genel Ġdare Kurulu yetkilidir.  

 2) Milletvekili aday adaylarından alınacak özel aidat:  

 Bu aidatın miktarı ve ödeme Ģekli Siyasi Partiler Kanununun 64. Maddesinde

ki esaslar dahilinde yönetmelikle gösterilir.  

 3) Partili milletvekillerinden alınacak milletvekilliği aidatı:  

 Parti milletvekillerinin ne kadar aidat ödeyeceği ile bunun grup çalıĢmalarına 

ve Genel Merkeze ayrılacak kısmı TBMM grubunun kararı ile tespit edilir.  

 4) SatıĢ bedelleri, Genel Ġdare Kurulunca tespit edilen parti bayrağı, flaması, rozeti,  

parti yayınları ve benzerlerinin satıĢından sağlanacak gelirler ile üyelik kartları, parti  

defter, makbuz ve kağıtlarından elde edilecek gelirler.  

 5) Partice düzenlenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.  

Bu faaliyetler, Genel Ġdare Kurulu‘nun izni ile ve illerde yönetim kurullarının 

denetiminde düzenlenir.  

 6) Parti mal varlığından sağlanacak gelirler.  
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Genel Ġdare Kurulu Partinin ihtiyacı amaç ve çalıĢmaları için gerekli olan  

taĢınmazları, almaya baĢkalarına devir ve satmaya yetkilidir. Parti, amaçlarına uygun  

olarak sahip olduğu taĢınmazlardan gelir sağlayabilir. Partinin ihtiyacı ile amaç ve  

çalıĢmaları için gerekli  olanlar dıĢında gayrimenkul mal edinilemez.  

 7) Kanuna uygun olarak kabul edilecek bağıĢlar.  

 8) Üye kimlik kartlarının ve 4. benddeki benzeri eĢyanın niteliklerini belirtmeye,  

karĢılığında alınacak bağıĢ miktarını tespite, bağıĢ miktarının hangi nispetlerde Genel  

Merkeze, Temel TeĢkilata veya Yan KuruluĢlara tahsisine Genel Ġdare Kurulunca karar 

verilir.    

Gelir Makbuzları  

Madde 71 Partinin Genel Merkezi ile il ve ilçe yönetim kurulları sağladıkları  

gelirleri makbuz karĢılığında tahsil ederler. Gelir makbuzları Genel Ġdare Kurulunca  

bastırılır. Bastırılan ve teĢkilat kademelerine gönderilen makbuzların seri ve sıra numara

ları genel muhasiplikçe ayrı bir deftere kaydedilir. TeĢkilat kademeleri aldıkları ve  

kullandıkları makbuzlardan dolayı Genel Ġdare Kuruluna karĢı sorumludurlar.  

 Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında ayrı müteselsil sıra numarası  

bulunur. Makbuz dip koçanlarının saklama süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme 

kararının partiye bildirilmesinden itibaren beĢ yıldır. Sağlanan gelirin türü, miktarı,  

gelirin sağlandığı kimsenin adı soyadı ve adresi, makbuzu tanzim eden parti görevlisini

n adı soyadı, sıfatı ve imzası makbuzda ve dip koçanda açıkça gösterilir.  

 Parti Paralarının Muhafazası Ve Harcamalar  

Madde 72 Partinin paraları bankada muhafaza edilir. Acil ihtiyaçlarda  

kullanılmak üzere Genel Merkezde 25.000,00YTL büyük illerde 2.500.00 YTL.diğer  

illerde 1.500,00 YTL ve büyük ilçelerde 1.000,00 YTL diğer ilçelerde 500.00 YTL.  

avans muhasip üye nezdinde bulundurulabilir.  

 Partinin bütün harcamaları ve sözleĢmelerle giriĢilecek yükümlülükler, genel 

merkezde parti tüzel kiĢiliği, illerde Ġl Yönetim Kurulu, ilçelerde Ġlçe Yönetim Kurulu, 
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beldelerde Belde Yönetim Kurulu adına yapılır. Harcamalar ve sözleĢmelerden doğan 

sorumluluk, Genel Merkezde Genel Ġdare Kurulu adına BaĢkanlık Divanında,  

kademelerde Ġl, Ġlçe Ve Belde Yönetim Kurulu adına kademelerin baĢkanlık divanında 

olmak üzere harcama ve sözleĢmelerin ifası ilgili yönetim kurullarının kararı ile olur. 

Ancak Genel Ġdare Kurulunca onaylanmıĢ bütçede öngörülmüĢ bulunan ( 300 ,00YTL  

yi aĢmayan) harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için karar alınmasına gerek  

yoktur.  

 50,00 YTL sına kadar olan harcamaların makbuz ve fatura gibi belge ile  

tevsiki zorunlu değildir.  

 Giderlere ait belgeleri saklama süresi kesin hesabın Anayasa Mahkemesinin  

ilk inceleme kararlarının partiye tebliğinden itibaren beĢ yıldır. Özel kanunlarda  

bulunan daha uzun saklama süreleri ile ilgili hükümler saklıdır. Partinin gelir ve giderler

iyle ilgili bilgilerin yükümlülerince iki ayda bir il ve ilçe yönetim kurullarına verilmesi 

ve doğruluğunun kurullarca değerlendirilmesi zorunludur. Ġl ve ilçe TeĢkilatlarının  

banka hesaplarından, biri muhasip olmak üzere ancak yetkili iki kiĢinin imzaları ile para 

çekilebilir.  

Yasal düzenlemeler gereğince siyasi partilere seçim dönemlerinde ve her yıl y

apılan devlet yardımının yüzde yirmisinden aĢağı omamak üzere genel idare kurulunca 

belirlenecek bir kısmı, hazine yardımının yapılmasını izleyen en geç iki ay içinde teĢkila

tlara gönderilir.  

 TeĢkilatlar arasındaki paylaĢım kriterleri yönetmelikle belirlenir.  

 Yasal mevzuat dahilinde belirlenen milletvekili aday adaylarından alınan özel 

aidatın, yarısından aĢağı olmayan kısmı adaylık müracaatında bulunulan seçim çevresi  

parti teĢkilatlarına gönderilir.  

 Bütçe Ve Kesin Hesabın Hazırlanması, Onanması  

Madde 73 Partinin il teĢkilatları bağlı ilçe ve beldeleri de kapsamak üzere  

ayrı ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösterenbir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili

 takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. Bu bütçe ile
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 aynı süre içinde hazırlanacak Genel Merkez bütçesi Aralık ayı sonuna kadar Genel  

Ġdare Kurulunca incelenerek karara bağlanır. Bütçeler bilanço esasına göre düzenlenir.  

 Parti Genel Merkezi ve bağlı ilçeleri ve beldeleri de kapsamak üzere il teĢkilat

ları her bütçe yılını takip eden nisan ayının sonuna kadar bir önceki yıla ait uygulama  

sonuçlarını gösteren kesin hesapları hazırlarlar. Ġl teĢkilatlarınca gönderilen ve Parti  

Genel Merkezine ait olan kesin hesapları Genel Ġdare Kurulu inceleyerek karara bağlar 

ve birleĢtirir.  

 Parti Merkez teĢkilatının kesin hesapları Büyük Kongrede, illerin, ilçelerin ve 

beldelerin kesin hesapları kendi kongrelerinde tüzüğün ilgili hükümleri çerçevesinde  

incelenerek karara bağlanır. Kesin hesabın kongrece kabulü ile süresi biten yönetim  

kurulu ibra edilmiĢ olur.   

 Kesin Hesabın Ġlgili Mercilere Gönderilmesi  

Madde 74 Genel BaĢkan, karara bağlanarak birleĢtirilmiĢ bulunan kesin hesap 

ile parti genel merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan il teĢkilatlarının kesin hesaplarının  

onaylı birer örneğini haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Cum

huriyet BaĢsavcılığına verir.  

Yönetim Kurullarının Sorumluluğu  

Madde 75 Her yönetim kurulunun baĢkan ve üyeleri, kendi kurullarının  

harcamalarından, partinin parasının ve demirbaĢ eĢyaları ile malzemesinin  

muhafazasından ve yerine kullanılmasından kanuni sorumlulukları saklıkalmak kaydı  

ile partiye karĢı Ģahsen ve müteselsilen sorumludurlar. 

                                                     

Partinin, il, ilçe ve belde teĢkilat kademeleri tarafından parti tüzel kiĢiliği adına  

sözleĢme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine iliĢkin esaslar Genel Ġdare  

Kurulunca önceden yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla onaylanmadığı 

takdirde, partinin teĢkilat kademelerinin yaptıkları sözleĢme ve giriĢtikleri  

yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kiĢiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.  

Genel Ġdare Kurulu veya Genel BaĢkan veya parti tüzel kiĢiliği aleyhine takipte  
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bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk sözleĢmeyi yapan veya yükümlülük altına giren  

kiĢi veya kiĢilere ait olur.  

 Muhasebe Ve Mali ĠĢler Yönetmeliği  

Madde 76 Partinin bütün kademelerince, bütçe ve gelirgider cetvelleri ile kesin

hesapların nasıl hazırlanacağı, harcamaların nasıl yapılacağı, muhasebe kayıt ve defterin

in nasıl tutulacağı, sarf belgelerinin tanzim ve muhafazası sözleĢmelerin nasıl yapılacağı

gibi hususlar yönetmelikte gösterilir.  

      Genel Merkez teĢkilatının tüm gelir ve gider miktarları partinin internet  

sitesinden her yıl  ilan edilir.  

Demokratik Sol Parti Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Denetim 

 

Madde 91- Parti çalıĢmalarının ve hesaplarının denetimi için gerekli 

düzenleme, BaĢkanlık kurulunca yapılır ve denetçilerin görev ve yetkileri ile ilgili 

hususlar, "ÇalıĢma Kurulları" ve"Mali ĠĢlemler" yönetmeliklerinde yer alır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

 

DEFTERLER, YAZIM VE YAZIġMA 

 

YazıĢma Kuralları 

 

Madde 92- Gerek parti içi yazıĢmalar, gerek örgütün yasalar gereği kamu 

kuruluĢlarıyla veya yargı organlarıyla yapacağı yazıĢmalar, Genel Sekreterlikçe, 

tekdüze kurallara bağlanır ve bu kurallar "ÇalıĢma Kuralları Yönetmeliği"nde gösterilir. 

Defter ve Yazım 

Madde 93- Partinin, merkez, Ġl ve ilçe ve belde örgüt birimlerinde aĢağıdaki 

defterler ve dosyalar tutulur. 

* Üye defteri: Bu defter, mahalle ve köy, il ve ilçe esasına göre tutulur. Üyelik 

baĢvuruları, ilçe merkezlerinde ve Genel Merkez Örgüt Kurulunda tutulacak aday üye 
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yazım defterlerine yazılır. Üyelik baĢvuru belgelerinden birer örnek, ilçe ve il 

merkezlerinde ve Genel Merkez Örgüt Kurulunda, alfabetik sıraya göre tutulan 

dosyalarda saklanır. 

* Karar defteri: Parti Meclisi, BaĢkanlık Kurulu ve Genel Merkez Örgüt 

Kurulu, il ve ilçe yönetim kurulları, disiplin kurulları, TBMM grubu yönetim kurulu ve 

yerel yönetim grupları, birer karar defteri tutarlar. Kararlar, alınıĢ sırasına göre ve gün 

belirterek, deftere geçirilir ve oylamaya katılanlarca imzalanır. 

* YazıĢma defteri: Tüm örgüt birimlerinde, yazıĢmaların belgelenmesi ve 

kolayca bulunabilmesi amacıyla, yazılıĢ veya alınıĢ gününe ve sırasına göre, gönderilen 

ve alınan yazılar, gelen ve giden yazıĢma defterlerine geçirilir. Gelen yazıların asıllan 

ile. gönderilenlerin Örnekleri, gün ve sıra numaralarına gore dosyalanır. 

* Gelir-gider defteri: Partinin tüm örgüt birimlerinde birer gelir-gider defteri 

tutulur. Gelirlerin nerelerden ne zaman sağlandığı, harcamaların hangi iĢler ve yerler 

için, hangi kararlarla ve kimlere yapıldığı, sırası ile, gelir- gider defterine yazılır ve 

belgeleri, aynı sıra ile, dosyalanır. 

* DemirbaĢ defteri: Örgüt biriminde bir demirbaĢ eĢya defteri tutulur. Parti 

adına alınan veya partiye bağıĢlanan demirbaĢ eĢya, nitelikleri, ne zaman ve nasıl 

sağlandığı, bağıĢlanmıĢsa bağıĢlayanın kimliği ve alınıĢ değeri belirtilerek, gününe ve 

sırasına göre bu deftere yazılır. DemirbaĢ eĢyanın alınıĢ belgeleri, aynı sıraya göre, 

dosyasında saklanır. 

* Bütün defterlerin sayfaları ve açılıĢ tarihleri, örgüt biriminin bulunduğu 

yerdeki ilçe seçim kurulu baĢkanınca mühürlenip onaylanır. Defterler bu iĢlemden sonra 

kullanılır. Yasanın öngördüğü ve tüzüğün belirttiği zorunlu defterler dıĢında, hangi 

defterlerin, dosyaların veya kartların nasıl tutulacağı, üye yazımlarının ve baĢka 

bilgilerin, teknik olanaklardan da yararlanılarak nasıl saklanacağı ve iĢlem göreceği ve 

defterlere, dosyalara, yazım ve yazıĢmalara, tutulacak kartlara ve öteki bilgi iĢlemlerine 

iliĢkin ayrıntılı konular, " ÇalıĢma Kuralları" ve "Üyelik iĢlemleri" yönetmeliklerinde 

düzenlenir. 
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ONUNCU BÖLÜM 

MALĠ ĠġLER 

Hakça ve Düzenli Gelir Sağlama 

Madde 94- Parti çalıĢmalarını, her üyenin, manevi olduğu kadar maddi katkısı 

ile sürdürebilmek için; tüm üyelerde partinin sahibi ve sorumlusu olma bilincini 

pekiĢtirebilmek için; belirli kiĢilerin veya çevrelerin partide maddi güçleriyle ağırlık 

kazanmalarını önlemek için; sosyal adaletin ve Demokratik sol doğrultunun gereklerine 

partiye gelir sağlamada da uymak için; ve yasalara uygun olarak, partiye hakça ölçüler 

içinde sürekli yeterli gelir akıĢını güvence altına alabilmek için; tüm üyeler, kiĢisel gelir 

durumlarıyla orantılı olarak ve tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen ölçü ve biçimde, 

düzenli ödenti öderler. Bu ödentiler yaptırımlara bağlanır. Ayrıca, üye kimlik kartları ve 

bunların yenilenmesi yoluyla partiye düzenli gelir sağlanır. BağıĢ alınırken kimseye aĢın 

yük olunmaz. Bunlar dıĢındaki gelir sağlama giriĢimlerinin de demokratik sol 

doğrultuya, partinin amaçlarına ve ilkelerine uygun ve partiyi halka yabancı 

(aĢtırmayacak türde olmasına; aynı zamanda, partinin eğitim, kültür, sosyal hizmet, 

dayanıĢma ve tanıtma çalıĢmalarına katkıda bulunacak nitelik taĢımasına özen gösterilir. 

Bu amaçlarla düzenlenecek sanat, kültür ve eğlence toplantılarına katılma ücretleri, 

çalıĢan halk kesimlerinin gelir durumları göz önünde tutularak belirlenir. Bu amaçlarla 

bağıĢ veya ücret karĢılığı üyelere veya yurttaĢlara sunulacak eĢya ve yayınlar Genel 

Merkez Örgüt Kurulunun gözetimine, denetimine ve kararına bağlıdır. Hesapların nasıl 

iĢlem göreceği "Mali ĠĢlemler Yönetmeliği"nde gösterilir. Tüzük gereği olan ödentiler 

dıĢında, üyeler, kendi yörelerindeki toplu siyasal veya sosyal çalıĢmalar ve eğitim ve 

kültür çalıĢmaları için gerekli geliri, üyelerin veya yöredeki parti yandaĢlarının gelir 

durumlarına ve gönüllü katkı isteklerine göre yasa ve tüzük kurullarına uygun yoldan 

toplamaya, aralarında iĢbirliği yaparak, katkıda bulunurlar. Bu amaçla, toplanan gelirler 

ve bu gelirlerden yapılan harcamalar, aralarında dayanıĢma ve iĢbirliği kuran partililerin 

sorumlulukları altındadır. Güveni kötüye kullandıkları ve toplanan gelirleri, yasaya veya 

tüzüğe aykırı olarak veya kiĢisel amaçla kullandıkları saptananlar hakkında disiplin 

iĢlemi uygulanır. En az dokuzar, en çok 27'Ģer kiĢilik partili komĢu toplulukları, her yıl 

kendi aralarında belirleyecekleri ve ilçe yönetim kuruluna bildirecekleri üçer üyeyi, 
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kendi adlarına ödenti ve gelir toplamasına yardımcı olmakla görevlendirirler. Bu Ģekilde 

görevlendirilen üyeler; 

* Üyelik Ödentilerinin zamanında toplanarak genel merkez banka hesabına 

gecikmesiz yatırılması, üye kimlik kartlarına iĢlenmesi, üye kimlik kartlarının 

yenilenmesi için, kendilerine yetki veren üyelere yardımcı olurlar. 

* Genel Merkez banka hesabına yatırılan gelirlerin banka alındısından birer 

örneğini, ödemede bulunan üyeye ve ilgili ilçe yönetim kuruluna belirli süreler içinde 

ulaĢtırırlar. 

* Yörede gelir sağlama çalıĢmalarına katkıda bulunurlar. Gerek Partinin genel 

çalıĢmaları gerek yöresel çalıĢmalar için, toplanan gelirlerin tüzük ve yönetmelik 

kurallarına uygun olarak hesaplarının tutulmasına yardımcı olurlar; ayrıca kendileri de 

bunların hesabını tutarlar. Parti organı üyeliği niteliği taĢımaksızın, her üyeye görev 

verileceği yolundaki tüzük kuralına uygun olarak ve güven ilkesine göre üstlendikleri 

bu görevi savsakladıkları veya kötüye kullandıkları saptananlar olursa, haklarında görev 

kusuru veya güveni kötüye kullanma nedeni ile disiplin iĢlemi uygulanır. Yöresel 

çalıĢmalar için gerekli gelirleri sağlamaya belli bir yöre halkının geçim durumu yeterli 

değilse, bu bakımdan daha elveriĢli koĢullar içinde bulunan yörelerdeki partililer, o 

yöreye dayanıĢma anlayıĢı içinde katkıda bulunmaya özendirilir. Üyelerin olanaklarını 

zorlamaksızın parti gelirlerini artırma gereği duyulan yerlerde, üyeler, halka hizmet ve 

parti çalıĢmalarına katkı niteliği taĢımak koĢuluyla, kendi sorumlulukları altında, gelir 

sağlayıcı ortak giriĢimlere özendirilirler. Bu tür giriĢimlerin yöntemleri ve yasal 

kuralları konusunda eğitim programları düzenlenir ve yayınlar hazırlanır. Bu tür 

giriĢimlerin denetimine, parti organları, üyelerden istek veya uyarı geldiğinde, danıĢman 

sıfatı ile yardımcı olurlar. Bu tür giriĢimlerde ve çalıĢmalarda, programa, tüzüğe veya 

yönetmeliğe aykırı davranıldığı veya partinin doğrultusuna, saygınlığına ve 

güvenirliğine gölge düĢürüldüğü saptanırsa, parti organlarınca gerekli uyanlar yapılır ve 

gereğinde, güvenin kötüye kullanılması veya partiye zarar verici tutum ve davranıĢlar 

için öngörülen yaptırımlar ve disiplin iĢlemleri uygulanır. Ġlçe ve il yönetim kurulları, 

kendi zorunlu giderleri için gereken gelirleri, kiĢilere haksız ve dengesiz biçimde yük 

olmamak ve partiyi belirli kiĢilere bağımlı kılmamaya özen göstermek koĢuluyla, partili 
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dayanıĢması içinde toplanacak bağıĢlarla veya yasada ve tüzükte öngörülen baĢka 

giriĢimlerle ve çalıĢmalarla sağlarlar. Gelirlerin nasıl sağlanacağına, artırılacağına ve 

değerlendirileceğine, gelirlerin ve giderlerin nasıl belgeleneceğine ve kayda 

geçirileceğine iliĢkin kurallar ve ilgili baĢka konular, "Mali ĠĢlemler Yönetmeliğimde 

ayrıntılı olarak gösterilir. Gelir kaynaklarından yararlanmada ve para veya mal 

bağıĢlarının sınırları konusunda Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili hükümleri göz önünde 

tutulur. Yasaların yasakladığı kurum ve kuruluĢlardan hiçbir biçimde bağıĢ alınamaz. 

Tüm örgüt birimlerince sağlanan gelirler ve mal varlığı parti tüzel kiĢiliğine aittir. 

Merkez Katkısı ve Hazine Yardımı 

Madde 95 - Genel Merkez gelirlerinden örgüt birimlerine ve seçim 

çevrelerindeki seçim çalıĢmalarına olanaklar ölçüsünde yapılacak katkılarla, hazine 

yardımı alındığında bu yardımın nasıl değerlendirileceği BaĢkanlık Kurulu‘nca, Genel 

Merkez Örgüt Kurulu‘nun, Genel Sekreterlik ve Saymanlığın görüĢü alınarak 

kararlaĢtırılır. 

Tutumlu ÇalıĢma 

Madde 96- Parti çalıĢmalarında, bu çalıĢmalar için tutulacak veya yapılacak 

binalarda ve binaların donatımında, halkın ve üyelerin gelir durumuyla bağdaĢmayan 

giderlerden ve her türlü lüksten ve savurganlıktan kaçınılır. Partinin gelir durumunun 

yeterince ücretli görevli çalıĢtırmaya elvermediği durumlarda, Parti merkezlerindeki 

büro ve bakım çalıĢmaları, hakça düzenlenmiĢ görev bölümüne ve nöbet çizelgelerine 

göre, kurul üyelerince yerine getirilir.  

Görevlilere Katkı  

Madde 97- Merkez organlarının toplantılarına ve baĢka illerde veya yörelerde 

yapılacak toplantılara veya çalıĢmalara görevli olarak katılmaları gereken üyelerden, 

gelir durumları elveriĢli olmadığı bilinenlerin zorunlu harcamalarına, kendi yörelerinde 

sağlanan gelirlerden katkıda bulunulur. Bunun için görevliden istek gelmesi beklenmez. 

Olanaklara ve gereksinmelere göre kimlere ne kadar maddi katkıda bulunulmasının 

uygun olacağı, görevliler belli olduğunda, bağlı bulundukları sandık bölgelerindeki, köy 
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ve mahallelerdeki partililerce veya ilçe ve il yönetim kurullarınca belirlenir. KiĢisel 

gelir durumlarının yeterli düzeye geldiği gözlenirse bu katkı sürdürülemez. 

Gelir Sağlama ĠĢlemlerine iliĢkin Kurallar 

Madde 98- Gelirler Saymanlıkça dip koçanlı veya kopyalı olarak bastırılan ve 

Genel Merkez Örgüt Kurulunca örgüt birimlerine gönderilen alındılar karĢılığında 

toplanır. Gönderilen alındıların seri ve sıra numaralarına ait kayıtlar genel merkezde 

tutulur. Örgüt birimleri, kendilerine gönderilen gelir alındıları nedeniyle, Genel Merkez 

Örgüt Kuruluna ve Genel Saymanlığa karĢı, ayrıca mali sorumluluk taĢır. Gelir 

alındılarında, sağlanan gelirin türü ve tutarı, kimden veya nereden sağlandığı, alındıyı 

kimin düzenlediği, ad, soyadı ve adres belirtilerek, alındıda ve dip koçanında veya 

kopyasında gösterilir. Alındılarla bunların dip koçanlarında veya kopyalarında aynı sıra 

numarası bulunur. Alındı dip koçanları veya kopyaları, Anayasa Mahkemesi'nin ilk 

inceleme kararının bildirim gününden baĢlayarak beĢ yıl süre ile saklanır. 

TaĢınmaz Mal Edinme 

Madde 99- Parti, genel merkez ve örgüt birimleri binaları ile amaç ve 

çalıĢmaları için gerekli olanlardan baĢka taĢınmaz mal edinemez. Amaçları içinde 

olmak koĢulu ile sahip olduğu taĢınmaz mallardan yasal kurallar içinde gelir 

sağlayabilir. 

Giderlere ĠliĢkin ĠĢlem ve Kurallar 

Madde 100- Partinin tüm giderleri parti tüzel kiĢiliği adına yapılır. Yetkili 

kurulun kararı olmadan harcama yapılamaz. Ancak bütçede öngörülmüĢ olan ve 

yönetmelikle gösterilecek sının geçmeyen harcamalarla genel tarifelere bağlı 

harcamalar, kurul kararına gerek olmadan yapılabilir. Giderlere iliĢkin belgeler, 

yasalarda öngörülen daha uzun sürelerin saklı olması koĢuluyla, Anayasa 

Mahkemesi‘nin ilk inceleme kararının bildirim gününden baĢlayarak beĢ yıl süre ile 

saklanır. Her örgüt birimi, bağlı bulunduğu üst yönetim birimine, gelir ve giderleri 

hakkın da, altı ayda bir hesap vermekle yükümlüdür.  

Sorumluluk 
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Madde 101- Yapılacak harcamalarla sözleĢmeler ve üstlenilecek 

yükümlülükler, gene! merkezde parti tüzel kiĢiliği adına, illerde il yönetim kurulu, 

Ġlçelerde de ilçe yönetim kurulu adına, yetkili ve görevli üye ve kurul tarafından yerine 

getirilir. Ġlçe ve il yönetim kurullarının, parti tüzel kiĢiliği adına sözleĢme yapması ve 

yükümlülük üstlenmesi Genel Sekreterliğin önceden yazılı yetki vermesine ve sonradan 

bir kararla onaylamasına bağlıdır. Bunun dıĢındaki sözleĢmelerden ve 

yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kiĢiliği sorumlu tutulamaz; genel baĢkana, genel 

sekretere, genel saymana, BaĢkanlık Kurulurla, Genel Merkez Örgüt Kuruluna veya 

parti tüzel kiĢiliğine karĢı kovuĢturma yapılamayacağından, bu gibi durumlarda 

sorumluluk sözleĢmeyi yapan ve yükümlülük altına giren kiĢiye ve kiĢilere düĢer. 

Tüzük ve Mali ĠĢlemler Yönetmeliği hükümlerine aykırı yükümlülük altına giren ya da 

gerçeğe aykırı sarf belgelerini düzenleyenler ve kullananlar hakkında Ģahsi sorumluluk 

yoluna gidilir ve bedelleri sorumlularından tahsil edilir. 

Borç Verme Yasağı 

Madde 102- Parti, üyelerine ve herhangi bir gerçek veya tüzel kiĢiliğe borç 

veremez. Belirli görevler için belirli kurallar ve ölçütler içinde verilen avanslar bunun 

dıĢındadır, borç sayılmaz. Ancak avansların süresi içinde belgelenerek kapatılması 

zorunludur. 

Bütçe ve Kesin Hesap 

Madde 103- Ġl yönetim kurulları, kendilerine bağlı ilçeleri de kapsamak üzere 

gelir ve gider beklentilerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeler hazırlarlar ve her yılın 

Ekim ayı sonuna kadar Saymanlığa gönderirler. Bu bütçelerle aynı süre Ġçinde Genel 

Merkez bütçesi de Saymanlıkça hazırlanır ve en geç Aralık ayı sonuna kadar Parti 

Meclisince incelenerek karara bağlanır. Parti hesaplan bilanço esasına göre düzenlenir. 

Bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, gerek Genel Saymanlık, gerek ilçeleri de 

kapsamak üzere il yönetim kurulları, bir önceki yılın uygulama sonuçlarını gösteren 

kesin hesaplarını hazırlarlar. Ġl yönetim kurullarından gönderilenlerle Saymanlığın Parti 

Meclisince karara bağlanmıĢ kesin hesapları Parti meclisince birleĢtirilir. Bu 

birleĢtirilmiĢ kesin hesapların onaylı bir örneği, genel baĢkanlıkça, Haziran ayı sonuna 



 165 

kadar, Anayasa Mahkemesi‘ne ve bilgi için, Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘na verilir. Bu 

belgelere, partinin aynı hesap döneminde edindiği taĢınmaz ve değeri yüz milyar lirayı 

aĢan taĢınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim 

tarihlerini ve Ģekillerini de belirten listeleri eklenir. 

Yönetmelik 

Madde 104- Bütçelerin, bilançoların, gelir, gider cetvellerinin ve kesin 

hesapların nasıl düzenleneceği; Parti tüzel kiĢiliği adına sözleĢme yapılmasına ve 

yükümlülük altına girilmesine iliĢkin konular; gelir-gider defterlerinin nasıl tutulacağı; 

gerek genel saymanın gerek il ve ilçe saymanlarının ve gelir toplama konusunda örgüt 

birimlerinin yardımcı olacak üyelerin görevleri, yetkilen ve sorumlulukları, " Mali 

ĠĢlemler Yönetmeliği"nde gösterilir. 

Halkın YükseliĢi Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Gelirler 

Madde 121-Partinin gelir kaynakları Ģunlardır; 

1.GiriĢ ve Üyelik Aidatı 

GiriĢ aidatı, asgari 1 TL, azami 2.000 TL'dir. Üyeliğe giriĢte bir kez ödenir. 

Üyelik aidatı ise yıllık asgarî 12 TL, azamî 2.000 TL olup aylık veya yıllık olarak 

ödenir. GiriĢ ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak kanunî sınırlar 

içinde olmak kaydıyla, her yıl tüketici fiyat artıĢ oranı kadar artırılarak uygulama 

yapmaya MYK yetkilidir. 

Üye adayı, giriĢ beyannamesini imzalarken, yukarıdaki limitler arasında ne 

kadar aidat ödemeyi taahhüt ettiğini belirtir.  

2.Milletvekilliği Aidatı  

Partili milletvekillerinin ödeyeceği aidattır. Bu aidatın miktarı ile ne kadarının 

grup giderlerine, ne kadarının parti genel merkezine ayrılacağına TBMM Parti 
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Grubu'nca karar verilir. Ancak bu aidatın yıllık miktarı, milletvekili ödeneğinin net bir 

aylık tutarını aĢamaz. 

Parti grubu olmaması halinde aidat miktarı, Merkez Yönetim Kurulu'nca 

kararlaĢtırılır. Ancak bunun yıllık miktarı, milletvekillerine ödenen aylık net ödenek 

tutarının yarısını aĢamaz. 

3.Tanıtıcı Unsur ve Yayınların SatıĢından Sağlanacak Gelirler 

SatıĢ fiyatları yasa gereği Merkez Yönetim Kurulu'nca belirlenecek olan parti 

bayrağı, rozeti, flaması ve benzeri rumuz ve unsurların satıĢları ile parti yayınları, üye 

kimlik kartları, parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karĢılığında elde 

edilecek gelirlerdir. 

4.Etkinliklerden Sağlanacak Gelirler  

Genel merkezin oluru ile parti kademe organları tarafından düzenlenecek 

sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirlerdir.  

5.Aday Adaylarından Alınacak Özel Aidat  

Milletvekili, Belediye BaĢkanlığı, Belediye Meclisi Üyeliği ve Ġl Genel 

Meclisi Üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidattır. Bu aidatın miktarı, yasadaki 

sınırlar içinde Merkez Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır. 

6.Mal Varlığından Elde Edilecek Gelirler 

Merkez Yönetim Kurulu, amaç ve çalıĢmalar için gerekli olan taĢınmazları 

satın almaya, maliki olduğu taĢınır ve taĢınmaz mal varlığını satmaya, kiralamaya, her 

çeĢit takyit yaptırmaya mezun ve yetkilidir. Bu faaliyetlerden elde edilecek gelirler, 

parti gelirleridir. 

7. BağıĢlar  

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 66. maddesi hükümlerine uygun olarak 

yapılacak bağıĢlar. 



 167 

8. Hazine Yardımları 

Partiye, devlet hazinesince yapılacak yardımlardır. Hazine yardımının en az 

%30'u, il ve ilçe teĢkilatlarına gönderilir. 

Gelirlerin Sağlanması  

Madde 122-Partinin bütün gelirleri, parti tüzel kiĢiliği adına yapılır ve kabul 

edilir.  

Partinin Genel Merkezi ile bütün teĢkilat kademe organlarınca kabul ve tahsil 

edilecek gelirler, Merkez Yönetim Kurulu‘nca bastırılan, seri ve sıra numaraları belli 

olan makbuz karĢılığı sağlanır. Bastırılan bütün tahsilât makbuzları ile alt kademe 

organlarına gönderilecek tahsilat makbuzlarının seri ve sıra numaraları, genel 

Saymanlıkça bir deftere yazılarak takip edilir. 

TeĢkilat kademeleri, aldıkları ve kullandıkları makbuzlar nedeniyle Merkez 

Yönetim Kurulu'na karĢı malî sorumluluk taĢırlar. 

Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve 

adresi, makbuzu düzenleyeninin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuz ile dip koçan veya 

kopyasında yer alır. 

Makbuzların asıl kısımlarıyla kopyalarında ve dip koçanlarında aynı seri ve 

sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçan veya kopyalarını saklama süresi, Anayasa 

Mahkemesi'nin ilk inceleme kararının partiye bildirim tarihinden itibaren beĢ yıldır. 

Harcamalar 

Madde 123- Partinin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. Partinin bütün 

giderleri parti tüzel kiĢiliği adına yapılır. 

Siyasi Partiler Kanunu'nun 70. maddesinde yazılı miktarı aĢan bütün 

harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsiki gereklidir. Harcamalar, gideri 

yapan kademeye göre yetkili organın kararıyla yapılır. Acil hallerin gerekli kıldığı 

harcamanın parti muhasebesine girebilmesi için, yetkili organ kararı ile olura 
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bağlanması gerekir. Ancak yetkili organca onaylanmıĢ ve teĢkilat kademe bütçesinde 

bulunması Ģartıyla mevzuatta belirtilen miktarı geçmeyen harcamalar ile genel tarifeye 

bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. 

Parti kademe teĢkilatları, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri 

hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar. 

Harcamalarda Sorumluluk  

Madde 124-Elde edilen gelirlerin, demirbaĢ eĢya ve malzemelerin muhafazası 

ile yapılacak harcamalar, sözleĢmeler ve giriĢilecek yükümlülükler; genel merkezde 

parti tüzel kiĢiliği adına, Genel BaĢkan ve Genel Sayman birlikte, illerde Ġl Yönetim 

Kurulu, ilçelerde Ġlçe Yönetim Kurulu, beldelerde Belde Yönetim Kurulu adına bu 

tüzükte yetkili kılınmıĢ veya adına iĢ yapılan organca yetkilendirilmiĢ kiĢi yahut kurulca 

sağlanır ve yapılır. 

Parti alt kademe yönetim organları, üst kademe ve genel merkeze karĢı 

muhafaza ve harcamadan ötürü Ģahsen ve müteselsilen sorumludurlar. 

Parti tüzel kiĢiliği adına sözleĢme yapılmasına ve yükümlülük altına 

girilmesine iliĢkin usul ve esaslar, Merkez Yönetim Kurulu'nca tespit edilir. Alt kademe 

organlarının, bu esaslara aykırı olarak veya Merkez Yönetim Kurulu'nun yazılı olur ile 

onaylamadığı sözleĢmeleri ile giriĢtikleri yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kiĢiliği 

hiçbir surette sorumlu tutulamaz; Merkez Yönetim Kurulu veya Genel BaĢkan yahut 

parti tüzel kiĢiliği aleyhine sorumluluk yollarına baĢvurulamaz.  

Yetkilendirilmeksizin veya oluru sağlanmamıĢ iĢlem ve eylemlerden doğan 

sorumluluk, sözleĢme veya yükümlülük getiren iĢlem altında imzası olan kiĢi veya 

kiĢilere aittir. 

Bütçe ve Kesin Hesap 

Madde 125-Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir. 
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Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması: Her il kademe yönetimi, bağlı ilçeleri 

de kapsayacak Ģekilde gelir tahminleri ile gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe 

hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderir. 

Ġllerden gelen bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi, en geç 

ilgili takvim yılından önceki aralık ayı sonuna kadar Merkez Yönetim Kurulu tarafından 

incelenir ve karara bağlanır. Yapılan bu iĢlemin bütünü, partinin yıllık tahmini bütçesini 

oluĢturur. 

Kesin hesabın Hazırlanması ve Onaylanması: Her il kademe yönetimi, bağlı 

ilçeleri de kapsayacak Ģekilde bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki 

yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabını hazırlar ve genel merkeze 

gönderir. Genel merkez de aynı sürede kesin hesabını hazırlar ve illerden gelenlerle 

birlikte, incelenip birleĢtirilerek karara bağlanmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu'na 

sunar. Bu iĢlemlerin tamamı, partinin kesin hesabını oluĢturur. 

Kesin Hesabın Bildirimi: Parti Genel Merkezi, Merkez Yönetim Kurulu 

tarafından incelenerek birleĢtirilen ve karara bağlanan partinin kesin hesabı ile her ile ait 

kesin hesap evrak örneğinin onaylı birer suretini, haziran ayı sonuna kadar Anayasa 

Mahkemesi'ne verir ve bir örneğini ise bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı'na gönderir. 

TeftiĢ ve Denetimin Amacı 

Madde 126-Her derecedeki parti alt kademeleri ile yan ve yardımcı kuruluĢ 

organ ve üyelerinin, parti adına yaptıkları tüm eylem ve iĢlemlerinin kanun, parti tüzüğü 

ve yönetmelikleri ile kademe kongreleri ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına 

uygunluğunun tespiti ile teĢkilatı daha aktif hale getirmek, alınması gereken tedbirleri 

ve yapılması gereken çalıĢmaları yerinde belirlemek amacıyla yapılacak faaliyetlerin 

bütünü, teftiĢ ve denetimin konusu ve amacıdır.  

 

Denetim Yetkisi ve Görevi 

Madde 127-Her kademenin birinci ve en yetkili teftiĢ ve denetim mercii, ilgili 

kademenin Kongre Genel Kurulu‘dur. Merkez Yönetim Kurulu, yan kuruluĢlarıyla 
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birlikte partinin bütün teĢkilatını doğrudan veya görevlendireceği elemanlar aracılığıyla; 

kademe organları da kendilerine bağlı alt kademe organları ile kademesindeki parti yan 

kuruluĢlarını, yan kuruluĢ merkez teĢkilatları ise, kendisine bağlı bütün alt kademe 

kuruluĢlarını, parti tüzüğü ile partinin amaç ve ilkelerine uygunluk açısından teftiĢ ve 

denetimle yetkili ve görevlidirler. 

TeftiĢ ve denetimle görevlendirilecek olanlar ile teftiĢ ve denetimin yöntem ve 

esasları, MYK'ca belirlenir. 

Parti Defterleri  

Madde 128-Üye Kayıt Defteri, sadece ilçelerde olmak üzere, Parti teĢkilat 

kademelerinin yönetim organları tarafından aĢağıda yazılı defterlerin tutulması 

zorunludur: 

a) Üye Kayıt Defteri. 

b) Karar Defteri. 

c) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri. 

d) Gelir ve Gider Defteri. 

e) DemirbaĢ EĢya Defteri. 

Defterlerin sayfaları ile kaç sayfadan ibaret oldukları, teĢkilat kademesinin 

bulunduğu yer Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı tarafından mühürlenerek onaylanır. 

Yasa gereği tutulması zorunlu defterler dıĢında kalan ve Parti organ ve 

kurullarınca tutulmasında yarar görülen defterler ile Ailelerle DayanıĢma ve Gençlik 

Kolları‘nın tüzükte yazılı olanlar dıĢında tutacakları defterler yönetmelikte gösterilir. 

1.Üye Kayıt Defteri 

Her ilçe yönetimince, ilçeye bağlı mahalle ve köy sayısı kadar, Genel Merkez 

tarafından hazırlanan Üye Kayıt Defterleri tutulur. Üyelerin, mahalle ve köy esasına 

göre kayıt sıra numarası verilerek üye defterlerine yazımları yapılır.  
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Üye giriĢ beyannameleri üç nüsha düzenlenir ve üzerine üye defterinde yer 

alan kayıt sıra numarası yazılır. Üye giriĢ beyannamesinin asıl nüshası, ilçede bu iĢe 

ayrılmıĢ dosyada korunur. Ġki kopyası ise aynı Ģekilde muhafaza edilmek ve Genel 

Merkeze gönderilmek üzere Ġl BaĢkanlığı‘na gönderilir. Mevzuatın izni oranında 

bilgisayar programından yararlanılır. 

2.Karar Defteri 

Ġlgili organ veya kurul kararlarının, tarih ve sıra numarasına göre yazıldığı 

defterdir. Kararlar, toplantıya iĢtirak edenler tarafından imzalanır. Muhalif olan üye 

muhalefetini yazarak imza eder. Ġstek halinde karar örneği kendisine verilir. 

Kongre tarafından alınan kararları içeren kongre tutanak özetleri, karar 

defterine geçirilir. Bu karar ve özetler, kongre divanı tarafından imzalanır. 

3.Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri 

Kademeye gelen ve giden evrakların, tarih ve numara sırası ile kayıtlarının 

yapıldığı defterlerdir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri, kayıt numara ve 

tarihleri Ģerh düĢülerek dosyalarda saklanır. 

4.Gelir ve Gider Defteri  

Parti adına elde edilen gelirin, alınıĢ nedeninin ve harcamaların belgelendiği 

defterdir. 

5. DemirbaĢ EĢya Defteri 

Parti adına alınan veya partiye bağıĢlanan demirbaĢ eĢyalar, taĢıt araçları ve 

taĢınmaz malların, ilgili belgeleri de belirtilerek tarih sırasına göre yazıldığı defterdir. 

Bürolar ve Merkezler 

Madde 129-Parti Genel Merkezi‘nde yapılacak düzenleme ve faaliyetler gibi 

her konu ve alanda profesyonelce çalıĢacak hukuk bürosu, basın bürosu, seçim bürosu 

gibi hizmet ve faaliyetin gerekli kıldığı bürolar veya merkezler oluĢturulur. 
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Ayrıca Genel Sekreter‘e bağlı Bilgi ĠĢlem Merkezi ile toplumsal hayatın bütün 

alanlarında çalıĢmalar yapmak üzere Genel BaĢkan'a bağlı AraĢtırma GeliĢtirme-

Merkezi (AR-GE) oluĢturulur.  

Bu büro ve merkezler için gerekli kadrolar, MYK‘ca belirlenir. 

Benzeri büro ve merkezler, Ġl ve Ġlçe Yönetim Kurulu kararıyla alt 

kademelerde de oluĢturulabilir. 

ĠĢçi Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

Gelirler 

Parti, gelirlerini Siyasî Partiler Kanunu‘ndaki hükümler çerçevesinde sağlar. 

Parti‘nin muhasebesi ve diğer malî iĢlemleri, Genel Merkez, il ve ilçe kademelerinde 

yürütülür. Parti‘nin belde örgütlerinde, temsilciliklerinde, kollarında ve yan 

kuruluĢlarında resmî defter tutulmaz. Buralara ait gelir gider iĢlemleri, ilçe, il veya 

Genel Merkez muhasebesi içinde gösterilir. 

Parti örgütleri, bağlı bulundukları organa gelir ve giderleri hakkında üç ayda 

bir hesap verirler. Bu denetimin, bütçelerin, bilançoların, gelir ve gider cetvellerinin ve 

kesin hesapların düzenlenmesi usulü, Merkez Karar Kurulu‘nda kabul edilen Hesap ve 

Muhasebe Yönetmeliği‘nde gösterilir. 

Merkez Denetim Kurulu 

Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu‘nun kendi içinden seçtiği yedi 

üyeden oluĢur. Merkez Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 

Merkez Denetim Kurulu BaĢkanı‘nı seçer.  

Merkez Denetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu adına bütün parti çalıĢmalarını 

ve hesaplarını denetler ve Merkez Karar Kurulu‘na karĢı sorumludur. 

Özgürlük ve DayanıĢma Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 
 

Madde 43: MALĠ HÜKÜMLER 

Partinin gelirleri, parti bayrağı, flaması, rozeti, yayınları ve rumuzlarının satıĢından 
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sağlanacak gelirleri, partice tertip edilen balo, eğlence, tiyatro, film gösterisi, konser ve 

yemeklerinden sağlanacak gelirler ve SPY‗da belirtilen diğer kaynaklardır. Partiye üye 

olan her kiĢiden en az 5 YTL (BeĢ Yeni Türk Lirası), en çok 50 YTL (Elli Yeni Türk 

Lirası) giriĢ aidatı alınır. GiriĢ aidatı Genel Merkez‗e aktarılır.  

Parti üye aidatlarının aylık tutarı en az 5 YTL (BeĢ Yeni Türk Lirası) yada 

üyenin beyan ettiği aylık gelirinin %2‗si olup, üst sınırı SPY‗nin belirlemiĢ olduğu üst 

sınırı aĢamaz. Bu miktar üye tarafından belirlenir ya da değiĢtirilir. 

Genel ve yerel seçimlerde adaylık için baĢvuru ödentisi PM tarafından 

belirlenir. 

Partinin bütçesi, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesaplarının 

nasıl düzenleneceği ve gelirlerin sağlanması ile giderlerin yapılmasına iliĢkin usuller 

SPY‗nin ilgili hükümleri ve tüzük doğrultusunda hazırlanacak mali iĢler yönetmeliği ile 

gösterilir.  

Partinin her türlü gelir ve gideri SPY hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde 

belgelendirilir ve muhasebeleĢtirilir. Partinin bütün organları görev alanlarındaki mali 

iĢlemlerin belgelendirilmesi ve muhasebeleĢtirilmesinden birinci derecede sorumludur. 

Madde 44: GĠDERLERDE SORUMLULUK VE YETKĠ 

Partinin giderleri ve giriĢeceği yükümlülükler, Genel Merkez‗de parti tüzel kiĢiliği, 

illerde il, ilçelerde ilçe örgütü adına yapılır. 

Yükümlülüklere giriĢmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak 

üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konuda temsil yetkisi vermek için merkezde 

Genel BaĢkan veya Genel BaĢkan Yardımcıları‗ndan biri ile Sayman‗ın, il ve ilçelerde 

baĢkan ve sayman üyenin, baĢkan bulunmadığında sekreter ile sayman üyenin 

imzalarının bulunması zorunludur. 

Madde 45: TUTULACAK DEFTERLER 

Her kademedeki parti organları, SPY‗nda gösterilen defter ve kayıtları tutmak 

zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dıĢında, hangi kurulların hangi 
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defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanılacağı yönetmelikte ayrıntılı 

olarak düzenlenir. 

Sosyal Demokrat Halk Partisi Tüzüğünde Yer Alan Düzenlemeler 

 

MALĠ HÜKÜMLER 

Madde 70- SHP'de, diğer parti faaliyetleri gibi mali iĢler de tüm üyelerin ve 

kamuoyunun izlemesine ve değerlendirmesine açıktır. 

Bu amaçla, partinin Web Sitesinde açılacak bir dosyada, üç ayda bir yenilenecek 

verilerle partinin gelirleri ve giderleri izlenebilir. 

Partinin gelir kaynakları Ģunlardır: 

a) Parti üyelerinden alınan giriĢ ve üyelik ödentileri 

b) Partili milletvekillerinden alınacak ödentiler 

c) Adaylık için baĢvuranlardan alınacak özel ödentiler 

d) Parti Bayrağı, rozet ve benzeri satıĢlardan sağlanacak gelirler 

e) Parti yayınlarından sağlanacak gelirler 

f) Üye Kimlik kartı, Parti defteri ve makbuzlar gibi basılı evrakın satıĢından elde 

edilecek gelirler. 

g) Partice düzenlenecek Balo, Eğlence, Kültür ve Sanat etkinlikleri gibi gösteri 

çalıĢmalarından elde edilecek gelirler. 

h) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler. 

i) Devlet yardımı ve Siyasi Partiler yasasının 110. Maddesi uyarınca partiye intikal 

edecek mallar, doğmuĢ ve doğacak hak ve alacaklar. 

j) Partili Belediye baĢkanları ile belediye ve il genel meclisleri üyelerinin grup 

ödentileri 

k) Gerçek ve Tüzel kiĢilerce Partiye yapılacak ayni ve nakti bağıĢlar. 

Parti mal varlığından elde edilecek gelirler dıĢında parti gelirlerinden, vergi, 

resim ve harç ödenmez. 

Yukarıda yazılı gelirler Partinin hangi birimince ve kimin eliyle sağlanmıĢ 

olursa olsun parti tüzel kiĢiliğine aittir. 
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Gelirler, Merkez Yürütme Kurulunca bastırılacak ve seri numaraları genel 

merkezde kayıtlı dipkoçanlı makbuzlar karĢılığında alınır. Parti örgütü, aldığı ve 

kullandığı makbuzlar dolayısıyla Merkez Yürütme Kuruluna karĢı sorumludur. 

Partice; üyelere, gerçek ve tüzel kiĢilere hiçbir Ģekilde borç verilemez. 

Partinin mali iĢleri ve bu tüzükte söz edilmeyen diğer hususlar,  Parti Hesap 

ĠĢleri Yönetmeliği ile belirlenir. 
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EK 3:   DSP GENEL MERKEZĠ 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT 

MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 

 

 

  

 

 

 



 177 

 
 

 

 

 

 

  

 



 178 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 180 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 181 

 
 

 

 

 

  



 182 

 
 

 

  



 183 

 
 



 184 

 
 

 



 185 

 



 186 

 
 

 

 



 187 

 
 

 

 



 188 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 189 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 190 

 


