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Partililere Mesaj

Sevgili partili arkadaşlarım,
Üçüncü yılımızı tamamlayıp dördüncüsünü sürdürdüğümüz şu günlerde arka-

ya dönüp baktığımız zaman, Partimizin büyük yol aldığını görüyoruz. Küçük bir 
düğün salonunda yapılan ilk toplantıdan onbinlere tırmanan Spor ve Sergi Sarayı 
toplantılarına, açık hava mitinglerine geldik. İki seçim kampanyasıyla “MC’ye Ha-
yır!” ve “NATO’ya Hayır!” kampanyalarını başarıyla yürüttük. Dolaylı ve dolaysız 
dört yayını sürdürüyoruz. Bundan sonra gündemimize daha ileri hedefler girecek. 
Yaz aylarında bugüne kadarki örgütlerimize ek olarak yeni il ve ilçelerde örgüt-
lenmeye girişecek, Partimizi yurt yüzeyinde genişleteceğiz. Varolan örgütlerimizde 
yeni üye kazanmaya hız vereceğiz.

Arkadaşlarım! Bu sağlıklı, güçlü gelişmenin bir de mali yanı var. Kampanyalar, 
toplantılar, mitinglerin maliyeti çok yüksek. Geçen yılki Haziran seçimleri kampan-
yasının maliyeti bir milyon TL’nı çok aştı. Partililer cömert bağışlarda bulunma-
nın ve başkalarından toplamanın yanı sıra, giriştikleri masrafları kendi ceplerinden 
ödeyerek de büyük katkıda bulundular. Aralık seçimlerinde aynı durum tekrarlan-
dı. Diğer politik kampanyaların ve toplantılarımızın faturaları da yüksek oldu.

Bu ağır masraflar hem Genel Merkez’in, hem de il ve ilçelerin kaynaklarını zorla-
dı. İlçe ve iller üst kademeye göndermekle yükümlü oldukları yüzde elli gelir payla-
rını, doğrudan ve dolaylı, süreli ve süresiz yayınların bedellerini ödeyemez oldular. 
Kampanyalar ve toplantılar kısa fasılalarla birbirini izleyince ödeyememe durumu 
sürdü gitti ve borçlar yığıldıkça yığıldı. Öyle ki, bugün Genel Merkez planladığı ve 
görevi olan işlerin para karşılığını bulmakta büyük sıkıntılar içindedir ve bu durum 
sürerse, öngörülen ve tezgâh[taki] bazı işleri ister istemez gündemden çıkarmak zo-
runda kalacağız.

Bu yükümlülükleri karşılamak üzere Genel Merkez olarak yeni bir bağış kam-
panyası açmak istemedik. Çünkü, gerekli para tutarlarının bulunması zorunluluğu 
kaçınılmaz olmakla beraber, gerekli paranın, parti mekanizmasının tüzükçe öngö-
rülen kanallardan ve bunların normal işlemesi sonucu elde edilmesi de aynı derece-
de önemli bir noktadır. Alt kademelerden üst kademelere doğru gelir paylarının ve 
satın alınan yayınların bedellerinin ödenmesi ve bu ödemelerin düzenli bir işlerlik 
kazanması parti örgütlerinin bütünüyle rayına sağlam oturmasını ve normal işle-
mesini sağlamak bakımından son derece önemlidir.

Bu nedenle, sevgili partili arkadaşlarım; üyesi olduğunuz ilçe ve ilin mali duru-
muyla yakından ilgileneceğinize; il ve ilçenin borçları varsa onların ödenmesi, yok-
sa, propaganda, eğitim ve örgütlenme çalışmalarının geliştirilebilmesi için, ilçe ve 
ilin mali kaynaklarına, aidatınızı artırarak, olanaklarınız ölçüsünde bağış yaparak, 
başkalarından bağış toplayarak katkıda bulunacağınıza inanıyorum. Ayrıca, ilçe ve 
illerde birikmiş süreli ve süresiz yayınları tezelden satmak, abone kaydetmek de ya-
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pılacak işler arasındadır. Örgütlerimizi borçtan kurtaralım, yayınlarımızın parasal 
karşılığını verelim, mali tıkanıklıkları gidererek partimizin çalışma yollarını aça-
lım.

Bugüne kadar bunca zor işi büyük özveriyle başardık. Şimdi bu işi de gönüllü bir 
atılımla başaracağımızdan eminim.

Hepinize en iyi dilek ve sevgilerimle,

Behice Boran
Genel Başkan
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