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Siyasi Ahlak Yasası ile siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaşla siyasetçi arasındaki 
güven yeniden  inşa edilecektir.

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi
(Temmuz 2020/Ankara)
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Onuncu sayı ile merhaba…
İkinci Yüzyıl Dergisi 10. Sayıya ulaştı. İkinci Yüzyıl Dergisi  olarak 10 sayıdır, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2020 Kurultayı sonrası yayınladığı ve en önemli si-
yasi belgeleri arasında yer alan “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin ana baş-
lıklarını okuyucuyla buluşturuyoruz. Bu konuda hem ana konu ile ilgili CHP’nin 
yazılı belgelerinde yer alan ilgili bölümleri, hem de asıl olarak konunun siyasi ve 
akademik çevrelerde nasıl ele alındığını yayınlıyoruz. 

Seçimlere kısa bir süre kala bu sayımızda AKP iktidarı tarafından Türkiye siya-
setinin en önemli sorunlarından biri haline gelen ve  İkinci Yüzyıla Çağrı Beyan-
namesi’nin beşinci maddesinde yer alan “Siyasi Ahlak Yasası” başlığını masa-
ya yatırdık.

Ana konuyu, Selin Sayek Böke “İkinci Yüzyılda Temiz Para Kara Parayı Ko-
vacak”, Engin Özkoç “Chp’nin Önceliği Siyasi Ahlak Yasasını Meclis’ten Ge-
çirmektir”, Uğur Gürses “İkinci Yüzyıla Yeni Bir Yol Haritası”, Diğdem Soyaltın 
Colella “Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele ve Avrupa Birliği Adaylık Süreci: Ney-
di, Ne Oldu?”, Ali Mahir Başarır “Türkiye’de Çeteleşme”, Hacer Foggo “Suça 
Sürüklenen, Sürekli ve Yoksul Çocuklar”, Enis Berberoğlu “Susurluk Sadece 
Kod Adıydı”, Emin Dedeoğlu “Lobicilik ve Yolsuzlukla Mücadele”, İvme Hareketi 
“Yolsuzluk Rejiminin Yapısal Sorunları”, Turan Aydoğan “Kusurlu Yönetim: Tür-
kiye’deki Yolsuzluğa Bir Bakış”, Murat Kubilay “Türkiye’de Yandaş Kapitalizmi” 
başlıklarıyla masaya yatırırken Yunus Emre “Greco Nedir?” konusunu ele aldı. 
Necdet Saraç ise CHP ve Millet İttifakı belgelerinde yer alan ilgili bölümleri 
“CHP Ne Diyor” başlığıyla derledi.

Katkılarınız, önerilerinizi ve tabi eleştirilerinizi bekliyoruz…

11. Sayıda buluşmak dileğiyle…

İKİNCİ YÜZYIL
Yayın Kurulu
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Milletin seçtiği 
vekillere ve Gazi 

Meclisimize 
itibarı geri 

verilecektir.
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GIRIŞ

Siyasal iktidar, 3Y ile müca-
dele edeceğini söyleyerek 
iktidara gelmişti: Yolsuzluk, 
yoksulluk ve yasaklar. Cum-
huriyetimizin yüzüncü yılına 
girdiğimiz bugünlerde, Saray 
iktidarının ülkemizi içine sü-
rüklediği mevcut durumda 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 
yoksullaşma dalgasını, ardı ar-
kası kesilmeyen ve yine iktidar 
tarafından normalleştirilmeye 
çalışılan yolsuzlukları, demok-
rasinin ve hukuk düzeninin yı-
kımıyla hayatın her alanını esir 
alan yasakları en ağır biçimde 
eş zamanlı olarak yaşıyoruz. 
Yolsuzluk yapmanın, kara para 
aklamanın değil, bunların ha-
berini yapmanın ve gündeme 
getirmenin suç olduğu bir dü-
zen dayatıyor tek adam rejimi. 
Tek adam rejiminde yaşadık-

larımız gösteriyor ki yolsuzluk-
lar, yoksulluk ve yasaklar asla 
birbirinden bağımsız gelişen 
olgular değil. Tam aksine iç 
içe geçmiş ve birbirini sürekli 
olarak besleyen, Saray’ın kur-
duğu ekonomik ve siyasal dü-
zenin temel karakteristiği halini 
alan bir bütünden bahsediyo-
ruz. 

İkinci yüzyılda ülkemizde 
güçlendirilmiş parlamenter 
demokrasiyi, hak temelli ve 
kapsayıcı bir kalkınma hamle-
sini, sosyal adaleti, toplumsal 
barışı hayata geçirecek olan 
bizlerin verdiği mücadele işte 
bu çürümüş düzeni değiştirme 
mücadelesidir. 

Türkiye’nin uluslararası suç 
örgütleri tarafından üs haline 
getirildiği, ortak yaşam alanla-
rımızda uluslararası çete men-

suplarının silahlı çatışmalara 
girdiği, gençlerimizin uyuştu-
rucu batağına sürüklendiği, 
kara paranın Türkiye’de aklan-
dığı bu düzeni değiştirme mü-
cadelesidir. 

TEMIZ PARA, KARA PARAYI 
KOVACAK

İktidar Türkiye’yi adeta bir kara 
para çamaşırhanesine çevirdi. 
Öyle ki, geçtiğimiz altı yılda 
arka arkaya ilan edilen var-
lık barışlarıyla geçen 74 ayın 
56’sında Türkiye’ye dışarıdan 
getirilen paranın kaynağı so-
rulmadı.

İktidar hem enflasyonu hem 
ülkenin döviz açığını patlattı, 
bu açığı da ancak kaynağı be-
lirsiz döviz girişleriyle kapata-
bildi. O kadar ki 2022 yılının ilk 
üç çeyreğinde cari açığın üçte 

İKİNCİ YÜZYILDA TEMİZ PARA KARA PARAYI KOVACAK

Selin Sayek Böke
CHP Genel Sekreteri

selinsayekboke
selin.sayekboke@chp.org.trselin.sayekboke@chp.org.tr
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ikisi kaynağı belirsiz döviz giri-
şiyle finanse edildi. Ödemeler 
dengesi verilerinde net hata ve 
noksan girişini küçülten reviz-
yon da kaynağı belirsiz para 
girişinin boyutunu saklamaya 
yetmedi. 

Üyesi olduğumuz OECD Mali 
Eylem Görev Gücü (FATF) de 
Ekim 2021’de kara para ak-
lamanın engellenmesinde 
yetersiz kaldığı gerekçesiyle 
Türkiye’yi gri listeye aldığını 
duyurdu. Mali Eylem Görev 
Gücü’nün bu yıl açıkladığı ka-
rarla Türkiye yine gri listedeki 
yerini korudu.

Genel Başkanımız Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun aylardır vurgu-
ladığı gibi kara para, sahibini 
de getirdi. Uluslararası suç 
örgütleri, mafya ve kartel or-
ganizasyonları kara paraları 
ile birlikte şehirlerimize geldi. 
Şehirlerimiz dünya suç örgüt-
lerinin, uluslararası mafyanın, 
uyuşturucu baronlarının, çatış-
ma alanlarına dönüştü. 

Bu durum çok ağır sosyal so-
nuçları da beraberinde getiri-
yor. Bugün Türkiye uluslararası 
uyuşturucu trafiğinde yalnızca 
bir transit ülke değil başlı ba-
şına büyük bir pazar halini de 
almış durumda. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
ülkemize ve halka olan tarihsel 
sorumluluğumuz ışığında, Tür-
kiye’den kara parayı çıkartmak 
ve kara parayı kovacak, ülke-
mizdeki buhrana son verecek 
temiz yatırımları Türkiye’ye 
getirmek için bugünden somut 
adımlar atmaya başladık.

Üretimimizi ve gençleri bilimle, 
teknolojiyle, yenilikle buluştu-
racak; sürdürülebilir bir eko-
sisteme ve yeşil dönüşüme 
yatırım yapacak; güvenceli ve 
nitelikli istihdam yaratacak; 
katma değeri yüksek üretimle 
Türkiye’nin verimli tedarik zin-
cirlerinin dayanıklı ortağı olma-

sını sağlayacak kaynağı Türki-
ye’ye getireceğiz. Türkiye’de 
aklanan kara paranın boyutu-
nu değil, Türkiye’yi dünyada 
öncü bir güç yapacak yatırım-
ları konuştuğumuz; gençlerde 
giderek yaygınlaşan uyuştu-
rucu batağını değil, gençlerin 
teknolojiyle ve bilimle nasıl is-
tihdama katıldıklarını konuştu-
ğumuz bir geleceği adım adım, 
bugünden inşa ediyoruz. 

VERGI CENNETLERINI 
AÇIKLAYACAĞIZ

İktidar yalnızca kara paranın 
Türkiye’de aklanmasına göz 
yummuyor, Türkiye’den vergi-
lendirilmemiş milyarlarca dola-
rın off-shore vergi cennetlerine 
ve yurtdışına götürülmesine de 
izin veriyor!

Geçtiğimiz yıllarda yayınla-
nan Paradise ve Pandora bel-
gelerinde de görüldüğü gibi 
Türkiye’de vergilendirilmesi 
gereken milyarlarca dolarlık 
büyüklüğünde varlık yurt dı-
şında vergi cennetlerine çıka-
rılıyor. 

Türkiye’de vergilendirilmesi 
gereken hiçbir varlığın, kay-
nağın, servetin yurt dışına ka-
çırılmasına kesinlikle izin ver-
meyeceğiz. 2006 yılında çıkan 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
30/7 maddesinde, vergi cen-
neti olan ülkelerde “yerleşik 
olan veya faaliyette bulunan 
şirketlere yapılacak her tür 
ödemeden yüzde 30 vergi ke-
sintisi yapılacağına” ilişkin dü-
zenleme bugüne kadar iktidar 
tarafından hiç uygulanmadı, 
tek bir kuruş vergi kesinti-
si yapılmadı. Neden? Çünkü 
Bakanlar Kurulu ve ardından 
Cumhurbaşkanlığı, 2006 yı-
lından bu yana vergi cenneti 
sayılacak yerlerin listesini ilan 
etmedi, açıklamadı. Biz açık-
layacağız. Türkiye’de ücretli 
çalışan milyonlarca emekçi 
gelir vergisi öderken, çiftçinin 
kullandığı mazottan bile ÖTV 

alınırken, emeklinin evindeki 
doğalgazdan dahi ÖTV alınır-
ken milyarlarca dolarlık serve-
tin off-shore ülkelere götürüle-
rek vergiden kaçırılmasına asla 
izin vermeyeceğiz. Yolsuzlukla 
edinilen kaynağın ülkeden ka-
çırıldığı, vergi yükünün yoksul 
olduğu bu düzeni değiştirece-
ğiz.

“TICARI SIR” PERDESI 
ARALANACAK

Devlet yönetiminde şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik ilkeleri Sa-
ray rejimi tarafından yok edildi. 
Yolsuzlukları, rüşvet skandal-
larını, AKP’li bürokratların bir-
den fazla kamu kurumundan 
halkın vergileriyle aldığı yüksek 
maaşları, kamu ihaleleriyle ya-
pılan yağmayı bugün sadece 
sınırlı bir biçimde öğrenebili-
yoruz. İktidar olduktan sonra 
altılı masa olarak kuracağımız 
Durum ve Hasar Tespit Komi-
tesi, kamu zararlarını bütün 
çıplaklığıyla ortaya çıkaracak. 
Komitenin araştırmaları sıra-
sında belirlenen usulsüzlükler 
ve mevzuata aykırı durumlar 
yolsuzlukları araştırmak ve so-
ruşturmakla görevlendirilecek 
Devlet Denetleme Kurulunun, 
kuracağımız TBMM Yolsuzluk-
ları Araştırma Komisyonu’nun 
ve Sayıştay’ın çalışmalarına 
girdi olacak. Güçlendirilmiş 
parlamenter sistem ile demok-
ratik hukuk düzenini kurduğu-
muzda, yolsuzlukların, yağma-
nın, kamu zararının “gizlilik” ve 
“ticari sır” olarak halktan giz-
lenmesini engellemiş olacağız.  
Demokratik hukuk devletinin 
bir gereği olarak hesap verebi-
lirliği sağlamak amacıyla Türki-
ye Büyük Millet Meclisi adına 
görev yapan Sayıştay’ı, Ana-
yasa’da bir yüksek mahkeme 
olarak düzenleyeceğiz. Böyle-
ce Sayıştay’ın kuruluş ve işle-
yişine ilişkin esaslar, anayasal 
güvenceye kavuşacak. Hesap 
verebilir ve şeffaf bir yönetim 
anlayışıyla Sayıştay denetimi-
nin kapsamı, tüm kamu kurum 
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ve kuruluşlarını içerecek şekil-
de genişleyecek.

NEOLIBERAL RANT 
SIYASETI 

Siyaset kurumunu bir rant ak-
tarım mekanizması olarak iş-
leten neoliberal AKP iktidarı 
döneminde yolsuzluklar dev-
letin ve kamusal alanın tüm 
alanlarına sirayet etti, çeşitlen-
di ve normalleştirilmeye çalı-
şıldı. Özellikle 2018 yılında tek 
adam rejiminin resmen yürür-
lüğe girmesiyle yolsuzluklar ve 
yoksulluk arasındaki ilişki yeni 
bir boyut kazandı. Yolsuzluk-
ların yoksulluğu beslediği bu 
rant aktarım sürecinin hukuki, 
siyasal ve toplumsal denetimi-
nin yapılamaması için demok-
rasiyi ve hukuk düzenini adım 
adım ortadan kaldırdı, devleti 
kurumsal bir yıkıma uğrattı. 

Öyle ki, Uluslararası Şeffaflık 
Örgütü’nün 2021 Yolsuzluk 
Algı Endeksi’nde 180 ülke ara-
sında 96. sırada yer alan Tür-
kiye, 2012’den bu yana 42 ba-
samak gerileyerek son 10 yılın 
en düşük puanını aldı.

RANT PROJELERI VE DELIK 
DEŞIK EDILEN KAMU 

IHALE KANUNU

Ülkemizde yolsuzluğun en 
önemli araçlarından biri kuş-
kusuz kamu ihaleleri ve kamu 
özel işbirliği adı verilen rant 
projeleri… İktidar Kamu İhale 
Kanunu’nu yaklaşık 200 kez 
değiştirdi. Yetkileri budanmış, 
kurumsal olarak hayli zayıflatıl-
mış Sayıştay’ın dahi kendi ra-
porlarında “ihtiyaçtan projeye 
değil projeden ihtiyaca gidili-
yor” denilen kamu özel işbirliği 
projeleriyle rantçı yandaşlara 
150 milyar doların üzerinde bir 
gelir garantisi güvencesi verdi. 
Şu sıralar Meclis’te görüşülen 
2023 bütçesiyle halkın vergile-
rinden rant projelerine 102 mil-

yar TL aktarılması planlanıyor. 
Çiftçiye verilecek desteğin tam 
iki katı! Sonuç, betona giden 
milyarlar, üç haneli gıda enf-
lasyonu… 

Siyasi sorumluluğumuz ve 
yasaların bize verdiği görev 
nedeniyle buna seyirci kalma-
mız mümkün değil! Tam da bu 
yüzden kamu zararı yaratan, 
temelinde yolsuzluk yer alan 
rant projelerini hukuk çerçeve-
sinde yeniden halkın yapaca-
ğız. Böylece ranta ve betona 
dökülen kamu kaynakları hal-
kın refahı için kullanılabilecek. 
Kamu İhale Kanunu yenileye-
rek ihale mevzuatını tek ka-
nunda düzenleyeceğiz. Kamu 
alımları ve ihalelerde ihaleyi 
istisna, keyfiliği kural hali-
ne getiren, yolsuzluk kapısını 
açık tutan istisna ve muafiyet 
hükümlerinin tümünü kaldı-
racağız. AKP Genel Başkanı 
yabancı finans sermayesinin 
ve rantçı yandaşlarının söz-
cülüğünü yaparak “O paraları 
sizden söke söke alırlar” diyor. 
Uluslararası tahkimde Türki-
ye’nin çıkarlarını sonuna kadar 
savunacağız, gerekirse kamu 
zararını sorumlularından rücu 
edeceğiz.
 
Saray’ın yolsuz bakanları, bü-
rokratları, siyasetçileri devleti 
şirket gibi yönetme iddiasıyla 
şirket sahiplerini bakan yapan 
Saray siyaseti kendi yandaş-
ları için bir zenginleşme aracı 
haline getirdi. Kamuoyu tepkisi 
ve muhalefetin baskısı nede-
niyle görevden alınmak zorun-
da kalınan Ticaret Bakanı’nın, 
kendisine ait şirket ile Ticaret 
Bakanlığı’na piyasa fiyatının 
üzerinde bir fiyatla dezenfek-
tan sattığı iddialarının üstü 
örtüldü. Bu ve diğer iddialarla 
ilgili ciddi bir soruşturma ve 
yargılama yapılmadı. 

İktidarın yolsuzlukları yargıla-
mak bir yana adeta ödüllen-

dirdiğini biliyoruz. 2013 yılın-
da ortaya çıkan yolsuzluk ve 
rüşvet skandalında ismi geçen 
bakan büyükelçi yapıldı, yurt 
dışında “rüşvetçi bakan” sıfa-
tıyla ülkemizi temsil ediyor. 

İktidar temsilcilerinin ve yan-
daşlarının halkın parasıyla 
yaptığı bu yağmaya son ver-
mek için Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sık 
sık vurguladığı gibi iktidarı-
mızın ilk haftasında Meclis’te 
Siyasi Ahlak Kanununu çıka-
racağız. Bu kanunla siyasetçi-
lerin etik davranış ilkeleri, gö-
revleri ile bağdaşmayan işler 
ve mal bildiriminde bulunması, 
çeşitli çıkar çatışması durum-
larında beyan yükümlülüğü, 
hediye alma yasağı ve etkili 
bir denetim ve yaptırım siste-
mi gibi hususları Avrupa Birliği 
Müktesebatı ve ilkeleri ile Av-
rupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı 
Devletler Grubu (GRECO)’nun 
tavsiye kararlarına uygun bir 
biçimde düzenleyeceğiz. Si-
yaseti halkın parasını çalarak 
zenginleşme aracı olarak sui-
istimal etmek isteyenlere asla 
izin vermeyeceğiz! 

SONUÇ YERINE

Yolsuzluklarla halkın parası 
çalınıyor, kamunun kaynakları 
yağmalanıyor. 

Kara para Türkiye’yi batağa 
sürüklüyor, suçu ve suçluyu 
ülkemize getiriyor.

Ancak biz bu düzeni değiştir-
mekte kararlıyız.

Temiz yatırımlarla; İşsizliğe gü-
venceli istihdamla son verdiği-
miz; üreterek zenginleştiğimiz 
ve zenginliği adil bir şekilde 
bölüştüğümüz; Sanayi 4.0’ın 
ve yeşil dönüşümle üretimde 
dünyanın  öncülerinden 
olduğumuz ekonomik düzeni 
kuracağız.  



12    İkinci Yüzyıl Dergi

‘‘Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele 
ve Siyasi Etik Kanunu’’ teklifi-
ni ilk olarak Genel Başkanımız 
Kemal Kılıçdaroğlu ülkenin 
gündemine getirdi. Kılıçdaroğ-
lu, bu konuyu çok önemsiyor 
ve siyasetin tartışıldığı her or-
tamda konuya değinmeden 
geçmiyor. Konuyu önemseme-
sinin çok önemli bir nedeni var. 
İçinden geçtiğimiz dönemde 
Türkiye’deki yozlaşmanın si-
yasetçilere olan güveni de or-
tadan kaldırdığını gözlemliyor. 
Artık Türkiye’de siyasetçilere 
olan güven o kadar azalmış bir 
durumda ki, vatandaş bir siya-
setçiyi gördüğü zaman içinden 
“Bir menfaat elde ediyordur da 
bu işi yapıyordur” diye geçiri-
yor. Çoğu zaman bu düşün-
ceyi sözle de ifade ediyorlar. 
Uzun yıllardan beri siyasetin 

içinde bulunan biri olarak şunu 
net bir biçimde söyleyebilirim 
ki; eskiden siyasetçiler kuş-
kuyla değil, saygıyla karşıla-
nırlardı. Ancak zamanla siyasi 
nüfus sahibi kişilerin kendi 
makamlarını kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmaları si-
yaseti yozlaştırdı. Bu durum 
Türkiye’nin devlet geleneğine 
de sarsıntılar yaşattı. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulur-
ken, hukuki olarak idari yapısı 
iyi kurulmuş bir ülke, aynı za-
manda kurumların Cumhuri-
yet’in ilk yıllarından itibaren 
gelen bir geleneği var. İşte bu 
yozlaşma, en çok devlet ge-
leneğimizi bozdu. Maalesef 
milletvekili, vatandaş ilişkilerini 
de erozyona uğrattı. TBMM’yi 
yılda bir milyon kişi ziyaret 

ediyor. Ne istiyor bu kişiler? 
Büyük ölçüde siyasetçiye gi-
dip ‘‘Bana iş bul, ihalemle ilgili 
önümü aç’’ gibi bireysel talep-
lerini dile getiriyorlar. Siyaset-
çiler de kendi varlıklarını, güç-
lerini buraya dayandırarak ve 
bir şekilde çıkar elde ederek 
yapmaya başlarlarsa siyaset 
yozlaşıyor.

SORUN SADECE TÜRKIYE 
DEĞIL, DÜNYANIN 

GÜNDEMINDE

Bu sorunlar aslında sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın 
diğer ülkelerinin gündemin-
de de var. Biz de diyoruz ki 
bu sorunları kurallar belirle-
yerek çözebiliriz. Önce kural-
ları belirleyeceğiz, ardından 
denetim ağını kuracağız ve 

CHP’NİN ÖNCELİĞİ SİYASİ AHLAK YASASINI 
MECLİS’TEN GEÇİRMEKTİR

Engin Özkoç
CHP Grup Başkanvekili/Sakarya Milletvekili

enginozkoc
engin.ozkoc@tbmm.gov.tr
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yaptırımları ortaya koyacağız. 
Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘‘Siya-
si ahlak yasası çıkartacağız. 
Meclis’te oluşturacağımız ko-
misyonda bütün siyasi partiler 
eşit şekilde temsil edilecek ve 
mümkünse muhalefetten birisi 
buranın başkanı olacak.’’ de-
mesinin temel nedeni budur. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
siyaseti yeniden saygın bir hale 
getirmek istiyoruz. Buna ihtiya-
cımız var. Bir milletvekili, mem-
leketinde seçiliyor, TBMM’ye 
geliyor ve bütün bir milletin ka-
derini belirliyor.  Mehmetçiğin 
hangi cepheye gideceğini, 
emeklinin kaç para alacağına, 
insanların çalışma koşullarına 
karar veriyorlar. Yani yaşamın 
her alanında siyasetçi, bir karar 
mekanizması. Yasa koyucunun 
güvenilir olmaması dünyadaki 
bütün yönetimler için sarsıcı 
bir şey. Eğer yasa koyucu gü-
venilir değilse alınacak karar-
ların güvenilirliği da tartışmaya 
açılıyor. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
SISTEMI, HER ALANDA 
DENETIMI ÇÖKERTTI

Türkiye’de siyasetçilerin yoz-
laşmasıyla birlikte, bir de ucu-
be Cumhurbaşkanlığı sistemi 
devreye girdi. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak oto kontrolü or-
tadan kaldıran Cumhurbaş-
kanlığı sistemine karşıyız. Çün-
kü Cumhurbaşkanlığı sistemi 
güçler ayrılığını tamamen orta-
dan kaldırdı. Ülkedeki denetim 
mekanizmasını tamamen çö-
kertti. CHP olarak bu yozlaş-
mış düzeni yeniden düzeltmek 
için çabalıyoruz. Ne istiyoruz? 
Bir insanda aradığımız temel 
özellikleri yani dürüst olmasını 
istiyoruz. Sen siyaseti zengin-
leşme aracı olarak kullanıyor 
musun, kullanmıyor musun biz 
buna bakıyoruz. Milletvekiline 
devlet bir maaş ödüyor ve mil-
letvekili görevini yapıyor mu? 
Milletvekili elde ettiği siyasi nü-
fuzu kullanarak bir çıkar elde 
ediyor mu, etmiyor mu? Diyo-

ruz ki; ‘‘Sen madem milletve-
killiğini bir hizmet aracı olarak 
gördün, sen madem toplumun 
çıkarlarını kendi çıkarlarından 
öncelikli olarak gördün, o za-
man bir ticari alanla uğraşma.’’  
‘‘Sen ticari alanla uğraşırsan 
senin siyasi nüfuzun sana ora-
da ayrıcalık yaratır, bunu zen-
ginleşme aracına dönüştürmüş 
olursun.’’ diyoruz. Siyasetçinin 
birinci görevi; Türkiye’nin çı-
karları doğrultusunda atılması 
gereken adımları gündeme ta-
şımak, tartışmak ve toplumun 
diğer bileşenleriyle birlikte de-
ğerlendirmek, sonra da yasa 
haline dönüştürmektir. Bunun 
farkında olarak siyaset yapan-
ları takdirle karşılıyorum, ancak 
siyaseti bir istismar amacı ola-
rak kullanmak isteyenlere karşı 
milleti koruyacak mekanizma-
ları kurmamız lazım. 

SIYASETÇININ EN BÜYÜK 
MIRASI; DÜRÜSTLÜĞÜDÜR

Cumhuriyet Halk Partisi ola-
rak İkinci Yüzyıl Beyanname-
si’nde de çok açık bir biçimde 
ifade ettik. Siyasetçi, siyasete 
başladığı andan itibaren ken-
disiyle ilgili bütün meseleleri 
aslında arkasında bırakmalı. 
Siyasete başladığı andan itiba-
ren dürüst, namuslu ve ahlaklı 
bir biçimde milletin karşısına 
çıkmalı ve görevini bu şekilde 
yerine getirmelidir. Siyasetçi-
nin evlatlarına bırakacağı en 
büyük miras; zenginliği değil, 
dürüstlüğüdür, yaptığı işlerdir. 
O yüzden siyasetçilerin siya-
sete başladıkları andan itiba-
ren temel kaygısı; ‘‘Bu millete 
nasıl hizmet edebilirim; vatan-
daşlarla en doğru ilişkiyi, bağı 
nasıl kurabilirim; sorunlarını, 
beklentilerini karşılayacak me-
kanizmaları nasıl hayata geçi-
rebilirim’’ olmalıdır. 

SIYASI ETIK YASASINI ILK 3 
AY IÇINDE ÇIKARTACAĞIZ

Kanun teklifimizin, temel da-
yanağı da burasıdır. İktidara 

gelir gelmez, ilk 3 ayda yürür-
lüğe koyacağımız yasa tekli-
finin, etik değerlere dayalı bir 
toplumsal yaşam kültürünün 
geliştirilmesi ve demokrasi kül-
türümüzün güçlendirilmesi için 
hayati önemi olduğuna inanı-
yoruz.

Teklife göre, milletvekilleri, 
cumhurbaşkanı, cumhurbaş-
kanı yardımcıları ve bakanlar 
görevleri devam ettiği sürece 
bir çıkar karşılığı olmasa dahi 
özel sektörde herhangi bir 
görev alamayacak, tacir veya 
esnaf sayılmalarını gerektire-
cek bir faaliyette bulunama-
yacaklar. Serbest mesleklerini 
yapamayacak ancak, süreklilik 
arz etmemek kaydıyla, fikir ve 
sanat eseri meydana getirebi-
lecekler.

Milletvekilleri, ayrıca, yürütme 
organının teklif, inha, atama 
veya onamasına bağlı resmi 
veya özel herhangi bir işle gö-
revlendirilemeyecek.

ASGARI ÜCRETIN 5’TE 
1’INDEN BÜYÜK HEDIYE 

OLMAYACAK

Milletvekilleri, cumhurbaşkanı, 
cumhurbaşkanı yardımcıla-
rı ve bakanlar, görevlerinden 
kaynaklanan konum, yetki ve 
unvanlarını, kendilerine veya 
üçüncü kişilere menfaat sağ-
lamak amacıyla kullanamaya-
caklar; dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep, yaş, bedensel, 
zihinsel ve ruhsal engeller ve 
benzeri sebeplerle ayırım ya-
pamayacaklar. Tüm toplumun 
ortak mirası olan milli ve ma-
nevi değerleri, siyasi amaçlar-
la kullanmaktan kaçınacaklar. 
Kamu imkanlarını ve kaynak-
larını tahsis amacı dışında kul-
lanmaları da mümkün olmaya-
cak.

Milletvekilleri, cumhurbaşkanı, 
cumhurbaşkanı yardımcıları 
ve bakanlar, Rüşvet ve Yol-
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suzluklarla Mücadele Kanunu 
hükümlerine göre mal bildiri-
minde bulunacaklar. Yaban-
cı devletlerden, milletlerarası 
kuruluşlardan, herhangi bir 
gerçek veya tüzel kişi veya 
kuruluştan aldıkları, değeri 
net asgari ücretin beşte 1’in-
den fazla tutardaki hediyeleri, 
TBMM Başkanlığına teslim 
edecekler.

ETIK KURULU, MAL 
VARLIĞI ÜZERINDE 

INCELEME YAPABILECEK

Yasanın uygulaması çerçe-
vesinde, Meclis bünyesinde 

Siyasi Etik Kurulu kurulacak. 
Kurulda, en az 5, en fazla 9 
üye yer alacak. Kurul üyele-
ri; TBMM Başkanı tarafından 
önerilecek bir ve her siyasi 
parti grubu tarafından önerile-
cek eşit sayıda üyeden mey-
dana gelecek. Üyelerin seçimi, 
siyasi parti grupları ve TBMM 
Başkanı tarafından önerilen 
adayların Genel Kurulca onay-
lanmasıyla belirlenecek. Kurul 
Başkanı, TBMM Başkanı tara-
fından kurul üyeleri arasından 
seçilecek.

Siyasi Etik Kurulu, siyasi etik il-
kelerine uyum açısından resen 

veya başvurular üzerine ince-
leme, araştırma yapacak. Ku-
rul, gerek gördüğü durumlarda 
milletvekilleri, cumhurbaşkanı, 
cumhurbaşkanı yardımcıları, 
bakanların mal ve gelir bildi-
rimlerini inceleyecek.

MILLETVEKILLIĞI 
DÜŞÜRÜLEBILECEK

Siyasi Etik Kurulu, yapacağı 
inceleme ve araştırmaları, etik 
ilkeler çerçevesinde yürütecek 
ve bir rapor haline getirerek 
TBMM Başkanlığına sunacak.
Siyasi etik kurullarına uyulma-
dığının tespit edilmesi halinde 

Üretmek, kazanmak, 
adil paylaşmak ve 

gençlerimizin, 
çocuklarımızın önünü 

açmak zorundayız.
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kurul, gerekçeli olarak bu du-
rumun kamuoyuna açıklama-
sına karar verecek. 

Kurul, siyasi etik kurallarına 
uymadığı tespit edilen millet-
vekilleri hakkında, uyarı, kına-
ma, TBMM’yi temsil edecek 
heyetlerde süreli olarak görev 
alamama kararlarını verebile-
cek.

TBMM üyeliğiyle bağdaşma-
yan herhangi bir hizmeti veya 
görevi sürdürmekte ısrar eden 
üyelerin, üyeliğinin düşmesine 
TBMM üye tam sayısının salt 
çoğunluğuyla karar verilecek.

EKONOMIK VE 
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDE 

BELIRLEYICI OLACAK

Sonuç olarak biz kanun tekli-
fimizle; siyasi ahlak için temel 
kuralları ortaya koymayı ve uy-
gulamaya yönelik denetim ve 
yaptırım mekanizmasını oluş-
turmayı hedefliyoruz.

Soyut bir alan gibi görünen 
bu adım, göreceksiniz ki; ül-
kemizin itibarı ve ekonomimi-
zin toparlanması için en temel 
adımlardan birini oluşturacak. 
En çok ihtiyacımız olan adalet 

duygusundan, devlet yöne-
timine güvenin pekişmesine, 
kamu kaynaklarının doğru kul-
lanımına kadar çok geniş bir 
alanda etki yaratacak.

Ülke olarak savruluyoruz. Vakit 
geçirmeksizin, doğru sistemi 
oturtup hızla yol almamız gere-
kiyor. Üretmek, kazanmak, adil 
paylaşmak ve gençlerimizin, 
çocuklarımızın önünü açmak 
zorundayız.

Cumhuriyetimizi 100. yılında 
demokrasiyle taçlandırmanın 
yolu budur. 
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Cumhuriyetin ikinci yüzyılına 
girerken Türkiye bir yol ayrı-
mında. Hem çoğulcu, uzlaş-
macı demokratik parlamenter 
rejime dönüş, hem de artık 
sürdürülemez bir ekonomik 
modelin değişimi kaçınılmaz. 
Her iki alanda gerekli olan ‘ta-
şıyıcı kolonun’ hukukun üs-
tünlüğünün sarsılmayacak bi-
çimde tesisi olduğuna da hiç 
şüphe yok.

Ekonomik model hem yurttaş-
larının son 10 yılda aynı yerde 
duran gelir seviyesi ile pati-
naj yapıyor, hem de yoksulluk 
oranında iyileşme getirmeyen 
bir tabloda seyrediyor. Her iki 
alanda rota değiştirerek, sağ-
lanacak iyileşme ile toplumun 
refahını arttırmak mümkün.

Ekonomideki hane halkı tüke-
timine dayalı ‘çekici lokomotif’ 

siyasi krizler, ‘dur-kalklar’ ile 
istikrarsız bir süreçte ekono-
minin sürdürülebilir bir pati-
kada ilerlemesine olanak sağ-
lamadı. Sermaye akımlarının 
yön değiştirmesi, döviz şokla-
rı, enflasyonun fiyat istikrarına 
erişimden uzak bir seviyede 
dalgalanması dalga boylarını 
hep büyüttü.

Küresel ekonomideki sav-
rulmalar ve yön değişikliği, 
arz-tedarik zincirlerindeki kop-
malar da ilave şoklar getirdi.
Türkiye, küresel ekonomide 
gelişmiş Batı ile 21. Yüzyılın 
büyüme merkezleri olan Hin-
distan ve Çin gibi Doğu ek-
seni arasında mevcut altyapı 
ve lojistik başta olmak üzere 
ekonomik gelişmişliği ile eşsiz 
bir konumda olmasına karşın, 
sahip olduğu ekonomik model 
değişimi konusunda ilerleme 

sağlayamadı. Siyasi iktidarın 
siyasi kriz içinde sarıldığı ter-
cihle, yerel parada kredi büyü-
mesi, inşaat-konut büyümesi 
ve hane halkı tüketimine daya-
nan bir döngüden çıkılamadı.

2008-2009’da patlak veren kü-
resel kriz, 2020’de küreyi sa-
ran pandemi, 2022’de Ukray-
na’nın Rusya tarafından işgali, 
küresel ekonomide büyük sar-
sıntılar yarattı. Enerji ve emtia, 
gıda arzı ve tedarik zincirdeki 
dar boğazlar, patlayan enflas-
yon, ekonomik yavaşlama gibi 
bir dizi sorun, Türkiye’nin yeni 
bir model gerekliliğini daha da 
çok öne çıkarıyor.

NEDIR BU POTANSIYEL 
MODEL DEĞIŞIMI?

Daha yüksek oranda doğru-
dan yatırımlar alan, buna bağlı 

İKİNCİ YÜZYILA YENİ BİR YOL HARİTASI

Uğur Gürses
Ekonomi Yazarı

ugurses
ugur.gurses@gmail.com 
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olarak sürdürülebilir ekonomik 
büyüme ve istihdam rayına 
oturan, bununla da ihracat ka-
pasitesini büyütebilen model-
ler olarak özetlenebilir.

2022 yılına, Türkiye’nin doğ-
rudan yatırımlar bakımından 
son 20 yılın net olarak ‘sıfır 
noktası’ denilse yanlış olmaz. 
Ödemeler dengesi verilerine 
göre, 2022 Ağustos itibariyle 
ülkeye gelen doğrudan yatırım 
ile yerleşiklerce doğrudan ya-
tırım için çıkarılan fonların neti 
5.8 milyar dolar.  Gelen doğ-
rudan yatırımların içindeki 6.6 
milyar dolarlık gayrimenkul için 
yapılan yatırımlar  hariç  
tutulduğunda net olarak 777 
milyon dolarlık negatif bir tablo 
ortaya çıkıyor.

Gayrimenkul için gelen yatı-
rımlar hiçe sayılsa bile 5.8 mil-
yar dolarlık net giriş 800 milyar 
dolarlık bir ekonomi için çok 
düşüktür.

İşte bu girişlerin büyütülmesi, 
ülkenin ihtiyacı olan sermaye-
nin kalıcı ve uzun vadeli olabil-
mesi için gerekli birkaç ‘sütun’ 
var.

Bunların başında, ekonomide 
fiyat istikrarının sağlanması 
ve uzun vadeli faizlerin kalıcı 
olarak çok düşük seviyelere 
gelmesi, hukukun üstünlüğü-
nün sağlanması ve yolsuzlukla 
mücadele geliyor.

Halkın gelir ve refah seviye-
sinin yükseltilmesi için inşaat 
kolonları değil, hukuk ve yol-
suzlukla mücadele kolonlarının 
dikilmesi gerekiyor.

Enflasyon, hukukun üstünlüğü 
ve yolsuzlukla mücadele ko-
nularındaki ‘sütunların’ kararlı-
lıkla güçlendirilmesi gerekiyor.
Her üçü de gerek toplumun 
gerekse yatırımcıların güveni-
nin tesis edilmesi ve devamı 
için çok önemli.

Kurumları işleyen, kuralları ay-
rım gözetilmeksizin her birey 
ve kuruma eşit biçimde uygu-
lanan bir ülkede, orta ve uzun 
vadeli bir yatırım perspektifi 
olan girişimci için ‘sürprizler’ 
olmaz. Bu daha fazla yatırımı, 
istihdamı ve gelir artışını getirir.
Enflasyon ve fiyat istikrarı ko-
nusunda neler yapılabileceği 
bellidir. Güçlü ve bağımsız bir 
Merkez Bankası ve liyakate 
dayalı atamalarla, basiretli bir 
para politikası ülkenin parası-
na güveni tesis eder. Enflasyon 
konusundaki tahminler, alınan 
kararların sonuç alacağına dair 
beklentiler temellenir.

Hukukun üstünlüğü konusun-
da da nitelikli bir çoğunluk 
sağlanması koşulu ile Mec-
lis’te farklı partilerin uzlaşması 
kaçınılmaz olur. Yargı sistemi-
nin üst kurulu olan HSK’da ‘si-
yasi amigolar’ yerine mesleği-
ne saygısı olan yargıçlar atanır.
Sadece HSK ataması ile de-
ğil, güçler ayrılığının oldukça 
katı biçimde hayata geçiril-
mesiyle ‘üst yapısı’ kurumsal-
laştırılabilir. Bunlar uzlaşma 
ile Meclis’ten çıkarılabilecek, 
toplumun da onayını rahatlıkla 
alabilecek konular.

Her düzeyde hesap veren-he-
sap soran bir hukuk düzeni 
güçler ayrılığı ile mümkün.

Hesap veren-hesap soran, 
şeffaflığı sağlayan bir siyasi 
zeminde yolsuzluk en düşük 
düzeye çekilebilir. Bu da en 
önemli taşıyıcı temel üçüncü 
sütun olan yolsuzlukla müca-
dele sütununun tesisine geti-
riyor bizi.

Türkiye giderek hesap verme, 
hesap sorma kurumunu kay-
beden bir ülke oldu. Bu durum 
siyasi kulvardaki gidişattan 
bağımsız değil. Giderek oto-
riterleşen, hesap vermeyen, 
şeffaflığı karartan, güçler ayrı-
lığını çökerten bir siyasi rejim 
altında yolsuzlukla mücadele 

bir tarafa, rejimin kendisi yol-
suzluğun merkezi halini aldı. 

YOLSUZLUK NEDIR?

‘Yolsuzluk’ Uluslararası Şeffaf-
lık Derneği’nce (Transparency 
International) şöyle tanımlanı-
yor: “Emanet edilen gücün özel 
kazanç için kötüye kullanımı”. 
Bir topluma faturasını ise şöy-
le açıklıyor: “Yolsuzluk güveni 
aşındırır, demokrasiyi zayıflatır, 
ekonomik kalkınmayı engeller 
ve eşitsizliği, yoksulluğu, sos-
yal bölünmeyi ve çevresel krizi 
daha da kötüleştirir.

2014 yılında yapılan G20 Li-
derler Zirvesi’nde ülke lider-
lerine dağıtılan bir çalışmada, 
yolsuzluk tanımı şöyle yapılı-
yordu; “kamu gücünün özel 
kazanç için kötüye kullanılma-
sı”. Türkiye’yi temsil eden dö-
nemin Başbakanı ise yolsuz-
luğu şöyle tanımlamıştı: “Ben 
yolsuzluk dendiğinde şunu 
anlarım; devletin kasası so-
yuluyor mu soyulmuyor mu? 
Ayakkabı kutusu içerisinde 
söylenen olaylar, Halk Banka-
sı’ndan alınan ya da soyulan 
para değildir”.

Temel sorunun en yukarıda, 
ülkeyi yönetenlerin yolsuzluğu 
yolsuzluk olarak tanımlama-
masında olduğunu not etmek 
gerekiyor.

G20 için hazırlanan raporda, 
yolsuzluk 3 ana grupta tanım-
lanıyordu.

Birincisi rüşvet; bireyler ya da 
şirketler tarafından kamu gö-
revlilerine, kendi sorumluluk-
ları altındaki yönetsel kararları 
etkilemek için yapılan ödeme-
ler, rüşvet olarak adlandırılıyor. 
Rüşvet, hükümet düzenle-
meleri ya da faaliyetleri kap-
samındaki yönetsel kararlara 
dönük oluyor. Türkiye      pra-
tiğinde, kamuda süreçleri için-
de kurallara uygun yapılabile-
cek işlerin yapılması için bile 
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oldukça yaygın olduğuna hiç 
şüphe yok. Kamu görevlilerinin 
normal sürede yapabileceği işi 
‘savsaklamama primi’ olarak 
bile rüşvet mekanizmasının 
çalıştığı açık.

İkincisi kamu varlıklarına dö-
nük hırsızlık; kamu görevlileri 
tarafından zimmete geçirme 
ya da kamu ve özel danışıklı 
biçimde yapılan yolsuzluk-
tur. Buna ilave olarak, reel ya 
da finansal kamu varlıklarının 
piyasa fiyatının altında illegal 
transferi, kamuya yapılacak 
ödemelerin ya da vergilerin ka-
çırılması, kamu fonlarının har-
canması gereken yerlere değil 
de özel kullanıma aktarılması. 
Yapılmamış işi yapılmış gibi 
gösterme ve eksik kabul.

Üçüncüsü ‘himayeci’ yolsuz-
luk; yolsuzluk yazınında ‘ka-
yırmacılık’, ‘akraba kayırma-
cılığı’ ve ‘yanaşmacılık’ olarak 
adlandırılan yolsuzluk tarzlarını 
içeriyor. Burada özel kesimde 
yer alanlara siyasal ya da ka-
musal bir hamilik söz konusu. 
Tanımında da kamu sözleş-
melerinin ya da transfer har-
camalarının tahsisinde kamu 
görevlilerince özel kişi ya da 
kurumlara, ‘kitabına’ ve kural-
lara uydurularak ayrıcalıklı mu-
amele yapılması var. Buna mali 
transferlerde ve profesyonel iş 
fırsatlarının kamu yetkililerince 
‘özel ayrıcalık’ yapılarak onay-
lanması da var. 

G20 dokümanında  y o l -
suzluğun ‘düşük değerli’ ve 
‘devasa değerli’ olarak iki uçta 
telaffuz edildiğine atıfla, ‘de-
vasa değerde’ yolsuz işlem-
lerin kamu görevinde yüksek 
hiyerarşide yer alan kamu gö-
revlilerince yapıldığına işaret 
ediliyor. Buradan hareketle, 

farklı kombinasyonlara farklı 
adlar da veriliyor; yüksek ra-
kamlı sistematik yolsuzluk ya-
pan yüksek kamu yetkililerine 
‘kleptokrasi’, menfaati sağla-
yanın yüksek hissesinin bulun-
duğu ‘himayeci’ tip yolsuzlu-
ğa ‘ahbap-çavuş kapitalizmi’ 
(Crony capitalizm) deniliyor. 
Bunlar ne kadar tanıdık geliyor 
değil mi?
Tanımlar şu açıdan çok önem-
li; yolsuzluğun ne olduğu, na-
sıl işlediği, hangi çerçevede 
yapıldığı tam olarak tanımla-
nıp kabul edilirse bunun na-
sıl önleneceğine dair kurallar 
oluşturulabilir. Hangi alanlarda 
daha fazla şeffaflık sağlana-
bilir, hangi denetim süreçleri 
çalıştırılabilir; bunlara kapılar 
açılabilir. 

OECD’nin Yolsuzluk ve rüş-
vetle mücadele ile düzgün iş 
yapma ilkelerinin belirlendiği 
20 yasal araç listesi bu konuda 
yol gösterici.

Ancak Türkiye koşullarında 
siyasi partiler yasasına da ko-
nulacak siyasi ahlak kuralları 
ile bunların hesap verme ve 
şeffaflığı ile ilgili ikincil düzen-
lemeler ve hükümler öncelikli 
olmalı.

REFAH VE YOLSUZLUK

Uluslararası Şeffaflık  D e r -
neği’nin ülke sıralamasına ba-
kılırsa ilk 10 sırada yer alanlar 
şu ülkeler; Danimarka, Finlan-
diya, Yeni Zelanda, Norveç, 
Singapur, İsveç, İsviçre, Hol-
landa, Lüksemburg, Almanya.

Bu ülkelerin neredeyse ta-
mamının refah ülkeleri olarak 
tanımlanmasıyla, hukukun 
üstünlüğü endekslerinde üst 
sıralarda olmalarıyla yolsuzluk 

algısında en iyi puanlara sa-
hip olmaları arasındaki ilişkinin 
çok yüksek olduğu da açık.

Türkiye ise 180 ülke içinde 96. 
sırada yer alıyor. Milli gelirde ilk 
20’de olup, 5 kat aşağıda yer 
alıyor. 2013’te 50 olan puanı 
ise 2021’de 38’e düşmüş du-
rumda.

Uluslararası karşılaştırmalar-
da tarihsel olarak son 10 yılda 
en belirgin düşüşün Türkiye 
ve Bosna Hersek’te olduğuna 
işaret ediliyor. Bunun sebepleri 
arasında ise en başta ‘otokra-
tik lider ve partilerinin elinde 
güç yoğunlaşması’ ve yargı 
bağımsızlığının altının oyulma-
sı, devletin ele geçirilmesi. Üst 
düzey yolsuzlukların cezasız 
kalması, özel çıkarların hizme-
tindeki yasa yapma, yargının 
büyük yolsuzluklar karşısın-
da etkisiz soruşturması ya da 
yapmaması.  

En yakın gelişmelerden biri de 
Türkiye’nin, yurt dışında rüşvet 
veren şirketlere karşı hukuki 
yaptırımları “az uygulayan ya 
da hiç uygulamayan” katego-
risinde yer alması.

YOKSULLUKLA 
YOLSUZLUK YARIŞTA

Dünya Bankası, 2030 yılına ka-
dar hem aşırı yoksulluğu sona 
erdirme hem de gelişmekte 
olan ülkelerdeki en yoksul yüz-
de 40’lık kesim için ortak refahı 
artırma şeklindeki ikiz hedefine 
karşı en büyük engellerden bi-
rinin yolsuzluk olduğunu vur-
guluyor.

Dünya Bankası, yolsuzluğun 
yoksullar ve en kırılgan kesim-
ler üzerinde orantısız bir etki-
si olduğunu, sağlık, eğitim ve 

Yapılan çalışmalar, kurallı ve kurumları çalışan 
ülkelere akan sermayenin, doğrudan yatırımların 
büyüdüğünü söylüyor. 
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adalet dahil hizmetlere erişimi 
azalttığını, maliyetini de yük-
selttiğini vurguluyor.

Dünya Bankası uzmanları ça-
lışmalarında, yolsuzluğun dü-
şük olduğu ülkelerde kamu 
gelirlerinin GSYH’nın yüzde 
4’ü kadar daha fazla olduğu 
sonucuna varıyorlar.

2019’daki bir yayında IMF 
uzmanları, OECD ülkelerinde 
kamu alımlarının GSYH’nın 
yüzde 13’ü kadar olduğunu 
hatırlatarak, hükümet alımları-
nın yolsuzlukta en ‘sıcak’ nok-
talardan biri olduğuna işaret 
ediyorlar.

“Büyük projelerin genellikle 
maliyetleri karşılaştırmayı zor-
laştıran ve rüşvetleri gizlemeyi 

ve maliyetleri şişirmeyi kolay-
laştıran benzersiz özellikleri 
olduğuna” işaret edilen ma-
kalede, büyük yolsuzlukların 
genellikle inşaat ve savunma 
malzemeleri gibi karmaşık ve 
maliyetli projelerle ilişkilendiril-
mesinin nedeninin bu olduğu-
nu vurguluyorlar.

Böylelikle, sonuçta eğitim ve 
sağlık harcamalarının yolsuz-
luğun yüksek olduğu yerlerde 
daha düşük olma olasılığına ve 
buna bağlı olarak da işçi üret-
kenliğinin ve yaşam standart-
larının iyileşme olasılığını daha 
az hale getirdiği savunuluyor.
Yapılan çalışmalarda, yolsuz-
luğun gelir eşitsizliğini ve yok-
sulluğu büyüttüğü, ekonomik 
büyümeyi azalttığı, sosyal har-
camaların etkisini ve seviyesi-

ni gerilettiği, servet dağılımını 
da etkilediği ve eğitimde fırsat 
eşitsizliğini de körüklediği gös-
teriliyor.

Türkiye eğer model değiştire-
rek yeni bir yüzyılda ülkesini 
“refah ülkesi”, ekonomisini dü-
şük enflasyonlu sürdürülebilir 
büyüme patikasında doğru-
dan yatırım alan bir ülke po-
zisyonuna getirmek istiyorsa 
yoksulluğu azaltmak istiyorsa 
yolsuzluğu katı biçimde gün-
deminden atması gerekiyor. 
Yapılan çalışmalar, kurallı ve 
kurumları çalışan ülkelere akan 
sermayenin, doğrudan yatı-
rımların büyüdüğünü söylüyor. 
Özellikle de kaynak ülke düşük 
yolsuzlukla yol alıyorsa.
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Türkiye’de yolsuzluk köklü bir 
sorun. 1999 yılında Helsin-
ki Zirvesi’nde alınan karar ile 
başlayan Avrupa Birliği (AB) 
adaylık süreci yolsuzlukla mü-
cadele alanında epeydir erte-
lenen yasal ve kurumsal re-
formları tetiklemiştir. Fakat bu 
reformların etkili bir sonuca yol 
açtığını söylemek zor. 

Bu yazı, AB adaylık sürecinde 
yapılan ve yolsuzlukla müca-
deleyi taahhüt eden reformla-
rın günümüze dek izini sürüyor 
ve bugün gitgide otoriterşen 
siyasi pratikler ile derinleşen 
ve kurumsallaşan yolsuzluk 
sorununu mercek altına almayı 
amaçlıyor.

TÜRKIYE’DE YOLSUZLUK 
SORUNU

Yolsuzluk, en basit tanımay-
la kamu gücünün özel çıkar-
lar için kötüye kullanılması 
demek. Bu tanıma bakacak 
olursak yolsuzluğun Türkiye 
için yeni bir sorun olmadığını 
görebiliriz. Her ne kadar kap-
samı ve şekli zaman içinde dö-
nüşmüş olsa da belirli kişilere 
imtiyaz ve kaynaklara erişim 
şansı veren patronaj ağları ve 
yolsuzlukla örülü ilişkileri ince-
lemek istesek Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na kadar geri gitme-
miz gerekir. Daha yakın tarihte 
özellikle 1980’li ve 1990’lı yıl-
larda Türkiye ekonomisi piya-
saya açılırken artan tikelci si-
yasi pratiklerin hükümetin üst 
düzey temsilcileriyle yakın iliş-

kileri olan sermaye gruplarına 
orantısız şekilde fırsatlar sun-
duğunu ve geniş bir rant sa-
hası yarattığını söyleyebiliriz. 
Bu yönetişim zaafları, mevcut 
devlet bürokrasisini ve yargı 
kurumlarını zayıflatmış, Tür-
kiye’de hali hazırda var olan 
yolsuzluk sorununu derinleş-
tirmiştir. 1996 Susurluk kazası 
ile ortaya çıkan devlet içindeki 
suç örgütleri, bu sorunun kök-
lerinin nerelere kadar uzan-
dığını gözler önüne sermiştir. 
Susurluk skandalına milyon-
larca yurttaş her akşam aynı 
saatte ışıklarını açıp kapatarak 
tepki vermiştir. ‘Sürekli Aydın-
lık için Bir Dakika Karanlık’ ola-
rak bildiğimiz bu yurttaş girişi-
mi, şeffaf ve demokratik hukuk 
devleti talebinin belki de en 
güçlü şekilde ortaya konduğu 

TÜRKİYE’DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE AVRUPA 
BİRLİĞİ ADAYLIK SÜRECİ: NEYDİ, NE OLDU?

Diğdem Soyaltın Colella
Akademisyen

digdemsoyaltin
digdem.soyaltin@abdn.ac.uk
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bir eylemlilik biçimi olarak tari-
he geçmiştir.

Susurluk miladının ardından 
1999 yılında yaşanan Mar-
mara depreminin yol açtığı 
felaket 2000/2001 ekonomik 
krizi ile birleşince yolsuzlukla 
mücadelenin nihayet ülkenin 
gündemine yerleştiğini söy-
lemek mümkün. Tüm bun-
lara 1999 yılında Türkiye’nin 
adaylık statüsü kazanmasıyla 
hızlanan AB genişleme süreci 
de eklenince yolsuzlukla mü-
cadele konusunda adım at-
mak zaruri olmuştur. Dönemin 
ekonomiden sorumlu bakanı 
Kemal Derviş’in hazırladığı ve 
mali disiplini ve denetimi temel 
alan Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı’nın uygulanması AB 
tarafından desteklenirken, et-
kili bir yolsuzlukla mücadele 
stratejisi oluşturulması için de 
hükümete baskı kurulmuştur. 
Her ne kadar AB yolsuzluk-
la mücadeleyi üyelik için açık 
bir koşul olarak belirtmese de 
hem Kopenhag kriterleri olarak 
bilinen katılım kriterleri hem de 
AB’nin hukukun üstünlüğüne 
yaptığı artan vurgu, yolsuz-
lukla mücadeleyi genişleme 
politikasının parçası haline 
getirmiştir. Ayrıca, AB, mali 
denetim ve kontrol sistemle-
rinde hesap verebilirliği, kamu 
ihale sisteminde ve siyasetin 
finansmanında şeffaflığı sağ-
layan politikaların oluşturulma-
sını talep eden daha spesifik 
katılım koşulları da sıralarken; 
aday ülkelerden yargının, si-
vil toplumun ve medyanın da 
yolsuzlukla mücadelede kapa-
sitelerinin artırılmasını da talep 
etmektedir.

AB ADAYLIK SÜRECI VE 
YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

REFORMLARI

Adaylık statüsünün kazanılma-
sı ile güvenirliği artan AB ko-
şulluluğu Türkiye’de demokra-
tik reformları tetiklemiş, 2002 
yılında tek başına iktidara ge-

len Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) bir dizi AB uyum paketi 
hayata geçirmiştir. Özellikle 
2005 yılında AB ile üyelik mü-
zakerelerinin açılmasına kadar 
geçen süre zarfında AB uyum 
paketleri kapsamında birçok 
reform yapılmış, Avrupalılaş-
ma olarak da tanımlanan bir 
demokratikleşme süreci baş-
lamıştır. Maalesef kısa süren 
bu reform süreci kapsamında, 
birçok farklı alanda yasa ve 
düzenleme hayata geçmiştir. 

Yolsuzlukla mücadele için 
hükümet ‘Kamu Yönetimin-
de Şeffaflığın Artırılması ve İyi 
Yönetişimin Güçlendirilmesi 
Ulusal Eylem Planı’nı kabul et-
miş, bu alanda atılacak yasal 
ve idari adımları listelemiştir. 
Bu kapsamda 1990 yılında 
kabul edilen Mal Beyanı ve 
Rüşvetle Savaş Kanunu iki 
kez  değiştirilmiş, Ceza 
Kanunu’nda yolsuzluk faali-
yetleri ve rüşvet suçlarının ta-
nımlarını açıklığa kavuşturmak 
adına değişiklikler yapılmış, 
kara para aklama suçlarına 
ağır cezalar uygulanması için 
Kara Paranın Aklanmasının 
Önlenmesine Dair Kanun’da 
değişikliğe gidilmiştir. Buna ek 
olarak, yolsuzluğa karşı genel 
bir kanun olmaması sebebiyle 
ulusal mevzuatın yukarıda da 
adı geçen çeşitli bölümlerinde 
birtakım mevzuat değişiklikleri 
yapılmıştır. Ayrıca bazı kamu 
kurumlarının (Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurulu, 
Mali Suçlarla Mücadele Koor-
dinasyon Kurulu, Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı, Kamu İhale 
Kurumu vb.) teşkilat kanunu 
yolsuzlukla mücadeleye iliş-
kin önlemleri ve etik kuralları 
içerecek şekilde yeniden dü-
zenlenmiştir. Kamu Etik Kuru-
lu, Kamu Denetçiliği Kurumu 
(Ombudsman) ve Bilgi Edinme 
Değerlendirme kurulu gibi şef-
faflık ve hesap verebilirliği ar-
tırması beklenen yeni kurum-
lar oluşturulmuş, hükümetin 

ihtiyari siyasi müdahalelerin 
kapsamını sınırlamak amacıyla 
şekerden enerji ve kamu ihale-
sine kadar birçok sektörde dü-
zenleyici ve denetleyici kurum-
lar kurulmuştur. Ulusal alanda 
atılan adımların yanı sıra yetkili 
makamlar, uluslararası seviye-
de de yolsuzluk karşıtı girişim-
leri desteklemiş ve uluslararası 
sözleşmelere taraf olmuşlar-
dır. Daha da önemlisi, Türkiye 
2004 yılında Avrupa Konseyi 
Yolsuzluğa Karşı Devlet Gru-
bu (GRECO) oluşumuna dâhil 
olmuş ve grubun tavsiyelerini 
yerine getirme sözü vermiştir. 
AB koşulluluğu ile teşvik edilen 
bu reform süreci ayrıca AB’nin 
katılım öncesi mali yardım 
programı (IPA) kapsamında fi-
nansal olarak desteklenmiştir. 
Aday ülkeler arasında Türkiye 
AB’den çok finansal yardım 
alan ülke olmuştur.

AB eliyle teşvik edilen bu re-
form sürecinin yolsuzlukla 
etkin bir mücadeleye dönüş-
tüğünü söylemek zor. Türkiye 
uluslararası endekslerde kısa 
süreli bir iyileşme gösterse de 
sonrasında başladığı yere geri 
dönmüş hatta gerilemeye baş-
lamıştır. Mesela, Uluslararası 
Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuz-
luk Algı Endeksinde Türkiye 
2001 ve 2008 yılları arasında 
bir iyileşme göstermiş, 30lu 
puanlardan (0 puan en yüksek 
yolsuzluk algısına, 100 puan 
ise en düşük yolsuzluk algısı-
na işaret ediyor) 40lara çıkmış; 
hatta 2013 yılında 50 puana 
erişmiş ve 180 ülke arasında 
53. sırada yer almıştır. Fakat 
2017 yılına gelindiğinde, Tür-
kiye endekste 15 sıra birden 
düşerek en çok puan kaybe-
den ülkelerden biri olmuştur. 
Yayınlanan son 2021 yılı en-
deksinde, Türkiye 38 puanla 
180 ülke arasında 96. sırada 
yer almıştır. Dünya Bankası’nın 
Yolsuzluğun Kontrolü Endek-
sinde de Türkiye 2012 yılından 
sonra aşağı düşen bir perfor-
mans izlemektedir.
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REFORMLAR NEDEN 
BAŞARISIZ OLDU?

Peki, reformlar neden başarı-
sız oldu? Bu kötüye gidişin bir 
nedeni yolsuzlukla mücadele 
adına yapılan yasaların kâğıt 
üzerinden kalması ve uygula-
maya etkili şekilde geçmeme-
si olarak gösterilebilir. Ayrıca, 
yolsuzlukla mücadele alanın-
da yeni oluşturulan kurumların 
bağımsız ve özerk olmaktan 
uzak olduklarının, siyasi irade-
nin çatısı altında göstermelik 
kurulduklarının da belirtilmesi 
lazım. Fakat daha önemli bir 
neden, yolsuzlukla mücadele-
de hükümetin seçici tavrı ol-
muştur. Hükümetin yolsuzlukla 
mücadele ajandası bürokra-
side (özellikle gümrük idare-
leri, noterler, vergi daireleri ve 
tapu kadastro müdürlükleri 
vb.) küçük tip yolsuzlukların 
göreceli olarak azaltılmasına 
imkân vermiştir.     Kırtasiyeci-
liğin ve bürokrasinin azaltılma-
sı, e-devlet uygulamaları ve iş 
kurmanın kolaylaştırılması yine 
hükümetin bu alanda başarılı 
sayılacak reformları olarak sı-
ralanabilir.

Fakat tüm bu reformların bir 
paravan görevi gördüğünü ve 
daha üst düzeyde siyasi yol-
suzlukla mücadeleyi gerekli 
kılacak adımların göz ardı edil-
mesini sağladığını da belirt-
mek gerekiyor. Mesela, siyasi 
parti ve seçim kampanyala-
rının finansmanı konusunda 
herhangi bir adım atılmamış, 
Türkiye, GRECO’nun bu alan-
daki izleme sürecinde sınıfta 
kalmıştır. Yasal bir düzenleme 
yapılmayan bu alanın yarattığı 
kurumsal belirsizlik, hükümete 
farklı mekanizmalar kullana-
rak patronaja ve kayırmacılığa 
dayalı politikalar oluşturmak 
için yeni fırsatlar sunmuştur. 
Özelleştirmeler, vergi incele-
meleri, mahkeme kararları ve 
kamu ihaleleri eliyle hükümet, 
sermaye birikim ve dağıtım 
sürecinde ihtiyari davranma-

ya başlamış, sermaye grupları 
ile kurduğu patronaj ağları çı-
karları doğrultusunda yeniden 
yapılandırma ve güçlendir-
me yoluna gitmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda daha önce AB 
direktifleri çerçevesinde yapı-
landırılan yasalarda (mesela 
Sayıştay kanunu ya da Kamu 
İhale Kanunu) yürütmenin gü-
cünü artıran yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. Hükümet etme ka-
litesinin ve düzenleyici kapa-
sitenin zayıflamasına yol açan 
bu siyasi uygulamalar, bütçe 
şeffaflığı ve kamu kaynakları-
nın kullanımına ilişkin hesap 
verilebilirlik konusunda temel 
ihlallere kapı açmıştır. Bu du-
rum hükümetin üst düzey tem-
silcileriyle yakın ilişkileri olan 
sermaye gruplarına yaramış, 
çoğu on yıldan daha eski ol-
mayan birçok şirket hüküme-
tin inşaat, enerji, maden ve 
altyapı alanındaki mega proje-
lerinde karlı ihaleler kazanarak 
büyük holdinglere dönüşmüş-
tür. Günümüzde, bu sermaye 
grupları, hükümetin hem se-
çim kampanyalarının ve hem 
de alt ve orta gelir seçmen 
gruplarına yönelik sosyal yar-
dım politikalarının destekçileri 
haline gelmiştir. Ayrıca hükü-
metin medya sektörüne artan 
müdahalesi bazı tasfiyelere 
yol açmış, hükümet ile ticari 
ilişkilerde olan yeni sermaye 
grupları medya patronluğuna 
da soyunmuştur. Medyanın 
değişen mülkiyet yapısı, Tür-
kiye’de zaten karmaşık olan 
iktidar-medya ilişkileri daha da 
karmaşık hale getirirken yurt-
taşların farklı bilgi kaynaklarına 
erişebilmesi zorlaşmış, med-
yanın bağımsızlığı ve çoğulcu-
luğu zarar görmüştür. İktidar, 
sermaye ve seçmen arasında 
kurulan ve hükümet lehine bil-
gi üretim ve paylaşım kanalı-
na dönüşen ana akım medya 
grupları ile de desteklenen bu 
kısır döngü, AKP hükümetinin 
ardı ardına seçimlerden birinci 
parti olarak çıkmasına imkân 
verirken, yolsuzlukla örülü iliş-

kileri kurumsallaştırmıştır.

DEĞIŞEN DINAMIKLER VE 
TÜRKIYE’DE DEMOKRATIK 

GERILEME 

Tüm bunlar olurken iç ve dış 
dinamiklerin değişen doğası 
Avrupalılaşma süreci ve de-
mokratik reformların rafa kal-
dırılmasına zemin hazırlamış-
tır. Türkiye iç politikada siyasi 
kargaşa ve politika hesaplaş-
malar ile meşgul olurken, AB, 
2008’de derin bir ekonomik 
kriz içine girmiş, genişleme sü-
reci yerine siyasi ve ekonomik 
bütünleşme ve derinleşmeye 
öncelik verir hale gelmiştir. AB 
çıpası ile ivme kazanan reform 
süreci, bu çıpa zayıfladığında 
hükümetin iç hesaplarına ma-
ruz kalmıştır. Hükümet seçim-
lerde kendisine çıkar sağla-
yacak belirli alanlarla (mesela 
sosyal politika, sağlık, toplu 
konut, e-devlet uygulamala-
rı vb.) reform sürecine devam 
ederken, yolsuzlukla mücade-
lenin de içinde olduğu birçok 
sektörde reform yapmak ko-
nusunda isteksiz davranmıştır. 
Hatta zaman içinde Avrupalı-
laşmadan uzaklaşmaya ve de-
mokratik gerileme yol açacak 
düzenlemeler hükümetin ajan-
dasında daha çok yer tutma-
ya başlamıştır. Özellikle Gezi 
olayları, 17 ve 25 Aralık yol-
suzluk skandalı ve 2016 darbe 
girişimi sonrasında yürütmenin 
yetkisini artıran yasal düzenle-
meler, yüksek yargı kurumları 
başta olmak üzere birçok ku-
rumun özerkliğini zedelemiş, 
denge ve denetleme mekaniz-
malarını zayıflatmış ve demok-
ratik yönetişimin temel ilkeleri 
olan güçler ayrılığı ve hukukun 
üstünlüğüne zarar vermiştir. 

Özellikle yargının tasfiyesi 
yargıya taşınan büyük ölçekli 
yolsuzluk iddialarının genelde 
soruşturma aşamasında kal-
masına yol açmıştır. Bu durum, 
cezasızlığın yaygınlaşmasına 
ve yolsuzluğun sıradanlaşma-
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sına kapı açmıştır. 2018 yılında 
parlamenter rejimin terkedilip 
başkanlık sistemine geçilme-
si ile demokratik pratiklerden 
uzaklaşma süreci hızlanmıştır. 

Bugün uluslararası alanda ol-
dukça iyi bilinen ve akademik 
yazında sıkça kullanılan en-
dekslerde Türkiye otoriter bir 
rejim olarak değerlendirilmek-
te, demokratik olarak en çok 
gerileyen ülkeler sıralamasın-
da başta gelmektedir. 

Temel hak ve özgürlüklerin 
kapsamının her geçen gün 
daraldığı, hem medya kuruluş-
larına ve gazetecilere hem de 
sivil topluma yönelik baskı ve 
yıldırma politikalarının arttığı 
böyle bir siyasi ortamda, yol-
suzlukla mücadele için etkin 
bir politika izlenmesi mümkün 
görünmemektedir.

YEREL DINAMIKLER, 
ŞEFFAFLIK VE TEMIZ 

SIYASET 

Fakat iyi haber şu ki Türkiye 
demokratik hafızası güçlü, si-
vil kasları ve yerel dinamikleri 
hala aktif olan bir ülke. 2019 
yerel seçimlerinden şahit ol- 
duğumuz gibi seçimler, oto-
riter rejimlerin aksine Türki-
ye’de hala oyunun kurallarını 
değiştirebiliyor, muhâlifler siyâsî 
araçları kullanarak iktidar için 
anlamlı bir tehdit olabiliyor. Ye-
rel seçimlerde büyük şehirlerde 
başarılı olan muhalif adayların 
ortak noktası şeffaflık konu-
sundaki taahhütleri oldu. Yerel 
seçimlerden günümüze ka-
dar geçen süre zarfında mu-
halefet belediyeleri, katılımcı, 
şeffaf ve hesap veren kent 
yönetimi politikaları gütmeye 
azami ölçüde önem veriyorlar.
Bu politikaların karşılığını bul-

duğunu ve temiz siyaset için 
bir toplumsal talep yarattığını 
da görebiliyoruz. Bu durum 
yolsuzlukla mücadele için ol-
dukça umut verici! Yolsuzluk, 
AB üyelik sürecinden bağımsız 
olarak Türkiye’nin kendi içinde 
vermesi gereken bir mücadele 
alanı. Bu noktada iyi yönetişim 
ilkelerine göre yönetilen şehir-
ler, tependen inme uygulama-
lar ve dış dinamikler yerine iç 
dinamikler ile ivme kazanan, 
aşağıdan yukarıya hareket 
eden ve daha uzun soluklu bir 
yolsuzlukla mücadele politika-
sı kurgulamak için yol gösterici 
olabilir. Yolsuzlukla mücade-
lenin gerçekten başarılı olma-
sı için sadece siyasi iradenin 
merkeziyetçi politikalarının 
değil toplumsal talebin ve ha-
reketliliğin de gerekli olduğu-
nu düşünürsek, Türkiye’de de 
temiz siyaset için hala umut 
olduğunu söylemek mümkün. 
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Türk siyasal hayatında son 
zamanlarda “çete” kavramı 
kamuoyunda sıkça yer almak-
tadır. Çete kavramı, Türk Dil 
Kurumu Sözlüğü’ne göre iki 
anlama sahiptir. Birinci anlam 
olarak çete, “yasa dışı işler 
yapmak veya etrafındakileri 
korkutmak amacıyla bir araya 
gelmiş topluluk.” anlamına ge-
lirken ikinci anlam olarak çete, 
“ordu birliklerinden olmayan 
silahlı küçük birlik” anlamına 
gelmektedir. Türk siyasal ha-
yatındaki çete kavramından 
bahsederken birinci anlamda-
ki çete tanımını ele almak daha 
doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Çete kavramı, bu yazı bağla-
mında, siyasal hayatın çeperin-
de bulunan ve onunla büyüyen 
bir anlam ifade edecek şekilde 
ele alınacaktır. Ancak elbet-
te bu tanıma yeni unsurlar da 
eklemek gerekecektir. Çeteler 

hem toplumsal düzende hem 
de hukuksal düzende sapma-
ya sebep olmaları sebebiyle 
oldukça tehlikeli oluşumlardır. 
Çeteler, kollektif bir şekilde 
hareket ederek, çıkar amaçlı 
organizasyonlar çerçevesinde, 
amaçladıkları noktaya sirayet 
etme çabası içerisindedirler. 
Bu kapsamda çeteler, hukuk 
dışı eylemler, siyasi saiklerle 
kollama anlayışları ve kirli pa-
rayla birikim rejimi oluşturul-
ması için hiyerarşik veya hi-
yerarşik olmayan, kapalı veya 
açık organizasyonlar içerisin-
de yer almaktadır. Bu nokta-
da otopark, karaborsa, çek ve 
senet tahsilatı gibi amaçlar dı-
şında inşaat, arazi yolsuzluğu, 
rant devşirme konuları, siyasal 
alandaki çeteleşmede daha 
görünür biçimde yer almakta-
dır. Bu kapsamda Türk siya-
sal hayatı içerisindeki çeteler, 

yaptığı işlemlerinde ve yer al-
dığı organizasyonlarda hukuku 
kendi amaçlarına uygun hale 
getirerek bu faaliyetlerini iler-
letmektedirler. 

Son zamanlarda “beşli çete” 
kavramı siyasi literatürde ol-
dukça fazla yer bulmaktadır. 
Beşli çete kavramı, içinde bu-
lunduğumuz rant düzenini ve 
kirli düzeni göstermek için ol-
dukça önemlidir. Bu durumun 
daha açık bir şekilde anlaşıl-
ması amacıyla Kamu İhale Ka-
nunu’nda mevcut siyasi iktidar 
tarafından yapılan değişiklikle-
re göz atmak faydalı olacaktır. 
Bilindiği gibi Kamu İhale Kanu-
nu, kamu kurum ve kuruluşla-
rının yapacakları ihalelerdeki 
usul ve esasları belirleyen te-
mel kanundur. Bu çerçevede 
kamu kaynağının kullanılması-
nı yasal bir düzene oturtur an-

TÜRKİYE’DE ÇETELEŞME

Ali Mahir Başarır
CHP PM Üyesi/Mersin Milletvekili

alimahir
alimahir.basarir@tbmm.gov.tr
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cak bu yasal düzen öyle bir hal 
almıştır ki 2002’den bu yana 
tam 195 kez değiştirilmiştir. El-
bette bu durum devletin temel 
fonksiyonlarının değişmesiy-
le, devletin piyasada etkisiz-
leştirilmek istenmesiyle ve en 
önemlisi kamu kaynaklarının 
belli şirketlere aktarılmak is-
tenmesiyle ilgilidir. İşte yukarı-
da bahsedilen hukukun kendi 
amaçlarına uygun kullanılması 
derken bu kastedilmektedir. 
Tam 195 kez değişen ve adeta 
yamalı bohça haline gelinen bir 
kamu ihale mevzuatının, siya-
sal hayatın çeperinde bulunan 
çetelerin çıkarları için düzen-
lendiği açıkça ifade edilmese 
de bu çetelerin bu değişimler-
den oldukça yararlandığı açık-
tır. Özellikle kanunun kapsama 
alanının daraltılarak Kamu İha-
le Kanunu’nun 3. maddesinin 
başlığı olan istisna alanının 
genişletilmesi kamu harca-
malarının disipline edilmesini 
engelleyerek usulsüzlüklerin 
yapılmasına yol açmıştır. Öyle 
ki kanunun 3. maddesinde dü-
zenlenen istisna fıkraları için 
alfabedeki harfler dahi yetme-
miştir. Bugün siyasi kadrolarla 
hareket eden ve kamuoyunda 
yandaş şirketler olarak bilinen 
oluşumların kazançlarını art-
tırması amacıyla kamu ihale 
kanununda yer alan bazı mad-
delerin siyasal iktidar tarafın-
dan oldukça sık kullanıldığı 
aşikardır. Bu maddelerin ba-
şında istisna bir usul olan 21/b 
maddesi gelmektedir. 21/b 
maddesi, olağanüstü durum-
larda bir işin acele yaptırılması 
ihtiyacı olduğunda ya da satın 
alınması gereken acil bir ürün 
varsa kamu idaresinin ihaleyi 
kolayca yapabilmesi adına ta-
sarlanmış bir ihale usulüdür. 

Örneğin, güvenlik ya da sa-
vunma alanlarındaki özel du-
rumlarda söz konusu pazarlık 
usulü tercih edilmektedir. Mev-
zuattaki yerine bakıldığında, 
Kamu İhale Kanunu’nda yer 
alan 21. maddenin (b) bendi 

“Doğal afetler, salgın hasta-
lıklar, can veya mal kaybı teh-
likesi gibi ani ve beklenmeyen 
veya yapım tekniği açısından 
özellik arz eden veya yapı 
veya can ve mal güvenliğinin 
sağlanması açısından ivedilik-
le yapılması gerekliliği idarece 
belirlenen hallerde veyahut 
idare tarafından önceden ön-
görülemeyen olayların ortaya 
çıkması üzerine ihalenin ivedi 
olarak yapılmasının zorunlu 
olması” olarak düzenlenmiş-
tir. Buradaki amaç ihtiyacın 
en hızlı şekilde karşılanması-
dır. Örneğin herhangi bir he-
yelan sonucu yolun çökmesi 
durumunda Karayolları Genel 
Müdürlüğü yolun yenilenmesi 
için bu maddeyi uygulayabil-
mektedir. Ancak kamuoyunda 
beşli çete olarak adlandırılan 
yandaş şirketler, aldıkları kamu 
ihalelerinin birçoğunu 21/b 
maddesi ile almıştır. Elbette 
21/b ile ihale alınabilir ancak 
bu ihalelerin konusu, 21/b 
maddesini gerektirmeyecek 
şekilde olmasına rağmen bu 
şirketler pazarlık usulünden 
yararlandırılmıştır. Yani temel 
usul olan, açık ihale usulü ya-
pılmamış ve 21/b maddesi 
kapsamında adrese teslim iş-
ler alınmıştır. 

Bir hukuk devletinde, hukuki 
güvenilirliğin sağlanması için 
ivedilik gerektirmeyen kamu 
ihalelerinin şeffaflık ilkesi çer-
çevesinde ve kamu yararının 
gerçekleştirilmesi bakımından 
açık ihale usulü ile yapılması 
gerekmektedir. Kısacası, yan-
daş şirketlere verilen bu haksız 
ve hukuksuz ihaleler sonucun-
da, kamu kaynakları halkın 
yararına değil, yandaşların ya-
rarına kullandırılmış ve bir rant 
düzeni oluşturulmuştur. Bu 
açıdan bakıldığında çete kav-
ramını yalnızca etrafındakileri 
korkutmak amacıyla bir ara-
ya gelmiş bir topluluk olarak 
ele almak birçok gerçeği gör-
mezden gelmeye sebebiyet 
verecektir. Sosyal dinamikler, 

dönemin siyasi zemini, çetele-
rin oluşumuna sebebiyet veren 
siyasi saikler, kirli bir birikim 
rejimi ve rant, siyasi hayattaki 
çeteleri oluşturan unsurlardan-
dır. Bu durum da açıkça beşli 
çete olarak adlandırılan olu-
şum içerisinde görülmektedir.

Sadece arkasına siyasi des-
teği alan elbette beşli çete             
değildir. Uyuşturucu trafiğin-
den karapara aklamaya kadar 
çeteleşmiş birçok başka olu-
şumlar da vardır. Kimisi yurtdı-
şına para kaçırıp şirketler ku-
rarken kimisi de off-shore vergi 
cenneti olan ülkelere paralarını 
kaçırıp aklamaktadır. Örneğin 
uyuşturucu açısından bakıl-
dığında, Mersin Limanı başta 
olmak üzere, ülkemizde ton-
larca uyuşturucu madde ya-
kalanmasına rağmen sadece 
uyuşturucu ağı hiyerarşisinin 
en altında bulunan torbacılar 
yakalanmış ancak hiçbir uyuş-
turucu baronunun yakalanıp 
adalete teslim edilememesi 
oldukça şüphe uyandırmıştır. 
Doğal olarak, insanların aklına 
uyuşturucu baronlarının siyasi-
lerle kurduğu bağlar nedeniyle 
yakalanıp tutuklanmadıkları 
fikri de bu noktada yerleşmek-
tedir. 

Hukukun güvenilirliğinin zede-
lenmesi tek bir olay neticesin-
de gerçekleşmez ancak böyle 
birbiriyle bağlantılı ve birçok 
olayın silsile halinde bir araya 
gelmesiyle gerçekleşir. Yine 
bir başka örnek ise tüm ka-
muoyunun karapara aklamak 
suçundan yakından takip et-
tiği ve tanıdığı Sezgin Baran 
Korkmaz olayıdır. Sezgin Ba-
ran Korkmaz ülkemizde tutuk-
lanmasına ve deliller ortada 
olmasına rağmen serbest bı-
rakılmış ve ardından yurtdışına 
kaçmıştır. Daha sonra Avus-
turya’da yakalanmış ve tekrar 
ülkemizde yargılanması için 
iade talebinde bulunulmuştur. 
Görünen o ki siyaset ve yargı 
içerisinde çeteleşmiş grup-
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lar var ki şüpheli olan Sezgin 
Baran Korkmaz’ın yurtdışına 
çıkmasına göz yumulmuştur. 
Yine siyaset içerisinde başka 
bir çeteleşmeden bahsedecek 
olursak, şu anda TBMM üyesi 
olan bir milletvekilinin, eşinin 
ve abisinin kurmuş olduğu rüş-
vet ağından bahsedebiliriz. Bir 
boşanma hikayesi ile başlayan 
ve sonucunda rüşvet ve ka-
raparanın açıkça yer aldığı bir 
manzara ile karşı karşıya kalın-
mıştır. Verilen bu örnekler, yal-
nızca buzdağının görünen bir 
kısmıdır. Ülkemizde yaşanan 
bu tür olayların detaylıca araş-
tırılması için muhalefet partileri 
tarafından TBMM Başkanlığı-
na sunulan ve Genel Kurul’da 

görüşmek için verilen araş-
tırma önergelerinin de iktidar 
tarafından reddedilmesi, bir 
anlamda bu suçları işlemekte 
olan şüpheli insanların ve ar-
kasındaki güçlerin korunması 
anlamını da taşımaktadır.

Sonuç olarak, Türk siyasal 
tarihini çalkalayacak bu çete 
meselesi, günübirlik siya-
set malzemesi değil, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel norm-
larını zedeleyen en önemli ko-
nulardan biridir. Bundan dolayı 
bu konuları sıradanlaştırma-
mak kamuoyu ve ülkenin gele-
ceği için önem arz etmektedir. 
AKP’nin 20 yıllık iktidarında 
gelinen nokta; rant, rüşvet, 

yolsuzluk, hırsızlık, ihalelere fe-
sat karıştırma, karapara, uyuş-
turucu trafiği, çeteleşme ve 
daha sayılamayan birçok ger-
çekliktir. Kirli rant ilişki ağının 
mevcut siyasi iktidar dönemin-
de giderek yoğunlaşması ve 
bunun normalleştirilmesi ge-
rek yandaş basın eliyle gerek 
sosyal medya trolleri ile ilmek 
ilmek işlenmiştir. “Çalıyorlar 
ama yapıyorlar” gibi söylemler 
bu kötülüğün sıradanlaştırıl-
masının en önemli örneğidir. 
Hukukun evrensel ilkelerinin 
ve hukuk devleti ilkesinin ge-
çerli olduğu bir ülkede bu kö-
tülüklerin sıradanlaşmaması 
gerekir. Çünkü hukuk devleti 
ilkesinin en önemli unsurların-
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dan olan yargının bağımsızlığı 
ve tarafsızlığı ilkesi ile hukuki 
güvenilirlik ilkesi, temel ilkele-
rin özünü oluşturmaktadır. Bir 
özün niteliğinin kaybolması 
veya yerine getirilmemesi di-
ğer temel ilkelere de sirayet 
edecek ve birbirine bağlı olan 
zincirlerin tamamen kopması-
na sebebiyet verecektir. Zin-
cirlerin tamamen kopması da 
toplumsal ve hukuksal düzenin 
bozulmasına sebep olacaktır.  
Unutulmamalıdır ki, yargının 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı il-
kesi kuvvetler ayrılığı ilkesiyle 
önemli bir uyum içerisindedir. 
Bu kapsamda bir ülkede tek 
söz sahibi olan bir kişinin, kuv-
vetler ayrılığı konusunda “…

Ama işte bu kuvvetler ayrılığı 
denen var ya, O önünüze ge-
lip engel olarak dikiliyor…” 
sözlerinden bahsetmesi, de-
mokrasiden otoriter bir rejime 
geçildiğinin çok açık bir gös-
tergesidir. Bilindiği gibi otoriter 
rejimlerde yargı mercii, bir hak 
arama mercii değil, baskı aygıtı 
olarak siyasal iktidarlar tarafın-
dan kullanılmaktadır. Ne yazık 
ki ülkemizde yargı sisteminin 
siyasi iktidar baskısı altında 
olması, hâkim ve savcıların 
bağımsız ve tarafsız olmalarını 
engelleyen en önemli unsur-
ların başında gelmektedir. Bu 
sebeple bahsetmiş olduğu-
muz tüm çetelerin ortadan kal-
dırılması için adil, tarafsız ve 

bağımsız mahkemelere ihtiyaç 
vardır. Geçmişten ders alınma-
sı için 1992 yılında İtalya’da 
“Mike-Papa” operasyonu kap-
samında aralarında siyasi parti 
liderleri, bürokratlar, İtalya’nın 
en büyük şirketlerinin yönetici-
lerinin de bulunduğu bir davayı 
hatırlamak gerekmektedir. Bu 
davaya İtalya’da, temiz eller 
operasyonu yani “Mani Pulite” 
adı verilmişti. Ülkemizde de 
çeteleşmenin önüne geçmek, 
kirli rant düzenini ortadan kal-
dırmak, yolsuzlukları önlemek 
adına evrensel hukuk normla-
rı çerçevesinde bir temiz eller 
operasyonuna yani bizim de 
bir Mani Pulite’mize gereksi-
nim vardır.

Ne yazık ki ülkemizde yargı 
sisteminin siyasi iktidar 
baskısı altında olması, 

hâkim ve savcıların bağımsız 
ve tarafsız olmalarını
 engelleyen en önemli 

unsurların başında 
gelmektedir.
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Yoksulluk haklara erişememe 
halidir yani fırsatlara erişememe 
hali, çocuklarda ailenin erişe-
mediği fırsatlardan zorunlu ola-
rak mahrumiyet yaşarlar. Ço-
cuk yoksulluğu yoksulluk içinde 
yaşama durumunu ifade eder. 
Çünkü çocuk aileye bağımlı-
dır, yoksul aileler de kolaylıkla 
durumlarını değiştiremezler. 
Yoksulluk içinde büyüyen ço-
cuklar sağlık, eğitim gibi alan-
larda sorunlar yaşarlar, yoksul-
luk çocukların gelişimine zarar 
verdiği gibi, fiziksel, duygusal 
cinsel istismar riskinin artması, 
eğitim hayatının aksaması gibi 
sorunlara da neden olmaktadır. 
Yoksullar adına yoksulların için-
de yer almadığı binlerce proje 
yapılır ama yoksulluk sürekli 
çoğalmaya devam eder, arkada 
da sözde yoksullar adına yapı-
lan ama yoksulların içinde yer 
alamadığı proje çöplüğü kalır. 
Bu nedenle sürekli yoksulluk 

oranı her yıl artar.  TÜİK, 2021 
Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları 
Araştırması sonuçlarına göre 
sürekli yoksulluk oranı yüzde 
13,8; “sürekli yoksulluk” son 
beş yılda ve önceki üç yıldan, 
en az ikisinde yoksulluk riski 
altında olanları tanımlanmakta. 
Yani hanedeki her bireyin, be-
lirlenen açlık sınırlarının altında 
yaşadığı ve bu sınırdan çıkma 
olasılığının düşük olduğu an-
lamına geliyor. Sürekli yoksul-
luğun artması aynı zamanda o 
ülkedeki ekonomik krizin derin-
leştiğini, siyasi istikrarsızlığın, 
demokrasinin zayıfladığı, insan 
hakları ihlallerinin de çoğaldığı-
nın bir göstergesi. Sürekli yok-
sulluğun nedenlerini anlamaz 
isek “çocuk yoksulluğunun” 
çocukların suça sürüklenme 
nedenlerini de anlayamayız. 
Aynı zamanda sürekli yoksulluk 
içinde yaşayan çocuklarında 
yetişkin olduklarında “yoksul” 

olma olasılıkları yoksul olma-
yan ailelerdeki çocuklardan çok 
daha fazladır. Sağlık Bakanlığı 
tarafından okul çağındaki 6-12 
yaş çocukların yeterli ve den-
geli beslenmesinin nasıl olması 
gerektiği açıklanmış fakat ha-
len devlet  okullarında ücretsiz 
sunulan bir sağlıklı beslenme 
programı yoktur. Son aylarda 
gıda fiyatlarındaki artışlar, ai-
lelerin gıdaya erişiminde so-
runlara yol açmakta; aileler 
sağlıklı beslenmeyi sağlamakta 
ciddi sorunlar yaşamaktadır. 
Bütün bu koşullar ekonomik 
zorluklar, evdeki şiddet, okul 
devamsızlığı, okul terki nedeni 
ile çocukların sokakta olması 
çeşitli riskleri de beraberinde 
getirmektedir.  Emniyet Genel 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanlığı’nın 
“Narkolog” 2022 araştırmasın-
da uyuşturucuya başlama yaşı 
tüm dünyada ortalama yaş ve 

SUÇA SÜRÜKLENEN, SÜREKLİ YOKSUL ÇOCUKLAR

Hacer Foggo
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü

hacerfoggo
hacerfoggo.blogspot.com
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ortanca yaş değeri üzerinden 
hesaplanmaktadır. Uyuşturucu 
maddeye kullanmaya başlama 
yaşı bakımından 15-24 yaş dö-
neminin en riskli grup olduğu 
bu yaş grubunda uyuşturucu-
ya başlayanların oranı, 2020 
yılında %73,6, 2021 yılında ise 
%73,7 olarak ölçülmüştür. Ya-
pılan araştırmalar çocuklarının 
çoğunun okul terki, şiddet ve 
ekonomik nedenlerle uyuştu-
rucu kullandığını ortaya çıkar-
mıştır.  Yine Şanlıurfa Barosu 
Ceza Muhakemesi Kanunu Uy-
gulama raporuna göre, 1 Ocak 
2021 ile 1 Temmuz 2022 arasın-
daki bir buçuk yıllık dönemde, 
suça sürüklenen çocuk 5 bin 
972 olmak üzere toplam 14 bin 
262. Bu sayının yüzde 10’nu 
12 yaşından küçük çocuklar 
oluştururken, yüzde 21’ini 12-
15 yaş aralığında bulunan ço-
cuklar, yüzde 69’unu ise 15-18 
yaş aralığında yer alan çocuk-
lar oluşturuyor. Rapora göre, 
son bir buçuk yıllık süre zarfın-
da kullanmak için uyuşturucu 
bulundurma suçu nedeniyle 
müdafii görevlendirilen suça 
sürüklenen çocuk sayısı 104 
olup bu sayının yüzde 6’sını kız 
çocukları oluşturuyor.  

Tüm bu sonuçlara baktığımız-
da Dünya’da ve Türkiye’de ço-
cuk suçluluğu üzerine yapılan 
araştırmalarda suça sürüklenen 
çocukların genel olarak sos-
yo-ekonomik nedenlerle suça 
sürüklendikleri ortaya çıkmıştır.  
TÜİK’in açıkladığı verilere göre 
2021 yılında güvenlik birimleri-
ne gelen veya getirilen çocuk-
ların karıştığı olay sayısı, bir 
önceki yıla göre yüzde 10,8 ar-
tarak 499 bin 319 olarak kayıt-
lara geçti.   Güvenlik birimlerine 
mağdur olarak gelen 207 bin 
999 çocuğun yüzde 89,4’ünü 
suç mağduru, yüzde 10,6’sını 
takibi gereken olay mağduru 
çocuklar oluşturdu. Güvenlik 
birimlerine suç mağduru olarak 
gelen veya getirilen 186 bin 14 
çocuğun yüzde 7,4’ü yaralama, 
yüzde 13,1’i cinsel suçlar, yüz-
de 12,4’ü aile düzenine karşı 
suçlar, yüzde 4,5’i tehdit, yüzde 
12,6’sı bu nedenlerin dışında 

kalan diğer nedenlerden dolayı 
mağdur oldu. 

Yine Adalet Bakanlığı’nın 2021 
yılına ilişkin adli istatistikleri, 
suç oranlarında yaşanan artışı 
gözler önüne serdi. 2021 yı-
lında ceza mahkemelerine yıl 
içinde gelen dosyalarda suça 
sürüklenen çocuk sıfatıyla bu-
lunan çocukların bölgelere göre 
dağılımını gösteren grafik ince-
lendiğinde; suça sürüklenen en 
fazla çocuğun %28,7 oranı ile 
Marmara bölgesinde, en az ise 
%7,6 oranı ile Doğu Anadolu 
bölgesinde olduğu görülmekte-
dir. İstanbul ilinde açılan dosya-
larda suça sürüklenen çocuk-
ların suç türleri incelendiğinde; 
kamunun sağlığına karşı işlenen 
suçlarda ı̇lk sırayı %63,4 oranı 
ı̇le kullanmak ı̇çı̇n uyuşturucu 
veya uyarıcı madde satın al-
mak, kabul etmek veya bulun-
durmak ya da uyuşturucu veya 
uyarıcı madde kullanmak suçu 
almaktadır. İzmı̇r ilinde suça sü-
rüklenen çocukların suç türleri 
incelendiğinde; açılan dosya-
larda kamunun sağlığına karşı 
işlenen suçlarda ise ı̇lk sırayı 
%86,0 oranı ı̇le kullanmak ı̇çı̇n 
uyuşturucu veya uyarıcı madde 
satın almak, kabul etmek veya 
bulundurmak ya da uyuşturucu 
veya uyarıcı madde kullanmak 
suçu almaktadır. Emniyet Genel 
Müdürlüğü Türkı̇ye Uyuşturu-
cu Raporu’na göre , 2019 ve 
2020 Raporuna Göre, hayatın-
da bir kez madde kullananların 
%35,4’ü 15-24 yaş grubunda-
dır. %5’ı̇ lı̇se öğrecı̇sı̇, %10’u 
ünı̇versı̇te öğrencı̇sı̇dı̇r. 

Araştırmalar parçalanmış aile-
lere mensup çocuklarda, uyuş-
turucu kullanma riskinin yüksek 
olduğu gibi bir tespit bulun-
maktadır. Uyuşturucu ile müca-
dele edilirken uyuşturucu kulla-
nan çocuğa suça sürüklenmiş 
çocuk değil korunmaya ihtiyacı 
olan çocuk olarak bakılmalıdır. 
Adli yollarla çözüme değil, onu 
ruhsal ve fiziksel olarak tedavi 
eden ve sonrasında izleyen bir  
çözüme odaklanılmalıdır. Ayrıca 
sosyal yardımla sınırlı olmayan, 
hak temelli sosyal hizmet an-

layışına dayanan aile ve çocuk 
politikaları geliştirilmelidir. 

Bütün bu sonuçlardan yola çı-
karak  önemli olan çocuklar 
henüz suça sürüklenmeden 
önleyici tedbirler alınmalıdır. 
Çocuğun dokunduğu her yer 
gözetim altında tutulmalı, aile-
si, okulu ve çevresi  etrafında 
toplanan veriler ışığında ço-
cuk ekonomik  ve ruhsal ola-
rak desteklenmelidir. Ayrıca 
suça bulaştığı andan itibaren 
onu gözetim altına alan kişiden 
mahkemedeki her bir bireye ka-
dar çocuk hakları ve çocukların 
psikolojik ve ruhsal durumlarını 
bilen kişiler olmalıdır. Çocuğu 
topluma yeniden kazandırmayı 
hedefleyen bir koruma  hede-
fiyle çalışmalar yapılmalıdır. Ço-
cukların yeniden suç işlemeleri-
nin önüne geçmek için onarıcı 
ve çocuk hakları temelli yakla-
şımla psiko-sosyal müdahale 
planlanıp uygulanmalıdır.  Mer-
kezi yönetim ve yerel yönetim 
iş birliği ile çalışarak suça zor-
lanan çocukların takibi ve ön-
lenmesi için destek çalışmaları 
planlamalı. Bu çocuklarla ilgili 
çocuk takip ve çocuk koruma 
sistemi kurulmalıdır. İhmal veya 
İstismar nedeniyle Çocuk İzlem 
Merkezleri ve Çocuk Destek 
Merkezlerine getirildikten son-
ra ailesi veya yakınlarına teslimi 
yapılan kız çocuklarının eğitim-
den kopmasını, tekrar istismara 
uğramasını veya erken yaşta 
evlendirilmelerini engellemek 
amacıyla, okullarda Sosyal Hiz-
met Uzmanlarının görevlendi-
rilmesi ve Okul Sosyal Hizmeti 
çalışmalarının başlatılmalı. So-
nuç olarak en önemli şey bir ço-
cuğun “suça sürüklenmesini” 
önlemek için bebeklik çağından 
başlayarak yoksulluğunu önle-
yecek erken çocukluk eğitimi 
başta olmak yetişkin olana ka-
dar temel ihtiyaçları izlenmelidir. 
Çocukluk çağında yoksulluğun 
önemli ölçüde azaltılması suça 
sürüklenme riskini de ortadan 
kaldırır. Çünkü suç toplumsal 
bir sorundur ve çocuklar suç 
işlediğinde onları “suça” sürük-
leyenler gelir eşitsizliğini artıran 
yetişkinlerdir.  
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Sedat Peker’in videolarını so-
luksuz izleyenlerden kaçı Ab-
dullah Çatlı’nın adını duymuş-
tur acaba? Çatlı’nın ölümünün 
üstünden 26 yıl geçti, Türki-
ye’de ortalama yaş 30…Yani 
her iki ismi de tanıyan sayısının 
-yaşıtım kıdemli yurttaşlar dı-
şında- çok fazla olamayacağı 
aşikâr.  

Çeyrek asır arayla sahne ışık-
larını üstünde toplayan adeta 
pop-star şöhreti yakalayan 
iki ismin fazla bir benzerliği 
de yok zaten; mafya düzenini 
kamuoyunun en kılcal damar-
larına kadar sızacak şekilde 
tartışmaya açmaları dışında…
Kısmetimde varmış ki, her iki 
seferde de süreci izlemek ve 
yorumlamak fırsatını buldum. 
İlkinde bir kitap yazdım, bu kez 
Yunus Emre Hoca’nın isteği 
üzerine bir yazı karaladım. 

Ayrıntıya girmeden Sedat Pe-
ker’le şahsen hiç tanışmasak 
da, kısa bir mazimiz olduğunu 
belirtmeyi, derginin ciddiyetine 
halel getirmemek açısından 
görev bilirim. Kendileri beş yıl 
kadar önce Maltepe Cezae-
vi’nde müebbet cezamı çeker-
ken bendenizi bir bayrak dire-
ğinin ucuna layık görmüştü. 
                                                          
Mafyayı siz değerli okurlara 
tarif etmeye kalkarak vaktinizi 
almayacağım. Çünkü Mafya 
ve terör fazla tarif gerektirmez, 
gördüğünüzde anında tanırsı-
nız zaten! 

Bu iki illet de devlette zafiyetin 
işaretidir. Susurluk Çetesi ve 
Abdullah Çatlı, devletin PKK 
ile baş edemediği paniğine 
kapılarak yoldan çıkmasının 
eseridir. Sedat Peker ise şa-
hıs devletinin hışmına uğrayan 

bazı isimlerin alternatif adalet 
aradığı bir kapıya döndü belli 
ki. 

İşin garibi aradan bu kadar yıl 
geçmiş olmasına rağmen Su-
surluk çetesini savunan siya-
setçiler ve yetki aşımıyla suç-
lanıp ceza alan memurlar yine 
gündemde; hem de ya yardak-
çı veya fail sıfatıyla!

MAFYA-DEVLET-TERÖR 
ILIŞKISI TÜRKIYE’YE ÖZGÜ 

BIR PRATIK DEĞILDIR. 

Misal, ABD’nin İtalyan asıl-
lı ünlü suç örgütü lideri Lucky 
Luciano, yattığı hapishaneden 
ABD ordusunun yardımına ko-
şarak, İkinci Dünya Savaşı’nın 
en kanlı cephesinde, Sicilya 
çıkartmasında Mafya’yı sefer-
ber etti, sabotaj eylemleri ile 
Almanları zayıflattı. 

SUSURLUK SADECE KOD ADIYDI

Enis Berberoğlu
CHP İstanbul Milletvekili

EnisBerberoglu1
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Aslında belki o kadar uzağa 
gitmeye bile gerek yok: PKK 
yıllarca Güneydoğu coğrafya-
sında bir yandan uyuşturucu 
kaçakçılarını haraca bağladı, 
diğer yandan mahkemeye gi-
demeyecek vakalarda sözde 
adalet dağıttı hatırlarsınız.

Bir önceki cümledeki “mahke-
meye gidemeyecek vakalarda” 
ifadesine takıldıysanız, geldik 
Mafya’yı var eden olmazsa ol-
maz koşullardan ikincisine…

Devlet zayıf düştüyse, örneğin 
vergi toplanamıyorsa, kayıt dışı 
ekonomi resmi rakamların kat 
kat üstündeyse kendi adalet 
sistemini yaratır… 

Çek-senet işlemleri, arazi iş-
galleri mahkemede değil maf-
ya nezdinde halledilir. Bugüne 
geldiğimizde, marinasına çö-

külenler, oteline el konulanlar, 
belli ki Reis’in adaletinden, TV 
maymunu avukattan umudunu 
kesip Sedat Peker’e vekalet 
veriyor. Peker de daha beş yıl 
önce uğruna bayrak direkleri 
donatacağı Reis’e toz kondur-
masa da adamlarına hiç acımı-
yor!
                                                                       
Terör ve Mafya hangisi daha 
büyük tehdit diye sormak bile 
abestir.  Ama bu iki belanın yol 
açtığı suç sicilinin kıyaslanma-
sı şaşırtıcı sonuçlar verebilir. 
İddiamızı Türkiye’de herkesin 
bilgiden çok fikir sahibi olduğu 
bir başlık üzerinden sınayalım: 

FAILI MEÇHUL SUÇ 
DOSYALARI…

Hemen aklınıza siyasi cinayet-
ler ve güneydoğu coğrafyası 
geldi öyle değil mi? Musa An-

ter, Cem Ersever ve diğerleri…
Ya da Uğur Mumcu, Taner Kış-
lalı, Bahriye Üçok, Muammer 
Aksoy ve Çetin Emeç dosya-
ları. Acıyı ve kaybı yarıştırmak 
yanlış olur, sadece rakamları 
vermekle yetinelim: 

•1987 ve 1996 yılları arasında 
fail-i meçhul cinayetler zirve 
yaptı. 

•Sadece OHAL bölgesinde söz 
konusu 9 yıllık sürede 810 ci-
nayetin faili yakalanamadı.

•Cinayetlerin sebeplerine ba-
kıldığında sadece 294’ü teröre 
bağlıydı.

•Diğer sebeplerle, alacak-ve-
recek, aile veya kan davası vb. 
işlenen cinayet sayısı 516 idi. 

•OHAL bölgesi dışında ise fa-

Terör ve 
Mafya. 
Hangisi daha 
büyük tehdit 
diye sormak 
bile abestir. 
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ili meçhullerde yine adi suçlar 
başı çekiyor:  115 terör vakası-
na karşılık 1788 adi vaka. 

Yine dönemin İçişleri Baka-
nı ve bugünün İYİ Parti lideri 
Meral Akşener’in 1997 Mart 
ayında verdiği resmi rakamlara 
dayanarak devam edersek; 

•Türkiye’nin Susurluk Çetesi 
ile tanıştığı 1996 Kasım ayın-
dan çok değil beş ay öncesine 
gidersek…

Haziran ve Kasım 1996 arası 
dönemi Emniyet istatistiklerine 
bakarsak, 9 suç örgütünün ya-
kalandığını görürüz. Beş ayda 
9 çete üstüne bir de Susurluk 
Çetesi, eder 10 çete!

•Bu çetelerin insan kaynakları 
ve silah gücü de dehşet ve-
riciydi. Çete üyeleri arasında 
rütbeli rütbesiz 21 Emniyet 
mensubu ve Silahlı Kuvvetler 
personeli vardı. Çete cephane-
liğinde 6 Lav silahı, uzun men-
zilli tüfekler, bombalar, suikast 
silahları çıktı. 

•Çetelerin suç sicilinde 20 ci-
nayet ve 16 yaralama vardı. 
Suç coğrafyası sadece üç bü-
yük ille sınırlı değildi, Kocae-
li’nden Amasya’ya, Bursa’dan 
Rize’ye uzanıyordu.

Peki hal böyle iken, çete zengi-
ni ülkemizde çeyrek asır önce 
neden Susurluk Çetesi öne 
çıktı? Diğerlerinden ne farkı 
vardı? 

Çetelerdeki memur sayısının 
da gösterdiği gibi hepsinin 
devletle irtibatı vardı, ama sa-
dece Susurluk ekibinin kendi-
sini devletin yerine koyan siya-
setçi/bürokratların doğrudan 
emri altında suç işlediği kanıt-
landı, cezası kesildi. 

Ancak bu kadarı suç örgütleri-
ni yaratan bataklığı kurutmaya 
yetmedi, sivrisinek mücadelesi 
kadar etkisiz kaldı. O batak-
lıkta en ünlüsü Sedat Peker 
olmak üzere yeni suç liderleri 
boy attı. 

Susurluk ve hemen tarihi tek-
rarı Sedat Peker vakası, maf-
ya-siyaset-devlet ilişkisi…

Sayfalarca yazılsa bile merak 
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edilen tek bir sorunun yanıtıdır: 
İyiye mi, yoksa kötüye mi gidi-
yoruz?

Yine kıyas yöntemiyle ilerler-
sek; 

•Susurluk skandalı patlak ve-
rince dönemin Cumhurbaşkanı 
Liderler Zirvesi topladı

•TBMM’de Susurluk Komisyo-
nu kuruldu, ilgili isimler ifadeye 
çağrıldı. 

•Komisyon elde ettiği veri ve 
bilgileri kamuoyu ile paylaştı

•Davalar açıldı, cezalar verildi. 

•Susurluk’u ciddiye almayan 
dönemin Başbakanı Necmettin 

Erbakan ile Susurluk aktörlerini 
savunan Yardımcısı Tansu Çil-
ler siyasi arenada itibar yitirdi. 

Bugüne gelirsek…Sedat Pe-
ker’in içeriden bilgiye dayalı 
iddiaları TBMM’de hiç tartı-
şılmadı. Adliye’de bu iddiala-
ra bakacak tek bir savcı bile 
çıkmadı. Polis, istihbarat iz 
sürmedi. Ülkeyi yöneten tek 
adam, aylar boyunca ağzını 
açıp “doğru” veya “yanlış” de-
medi, tek kelime etmedi. 

Kamuoyunun şahit olduğu tek 
resmi eylem, Sedat Peker’in 
susturulması için devletin dış 
ülkelere yaptığı rica ve tehdit-
lerden ibaret kaldı. 

Kör topal da olsa demokratik 

sürecin işlediği yıllarda, yasa-
ma-yürütme- yargının kuvvet-
ler ayrılığı sayesinde Susurluk 
karanlığına biraz olsun ışık tu-
tulabildi. 

Ama bu üç erkin tek kişide 
vücut bulduğu günümüzde 
bu kadarı bile mümkün değil.  
Polis, savcı, gazeteci ortaya 
çıkacak gerçeğin kime yarayıp 
kime zarar vereceği hesabıyla 
meşgul. 

SONUÇ ORTADA!

Tarih hakikaten tekerrür etti. 
İlkinde yani Susurluk’ta yaşa-
nan trajedinin tekrarı bu kez 
komedi olarak sahnelendi, 
bize çekirdek çitleyip izlemek 
düştü.

Ülkeyi yöneten tek 
adam, aylar boyunca 
ağzını açıp “doğru” 

veya “yanlış” demedi, 
tek kelime etmedi. 
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Devletle vatandaşların ilişkisi 
siyaset biliminin temel konu-
sudur. Kamu yararının temsil-
cisi olarak devlet, vatandaş-
lardan aldığı yetki ve 
kaynakları toplumun 
kollektif yararına kul-
lanır. En azından böy-
le olacağı varsayımı, 
devletin meşruiyeti 
açısından elzemdir. 
Ancak zaman zaman 
devleti vatandaş adı-
na yönetenler bu yet-
ki ve kaynakları kendi 
çıkarlarına kullanabi-
lirler. Buna genel ola-
rak yolsuzluk diyoruz. 
Yolsuzluk (veya onun 
uygulamada ortaya 
çıkan biçimleri) bütün 
modern toplumlar-
da suçtur.  Öte yan-
dan demokrasiyi benimsemiş 
toplumlarda devletin ve onla-

rı yönetenlerin toplumla, onu 
oluşturan sivil ve iş dünyası ku-
rumlarıyla yakın bir ilişki içinde 
olması da gerekir. Bu hem de-

mokrasinin gereği hem devletin 
alacağı kararların   ve yapacağı 

faaliyetlerin etkinliği için gerek-
lidir. Ancak bu ilişkinin yolsuz-
luğa yol açmaması için zaman 
içinde belirli düzenlemeler yay-

gınlaşmıştır. Bunlar-
dan birisi son yıllarda 
OECD ülkelerinde 
giderek yaygınlaşan 
Lobicilik Şeffaflık Dü-
zenlemeleridir. 

Bilindiği gibi lobici-
lik aslında politika 
savunuculuğu yön-
temlerinden birisidir. 
Savunuculuk, uzlaş-
macı yöntemler dışın-
da daha çatışmacı/zıt 
yöntem ve araçlarla 
da yapılabilir. Kuşku-
suz suç içermediği 
sürece kampanya 
oluşturma veya ey-

lem yapma gibi yöntemler de 
diğerleri kadar meşrudur.

LOBİCİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Emin Dedeoğlu
Akademisyen

dedeoglu_emin
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Zaman zaman savunuculukla 
karıştırılmakla beraber, lobi-
cilik karar alıcılarla yüz yüze 
ya da dolaylı olarak iletişime 
geçerek alınacak kararları ve 
uygulamaları etkilemeye ça-
lışmak anlamına gelmektedir. 
“Aslında kavramın dayandığı 
söylenen hikâye bilindiğinde, 
lobiciliğin savunuculuktan farkı 
da net ortaya çıkar. 1800’lerin 
ortalarında Amerikan başkanı 
olan Ulysses S. Grant, sigara 
ve içki içmek için sık sık baş-
kentteki Willard Oteli’ne gider. 
Bunu bilen ve politikalara etki 
etmek isteyen nüfuzlu isimler, 
sık sık otele gitmeye başlarlar. 
Söylenti odur ki, Başkan da 
onlara otel lobisinden hareket-
le lobiciler ismini verir. (…) 

Politika değişimlerinde nihai 
belirleyiciler çoğu zaman karar 
vericiler olduğundan savunu-
culukla lobicilik kavramlarının 
karışması anlaşılır olsa da lo-
bicilik, savunuculuk çalışma-
larının sadece bir bölümüdür. 
Lobiciliğin sadece şirketler ke-
simi ile ilgili olduğu düşünülür. 
Oysa her kurum, hak bazlı da 
olsa, kâr amacı da gütse kendi 
çıkarları için yetkililerle ve yasa 
yapıcıları ile karar alma süreci-
ni etkilemek amacı ile görüş-
tüğünde lobicilik yapmış olur. 
Lobiciliğin odağında kamusal 
karar vericilerin doğrudan veya 
dolaylı olarak etkilenmesi sure-
tiyle belli bir yönde karar alma-
larını sağlamak bulunmaktadır. 
Lobicilik sadece politika karar-
larını değil kamunun kaynak 
transferlerini de (satın alma, 
vergi, mali transfer, teşvik vb.) 
içermektedir. 

Lobicilik bir savunuculuk yön-
temi olarak demokratik yö-
netimin bir aracıdır. Ancak bu 
işlevini görebilmesi için dikkat 
edilmesi gereken belli ilkeler 
bulunmaktadır. Bu ilkeler te-
melde kamu politika kararla-
rının bir şekilde az veya çok 
tüm toplumu ilgilendirmesi ile 
ilgilidir. Kararların belli çıkarlar, 

değerler veya hakların savunu-
cularının tercihi doğrultusun-
da etkilenmesi farklı çıkarları, 
değerleri ve tercihleri olanları 
veya toplumun geriye kalanını 
olumsuz etkileyebilir. Dolayı-
sıyla karar alıcıların bu konu-
da şeffaflık, tarafsızlık, eşitlik, 
kamu yararı gibi bazı temel il-
keleri benimsemeleri ve uygu-
lamaları gerekmektedir.

Bu ilkelerin gerçekleşmesinde-
ki temel sorunlardan bir tanesi 
savunuculuk eylemini yapan-
ların örgütlülüğü, kapasiteleri 
ve kaynaklarının farklılığıdır. 
Belli çıkar gruplarının savunu-
culuk konusunda daha örgütlü 
ve daha fazla kaynağa sahip 
olmaları fırsat eşitsizliği yarat-
makta ve kamusal zarar, hatta 
yıkıma yol açabilmektedir. 

Son 40 yılda liberal ekonomi 
politikaları, birçok doğal tekel 
konumunda olan şirketlerin 
özelleştirilmesi ve devletin te-
mel hizmet sağlayıcı olduğu 
sektörün rekabete açılması 
sonucunu doğurmuş, devlet 

bu alanlarda rekabet koşul-
larını belirleyen düzenleyici 
bir rol üstlenmiştir. Enerji, te-
lekomünikasyon, ilaç, sağlık, 
eğitim vb. gibi sektörlere ya-
bancı şirketler de dahil olmak 
üzere büyük firmalar girmiştir. 
Bu durum kamu ile ilişkiler de 
denilen lobiciliğin önemini art-
tırmıştır.

Büyük firmaların, holdinglerin 
veya uluslararası şirketlerin bu 
alana ayırdıkları yüksek bütçe-
ler, kamusal tercihleri, diğer ak-
törlere kıyasla göreceli olarak 
daha fazla etkilemelerine yol 
açmaktadır. Bu açıdan en iyi 
bilinen örnek 2008 yılında kü-
resel kriz sonucunu doğuran, 
ABD sermaye piyasası düzen-
leme otoritesinin, büyük finans 
şirketlerinin tercihleri doğrul-
tusunda ve lobi gücü sayesin-
de, özellikle ev ipotek kredisi 
(mortgage) ve buna bağlı türev 
ürünler piyasası konusunda 
yükselen riskliliğe karşın ilave 
düzenlemeler yapmaktan ka-
çınmış olmasıdır. Benzer bir 
örnek petrol şirketlerinin iklim 
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değişikliğini ve karbon salımı-
nın buna etkilerini küçümse-
meye yönelik savunuculuk ve 
lobicilik faaliyetleri gösterilebi-
lir. Bu örnekler arttırılabilir.

2008 krizinden sonra özellikle 
lobiciliğin belli kurallara bağ-
lanması ve izlenmesi konusu 
küresel kamuoyunda yüksek 
sesle dile getirilmeye başlan-
mıştır.  2010 yılında OECD 
lobicilik ile ilgili 4 temel ilkeye 
bağlı olarak 10 adet öneri ge-
liştirmiştir.  Tahmin  edilebile-
ceği gibi bu ilkeler; 1) Lobiciliği 
düzenleyen etkin bir yasal çer-
çeve, 2) Şeffaflık, 3) Dürüstlük, 
4) Etkin uygulama ve gözden 
geçirmedir.

Bu tarihlerde ve sonrasında 
OECD ülkelerinde lobi şef-
faflık mevzuatı düzenlemeleri 
artmıştır. ABD 1995 (2006 re-
form), Polonya 2006, Kanada  
1989 (2008 Reform), Slovenya 
2010, AB 2011, İtalya 2013, 
İrlanda 2013, Avusturya 2013, 
Şili 2014, İngiltere 2014, Fran-
sa 2016,  Almanya 2022’de 
lobi mevzuatlarını geliştirmişler 
veya yürürlüğe sokmuşlardır. 
Ülkeler kendi idari ve siyasi 
sistem ve geleneklerine göre 
farklı modeller belirlemektedir-
ler. Ancak bütün lobi şeffaflık 
düzenlemeleri 3 ana unsurdan 
oluşmaktadır: 

• Kapsam: Lobicilik düzenle-
melerine tabi kurumlar, kişiler, 
lobici tanımı, lobiciliğin tanımı,

• Yükümlülükler: Kayıt, raporla-
ma yükümlülükleri, etik ilkeler.

• Yaptırımlar: İdari ve cezai 
yaptırımlar.

Bazı ülkeler (örn. Fransa) lobi 
şeffaflık düzenlemelerini yürüt-
mek üzere özel bir kurum kur-
muşlardır. Diğer bazı ülkelerde 
meclis, adalet bakanlığı, sayış-
tay gibi kurumlar lobi şeffaflık 
uygulamalarını yürütmek ve 
sekretarya hizmetlerini yap-

maktan sorumlu kılınmıştır. Ül-
keler zamanla lobiciliğin kap-
samında, yükümlülüklerinde 
ve yaptırımlarında değişiklikler 
yapmaktadırlar. Zaman zaman 
bu değişiklikler en son Alman-
ya’da olduğu gibi yolsuzluk 
skandalları tarafından tetiklen-
mektedir.  

Ülkelerin bazılarında lobi şef-
faflık yasalarına paralel olarak, 
siyasi partilerin veya adayların 
finansmanı (örn. ABD) ve dö-
ner kapı mevzuatı denilen özel 
sektör ve kamu kesimi arasın-
da personel değişimi (örn. Al-
manya) konularında raporlama 
zorunluğu veya kısıtlama geti-
ren mevzuat da bulunmaktadır.  
Çünkü bunlar da özellikle güçlü 
lobilerin karar alma süreçlerini 
etkilemeye yönelik olarak kul-
landıkları dolaylı yöntemlerdir.

Ülkemizde lobi şeffaflık dü-
zenlemesi bulunmamaktadır. 
Seçimlerin ve siyasi partilerin 
finansmanı ve döner kapı mev-
zuatı bulunmakla beraber bun-
lar kapsam, açıklık, yaptırımlar 
açısından oldukça yetersizdir.  
Aynı zamanda Türkiye’nin yö-
netişim karnesi giderek bozul-
maktadır. Dünya Bankası’nın 
çeşitli kaynaklardan yararla-
narak yayınladığı Dünya Yö-
netişim Göstergelerine göre 
Türkiye son on yılda (2010-
2015-2020) katılım ve hesap 
verebilirlik (voice and accoun-
tability) göstergeleri açısından 
2010’da yüzdelik dilim olarak 
44,5’ci sıradan önce 2015’te 
35,5’e son olarak da 2020’de 
24,6’ya gerilemiş gözükmek-
tedir.

Kamu İletişimi ve Kurumsal 
İlişkiler Yönetimi Derneği (Kİ-
YED) tarafından yürütülen ve 
2022 yılında tamamlanan  ve 
AB tarafından finanse edilen 
“Türkiye’de Politika Yapım Sü-
recinde Sivil Toplumun Yasal 
ve Teknik Altyapısının Güçlen-
dirilmesi” projesi kapsamında, 
literatür taramaları, şirketlerin 

kamu ile ilişkiler görevlileri, sivil 
toplum kuruluşları, kamu gö-
revlileri ile birebir görüşmeler, 
odak grup toplantıları yapılmış 
ve Türkiye için bir lobi şeffaflık 
düzenlemesi önerisi geliştiril-
miştir.  

Öneride ilk aşamada TBMM 
nezdinde yapılan lobicilik faa-
liyetlerinin kapsama alınması, 
TBMM kapsamında bir lobi 
kayıt sistemi oluşturulması, bu 
kayıt sisteminin ilk aşamada 
gönüllü olması, sisteme kayıt 
yaptıran lobicilere ve kamu ile 
ilişkiler derneklerine TBMM’ye 
ve komisyonlara girişlerinde 
kolaylık sağlayacak bir kimlik 
kartı verilmesi, karşılığında ka-
yıt yaptıran lobicilerden belirli 
etik kurallara uymalarına iliş-
kin taahhüt ve yılda 1 veya 2 
defa kayıt sistemine raporlama 
(kimlerle görüşüldü, kim(ler)in 
çıkarlarını temsilen görüşüldü, 
hangi konularda görüşüldü vb.) 
yapmaları öngörülmektedir. 

Birçok ülke önce yasama or-
ganını kapsama almış bilahare 
lobi şeffaflık mevzuatının kap-
samını yürütmeyi de içine ala-
cak şekilde geliştirmiştir. 

Yasama süreci savunucula-
rın sıklıkla hedeflediği süreçtir. 
Yasa tasarılarının oluşturulma-
sında, ilgili kurum ya da hükü-
met nezdinde veya Meclis’te 
komisyonlarda ve genel ku-
rulda tasarıların görüşülmesi 
sırasında savunucular kendi 
tercihlerini karar alıcılara an-
latma imkânı bulurlar. Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mine geçişle birlikte Bakanlar 
Kurulu kaldırılmış yasa teklifi 
sadece milletvekilleri tarafın-
dan yapılabilir hale gelmiştir. 
Öte yandan Cumhurbaşkanına 
yasa ile düzenlenmemiş alan-
larda kararname çıkartma yet-
kisi verilmiştir. Kâğıt üzerinde 
güçler ayrılığı gibi gözüken bu 
sistemin yeterli bir fren denge 
mekanizması oluşturmadığı, 
kararnamelerin çoğu zaman 
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yasamanın alanını daralttığı, 
güçlü parti bağlarının yasala-
rın siyasi kanallar üzerinden 
yasamaya empoze edildiği, 
yeterince tartışılmadığı, Mecli-
sin yürütme üzerinde denetim 
yetkisinin etkili olarak kullanıla-
madığı gibi eleştiriler AB tara-
fından izleme raporları aracılığı 
ile yapılmaktadır. Karar alma 
süreçlerinin merkezileşmesinin 
ve müzakereci niteliğini yitir-
mesinin, savunuculuğun hare-
ket alanını daraltacağı açıktır.
Aslında kamu karar alma ve 
düzenleme süreçlerinin şeffaf-
laşması ve katılıma açılması, 
lobi şeffaflık mevzuatının var-
lığından bağımsız olarak alı-
nan kararların etkinliği ve gü-
venilirliği açısından gereklidir. 
Eğer bu alanda lobi yeterli bir 
katılımcı ve şeffaf süreç yoksa, 
lobi şeffaflık mevzuatının bu 
boşluğu doldurması söz ko-
nusu olamaz. Lobi şeffaflık dü-
zenlemeleri devletin karar alma 
süreçlerinin bütünüyle gözden 
geçirilmesinin ve hükümetin 
yolsuzlukların azaltılması taah-
hüdünün sadece bir parçasıdır.

OECD ülkelerinde uzun süredir 
kamusal karar alma süreçle-
rinin iyileştirilmesi bağlamın-
da Düzenleyici Etki Analizleri 
(DEA) önemli bir yer tutmakta-
dır. Türkiye’de de 2006 yılında 
çıkartılan mevzuat hazırlama 
yönetmeliği bilindiği gibi yasa 
yapım sürecinde maliyeti belli 
bir parasal tutarı aşacağı dü-
şünülen yasal düzenlemeler 
için DEA zorunluğu getirmişti. 
Ancak bugüne kadar 1-2 uy-
gulama dışında DEA’nın etkili 
bir biçimde kullanıldığını söy-
lemek mümkün değildir. Daha 
sonra başkanlık sistemine ge-

çince kadük olan yönetmelik, 
2022 yılında tekrar çıkartılmış-
tır.    DEA bir tasarı oluşturulur-
ken aşağıdaki sorulara cevap 
vermeyi gerektirir:

1. Problem doğru tanımlanmış 
mıdır?

2. Karar alıcının müdahalesi 
gerekli midir? 

3. Bu düzenleme mevcut alter-
natifler arasında, hedefe yöne-
lik en uygun araç mıdır?

4. Bu düzenlemenin yasal da-
yanakları var mıdır? 

5. Bu düzenleme devletin han-
gi organları tarafından yürütül-
melidir? 

6. Düzenlemenin faydaları ma-
liyetlerini karşılamakta mıdır? 

7. Düzenlemenin etkilerinin 
toplum kesimleri arasındaki 
dağılımı açıkça belirtilmiş mi-
dir? 

8. Düzenleme açık, tutarlı, kap-
samlı ve taraflar tarafından an-
laşılabilir midir?

9. İlgili tüm paydaşlar düzenle-
me sürecine dahil edilmiş mi-
dir? 

10. Düzenleme hangi meka-
nizmalarla uygulamaya konu-
lacaktır.

Görüldüğü gibi DEA aslında 
hem vatandaşların hem de sa-
vunucuların etkileyebileceği bir 
süreçtir. DEA’ların şeffaf olma-
sı, alınan kararların kimlerin çı-
karlarını etkileyeceği konusun-

da da bilgi vermesi açısından 
yolsuzluklara ve hukuksuzluk-
lara zemin hazırlayan düzenle-
me yapma, karar alma süreçle-
rinin anti tezidir.  

DEA, seçimlerin finansmanın 
şeffaflaşması, döner kapı kısıt-
lamaları, lobi şeffaflık kuralları 
gibi düzenlemeler hükümetle-
rin, düzenleyici kararlarını daha 
etkili ve toplumla ilişkilerini 
daha şeffaf kılmanın araçlarıdır. 
Bunlar aynı zamanda, yolsuz-
lukların azaltılması konusunda 
hükümetlerin topluma açıkça 
verdiği taahhütlerin yerine geti-
rilmesinin göstergeleridir.  

Ülkemizin yolsuzlukları azalt-
mak konusunda kapsamlı ve 
uzun süreli bir programa ge-
reksinim duyduğu çok aşikar-
dır. Devlet ve toplum ilişkileri-
ni demokratik bir çerçeveye 
oturtmanın zorunlu yollarından 
biri bu alanlarda iyi uygulama-
ların birbirini tamamlayacak 
şekilde ve katılımcı olarak ha-
yata geçirilmesidir. Bu konular 
önümüzdeki dönemde kamu 
reformu gündeminin üst sırla-
rında yer alması gereken re-
form alanlarıdır.  

KAYNAKÇA:

Şekil1: “Making Research 
Evidence Matter: A Guide to 
Policy Advocacy in Transiton 
Countries. Eóin Young & Lisa 
Quinn 

Kutu1: https://legalinstru-
ments.oecd.org/en/instru-
ments/OECD-LEGAL-0379

Devlet ve toplum ilişkilerini demokratik bir çerçeveye 
oturtmanın zorunlu yollarından biri bu alanlarda iyi 
uygulamaların birbirini tamamlayacak şekilde ve 
katılımcı olarak hayata geçirilmesidir. Bu konular 
önümüzdeki dönemde kamu reformu gündeminin üst 
sırlarında yer alması gereken reform alanlarıdır.  
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Kimileri için fazlasıyla teknik, 
kimileri için ise fazlası ile haya-
ti olan yolsuzluk, demokratik 
rejimleri içeriden kemiren en 
büyük sistematik tehditlerden 
bir tanesi, belki de en önem-
lilerindendir. Yolsuzluk dendi-
ğinde bireysel düzeyde verilen 
rüşvetler ya da devlet kurum-
larında daha geniş kapsamlı 
sürdürülen kayırmacılık gibi 
örnekler akla geliyor. Ancak 
yolsuzluk çok daha kapsamlı, 
yasal ve yasal olmayan çeşit-
leri olan, ulusal sınır tanımayan 
ve siyasi kültürle simbiyotik 
bir ilişki içinde olan birçok sis-
temsel sorunun genel adıdır. 
Bu sistemsel sorunların bir 
fikir olarak demokrasiye ve 
demokrasiyi ayakta tutan ku-
rumlara yıkıcı zararı vardır. Zira 
demokrasiler hem içsel hem 
de dışsal tehditlerden sürekli 
korunmaya ihtiyaç duyan ve 

yaşayan kurumlar ağları üze-
rine kuruludur. Demokratik 
rejimleri ayakta tutan bu ku-
rumsal sütunlar, siyasi ve eko-
nomik krizler sırasında yıkıma 
veya güç ihtirası taşıyan ak-
törlerce ele geçirilmeye açık, 
yumuşak bir zemine oturmak-
tadırlar. Bununla birlikte, Batı 
Avrupa ve ABD gibi tarihi daha 
eskiye dayanan ve oturmuş di-
yebileceğimiz demokrasilerde 
21. Yüzyılda yaşanan gelişme-
ler, bu demokratikleşmenin ve 
yolsuzlukların demokrasilere 
olan etkisinin tam olarak nasıl 
ve hangi hızda işlediğinin yeni-
den değerlendirilmesini zorun-
lu kılmıştır.

Literatür, demokratik geri-
lemenin katalizörleri olarak 
hızlandırıcı olaylara ve kriz-
lere odaklanmak yerine, de-
mokrasilerin kurumsal temel-

lerinin uzun süren yıpranma 
sonucunda kademeli olarak 
aşınabileceği ve oturmuş de-
mokrasileri hibrit veya otoriter 
rejimlere dönüştürebileceği 
fikri üzerine yoğunlaşmıştır. 
Artık yaygın olarak demokra-
tik gerileme olarak bilinen bu 
süreç, hızla, otokratik liderlerin 
güçlerini pekiştirmeye çalışır-
ken başvurdukları yol haline 
gelmiştir. Bu sürecin inşasında 
yolsuzluk otokratik liderlerce 
güç ilişkilerini sağlamlaştırmak 
için kullanılır.

Demokratik gerileme tartışma-
larının, dünya çapında demok-
ratik rejimlerin karşı karşıya 
olduğu sorunların metastaz 
ettiği göz önünde bulunduru-
lursa, neden günümüz siya-
set bilimcileri için verimli bir 
araştırma alanı olabileceği net 
bir şekilde anlaşılabilir. Ancak, 
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bu alanda üzerine yeterince 
odaklanılmayan ancak son de-
rece kritik bir kesişim olan yol-
suzluk ve demokratik gerileme 
arasındaki bağlantıdır. Konuyla 
ilgili araştırmalar her ne kadar 
yolsuzluğa ve yoksulluğun 
formları olan rüşvete veya ka-
yırmacılığa değinse de ve yol-
suzluğun demokratik gerileme 
ile nasıl etkileşime girdiğine 
dair derinlemesine incelemeler 
yeterince yaygınlaşmamıştır.

Yolsuzluk ve demokratik geri-
leme arasında tek yönlü bir ne-
den sonuç ilişkisi değil, bir ge-
ribildirim döngüsü mevcuttur. 
Basitçe, yolsuzluk ve demok-
ratik gerileme birbirini besle-
yen ve birbirinden beslenen 
iki mefhumdur. Bu döngüyü 
açıklamadan ve başta Türki-
ye olmak üzere dünya üzerin-
deki örneklerine değinmeden 
önce, yolsuzluğu tanımlayarak 
ve yolsuzluğun ve demokratik 
gerilemenin kavramsal olarak 
nasıl etkileşime girdiğini de-
ğerlendirerek başlamak uygun 
olacaktır. 

YOLSUZLUK VE 
DEMOKRATIK GERILEME

Demokrasi, sadece halkın 
halk tarafından yönetilmesi, 
hak ve özgürlüklerin güvence 
altına alınması demek değil-
dir. Demokrasi, siyasi aktörler 
olarak vatandaşın sorumluluk 
almasına ve kamunun demok-
ratik kurumlara olan inancına 
bağlıdır. Mali gücün tek elde 
toplanması ve devlet kaynak-
larının partizanca dağıtımı, 
kamu kurumlara olan inan-
cının aşınmasına yol açar ve 
demokratik değerleri, normları 
ve kurumları zedeler. Dünyanın 
tamamında demokrasiler bir 
gerileme ile karşı karşıya ve 
yolsuzluk bu gerilemede kritik 
bir bileşen olarak görünmek-
tedir.  Yolsuzluk, yöneticilerin 
siyasi varlığının kesintisiz ve 
hatta genişleyen kaynak alış-
verişi ilişkilerine ve seçkinler 

(iş dünyası, parti elitleri vs.), 
devlet görevlileri ve seçmen-
ler arasında yaratılan kaynak 
ilişkileri ağına bağlı olduğu 
bir sistemin yerleşmesine yol 
açarak demokrasinin gerile-
mesine vesile olur. Kaynakların 
bazı seçmenler, bazı seçkinler 
ve siyasi aktörler arasında, si-
yasilerin gücü korumasını ga-
ranti edecek şekilde hareket 
etmesi, demokratik gerilemeyi 
besler. Bu hareketin süresiz ve 
genişleyen bir doğası olması 
elzemdir.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 
yolsuzluğu “özel kazanç için 
emanet edilen gücün kötüye 
kullanılması” olarak tanım-
lar. Yolsuzluk birçok biçimde 
kendini gösterilebilir; örneğin, 
küçük veya büyük olabilir ve 
ulusal sınırları tanımayabilir. 
Yolsuzluğun parmakla işaret 
edilebilir tek bir nedeni olma-
masına rağmen, yoksulluk, 
kamu görevlilerinin düşük sos-
yal ve ekonomik statüsü ve 
kurumsal şeffaflık ve hesap 
verebilirlik mekanizmalarının 
yetersizliği veya yokluğu gibi 
belirli faktörler yolsuzluğun or-
taya çıkmasına vesile olabilir. 
Bu haliyle, yolsuzluk biçimleri, 
kaynakların tahsisini ve dağı-
tımını çarpıklaştırarak siyasi, 
sosyal ve ekonomik eşitsizliği 
körükler. Yolsuzluk, eşitsizli-
ği körükleyerek, demokratik 
yönetişimin doğasında bulu-
nan idealler olan evrenselli-
ği ve tarafsızlığı aşındırır. Bu 
aşınma da vatandaşların hem 
bireysel olarak hem de halk 
olarak kamu kurumlarına olan 
güvenini zedeler. Demokrasiyi 
ayakta tutan yargı, bürokrasi 
ve diğer kurumlara olan güven 
azalır.

Bu tanım, yolsuzluğun doğası 
gereği yasa dışı olduğunu ima 
eder; ancak seçim kampan-
yalarından kamu ihale anlaş-
malarına kadar yolsuzluklar 
yasal yöntemlerle de yapılabi-
lir. Amerika Birleşik Devletleri, 

“yasallaştırılmış yolsuzluğun” 
devam ettiği bir nüfuz piya-
sasının başlıca örneğidir; lo-
bicilik, harcama ve kampanya 
finansmanına ilişkin gevşek 
mali düzenlemeler, büyük şir-
ketlerin veya nüfuz gücü yük-
sek özel kolektiflerin siyasi 
aktörlere emanet edilen gücü 
menfaat için kötüye kullanma-
ları adına baskı yapmasına izin 
verdiğinden, bu yolsuzluk biçi-
mi, politika oluşturmayı etkile-
mek için servetin kullanılması 
etrafında döner. Bu sorunlar, 
ABD Yüksek Mahkemesi’nin 
2011’deki Citizens United v. 
Federal Seçim Komisyonu ka-
rarının, şirketlerin politika ya-
pıcıları etkilemek için sınırsız 
kaynak tahsis etmesine izin 
vermesinden sonra iyice ön 
plana çıktı. Aynı şekilde, Türki-
ye’deki gevşek kamu harcama 
düzenlemeleri hem yerel hem 
de merkezi yönetime kamu 
ihale sözleşmelerinin ayrıntıla-
rını kamudan saklama olanağı 
tanıyarak, yasallaşmış bir şe-
kilde yolsuzluğa izin veriyor.

Ayrıca bir ülkenin demokrasi 
olması için en az asgari dü-
zeyde kamu hizmeti gereklidir. 
Asgarinin tanımı kişiden kişiye 
farklılaşsa da iyi bir eğitim ve 
sağlık sistemi ve halk güven-
liğinin tesisi olmadan, insan-
ların siyasi aktörler olarak ka-
musal alana katılımı düşer ya 
da tamamen ortadan kalkar. 
Yolsuzluk kaynakların taraflı 
ve partizan tahsisine ve dağıtı-
mına yol açtığından, karar ve-
riciler kanuna ve evrensel de-
ğerlere uygun kararlar vermek 
yerine daha yüksek düzeyde 
rüşvet almakla daha fazla ilgi-
lenirler ve bu da günün sonun-
da kamu hizmetlerinin kötüleş-
mesi ve eşitsizliği körüklemesi 
anlamına gelir. Daha da kötü-
sü, yolsuzluk kamu hizmetleri-
nin maliyetini de artırır. Sonuç 
olarak, yozlaşmış ülkeler daha 
az yatırıma sahip olmakta ve 
daha da yoksullaşmaktadır.
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DEMOKRASI KÜLTÜRÜNÜN 
ASGARIYE INDIRILMESI

Ek olarak, artan yolsuzluk, elit-
lere ve devlete olan güvenin 
azalmasına yol açmaktadır. 
Yolsuzluğun yüksek olduğu bir 
ülkede halkın politikacılarına 
ve memurlarına güveni yoktur. 
Siyasi elitlerden çekinen ya da 
bu elitlerle gayrikanuni bir çı-
kar ilişkisi kuran vatandaşların 
oy verme, sivil topluma katılma 
veya kamusal tartışmalarda 
aktif taraf olma refleksleri de 
zayıflar. Sonuç olarak demok-
rasi kültürü geriler. Zayıfla-
yan demokrasilerde de hesap 
verebilirlik ve şeffaflık azalır. 
Şeffaflığın azalması daha fazla 
yolsuzluğu tetikler ve demok-
ratik gerileme-yolsuzluk geri 
bildirimli döngüsü siyasi kültü-
rün merkezine oturur.

Bu bölümde önereceğimiz 
politika değişiklikleri aslında 
Türkiye gibi yolsuzluk reji-
minin bir ekonomik sistemin 
işleyişini belirleyen ve sonuç 
olarak birikim rejimi ve servet 
dağılımının toplumsallığı yok 
eden bir anomali haline geldiği 
vakalarda, yargının; toplumu 
korumak üzere yeniden görev-
lendirilmesi ve donatılması ile 
de alakalıdır. 

Yolsuzluk olgusunun yöne-
tenler ve sermayeyi elinde tu-
tanlar gibi iki hegemonik grup 
tarafından uygulandığı bir or-
tamda, kendi payı haksızca 
elinden alınanların haklarının 
tesisi için harekete geçirebile-
cekleri yeni bir kamusal ve hu-
kuki güç yaratılabilir.

Türkiye tipi demokratik gerile-
me ve hukuk devletinin tasfiye-
sinin yaygınlaştığı örneklerde 
toplumun ve taban hareketleri-
nin güçlendirilmesinin yanı sıra 
yargı ve adliyenin asli görevine 
geri dönebilmesini sağlamak 
elzemdir. Türkiye’de özellikle 
ihaleye fesat karıştırmaya dö-
nük hukuki zemin, Kamu İhale 

Kanunu’nun yeniden yazılma-
sından başlanarak yargıdaki 
süreçlerin verimini artıracak bi-
çimde düzenlenmelidir. Kanu-
nun yeniden yazımında, 2008 
yılında 5812 Sayılı Kanun’la 
birlikte gittikçe genişleyen da-
vet usulü ihaleyle hizmet alı-
mının istisnai hale getirilmesi 
amaç olarak benimsenmelidir. 
Kanunun yeniden ele alınması 
sürecinde başlangıçta yetersiz 
kalabilecek içtihattın oluşturul-
ması için normatif perspektifin 
güçlendirilerek özellikle zaman 
aşımı, cezasızlık indirimi ve 
yolsuzluğun kamusal sorumlu-
luk yaklaşımına dönük kanuni 
perspektifin derinleştirilmesi 
gerekmektedir.

Kanuni değişikliklerin yanı sıra 
hukukun uygulanmasındaki 
eksiklikleri giderebilmek için 
daha güçlü bir yargı teşkilatı-
nı oluşturmak çok önemli hale 
gelmiştir. 

İlk safhada Türkiye özelinde 
adli personelin, son yıllarda 
getirilen yeni atama sistemi 
sebebiyle yolsuzluk gibi hem 
teknik hem de uzmanlaşma 
gerektiren bir alanda kapasite 
zorluğu yaşadığı gözlemlen-
mektedir. Buradan hareketle 
yolsuzluk soruşturmaların-
da takip edilen yöntem, teo-
rik yaklaşım ve uygulamalara 
dönük özel eğitimler, mesleki 
yeterlilik için zorunlu hale ge-
tirilebilir. Bu uzmanlaşmanın 
desteklenebilmesi için özellik-
le inşaat hukuku, ihale huku-
ku, kamu harcama belgelerinin 
incelenmesi, ihale yöntemleri, 
kesin hesap sistemleri ve uy-
gulamaları gibi belirli çalışma 
alanlarında özellikle bilirkişi 
raporlarını yorumlayabilmek, 
yeni yaklaşımlar getirebilmek 
üzere yeni eğitimler ve taslak 
yaklaşımlar yargı mensupla-
rının mesleki hayatlarına eşlik 
etmelidir. 

Burada yargının yolsuzluğu 
tespitinde savcıların Sayış-

tay Müfettişlerinin raporlarına 
bağlı yürüttükleri hukuki sü-
reçlerde tespitlerin yapılması, 
mahkeme heyetine tarafların 
iddialarına dönük delilleri yol-
suzluk gibi teknik bir konuda 
inceleyecek bilirkişi heyetleri-
nin emekli sayıştay denetçileri 
arasından tercih edilmesi de 
bir yöntem olarak kabul edile-
bilir. Burada Sayıştay Rapor-
larına gizlilik getirilmesi gibi 
yöntemlerden vazgeçilmesi 
ile bu raporların incelenmesi 
sırasında oluşabilecek handi-
kapları bilirkişi heyetlerinde yer 
alan üyelerin kompozisyonu ile 
aşabilmek mümkün olacaktır. 

Son olarak ise yargı süreçleri-
nin yapısal sorunlar arasında 
ön sorun ve bekletici mesele 
olarak adlandırılabilecek sü-
reci uzatan yargılamanın de-
vamı için nihayetlendirilmesi 
gereken konular vardır. Yani 
delillerin incelenmesi veya 
davanın incelenmesi veya so-
nuçlandırılması için başka bir 
görevli makamın çözmesi ge-
reken hususlar ortaya çıkabi-
lir. Bu sebeple yolsuzluk gibi 
farklı yargısal süreçleri idari 
soruşturma gerektiren durum-
ları kapsayabilecek konularda 
davaların zaman aşımına uğra-
ması yüksek ihtimal altındadır. 
O sebeple, delil toplamanın 
ve yargılama süresinin sorun-
lu olduğu Türkiye şartlarını da 
dikkate alarak, zaman aşımı-
nın artırılması ve yargılamanın 
öncelenmesi gibi bir usul de 
takip edilmelidir. Bu tür yapısal     
değişikliklerin hepsinin uzman-
lık gerektiren mahkemeler ile 
daha başarılı uygulanabilmesi 
de ihtimal dahilindedir. Bu se-
beple daha önce de gündeme 
gelen Yolsuzluk Mahkemeleri 
de bir başka seçenek olarak 
önümüzdedir.

Bahsi geçen hukuki süreçler-
de; delillerin toplanabilmesi, 
paralel ilerleyen ve şikâyete 
bağlı olabilecek konularda 
Türkiye’deki verili durum göz 
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önüne alındığında pişman-
lık yasasının genişletilmesi ile 
cezasızlık indiriminin yeniden   
değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Özellikle KÖİ (Kamu Özel 
İşbirliği) modeli ile verilen ve 
uzun dönemli finansman ile 
borçlandırma siyasetinin bir 
uzamı haline getirilen söz-
leşmelerin oluşturulmasında, 
verilen işlerin uygulamasında 
meydana gelme ihtimali yük-
sek usulsüzlüklerin ortaya çı-
karılmasında tanıklıkların ve 
delillerin toplanması için hayati 
olabilir. 

Yolsuzlukla mücadelede yar-
gıya dair reformlara ek olarak 
vergi sisteminde de değişiklik-
ler yapılmalıdır. Vatandaşların 
gelirlerini isabetli biçimde be-
lirleyebilmek, servet artışları-
nı takip edebilmek ve gelir ve 
servet artışı arasındaki uyum-
suzlukları açıklamaya tabi kıl-
mak gerekmektedir. Geçmişte 

kısa bir dönem için yasalaşan 
ama yeterli hazırlığın yapılma-
ması ile uygulanamayan ve 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
20 yıllık iktidarının ilk adımla-
rından biri olarak 2003 yılında 
kaldırdığı, kamuoyunda “Ne-
reden Buldun Yasası” olarak 
bilinen düzenlemeye benzer 
bir çalışma, yeni dönemde ive-
dilikle gündeme alınmalıdır. Bu 
bağlamda bilhassa kamu adı-
na karar verme yetkisi olan si-
yasetçi ve bürokratlar, bunlara 
ek olarak kamuyla ticari ilişki 
içindeki sanayici ve tüccarlar 
vergiye tabi gelirleri ve kayıtlı 
servetlerindeki artışın ilişkisi 
açısından özenle incelenme-
lidir. Aynı şekilde, seçilmiş ve 
atanmış kamu görevlilerinin 
gelir ve servetleri kamuoyunu 
şeffaf bir biçimde bilgilendir-
mek için bildirim zorunluluğu-
na tabi tutulmalıdır. 

Tüm hukuki, kanuni ve finansal 

boyutuyla göz önüne alındığın-
da yolsuzluğun sadece rüşvet 
vermekten öte karmaşık, uz-
manlık ve teknik bilgi gerekti-
ren bir durum olduğu aşikardır. 
Önümüzdeki senelerde hem 
geçmiş yolsuzlukların ortaya 
çıkacağı hem de halihazırda 
tartışmaları olan ilişkilerin daha 
da sorgulanacağı göz önünde 
bulundurulursa, yolsuzluk me-
selesinin bugünün muhalefe-
ti, yarının iktidarı için ne denli 
önem arz ettiği su götürmez 
bir gerçektir. Türkiye demok-
rasisinin yeniden can bulması, 
artık sistemin bizzat kendisi 
haline gelmiş yolsuzluklar ağı 
ile hukuki, kanuni ve finansal 
araçlarla mücadele edilmesine 
bağlıdır. Türkiye bir kanun dev-
leti olacaksa, vatandaşları, ku-
rumları ve yöneticileriyle bera-
ber yolsuzluğa karşı kapsamlı 
bir seferberlik başlatılması ar-
tık zaruri hale gelmiştir.
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GIRIŞ

Yolsuzluk oranı konusunda, 
Danimarka ve Norveç gibi ül-
keler en temiz ülkeler liginde 
zirvede yer alıyor. Nijerya, So-
mali, Bangladeş gibi ülkeler ise 
son sıralara yakın. Türkiye ma-
alesef bu listelerde ‘temiz’ ül-
keler liginde değil, yolsuzluğa 
batmış ve bununla mücadele 
etmeyen ülkeler liginde yarı-
şıyor. 20 yıllık AKP hükümeti 
de beşli çetelerle, mafyalarla, 
adam kayırmacılıkla, rantiye 
ekonomi ve kupon arazileri 
peşkeş çekmekle ülkemizi bu 
listede serbest düşüş hızıyla 
diplere sürüklüyor. 

Dünya Bankası, yolsuzluğu, ki-
şisel kazanç için gücün kötüye 
kullanılması olarak tanımlıyor 

ve yolsuzlukla mücadeleyi iyi 
yönetişim göstergeleri arasın-
da görüyor. Yolsuzluk, maale-
sef “bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın” diyebileceğimiz 
bir sorun değil. Çünkü bu yılan 
sadece bireyler üzerinde değil 
aynı zamanda toplum üzerin-
de her düzeyde yıkıcı etkilerde 
bulunuyor. Bireysel düzeyde 
yolsuzluk yoksulluğu artırıyor, 
çünkü ihtiyaç sahiplerini des-
teklemek için kullanılabilecek 
fonlar bunun yerine özel çı-
karlara yönlendiriliyor. Ayrıca, 
yolsuzluk sosyal ve ahlaki de-
ğerlerin altını oyarak bireyler 
arasında güven ve işbirliği ek-
sikliğine yol açıyor. Toplumsal 
düzeyde ise yolsuzluk siyasi 
istikrarsızlığa yol açarak de-
mokratik kurumların altını oyu-
yor ve ekonomilere doğrudan 

zarar veriyor. Nihayetinde yol-
suzluk; toplumları adaletsizlik, 
eşitsizlik ve huzursuzlukla baş 
başa bırakıyor. Bu nedenle, 
daha adil ve eşitlikçi bir dünya 
yaratmak istiyorsak, yolsuz-
luğun her türüyle mücadele 
etmek için ciddi bir mücadele 
vermemiz gerekiyor.

Yolsuzluğa bulaşan devlet gö-
revlileri ve özel sektördekiler 
için, “bal tutan parmağını ya-
lar” ya da “gemisini kurtaran 
kaptan” demek, o kaptanı bir 
biçimde takdir etmek, bunu 
bir başarı olarak görme eğilimi 
olan toplumlar var. Fakat ge-
misini yolsuzlukla kurtaran her 
bir ‘kaptana’ karşı yüzlercesi, 
o yolsuzluk nedeniyle batıyor. 
Aileler çocuklarını sahip olma-
ları gereken imkanları sağlaya-
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mayarak büyütmek zorunda 
kalıyor. Araştırmalar, yolsuz-
luğun her kaptana değil, ha-
lihazırda güç veya ekonomik 
ayrıcalık sahibi olanlara fayda 
sağlama eğiliminde olduğunu 
gösteriyor.

Toplumun her kesimine önemli 
yıkıcı etkiler bıraktığını söyle-
miştik. O kesimlerden biri de 
gençler. Türkiye’de gençle-
rin önemli bir kısmı maalesef 
geleceklerini liyakatin, fırsat 
eşitliğinin olmadığı, kendi iş 
ve imkan haklarının yolsuzluk 
çemberi içerisinde başkalarına 
verileceğini düşündükleri için 
yani gemilerini kurtaramaya-
cakları, büyük parsayı kapan 
dev tankerlerin arasında ezi-
lip gideceklerini düşündükleri 
için, yurt dışına gitmek istiyor 
ve yönünü yolsuzluğun, halkın 
yoksulluğuna neden olduğu 
coğrafyalara değil, Avrupa’ya 
çeviriyor. 

İktidar yolsuzluk konusunda 
kendisine hangi deyimleri kı-
lavuz ediniyor sizce? “Devletin 
malı deniz, yemeyen domuz” 
olabilir mi? ‘Vatan’ derken üs-
tüne çöktükleri kupon arazileri, 
‘millet’ derken dolandırdıkla-
rı müşterileri, ‘devlet’ derken 
sanki kendi özel iştiraklerini 
düşünüyor gibiler değil mi? İk-
tidarlarının sonunun geldiğini 
gördükçe de ikinci bir deyime 
sarılıyorlar: “benden sonra-
sı tufan.” İktidarlarının sınırlı 
olduğunu anladıkça daha da 
fazla yolsuzluğa bulaşıyorlar. 
İşleyen, modern ve etkin olan 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nı 
kapatıp, pistlerini yıktılar.

Özelleştirmelere, “yap-iş-
let-devret” yöntemiyle kendi 
yandaşlarına kazanç sağla-
mak için kullandılar. Bu yön-
temle kendilerine yakın firma-
lara dolar ürerinden garantiler 
verdiler. Haksız kazanç sağla-
dılar. İşsizlik bu kadar yüksek-
ken kendi ‘adamlarının’ aynı 
anda birden fazla pozisyondan 

maaş almalarını sağladılar ve 
daha binlerce örnek verilebi-
lir… Tüm bunlara bakınca öyle 
görünüyor ki iktidardan gittik-
lerinde tufana uğramış bir ülke 
bırakmakta beis görmüyorlar. 

Fakat bu olası tufan kimseyi 
endişelendirmesin. Afetlerle 
mücadelede en önemli zaaf 
ihmaldir. İhmal ne kadar az 
olursa hasar da o kadar az 
olur. Dostlarımızla birlikte var 
edeceğimiz iktidarımız çok 
geç olmadan, çok çalışacak 
ve bu konuda asla taviz ver-
meyecek bir hükümet kurup, 
her kaptanın, her ailenin ge-
milerini güvenle yüzdürme-
lerini sağlayacak, yolsuzluk 
yılanının toplumu sokmasını 
engelleyerek geç olmadan ül-
kemizi tufandan en az yarayla 
kurtaracaktır. Bunun için uzun 
zamandır titiz bir çalışma için-
deyiz. Temiz paranın ülkemize 
nasıl geleceğini ve tüm bu kirli 
işlerin nasıl temizleneceğini en 
üst kademeden deklare ediyo-
ruz. 

YOLSUZLUK DENIZINDE 
DIBE YOLCULUK

Geçmişte AKP iktidarı Türki-
ye’yi dünyanın en zengin 10 
ekonomi arasına sokacağını 
iddia ederdi, bu iddia bir yana, 
pratikleri, onların ülkeyi dünya-
nın en yolsuz ülkeleri listesinde 
dibe sürüklediğini gösteriyor. 
Şeffaflık Örgütü, ülkeler sıra-
lamanın yanı sıra kamu yol-
suzluğuna 0 ila 100 arasında 
bir değer veriyor ve bunu yol-
suzluk skoru olarak adlandırı-
yor. Buna göre sıfıra doğru en 
yolsuz ülkeler, 100’e doğru ise 
en temiz ülkelere yaklaşıyorsu-
nuz. Türkiye’nin yolsuzluk algı-
sı puanı 2012 yılında 48 iken, 
son 10 yıl içinde hükümet bu 
puanı 38’e kadar düşürmüş, 
bizi en yolsuzlar listesine gide-
rek yaklaştırıyorlar. Bütün bu 
dibe doğru gidişte “çalıyorlar 
ama çalışıyorlar” anlayışının 
etkisi de ne yazık ki büyük. 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 
yılına gittiğimizde ise bugün 
180 ülke içinde 96’ncı sırada 
olan Türkiye’nin o günlerde 
bugünle karşılaştırılmayacak 
derecede yüksek olduğunu 
görüyoruz. O sıralar ülkemiz 
64’üncü sırada yer alıyor. Dola-
yısıyla medyayı kontrol ederek 
yaptıkları bütün algı yönetimi 
çabalarına rağmen, AKP’nin 
istikrarlı bir ülkeyi daha yolsuz, 
refah paylaşımının adil olma-
dığı bir ülkeye çevirdiğini net 
biçimde görüyoruz. 

OECD çatısı altında çalışan 
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 
tarafından evrensel olarak be-
lirlenen tavsiye kararları ve 
hedefleri, AKP iktidarı tarafın-
dan uygulanmadı. Bu nedenle 
FATF ülkemizi gri listeye aldı. 

FATF ne için uyarıda bulun-
muştu? Türkiye’de, kara para 
aklama ve terörizm finansmanı 
gibi konularda sınıfta kalıyor 
bu yüzden ciddi uyarılar yap-
mıştı.  Gerekli önlemlerin alın-
masını istemişlerdi fakat bu 
uyarılar duymazdan gelindi. 
Ülkemiz uluslararası arenada 
itibar kaybı yaşadı. 

Kamu İhale Kanunu 200’e ya-
kın kez değiştirildi. Sayıştay 
ve MASAK’ın denetim fonk-
siyonlarının zayıflatıldı. Teftiş 
Kurulları etkisizleştirildi. Türki-
ye Varlık Fonu denetim dışın-
da bırakıldı.  TBMM’ye dahi 
hesap vermeyen iktidarın bu 
tutumu yolsuzluk, usulsüzlük 
ve rüşvet bir kural haline gel-
miş oldu. 

Uluslararası raporlarda yüz ka-
rası olmaya yemin etmişçesi-
ne bir çaba içinde olan iktidar 
ve yönetim anlayışı nedeniyle 
İktisadi İşbirliği ve Gelişme 
Teşkilatı (OECD) Rüşvetin Ön-
lenmesi Sözleşmesi’ne uyumu 
ölçen 2022 Yolsuzluğun İhracı 
raporunda Türkiye, bu yıl da, 
sözleşmeyle ilgili yasaları “az 
uygulayan/hiç uygulamayan” 
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kategorisinde yer alıyor.

Siyaset sosyolojisi perspekti-
finden bakıldığında, yolsuzlu-
ğun seviyesi ve yaygınlığı ile 
bir ülkenin zenginliği arasında 
köklü bir ilişki var diyebiliriz. 
Kaynakların kıt ve yaşam ko-
şullarının zor olduğu yoksul 
toplumlarda, tipik olarak yay-
gın yolsuzluk ve düşük düzey-
de hesap verebilirlikle karşıla-
şırız. Afrika ve Orta Doğu’daki 
pek çok ülke bu eğilime örnek 
teşkil eder ve bu yaygın rüşvet 
ve dolandırıcılığın sıklıkla kamu 
hizmetlerini baltaladığı görülür. 

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin 
daha fazla olduğu yerlerde, 
yolsuzluk seviyeleri de daha 
yüksek olma eğilimindedir. 
Uluslararası kuruluşların araş-
tırmaları da yolsuzluk düzeyi ile 
refah arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyuyor. Şeffaflık Örgütü’nün 
araştırmasına göre, küresel 
ihracatın toplam %28,7’sini 
oluşturan 9 zengin ülke rüş-
vet veren şirketlere karşı ak-
tif olarak veya orta seviyede 
yaptırım uyguluyor. Küresel ih-
racatın toplam %55,3’ini ger-
çekleştiren 38 ülke ise yolsuz-
luğun ihracına karşı sınırlı ve az 
yaptırım uyguluyor ya da hiçbir 
yaptırım uygulamıyor. İhracat 
payı küresel ticaretinin yüzde 
1’i olan Türkiye, yolsuzluğa 
karşı yaptırımları “az uygula-
yan ya da hiç uygulamayan” 
ülkeler arasında yer alıyor.

Yolsuzluk ve yoksulluk arasın-
daki bu bağlantı göz önüne 
alındığında, yolsuzluğun orta-
dan kaldırılmasının yoksulluğu 
da bertaraf etmeye doğrudan 
etki edeceği çok açıkça görü-
nüyor. 

Bu bağlamda çok önemli bir 
veriyi daha belirtmekte fayda 
görüyorum; Mart 2021’de ya-
yımlanan Avrupa Konseyi Yol-
suzluğa Karşı Devletler Grubu 
(GRECO) 2020 Raporuna göre 
de Türkiye, milletvekillerinin, 

hakimlerin ve savcıların tavsi-
yeleri yerine getirmesinde en 
başarısız ülkeydi. Burada şunu 
da hatırlatmak isterim. Yasa-
ma faaliyetlerine önem veren 
bir milletvekili olarak ülkede 
yaşanan bütün meselelere 
adalet penceresinden bakma-
ya çalışıyorum. Hukukçu bir 
milletvekili olmam ve TBMM 
Adalet Komisyonu üyesi ol-
mam da buna katkı sunuyor 
elbette. Bu bakış açısıyla ülke-
deki yolsuzluk ve yoksullukla 
ilgili gerek kanun teklifleri ge-
rekse de araştırma önergeleri 
sunuyorum. Benim dışımda 
muhalefet milletvekillerinin de 
binlerce önergesi var bu konu 
hakkında. Fakat bu öneriler ne 
yazık ki iktidar tarafından vic-
dansızca reddediliyor. ‘Vicdan’ 
kelimesini özellikle kullandım 
çünkü önergelerimiz üzerine 
kürsü konuşmalarımızı yapar-
ken bu tür konuların hassasi-
yetini göz önüne alarak iktidar 
milletvekillerinin vicdanlarına 
sesleniyoruz. Fakat bu çaba-
mız karşılıksız kalıyor. 

YOLSUZLUĞUN 
KAYNAKLARI VE TOPLUM 

ÜZERINDEKI ETKISI 

Bu sorunla gerçekten kökün-
den mücadele edebilmek için 
sadece semptomları değil, 
aynı zamanda yolsuzluk ve 
yoksulluğun altında yatan ne-
denleri de ele almalıyız. Bir 
toplumda yolsuzluğa katkıda 
bulunabilecek güç ve kaynak-
ların yoğunlaşması, zayıf ku-
rumlar ve hukukun üstünlüğü, 
yoksulluk ve cezasızlık kültürü 
gibi çeşitli faktörler var. Ör-
neğin, siyasi veya ekonomik 
elitler güç ve servet üzerinde 
orantısız bir kontrole sahip ol-
duklarında, başkalarının zara-
rına olacak şekilde kendilerini 
veya ortaklarını zenginleştir-
mek için konumlarını kötüye 
kullanabilirler. Buna ek olarak, 
yönetişim kurumları zayıf oldu-
ğunda ve yolsuzluğu etkili bir 
şekilde düzenleyemediğinde, 

iktidardakilerin boşluklardan 
faydalanması ve sonuçlardan 
kaçması kolaylaşır. 

Benzer şekilde yoksulluk da 
yolsuzluğun tabana yayılması-
na katkıda bulunan önemli bir 
faktördür, zira bireyler hayat-
ta kalmak için paraya ihtiyaç 
duyduklarında yolsuzluk yap-
maya daha istekli olabilirler. 
Ancak bu eğilimlerin tamamen 
tek taraflı olmadığını da kabul 
etmek gerekir; sosyal ve siya-
si açıdan ayrıcalıklı grupların 
dezavantajlı gruplara kıyasla 
yolsuz davranışlarda bulunma 
ihtimalinin daha yüksek oldu-
ğuna dair kanıtlar var.

Unutmayalım ki yolsuzluk ge-
nellikle bireylerin bu eylem-
lerinden sorumlu tutulama-
yacaklarını düşündükleri bir 
cezasızlık kültürü tarafından 
sürdürülür. Burada hukukun 
rolünün hayati değerde olduğu 
anlaşılıyor. 

YÖNETIMIN 
YOLSUZLUKTAKI ROLÜ

Yolsuzluğun varlığında da yok-
luğunda da en önemli aktörü 
devlettir. Özel şirketler ve bi-
reyler de yolsuzlukta rol alabi-
lirler ancak, devlet yasa koyma 
ve yasayı uygulama gücünün 
yanı sıra ülke kaynaklarının 
bölüşülmesinde de başat rolü 
oynadığı için yolsuzluğun bo-
yutlarını belirlemede en büyük 
rolü oynar. Bu anlamda yol-
suzluğun esas kaynağı devleti 
idare edenlerdir. 

Bu günlerde TBMM’de 2023 
yılının bütçe görüşmeleri sü-
rüyor. Bütçe ileriye ve geriye 
dönük incelendiğinde devletin 
kamu yararını ne kadar önem-
sediğini hızla anlayabiliyoruz. 
Geçmiş dönemler inceleniyor 
ki bu incelemeyi Sayıştay ya-
pıyor, biz Sayıştay raporların-
dan kamu kaynaklarının nasıl 
kullanıldığını yani yolsuzluk, 
usulsüzlük yapılmış mı bunu 
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takip edebiliyoruz. Fakat be-
lirtmek isterim ki denetim ala-
nına giren kamu idaresi sayısı 
3 bin 586. Fakat sadece 476’sı 
Sayıştay tarafından denetlenip 
raporu hazırlanıyor. Üstelik son 
yıllarda ne yazık ki Sayıştay bu 
denetimi yapmakta zorluk çe-
kiyor çünkü kurumların üzerin-
deki siyasi baskılar şeffaflığı ve 
hesap verilebilirliği olağanüstü 
zedeliyor.

O nedenle bizim yolsuzluk, 
usulsüzlük ve kamu zararı diye 
bahsettiğimiz Sayıştay bulgu-
ları, var olan yolsuzluğun çok 
küçük bir kısmını bize göstere-
biliyor. 

Yolsuzluğun en önemli aktörü 
devlet ve devletteki yolsuzluğa 
yol açan en önemli aktör de 
devleti idare eden hükümet-
tir dedik. Ancak, yolsuzluğun 
gündelik olarak yapılmasında 
bürokrasinin de önemli bir rolü 
var.

Dünyada olduğu gibi Tür-
kiye’de de bürokrasi içinde 
her zaman belirli bir düzeyde 
yolsuzluk olmuştur. Ancak ül-
kemizde bürokraside yolsuz-
luğun yükselişe geçmesini 
sağlayan en önemli dönem 
1983-1989 yılları arasındaki 
Turgut Özal hükümetleri dö-
nemi olmuştu. Özal’ın “Benim 
memurum işini bilir” sözü bü-
rokraside rüşvet ve yolsuzluğu 
en üst makamlardan meşru-
laştırması ve teşvik etmesi bu 

anlamda bir milattır. 

NE YAPMALI?

Toplumun önemli bir kesimiyle 
birlikte, CHP olarak de bu sin-
si sorundan ve sıradan vatan-
daşlara verdiği zarardan derin 
endişe duyuyoruz. Bu sorunu 
ele alabilmek için, kayırma-
cılığın önüne geçerek, devlet 
ihalelerini denetlemek için sıkı 
standartlar oluşturarak tüm 
kademelerdeki yolsuzluğun 
kökünü kazımak konusunda 
kararlıyız. 

Yolsuzlukla mücadele için ilk 
olarak devlet ve siyaset, yol-
suzluğun meşru olmadığını ve 
cezasız kalmayacağını ortaya 
koyacak sembolik değeri de 
güçlü olan bazı adımlar atmak 
gerekiyor. Bu anlamda, toplum 
hafızasında yer edinmiş ve yol-
suzlukla büyük güç ve kazanç 
elde etmiş, en önde gelen ve 
dokunulmaz görünen çevre-
ler hukuk çerçevesinde hak 
ettikleri cezalara çarptırılarak 
yolsuzlukla ilgili genel havanın 
değiştirilmesi amaçlanmalı. 
Böylesi adımlar küçük çaplı 
yolsuzluk pratikleri engelleme-
ye yönelik tedbirlerden daha 
öncelikli olarak ele alınmalı. 

Yolsuzlukla mücadele için 
önemli adımlardan biri de hiç 
kuşkusuz basın ayağıdır. Ba-
sında çeşitlilik ve basın öz-
gürlüğü sağlam biçimde sağ-
lanmalı. Bilgiye erişim hakkı 

güvenceye alınmalı. Denetim-
ler ve denetleyenlerin denet-
lenmesi şeffaf olmalıdır. Yol-
suzlukla doğrudan yüzleşerek, 
toplumlarımız ve toplumlar 
üzerindeki sayısız olumsuz et-
kisiyle mücadele etmeye baş-
layabiliriz.

HAK, HUKUK, ADALET

Partimizin bu konuda çok net 
tavrı en üst kademeden ifade 
edilmişti. Hatırlayın,
Sayın Genel Başkanımızın 
kamuoyu ile paylaştığı İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’n-
de ifade ettiği; CHP iktidarında 
“Siyasi Ahlak Yasası.

Siyasi Ahlak Yasası ile amaç-
ladığımız şey siyaseti kirlilikten 
arındırmak, vatandaşla siya-
setçi arasındaki güveni yeni-
den inşa etmek.

Rekabet ve şeffaflığı sağlaya-
cak şekilde yeniden düzenle-
nen Kamu İhale Kanunu saye-
sinde kamuda israf da bitecek 
kayırmacılık da.  

Sayın Genel Başkanımızın ifa-
deleriyle; “Devletin bürokrasi-
sini, siyaseti ve medyayı ze-
hirleyen kara para, yolsuzluk 
ve rüşvet ile etkin bir şekilde 
mücadele edeceğiz. Yolsuz-
luklara ortak olanların hiçbirini 
devlette tutmayacağız, adalet-
le tanıştıracağız.”
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Hukukun üstünlüğünün yeter-
siz olduğu yer ve zamanlar-
da; yerel çapta kabadayılar ve 
daha organize olmuş çeteler 
hem nizamın sağlanmasında 
hem de iktisadi faaliyetlerde 
etkin hale gelirler. Suç örgüt-
leri kurumsallaşarak mafyaya 
dönüşür ve suç unsuruyla elde 
edilen gelirlerin büyümesiyle 
kara para aklamak özel ya-
pıların kurulmasını gerektirir. 
Paralel bir yapı olarak yasal iş 
ticari işletmeler açılır. Tüm bu 
süreçlerde devletin sorumlu-
luğu, üstüne düşen düzenle-
me ve denetimi yapmamaktır. 
Bu devletin yetersiz otoritesi 
kaynaklı olabilir, ancak genel-
likle muktedir ama denetimsiz 
devletin yönetiminde yer alan 
kişilerin örtülü bir şekilde suç-
lularla iş birliği ile gerçekleşir. 
Hatta devletin güvenlik bürok-
rasisinde yer alanlar sadece 

birey olarak değil, kurumsal 
olarak da bu yasadışı faaliyet-
lerin içinde yer alabilir. Uyuştu-
rucu, insan ve silah kaçakçılığı 
gibi fiillerde genel durum bu 
şekildedir. Ağır suç unsurla-
rıyla elde edilen gelirler sürekli 
artsa da devletin yer aldığı bü-
yük hacimli yolsuzluklar daha 
ön plandadır.

Günümüzde toplam ekonomik 
hacmin büyümesi ve devletle-
rin ekonomideki varlığı netice-
sinde, devletle özel sektörün 
birlikte yer aldığı ve ilk bakışta 
kanuna tabi ancak kanunların 
esnetilmesi veya denetlenme-
mesi ile oluşan yasal faaliyet-
lerdeki yasa dışı gelirler daha 
büyük bir sorun haline gel-
miştir. Devletin düzenleme ve 
denetleme yetkilerinin kötü-
ye kullanılarak; mal ve hizmet 
alım ihalesi, varlık satışı, rant 

oluşturulması ve teşvik-vergi 
politikaları şekillerinde yol-
suzluklar yaygındır. Böylece 
yandaş kapitalizmi veya ah-
bap-çavuş kapitalizmi olarak 
isimlendirilen; emek sömürüsü 
ve emperyalizm yoluyla servet 
oluşturma mekanizmalarına 
ek, miras kapitalizmi gibi ser-
vet adaletsizliklerine yol açan 
bir sistem oluşmuştur. Ku-
rumsallığın noksan ve huku-
kun üstünlüğünün zayıf oldu-
ğu rejimler bu sisteme uygun 
ortamı sağlarlar. Dolayısıyla, 
gelişmekte olan ülkelerde bu 
durumlarla sık karşılaşılır.

Yandaş kapitalizminin gele-
neksel yöntemi devletin mal 
ve hizmet alımlarında ihale 
yapmaması veya ihale şartna-
melerinin belirli grupların kaza-
nacağı şekilde hazırlanmasıdır. 
Türkiye’de kamu ihale kanu-

TÜRKİYE’DE YANDAŞ KAPİTALİZMİ

M. Murat Kubilay
Akademisyen
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nunun sürekli değiştirilerek 
davetle ihale gerçekleştirilme-
si veya rekabete açık ihaleleri 
cazip teklifle kazanan gruba 
sonradan kayıplarını fazlasıyla 
telafi edecek avantajlar sağ-
lanmasına çok rastlanmakta-
dır. İstanbul Havalimanı işlet-
me ihalesi tipik örneğidir. 

Bir diğer yöntemse, kamuya 
ait işletme ve taşınmazların 
belirli grupların kayırılarak on-
lara satışla devredilmesidir. 
Satış esnasında varlığın cari 
değeri veya gelecekteki po-
tansiyeli bilinçli olarak dikkate 
alınmaz. Yani değerleme sonu-
cunda satış fiyatı kasıtlı düşük 
gösterilir ya da kamunun kendi 
yatırımlarıyla potansiyeli artırı-
lıp satış yapmak yerine hızlıca 
devir gerçekleştirilir. Tekel’in 
alkollü içki grubunun satışı en 
bilinen örneklerdendir. 

Doğrudan herhangi bir grubun 
zarar etmediği ama küçük bir 
zümre için servet oluşumuy-
la sonuçlanan yöntemse rant 
mekanizmasıdır. İmara açık 
olmayan, imar hakkı kısıtlı olan 
veya imara açılma esnasında 
maliyetli çevresel koşulları kar-
şılaması gereken arazilere ge-
rekçesi olmasa bile geniş imar 
hakkı verilir. Özellikle konut 
ve ticari kullanımlar için rağ-
bet gören yerlerde uygulandı-
ğında, kararın alındığı andan 
itibaren zenginleşme oluşur. 
Türkiye’de etrafındaki yapılara 
göre belirgin bir şekilde yük-
sek olan veya çevre hassasi-
yetleri bir kenara bırakılarak 
yapılaşmaya açılan alanlar rant 
yoluyla oluşturulan yolsuzluk-
ların parçasıdır. İstanbul’daki 
tarihi silüeti bozduğu görülen 
16/9 isimli gökdelenler en bi-

linen örneklerdendir. Her ne 
kadar üçüncü kişiler doğrudan 
zarar görmeseler de, ulaşım ve 
altyapı yükünün artması nede-
niyle toplumsal refah düşüşü 
yaşanır. Ayrıca toplum, tüm 
ekosistemi içine alacak kap-
samda tanımlanırsa, oluşan 
çevre tahribatı ile yine sosyal 
kayıp gerçekleşmiş olur.

Devletin ekonomi üzerindeki 
etkileri arasında vergi politi-
kasını belirlemesi önceliklidir. 
Vergi istisna ve muafiyetleri 
ile uzlaşma sonucu düşürü-
len vergi cezaları hem şirket-
lerin hem de şahısların gelir 
durumunu doğrudan etkiler. 
Dönemin Maliye Bakanı Naci 
Ağbal’ın iktidara yakın holding-
lerin vergi borçlarının büyük 
ölçüde silinmesine dair 2010 
yılındaki listenin doğruluğunu 
2016’da onaylaması tipik bir 
örnektir. Ekonomik ve sosyal 
amaçlar için sağlanması ge-
reken devlet teşviklerinin; ilgili 
hedeflerle bir ilişkisi olmasına 
bakılmadan sunulması ve so-
nuçlarının takip edilememesi 
de yandaş kapitalizmine girer. 
Demirören Grubu’na medya 
şirketini satın alması için Ziraat 
Bankası’ndan sağlanan kredi 
iyi bir örnektir.

Bu ana yöntemlere ek olarak 
devletin düzenleme ve denet-
leme faaliyetlerini bilinçli ça-
lıştırmadığı durumlar da yay-
gındır. Örneğin iş güvenliği ve 
çevre yönergelerine dair belirli 
şirketler için düzenli olarak ya-
pılmayan denetimler esasında 
küçük bir gruba maliyet düşür-
me yoluyla ek gelir sağlanmış 
olur. Rekabetin hem tedarikçi-
ler hem de tüketicilerin korun-
ması için güçlü tutulması gere-

ken bir alanda tek bir firmanın 
hakimiyetine göz yumulması 
veya hizmet sunucuya dair şi-
kayetlerin dikkate alınmayarak 
üstünün örtülmesi gibi filler de 
mevcuttur.

Meksika’da potansiyeli yüksek 
ve tekel konumundaki Telmex 
şirketini, yabancı ortaklarıyla 
birlikte, 1990 yılında özelleştir-
me esnasında satın alan Car-
los Slim, 2010-13 yılları arasın-
da dünyanın en zengin kişisi 
unvanını kazanmıştır. Önceki 
Güney Afrika Cumhurbaşka-
nı Jacob Zuma ile kurdukları 
ortaklıkla ülkenin Gupta Ailesi 
ülkenin en zengin 7. kişisi ol-
muştur. Benzer kişi ve gruplar 
ekonomik potansiyeli yüksek 
gelişmekte olan ülkelerde bu-
lunmaktadır. 

Türkiye’de yandaş kapitaliz-
min geldiği noktaya dair en 
çarpıcı gösterge, 5’li Çete is-
miyle bilinen ve İstanbul Ha-
valimanı ihalesini üstlenen 5 
holdingin tamamının; Dünya 
Bankası’nın 1990-2020 yılla-
rı arasındaki verisine göre en 
çok kamu ihalesi alan 10 ku-
rum arasına girmesidir. Cen-
giz, Limak, Kalyon, Kolin ve 
MNG grupları Türkiye’de sem-
bol olmuştur. Ancak inşaat, tu-
rizm ve enerji sektörlerinde yer 
alan, yandaş kapitalizm neti-
cesinde büyüyen ve iktidarla 
yakın ilişki içerisinde oldukları 
bilinen başka büyük firmalar 
da bulunmaktadır.

The Economist dergisi, yan-
daş kapitalizmle servet oluş-
turmuş dolar milyarderlerinin 
toplam varlık büyüklüklerini ül-
kenin GSYH’si ile kıyaslayarak 
endeks oluşturmaktadır. Bu 

Türkiye’de etrafındaki yapılara göre belirgin bir 
şekilde yüksek olan veya çevre hassasiyetleri bir 
kenara  bırakılarak yapılaşmaya açılan alanlar rant 
yoluyla oluşturulan yolsuzlukların parçasıdır. 
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endekse göre Rusya açık ara 
farkla birincidir. Meksika, Hin-
distan ve Brezilya gibi ülkeler 
listede ön sıradadırlar. Türkiye 
ise 13. sıradadır ve gelişmiş ül-
kelerin hayli önündedir. 

Yandaş kapitalizminin en temel 
sonucu rekabetin bozulması 
ve neticesinde tüketiciler ile te-
darikçilerin kayıp yaşamasıdır. 
Çünkü kayırılan gruplar ellerin-
deki bu gücü fiyatlama gücüne 
dönüştürerek ek gelir sağlarlar. 
Böylece ekonomik açıdan en 
verimli olmayan kurumlar güç-
lenir, zamanla diğer yatırımcılar 
da bu eğilime katılarak yandaş 
kapitalizmi için uygun sektör-
lere kayarlar. Böylece ulusal 
kaynaklar verimliliğe göre de-
ğil, devlet destekli kar beklen-
tisiyle bu alanlarda yoğunlaşır. 
Sadece maddi sermaye değil 
beşeri sermaye de kendi fay-
dasını artırabilmek maksadıy-
la bu alanlarda eğitim almaya 
ve istihdam edilmeye yönelir. 
Neticesinde en nitelikli kişi-
ler bu sektörlere özelleşirken, 
ülkenin kalkınması için daha 
gerekli olan alanlarda boşluk-
lar yaşanır. Bu sürecin parçası 
olmak istemeyen yatırımcı ve 
çalışanlar ise yurt dışına çık-
mayı tercih ederler. Yurt içinde 

kalanlar ise hak ettikleri mev-
kiye ulaşamamış olurlar. Çün-
kü yandaş kapitalizmin en ağır 
sonucu servet ve itibar adalet-
sizliği yaratmasıdır. 

Tüm bu süreçler ilgili kanun-
daki değişikliklerle gerçekleş-
tirildiği için görünürde yasaldır; 
fakat ihaleyi veren ve alan ta-
raflar arasındaki ilişkilerin or-
taya çıkarılmasıyla suç olarak 
değerlendirilebilir. Bu nedenle 
mali denetime ek olarak adli 
soruşturmaların yürütülme-
si gerekir. Oluşan zararlarda 
ortak veya kreditör olarak ya-
bancı yatırımcı ve finans kuru-
luşları da olabilir. İncelemenin 
uluslararası tahkim kararlarıyla 
durdurulmaması veya benzer 
yatırımların zan altında kalma 
endişesiyle kaçmaması için, 
tüm süreçler hukuka uygun 
götürülmelidir.

Yandaş kapitalizmi ile mü-
cadelede adli soruşturmalar 
mevcut düzenin tadilinde etkili 
olur, ancak bu koşulların orta-
dan kalkmasını sağlamaz. Bu-
nun için devletin planlama, dü-
zenleme ve denetim işlevlerini 
genişletmesi ve sıkı uygulama-
sı gerekir. Planlama ile insan ve 
sermaye gücünün hangi sek-

törlere aktarılacağı daha etkin 
belirlenebilir. Kirli siyasetçilerin 
tercihleriyle büyük yatırım ka-
rarlarının alınması engellen-
miş olur. Planlamada sosyal 
amaçların da dikkate alınması, 
kentleşme sorunlarını ve çevre 
tahribatlarının kontrolden çık-
masını önler. Ayrıntılı düzenle-
meler ise devlet ile iş dünyası 
arasındaki çizginin daha belir-
gin bir şekilde ayrılmasını sağ-
lar. Sakıncalı iş ilişkisi kuran 
siyaset ve bürokratlar bu duru-
mun tespiti halinde sonuçlarını 
en baştan bilirler. Denetim ise 
tüm bu süreçlerin sürekli göz-
den geçirilmesini ve ihlallerin 
hızlı bir şekilde cezalandırıla-
rak yandaş kapitalizme kayışın 
caydırılması işlevini görür. 

Günümüzde doğrudan suç 
unsurlarıyla elde edilen ve 
devletin de dahil olduğu mafya 
sistemleri hala yaygındır. An-
cak iktisadi büyüklük ve siyasi 
etki olarak yandaş kapitalizmi 
daha ön plandadır. Servet ve 
itibar adaletsizliği bu düzenin 
en temel sonuçlarıdır. Yan-
daş kapitalizmle mücadelede 
adli soruşturmalara ek olarak, 
planlama, düzenleme ve de-
netim olmazsa olmazdır.
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“GRECO, Değerlendirme Ra-
poru’ndan bu yana hiçbir ge-
lişme kaydedilmemiş olmasını 
üzüntüyle karşılamaktadır”

Bu ifade Avrupa Konseyi Yol-
suzluğa Karşı Devletler Grubu 
(GRECO)’nun siyaset ve yargı 
konusunda Türkiye’ye yönelik 
tavsiyelerinin yer aldığı Dör-
düncü Aşama Değerlendirme-
si Raporu’ndan.

GRECO, 1999’da Avrupa Kon-
seyi tarafından devletlerin yol-
suzlukla mücadele standart-
larına uyumunu denetlemek 
amacıyla kuruldu. Devletlerin 
yolsuzlukla ilintili yasal çerçe-
ve ve ilkelere uyumunu izle-
mek ve raporlamakla yükümlü. 
GRECO’nun kuruluşu yolsuz-
luğun; çoğulcu demokrasi, 
insan hakları ve hukuk devleti 
gibi evrensel değerleri tehdit 

eden bir olgu olduğu fikrine 
dayanıyor. GRECO’ya 49 Av-
rupa ülkesiyle ABD üyedir. 
Türkiye de bu oluşuma 1 Ocak 
2004 tarihinde üye olmuştur.

GRECO NASIL ÇALIŞIR?

GRECO ülkeleri yolsuzluk-
la mücadele alanında belirli 
aşamalara göre değerlendir-
mektedir. Kural olarak her bir 
değerlendirme aşamasında 
öncelikle ülkelerin değerlen-
dirme formlarına/anketlerine 
verdikleri yanıtlar ve ardından 
ilgili ülkeye yapılan ziyaret 
kapsamında toplanan bilgiler 
temel alınarak bir görüş oluş-
turulmakta ve bu görüş değer-
lendirmenin temeli olmaktadır.
İncelenen ülke için karşılanma-
sı gerekli görülen tavsiyelerin 
yer aldığı değerlendirme rapo-
ru GRECO Genel Kurulu’nda 

kabul edilir ve ülkelerden bu 
tavsiyeleri 18 ay içerisinde ye-
rine getirmesi beklenir. 

En geç 18 ay içerisinde incele-
nen ülkenin GRECO sekretar-
yasına bir durum raporu sun-
ması beklenmektedir. GRECO 
sekretaryasının yardımı ile ülke 
raportörlerinin taslak bir uy-
gunluk raporu hazırlamasının 
ardından genel kurulda bir uy-
gunluk raporu kabul edilir.

Ardından GRECO Genel Kuru-
lu’nda ikinci uygunluk raporu 
ile tavsiyelerin ne ölçüde yeri-
ne getirildiği belirlenir.

GRECO’NUN TÜRKIYE 
DEĞERLENDIRMELERI

Türkiye’nin GRECO Birinci ve 
İkinci Değerlendirme Aşama-
ları 2000 – 2006 yıllarını kap-

GRECO NEDİR?

Yunus Emre
CHP PM Üyesi/İstanbul Milletvekili
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samaktadır. Bu kapsamda 
GRECO Türkiye’ye 21 öneri ve 
değerlendirmede bulunmuş-
tur. Bu değerlendirmeler “yol-
suzluk suçlarının önlenmesi, 
soruşturulması ve yargılanma-
sı hakkındaki önerileri” içer-
mektedir.

Birinci ve İkinci Değerlendir-
me Aşamaları sonucunda Tür-
kiye’nin yirmi bir tavsiyeden 
üçünü kısmen yerine getirdiği 
belirtilirken ikisini yerine getir-
mediği tespit edilmiştir.

Birinci ve İkinci Değerlendirme 
sürecinin Türkiye’nin AB’ye 
üyelik müzakerelerinin başla-
ması için gerekli adımları at-
maya başladığı bir döneme 
denk geldiği hatırlandığında 
Türkiye’nin bu değerlendirme 
sürecindeki performansı göre-
ce başarılı olarak kabul edile-
bilir.

Üçüncü Değerlendirme Aşa-
ması 2007 – 2012 yıllarını 
kapsarken bu aşama iki tema 
üzerinden yürütülmüştür. İlk 
tema “yolsuzluğun suç haline 
getirilmesini” kapsarken GRE-
CO burada Türkiye’ye sekiz 
tavsiyede bulunmuştur.

Değerlendirme Raporunda 
Türkiye’nin ilk temadaki sekiz 
tavsiyeden ikisini kısmen ye-
rine getirdiği belirtilirken altı 
tavsiyenin yerine getirildiği bil-
dirilmiştir.

2. Tema ise “siyasi partilerin 
finansmanında şeffaflık”  baş-
lığını ele alırken bu temada da 
Türkiye’ye dokuz öneride bu-
lunulmuştur.

Türkiye’nin bu aşamada yani 
2. Temada başarılı bir perfor-
mans sergilediğini söylemek 
güçtür. Çünkü GRECO’nun 
değerlendirme raporuna göre 
Türkiye bu temadaki dokuz 
öneriden sadece bir tanesini 
yerine getirmiş durumdadır. 
Geri kalan sekiz öneriden dör-

dü kısmen yerine getirilirken 
dördü yerine getirilmemiştir.

Türkiye hakkında GRECO’nun 
16 Ekim 2015 tarihindeki 
69’uncu Genel Kurulu’nda 
Dördüncü Aşama Değerlen-
dirme Raporu kabul edilmiş 
ve süreç devam etmektedir. 
Dördüncü Aşama Değerlendir-
mesi “milletvekilleri, hakim ve 
savcılar bakımından rüşvetin 
önlenmesini” içermektedir.

Haziran 2022’de açıklanan ra-
pora göre Türkiye’ye ilişkin ele 
alınan 22 tavsiyeden sadece 
ikisinin tatmin edici şekilde 
yerine getirildiği belirtilirken, 
dokuzunun kısmen yerine ge-
tirildiği, birinin kısmen yerine 
getirilmediği belirtilmiştir. 10 
tavsiye ise yerine getirilme-
miştir.

Rapora göre GRECO’nun tav-
siye ettiği ama Türkiye’nin ye-
rine getirmediği tavsiyeler ara-
sında bulunan kimi başlıklar 
şunlardır:

- Yasama sürecinin şeffaflığı-
nın sağlanması

- Çıkar çatışmasını önlemek 
için milletvekillerine yönelik 
etik davranış ilkelerinin kabul 
edilmesi

- Milletvekillerinin mal beyan-
larının kamuoyuna açıklan-
ması, milletvekilleri hakkında 
rüşvet suçlamasıyla yürütülen 
ceza soruşturmalarının engel-
lenmemesi

- Hâkim ve savcı adaylarının 
seçim ve mesleğe alım süreç-
lerinde yargı erkinin müdahilli-
ğinin ve sorumluluğunun arttı-
rılması

- Adalet Bakanı’nın hâkim ve 
savcıların görev dokunulmaz-
lıklarının kaldırılabilmesine iliş-
kin izin yetkisinin yargıya dev-
redilmesi

- HSK’nın bağımsızlığının güç-
lendirilmesi
 
GRECO’nun 2021 yılı rapo-
runda Türkiye 46 ülke içinde 
tavsiyeleri yerine getirme ko-
nusunda başarısız olan 13 ülke 
içinde yer almıştır.

Türkiye ile birlikte Ermenistan, 
Belçika, Almanya, Macaristan, 
Lüksemburg, Bosna – Hersek, 
Danimarka, Sırbistan, Moldo-
va, Romanya, Polonya ve Uk-
rayna GRECO’nun yolsuzlukla 
mücadelede en başarısız ülke-
leri arasındadır.

GRECO VE AB VIZE 
SERBESTISI ILIŞKISI

Türkiye’nin GRECO raporla-
rı ışığında yolsuzluk ve siyasi 
etik gibi alanlardaki karnesi/si-
cilinin zayıf olduğu görülmek-
tedir.

Bu karnenin Türkiye’nin AB 
vize serbestisi süreci ile doğ-
rudan ilintili olduğunu hatırlat-
makta yarar var. AB’nin son 
yıllardaki Ülke Değerlendirme 
Raporlarında da belirtildiği gibi 
Türkiye vize serbestisi için ge-
rekli kriterlerin bazılarını hala 
yerine getirmemiştir.

Aralık 2013 yılında Türkiye ile 
AB arasında imzalanan Geri 
Kabul Anlaşması ile eş zaman-
lı olarak Vize Serbestisi Diyalo-
ğu süreci de başlamıştı.

Vize serbestisi için Türkiye’nin 
72 kriterden 6’sını halen karşı-
lamadığı bilinmektedir.

Karşılanmayan kriterlerden 
en önemlileri ise GRECO’nun 
yolsuzluk ve siyasi etik ile il-
gili tavsiyeleridir. Diğerleri ise 
terörle mücadele mevzuatın-
da düzenleme, kişisel verilerin 
korunması, Europol ile işbirliği, 
AB ülkeleri ile adli yardımlaş-
ma ve suçluların iadesi başlık-
larıdır.
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Türkiye, son yıllarda hem AB 
hem de GRECO tarafından 
yolsuzlukla mücadele strateji-
sinin ve eylem planının olmayı-
şı, yolsuzlukla kararlı bir şekil-
de mücadele etme iradesinin 
eksikliği gibi konularda eleşti-
rilmektedir.

Bunun yanında yukarıda da 
bahsedildiği gibi Türkiye’den 
özellikle TBMM Üyeleri ile ha-
kim ve savcılar konusunda etik 
prensiplerin ve davranış ku-
rallarının oluşturulması, hukuk 
dışı faaliyetlerin önlenmesi, 
mal ve gelir beyanlarında bu-
lunulması gibi siyasi etik alanı-
na giren konularda düzenleme 
yapılması beklenmektedir.

TÜRKIYE’NIN YOLSUZLUK 
KARNESI

AB ve GRECO’nun beklenti-
lerinin yanında ülkemizde yol-
suzluk algısı da her geçen yıl 
kötüye gitmektedir. Uluslarara-
sı Şeffaflık Örgütü’nün (Trans-
parency International) 2021 
Yolsuzluk Algı Endeksi’ne 

Türkiye 180 ülke arasında Ar-
jantin, Sırbistan, Endonezya, 
Brezilya ve Lesotho Krallığı ile 
birlikte 96. Sırada yer almıştır.
2012 yılından itibaren Türki-
ye’nin yolsuzluk algısında 42 
basamak geriye gittiğini belirt-
mek gerekir.

Yargı etkinliği, mülkiyet hakla-
rı, devlet harcamaları ve vergi 
yükü gibi kriterleri göz önünde 
bulundurarak çalışma yapan 
Ekonomik Özgürlük Endek-
si’ne (Economic Freedom In-
dex) göre ise Türkiye 177 ülke 
arasında 107. Sıradadır. Türki-
ye’nin önünde Burkina Faso, 
Gambiya, Ruanda, Kamboçya 
gibi ülkeler yer alırken Umman, 
Belize, Güney Afrika gibi ülke-
lerin Türkiye’den sonra geldiği 
görülmektedir.

YOLSUZLUK VE ÖRGÜTLÜ 
SUÇ ILIŞKISI

Bunun yanında yolsuzlukla 
mücadeledeki başarısızlık ya 
da isteksizlik örgütlü suçlar 
açısından da elverişli bir orta-

mı beraberinde getirmektedir. 
Yolsuzluğa karşı etkin bir mü-
cadele yürütülmediği zaman 
örgütlü suçlar ile kara para ak-
lama ve tehdit/şantaj gibi maf-
ya yöntemlerinin konuşulduğu 
ve tartışıldığı bir durumla kar-
şılaşıyoruz. Türkiye de özellikle 
son dönemlerde ortaya çıkan 
yolsuzluk iddiaları ile mafya 
ve çetelerin yükselişinin eşza-
manlılığı bir tesadüf değil. Bir-
birini besleyen aralarında sim-
biyotik bir ilişki olan bir süreç. 
Çünkü örgütlü suçların kurum-
sal devlet işleyişinin   zayıfla-
dığı, ceza ve adalet sisteminin 
yolsuzluklar ve örgütlü suçlar 
karşısında etkisiz kaldığı bir 
süreçte yükseldiğini biliyoruz. 
Ülkemizde bu tartışmaların her 
geçen gün artan bir şekilde 
kamuoyuna yansıması ise tam 
da bahsi geçen durumla ilgili-
dir.

Devlet kurumlarında çürüme, 
ehliyet ve liyakatten uzak yö-
neticilerin kontrolündeki kirli 
ilişkilerin ortaya çıkardığı bu 
durum kamunun en büyük so-
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runlarının başında gelmektedir. 
Kamu düzeninin ve güvenliği-
nin sürekliliği bu kirli ilişkiler 
eliyle büyük bir tahribata uğra-
maktadır.

Örgütlü suçlar aracılığıyla yol-
suzluğun bürokrasi, siyaset, 
yargı ve iş dünyası gibi ak-
törlerle ilişkiler ağı üzerinden 
gerçekleştiği göz önünde bu-
lundurulduğunda yukarıda 
bahsedilen GRECO’nun Türki-
ye’ye yönelik tavsiyelerinin ne 
kadar hayati bir önem taşıdığı 
da bir kez daha görülmektedir.

SONUÇ

Demokrasi seviyesinin yük-
seldiği ülkelerde yolsuzluk al-
gılarının azaldığı görülürken 
gelişme ve büyüme de hız-
lanmaktadır. Türkiye’de 2010 
yılından bu yana demokrasi 
başta olmak üzere temel hak 
ve özgürlükler ile yargı bağım-
sızlığı ve hukukun üstünlüğü 
gibi evrensel ilkelerde yaşanan 
erozyon ekonomi ile beraber 
şeffaflık ve yolsuzluk gibi baş-

lıklardaki kamuoyu algısını da 
olumsuz etkilemiştir.

Demokrasi, insan hakları ve 
hukuk devleti alanlarında geri-
leme yolsuzluk ve yoksulluğun 
artmasında doğrudan bir etki-
ye sahiptir. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile beraber 
kamuoyunda yolsuzluk yapa-
nın korunduğu, bir diğer an-
latımla, yolsuzluğun cezasız 
kaldığına dair algı yolsuzlukla 
mücadele algısının önüne geç-
meyi başarmıştır.

Son dönemde ortaya saçılan 
yolsuzluk iddiaları karşısında 
yürütmeden beklenen adımla-
rın atılmayışı da kamuoyunda-
ki yolsuzluk algısı ile beraber 
GRECO ve AB’nin Türkiye’ye 
tavsiye ve eleştirilerinin yeri-
ne getirilmesindeki isteksizliği 
gözler önüne sermektedir.

Son aylarda ülkemiz vatandaş-
larının Avrupa ülkelerine gidiş 
için başvurdukları vizelere al-
dıkları ret yanıtının artması ya 
da yanıt sürecinin uzaması da 

tüm bu yaşananlardan bağım-
sız değildir. Burada AB üyesi 
ülkelerden bazı iyileştirme ve 
süreci hızlandırma girişimle-
rinde bulunmalarını beklemek 
hakkımız olmakla beraber 
Türkiye’nin de üzerine düşen 
yükümlülükleri yerine getirme 
iradesini samimiyetle ortaya 
koyması gerekmektedir.

Türkiye’nin üyesi olduğu bir 
uluslararası oluşum olan GRE-
CO’nun tavsiyelerini yerine 
getirmemesi AB ile yürütülen 
vize serbestisi diyaloğunu da 
doğrudan etkilemektedir.

GRECO tavsiyelerinin hem AB 
vize serbestisi başlığında hem 
de örgütlü suçlar ve yolsuzlukla 
etkin ve kararlı bir mücadeleyi 
ortaya koyabilmede bir rehber 
niteliği taşıdığı görülmektedir. 
Bunun yürütme erki tarafından 
kabul görmesi ve uygulanması 
durumunda hem Türkiye’deki 
hem de Türkiye’ye yönelik yol-
suzluk algısının olumlu yönde 
değiştirilmesi mümkün olabi-
lecektir.

Demokrasi, insan hakları 
ve hukuk devleti 

alanlarında 
gerileme yolsuzluk ve 

yoksulluğun artmasında 
doğrudan bir etkiye 

sahiptir.
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Necdet Saraç hazırladı: 
CHP ne diyor?
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“Bir milletin ahlak değeri, o 
milletin yükselmesini sağlar. 
Bir millet, zenginliğiyle değil, 
ahlak değeriyle ölçülür.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Herkesin çalıştığı ve ürettiği 
bir Türkiye’yi yeni bir siyaset 
anlayışıyla yeniden inşa etmek 
zorundayız. Yeni ve ahlaklı bir 
siyaset yapacağız. Sevgiye, 
insana, hizmete, alın terine, 
insan haklarına ve adalete da-
yalı yeni bir siyaseti Türkiye’ye 
getirmek istiyoruz. Kirli adam 
siyasetin içinde olmayacak. 
Halka hesap verecek, hesap 
vermeyi namuslu görev kabul 
edecek.”
Kemal Kılıçdaroğlu

SIYASI AHLAK KONUSUN-
DA DÜZENLEMEYE NEDEN 

IHTIYAÇ VAR?

Yeni ve temiz siyaset yapma 
anlayışını sürekli öne çıkaran 
CHP, “siyasi ahlak” vurgusunu 
sıklıkla yaptığı gibi bunu kendi 
yazılı belgelerine de taşımıştır. 
Programında, seçim bildirge-
lerinde siyasi ahlak vurgusu-
na özel olarak yer veren CHP 
2020’de yayınladığı “İkinci 
Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”n-
de bunu maddeleştirmiş ve 
bu yaklaşımına uygun olarak 
Ağustos 2022’de  “Siyasi Ah-
lak Yasası” ile ilgili bir broşür 
yayınlamıştır.

30 Ocak 2023’de ise Millet İtti-
fakı “Siyasi Etik Yasası”na “Or-
tak Politikalar Mutabakat Met-
ni”nde özel bir bölüm ayırdı.
İşte belgelere yansıyan o bö-
lümler:

CHP: IKINCI YÜZYILA ÇAĞ-
RI BEYANNAMESI (2020)

Madde 5: “Siyasi Ahlak Yasa-
sı” çıkarılacaktır.

Siyasi Ahlak Yasası ile siyaset 
kirlilikten arındırılacak, vatan-
daşla siyasetçi arasındaki gü-
ven yeniden inşa edilecektir. 

Böylece milletin seçtiği vekil-
lere ve Gazi Meclisimize itibarı 
geri verilecektir. 

CHP: SIYASI AHLAK YASASI 
(Ağustos 2022)

2015 Yılında Yolsuzluk Algı 
Endeksinde 42 puanla 168 
ülke arasında 66’ncı sıraday-
dık. 2020 yılına geldiğimizde 
ise 180 ülke, bölge yönetimi 
arasında 40 puanla 86’ıncı sı-
raya geriledik. AKP İktidarları 
döneminde ülkemiz hem puan 
hem sıralamada gerilemiştir. 
Yapılan anketlerde TBMM’ne 
güveniyorum diyebilenlerin 
oranı %50’nin altında çıkmak-
tadır. Ülkemiz bu durumu hak 
etmiyor. Dürüst ve yurtsever 
insanların siyasetle uğraşması 
ve siyaset kurumunun halkımı-
zın gözünde itibarını artıracak 
Siyasi Ahlak Kanununu mutla-
ka çıkaracağız.

SIYASI AHLAK KURALLA-
RININ KAPSADIĞI SIYASI 
GÖREVLER NELERDIR? 

Siyasi ahlak kuralları merkezi 
ve yerel siyasi görevlere seçil-
miş veya atanmış herkesi kap-
sayacaktır: Cumhurbaşkanı, 
Milletvekilleri, Bakanlar, Bele-
diye başkanları, Yerel meclis 
üyeleri.

Siyasi görevlerde bulunanlar;

• Kamu yararının önceliğini 
esas alacaklardır.

• Siyasi faaliyet ve kararlarda 
bağımsız hareket edebilecek-
lerdir.

• Sahip oldukları bilgiyi uygun 
/ doğru ve ülke yararına kulla-
nacaklardır.

• Kişilere karşı saygılı davrana-
caklardır.

• Yetkilerini doğru, uygun ve 
ülke yararına kullanacaklardır.

• Siyasi nüfuz ve unvanını kişi-
sel menfaat sağlamak için kul-
lanmayacaklardır.

SIYASI DAVRANIŞ ILKELERI 
NELERDIR? 

Yapılacak yasal düzenleme ile 
siyasi görevlerde bulunanların;

1. Kendilerine sağlanan men-
faatleri açıklamaları ve yayın-
lamaları,

2. Kamu mallarının kullanılma-
sında gerekli özeni gösterilme-
leri,

3. Kayırmacılıktan kaçınmaları,

4. Teşvik edici menfaatleri ka-
bul etmemeleri,

5. Nezaketli olmaları,

6. Kibar davranış sergilemeleri,

7. Yalan haber kullanmamaları,

8. Seçildikleri siyasi görevlerle 
ilgili faaliyetlere katılım sağla-
maları sağlanacaktır.

SIYASI AHLAK KURALLARI 
NASIL TAKIP EDILECEKTIR? 

Siyasi Ahlak Yasasının uy-
gulanmasının takibini, şika-
yetlerin incelenmesini ve de-
ğerlendirilmesini sağlayacak 
Siyasi Ahlak Dairesi ve siyasi 
ahlak kurallarına aykırı davra-
nışlarda bulunanlara gerekli 
cezaları verecek Siyasi Ahlak 
Kurulu oluşturulacaktır. Siyasi 
görevlerde bulunanlara siya-
si ahlaka aykırı fiilin ağırlığı ve 
etkisine göre; Sözlü uyarma, 
Resmi uyarı, Kınama, Şiddetli 
kınama, Belirli bir süre meclis-
te konuşma yasağı, Belirli bir 
süre meclisten uzaklaştırılma, 
Üyeliğin düşürülmesi, Hapis 
cezalarından uygun olanı veri-
lebilecektir.
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SIYASI PARTILERIN SIYASI 
AHLAK KONUSUNDA 

GÖREV VE SORUMLULUK-
LARI NELERDIR? 

Ülkeyi yönetmeye aday olan 
bütün siyasi partiler üyelerini, 
seçilmiş siyasi görevlerde bu-
lunan temsilcilerini siyasi ahlak 
kurallarına saygı göstermeye, 
uymaya, uymayanları uymaya 
ikna etmeleri veya cezalandır-
maları konusunda parti içinde 
gerekli kurumsal yapılanmala-
rın oluşturulması sağlanacak-
tır. Bütün siyasi partilerin siyasi 
görevlere seçilen temsilcile-
rinin çıkarılacak Siyasi Ahlak 
Kanununda belirlenecek siyasi 
ahlak kurallarına sahip çıkma-
ları sağlanacaktır.

SIYASI AHLAKI DAVRANIŞ 
KURALLARI 

Siyasi görevleri seçilenleri si-
yasi faaliyetlerini yürütürken 
aşağıdaki kurallara uygun ha-
reket etmelidir.

1. Devlet ve diğer kamu tüzel 
kişilerinde ve bunlara bağlı 
kuruluşlarda doğrudan veya 
dolaylı hiçbir ad altında görev 
almamalıdır.

2. Serbest mesleklerini icrada, 
ferdi işletmelerinin idaresinde, 
eski, önceki gibi ibareler dahil, 
milletvekili, belediye başkanı, 
meclis üyesi gibi siyasi unvan-
larını kullanmamalıdır.

3. Yürütme organının teklif, 
inha, atama veya onamasına 
bağlı resmi veya özel herhangi 
bir işle görevlendirilmemelidir.

4. Yabancı bir devlet veya mil-
letlerarası bir kuruluş tarafın-
dan verilen idari ve siyasi, üc-
retli herhangi bir işi veya görevi 
TBMM’nin kararı olmadıkça 
kabul etmemelidir.

5. Görevleri nedeniyle sahip 
oldukları ve ülke güvenliği açı-
sından gizli kalması gereken 

bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde 
üçüncü kişilerle paylaşmama-
lı, lobicilik teklifleri konusunda 
yetkili mercileri bilgilendirmeli-
dirler.

6. Kendilerine, özgür oy kul-
lanma görevlerini tehlikeye 
atacak şekilde, (yerli ve ya-
bancı gerçek ve tüzel kişilerce, 
mali, fiziki, tatil masraflarının 
karşılanması gibi) teklif edi-
len veya sağlanan menfaatleri 
açıklamalı ve yayınlamalıdır.

7. Görevleri dolayısıyla kendi-
lerine kullanılmak amacıyla ve-
rilen her türlü kamu kaynağının 
kullanılmasında gerekli dikkat 
ve özeni göstermelidir. 

8. Görevleri dolayısıyla sahip 
oldukları yetkileri kullanırlarken 
her türlü kayırmacılıktan kaçın-
malı, kendileri, yakınları veya 
üçüncü kişiler lehine menfaat 
sağlamak amacıyla menfaat 
karşılığı veya karşılıksız kamu 
kurumlarında ihale vb iş takip-
lerinde bulunmamalıdır.

9. Görev yaptıkları alanlarda 
kişilere karşı kibar ve nezaket 
kuralları içinde davranmalıdır.

10. Görevleri dolayısıyla karar-
larını belirli bir yöne çekecek, 
yasama faaliyetlerini etkileyici 
menfaatleri kabul etmemelidir.

11. Hiçbir şekilde yalan haber 
kullanmamalı ve yaymamalıdır.

12. Meclis faaliyetlerine ve ko-
misyon çalışmalarına, makul 
bir gerekçe olmadıkça, düzenli 
katılmalıdır.

13. Siyasi sıfatını/nüfuzunu 
kullanarak kendilerine, yakın-
larına veya üçüncü kişilere 
haksız menfaat sağlamaya yö-
nelik davranışlarda bulunma-
malıdır.

14. Adalet, eşitlik, dürüstlük ve 
objektiflik ilkelerini gözetmeli-
dir.

15. Açık, saydam, hesap veren 
ve erişilebilir olmalıdır.

16. Kişisel çıkarlarıyla genel 
yarar arasında bir çatışma ol-
duğunda genel yarara uygun 
davranmalıdır.

17. İnsan hakları, ayrımcılık, 
göçmenlere yardım gibi belirli 
durumlarda kayıtsız kalmama-
lıdır.

18. Seçim dönemlerinde nor-
mal siyasi faaliyetler dışında 
seçmenlerin özgür oy kullan-
malarını engelleyecek fiil ve 
davranışlarda bulunmamalıdır.

IKTIDAR OLDUĞUMUZDA;

• Siyasi irade ve kamuoyunun 
desteği alınarak Siyasi Ahlak 
Yasası mutlaka çıkarılacaktır.

• Siyasi Ahlak Kanunu merkezi 
ve yerel düzeyde seçimle bir 
kamu görevine gelen bütün 
seçilmişleri kapsayacaktır.

• TBMM çatısı altında siyasi 
ahlaki konularda görev yapa-
cak kurumsal kapasitesi güçlü 
bir Siyasi Ahlak Dairesi oluştu-
rulacaktır.

• Oluşturulacak Siyasi Ahlak 
Dairesi, gerekli niteliklere sa-
hip, siyasi görevlerde bulunan-
lara danışmanlık yapacak da-
nışmanlar, şikayetleri inceleyip 
sonuçlandıracak denetçiler 
istihdam edilecek ve incele-
me raporlarını değerlendirerek 
cezai yaptırımları uygulayacak 
Siyasi Ahlak Kurulu 
oluşturulacaktır.

• Yapılacak yasal düzenleme-
nin siyasi görevlere seçilen-
lerin özel hayatlarını sınırlan-
dırmamakla birlikte, rol model 
olmaları da dikkate alınarak, 
belirli ölçüde özel hayatların-
daki davranışlarını da kapsa-
yacaktır.
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• Siyasi ahlaka aykırı fiil ve 
davranışlar ile bunlara uygu-
lanacak yaptırımlar kanunda 
açıkça belirlenecektir.

• Siyasi ahlak konusunda ya-
pılacak inceleme süreçlerinin 
saydam olması, sonuçlarının 
kamuoyu ile düzenli paylaşıl-
masını sağlayacak bir sistem 
oluşturulacaktır. 

MILLET ITTIFAKI: ORTAK 
POLITIKALAR MUTABAKAT 

METNI

(30 Ocak 2023, Ankara)
SİYASİ ETİK YASASI

• Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin, Bakanların, siyasi 
parti genel merkez yöneticile-
rinin, il başkanlarının, beledi-
ye başkanlarının ve belediye 
meclis üyelerinin, görevlerini 
yerine getirirken uymaları ge-
reken siyasi etik ilkelerinin dü-
zenlenmesi amacıyla Siyasi 
Etik Kanunu’nu çıkaracağız:

• Etik davranış ilkelerini, gö-
revleri ile bağdaşmayan işleri, 
mal bildiriminde bulunulma-
sını, çıkar çatışmalarına iliş-
kin çeşitli durumlarda beyan 
yükümlülüğünü, hediye alma 
yasağını ve etkili bir denetim 
ve yaptırım sistemi hususlarını 
Avrupa Birliği Müktesebatı ve 
ilkeleri ile Avrupa Konseyi Yol-
suzluğa Karşı Devletler Grubu 
(GRECO)’nun Tavsiye Kararları 
ışığında düzenleyeceğiz. 

• Kanun kapsamındaki kişi
lerin; görev, unvan ve yetkile-

rini kullanarak kendileri, yakın-
ları veya üçüncü kişiler lehine 
etik dışı aracılıkta bulunmaları-
nı; akraba, eş, dost  v e y a 
diğer tanıdıklarını kayırmaları-
nı, herhangi bir nedenle ayrım-
cılık yapmalarını    engelleye-
ceğiz.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin görevleri ile bağdaş-
mayan işleri açıkça düzenleye-
rek, yasak kapsamında olma-
yan diğer işlerden edindikleri 
gelirlere de beyan   yükümlü-
lüğü getireceğiz.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin; yürütme organının 
teklif, inha, atama ya da ona-
masına bağlı resmi veya özel 
işlerde görev alamamasına 
ilişkin düzenlemelerin uygu-
lanmasını titizlikle takip ede-
ceğiz.

• Kanun kapsamındaki kişilerin 
mal beyanlarını yenileme süre-
sini kısaltarak, 2 yılda bir mal 
beyanı vermelerini   sağlaya-
cağız.

• Mal beyanında bulunma yü-
kümlülüğünün kapsamını ge-
nişletecek, kişilerin görevleri 
ile ilgili çıkar çatışması oluştu-
ran ya da oluşturabilecek du-
rumlar ile kendilerine sunulan 
imkânları, bu imkânların kul-
lanım alanlarını ve milletvekil-
liği göreviyle bağdaşan işlerini 
de ilgili makama bildirmelerini 
sağlayacağız.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin, bakanların davra-

nışlarında kamu yararını gö-
zetmesini, kişisel çıkarla kamu 
yararının çatışmasından kaçın-
masını sağlayacağız.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ve bakanların katıl-
dıkları toplantılarda konuşma 
ve katılımlarına karşılık ücret 
veya bağış aldıkları durumlar-
da belirli bir miktarı aşan meb-
lağlar için beyan yükümlülüğü 
getireceğiz.

• Hediye kabul etme yasağına 
ilişkin istisnaları yönetmelikle 
açıkça belirleyeceğiz.

• Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nde grubu bulunan siyasi 
partiler bünyesinde siyasi etik 
kurulları oluşturulmasını dü-
zenleyeceğiz.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesinde Siyasi Etik Komis-
yonu kuracağız.

• Komisyon tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri ve 
bakanlar hakkında etik ilkelere 
aykırı davrandığının tespit edil-
mesi halinde; uyarma, kınama, 
idari para cezası ya da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni temsil 
edecek heyetlerde süreli ola-
rak görev alamama kararları 
verilebilmesini sağlayacağız.

• Üyelikle bağdaşmayan her-
hangi bir hizmeti veya görevi 
sürdürmekte ısrar eden üyeler 
hakkında Genel Kurul tarafın-
dan üyeliğin düşürülebilmesini 
düzenleyeceğiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
grubu bulunan siyasi partiler 
bünyesinde siyasi etik kurulları 
oluşturulmasını düzenleyeceğiz.
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Bu sofracık efendiler, - ki iltikaama muntazır
Huzûrunuzda titriyor - şu milletin hayatıdır;

Şu milletin ki muztarip, şu milletin ki muhtazır!
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır... 

Yiyin efendiler yiyin, bu hân-ı iştihâ sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?

Şu nâdi-i niam, bakın kudûmunuzla müftehir!
Bu hakkıdır gazânızın, evet, o hak da elde bir...

Yiyin efendiler yiyin, bu hân-ı zi-safâ sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say:
Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray,
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay;

Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...

Yiyin efendiler yiyin, bu hân-ı iştihâ sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar
Gurûr-i ihtişâmı var, sürûr-i intikâamı var.
Bu sofra iltifâtınızdan işte âb ü tâb umar.

Sizin şu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...

Yiyin efendiler yiyin, bu hân-ı can-fezâ sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Verir zavallı memleket, verir ne varsa: mâlini
Vücûdunu, hayâtını, ümidini, hayâlini

Bütün ferâğ-ı hâlini, olanca şevk-ı bâlini.
Hemen yutun düşünmeyin harâmını, helâlini...

Yiyin efendiler yiyin, bu hân-ı iştihâ sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mi’deler kavî, bugünkü çorbalar sıcak,
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin,  bu han-ı pür-nevâ sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 

TEVFİK FİKRET

Han-ı Yağma
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