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Ulusal Şeffaflık Sistemi Analizi, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde bulunan Batı Balkan ülkeleri ile be-
raber Türkiye’de de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, bu ülkelerdeki yolsuzlukla mücadele uy-
gulamalarını değerlendiren bir çalışmadır. Şeffaflık Sistemi Analizi, dürüstlük, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik bakımından ülkelerin kurumsal görünümünü bir bütün olarak ortaya koyan güçlü bir 
değerlendirme ve iyileştirme aracıdır. Güçlü ve etkin işleyen bir Ulusal Şeffaflık Sistemi, yolsuzluğa 
karşı güçlü bir savunma hattı oluşmasına ön ayak olur ve hesap verebilirliğin güvencesidir; zayıf 
bir sistem genellikle sistemli yolsuzluk ve sayısız yönetişim aksaklıkları barındırır. Değerlendirme 
sonuçları, sadece ihtiyaç duyulan reformun ana hatlarını kapsamlı bir biçimde çizmekle kalmaz, 
aynı zamanda reformların siyasi uygulanabilirliğine yönelik derin bir anlayış sağlar. Sistemi’n güç-
lendirilmesi toplumun tüm alanlarında daha iyi yönetişimi destekler, nihayetinde daha adil ve eşit 
bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunur.

TEMELLER: SİYASET - TOPLUM - EKONOMİ - KÜLTÜR
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Demokratik ilkeleri hayata geçirmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamakla yükümlü olan temel 
yönetişim kurumları, kamu kurumları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve medya bu çalışma-
nın kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın ve temel aldığı bağlamın ve yöntemin en 
önemli yönü, toplumun tüm kesimlerindeki dürüstlük mekanizmalarının ve kurumların, yolsuzlukla 
mücadele konusunda gerçekleştirdikleri uygulamalara kapsamlı ve bütünlük içerisinde bir değer-
lendirme gerçekleştiriyor olmasıdır. Değerlendirmenin amacı, temel veri ve analizler sağlayarak, 
toplumun tüm kesimlerinde olumlu değişimler sağlayabilecek yolsuzlukla mücadele reform ve uy-
gulamaları geliştirmek ve şeffaflık, dürüstlük ve hesap verilebilirlik sağlayabilecek mekanizmaları 
güçlendirmektir. Bu doğrultuda, önerilen değişiklikler ile ilgili kamuoyu oluşturmak, değişikliklerin 
gerçekleştirilmesi için gerekli siyasi iradeyi sağlamak ve bu değişikliklerin yasama süreçlerini takip 
etmek adına yerel ve bölgesel çalıştaylar düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme, ülkelerdeki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel çerçeveyi temel alarak yürütülmek-
tedir. Bu kapsamlı yaklaşım, yolsuzluğun önlenmesi için bilgi sağlamayı ve birbirleri ile iç içe bir biçim-
de çalışan kurumların nasıl işledikleri konusunda açıklayıcı bir çalışma oluşturmayı hedeflemektedir. 
İstişare içerisinde geliştirilmesi hedeflenen bu �alışmada gerekli siyasi iradeyi ve kamuoyunu oluş-
turmak için başından itibaren kamu, sivil toplum, özel sektör ve diğer ilgili aktörler ile beraber çalışıl-
mıştır. Değerlendirme, her bir kurumun hem teşkilat yapısını ve bağlı olduğu yasal çerçeveyi, hem de 
uygulamada nasıl işlediğini saptayarak bu ikisi arasındaki farkı ortaya koymaktadır. 
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Şeffaflık Sistemi Analizi olarak adlandırılan yaklaşım, bir ülkenin hem yolsuzluk alanındaki zayıf yön-
lerini saptamak hem de o ülkenin yolsuzlukla mücadele konusundaki uygulamalarının etkinliğini 
ölçmeyi hedefleyen bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu çerçeve, bir devleti oluşturan tüm kurum ve 
aktörleri kapsayacak nitelikte oluşturulur. Bu kapsamda hükümetin tüm birimleri, kamu ve özel 
sektör, medya ve sivil toplum değerlendirme içerisine alınmaktadır (aşağıdaki grafikte değerlendiri-
len tüm kurumlar görülmektedir). Ulusal Şeffaflık Sistem Analizi, yolsuzlukla mücadeleye bütüncül 
bir yaklaşım olarak Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafından geliştiril-
miştir. Yolsuzluğu önlemek adına tek bir formülün bulunmamasıyla beraber, günümüzde yolsuz-
luğun önlenmesini ve şeffaflığın yaygınlaştırılmasını sağlayacak kurumların nasıl işlemesi gerektiği 
konusunda uluslararası bir mütabakata varıldığı görülmektedir.

Ulusal Şeffaflık Analizi aynı zamanda, bir ülkenin kurumlarının dürüstlük, hesap verilebilirlik ve şef-
faflık alanlarında nasıl bir performans gösterdiğini bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmeyi amaçla-
yan etkili bir lobi aracıdır. Etkili ve işleyen bir Ulusal Şeffaflık Sistemi, yolsuzluğu önleyen ve hesap 
verilebilirliği sağlayan güçlü bir mekanizma olma niteliği taşırken, zayıf bir Ulusal Şeffaflık Sistemi 
genel olarak yolsuzluğun sistematik bir olgu olduğu ve yönetişimde birçok hatanın gözlemlendiği 
bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleştirilen değerlendirme, yalnızca uygulanması 
gereken reformları değil, bu reformların uygulanabilirliği konusunda da bilgi vermektedir. Ulusal 
Şeffaflık Sistemi’nin güçlendirilmesi toplumun tüm kesimlerinde daha iyi yönetişim uygulamaları-
nın geliştirilmesini ve bu sayede daha adil bir toplumun oluşmasını sağlar.

Tanımlar
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından kullanılan yolsuzluk tanımı aşağıdaki gibidir:

‘Yolsuzluk, verilen yetkinin kişisel çıkarlar için kötüye kullamılması olarak tanımlanır. Gerçekleştiği sektöre ve 
parasal hacmine bağlı olarak büyük ölçekli, küçük ölçekli ve siyasi yolsuzluk olarak sınflandırılabilir.1

“Büyük ölçekli yolsuzluk”, ‘Üst düzey kamu görevlilerinin devlet politikalarını veya devletin genel 
işleyişini önemli ölçüde aksatacak biçimde, kamu zararına büyük çaplı çıkar elde edilerek yapılan 
yolsuzluklar’ olarak tanımlanır.2 “Küçük ölçekli yolsuzluk” ise, ‘Sağlık, eğitim, güvenlik veya diğer 
kamu hizmetlerine erişimi sırasında vatandaşın, düşük veya orta kademeli bir kamu görevlisi ile 
etkileşimi sırasında bu görevlilerin verilen yetkiyi kötüye kullanmasıyla gerçekleşebilecek yolsuz-
luklar’ olarak tanımlanır.3 Son olarak “siyasi yolsuzluk”; ‘Devlet politikalarının, kurum veya kaynak-
larının ve finansmanın dağılımına ilişkin işlemlerin, siyasi karar vericiler tarafından güç, itibar veya 
varlık elde etmek adına manipüle edilmesi’ olarak tanımlanır.4 

Hedefler
Ulusal Şeffaflık Sistem Analizinin temel amaçları:

•	 Türkiye Şeffaflık Sistemi’ndeki güçlü ve zayıf yönleri tespit etmek ve bu doğrultuda, yolsuzlukla 
mücadele alanında çalışan kesimlerin bilgi birikimini arttırmak,

•	 Türkiye’de yolsuzlukla mücadele alanındaki temel paydaşların, Şeffaflık Sistemi’ndeki öncelikli 
alanlar konusunda hareket geçmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda değerlendirmenin temel amacı, Türkiye’de yolsuzluğu önleyecek, şeffaflığı ve dü-
rüstlüğü sağlayacak ilgili kurumların etkinliğini değerlendirmektir. Buna ek olarak, değerlendirme 
sürecini, devletin ve yolsuzlukla mücadele alanında çalışan kurumların, politika reformları geliş-
tirmek, bilgi temelli savunuculuk ve lobi faaliyetleri yapmak ve yönetişime dair alanlarda derin-
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lemesine analiz yapmasını sağlamak için kullanmayı da hedeflemektedir. Son olarak bu çalışma, 
Türkiye’de yolsuzlukla mücadele alanında çalışan tüm paydaşların sürdürülebilir ve etkili reformlar 
geliştirmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Yöntem
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yöntemsel bağlamında Şeffaflık Sistem Analizi, 15 temel kurumu 
kapsamaktadır:

Temel Yönetişim
Kurumları

Kamu
Kurumları

Kamu Sektörünün
Dışındaki Kurumlar

Yasama Erki Kamu Sektörü Siyasi Partiler

Kamu Denetçiliği Kurumu Özel Sektör

Yürütme Erki Polis Teşkilatı Medya

Kamu İktisadi Kuruluşları

Yargı Erki Seçim Kurulu Sivil Toplum

Sayıştay

Teftiş Kurulları

Savcılık

Bu 15 kurum, yolsuzluğu önleyebilme kapasiteleri bağlamında üç farklı boyutta değerlendirilmek-
tedir:

•	 Kurumun bağımsızlığı ve kaynakları bakımından genel kapasitesi

•	 Yönetişim düzenlemeleri ve uygulamaları, ilgili kurumların şeffaflığı, hesap verebilirliği ve dü-
rüstlüğü

•	 Şeffaflık sistemindeki rolü, yolsuzluğu önlemede ilgili kurumların görevini yerine getirip getir-
mediği

Her boyut, ortak olarak belirlenen göstergeler tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme, 
her kurumun o boyuttaki yasal çerçevesini ve uygulamasını analiz ederek, bu ikisi arasındaki farklı-
lıkların altını çizmektedir.

Değerlendirme; her bir kurumu ayrıntılı bir biçimde inceleme hedefinden çok, sisteme genel bir 
bakış açısı sağlamak adına ilgili tüm kurumları kapsayan ve olabildiğince fazla göstergeyi ele alan 
daha geniş bir inceleme gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Değerlendirme, bir kurumdaki zayıflığın 
diğer kurumlara yansıyabileceğini göz önünde bulundurarak farklı kurumlar arasındaki ilişkiyi de 
ele almaktadır. Kurumlar arasındaki ilişkiyi incelemek, öncelikli alanların belirlenmesinde de etkili 
bir yöntemdir.

Boyut Göstergeler (Yasal Çerçeve ve Uygulama)

Kapasite Kaynak / Bağımsızlık

Yönetişim Şeffaflık / Hesap verebilirlik / Dürüstlük

Yönetişim Sistemindeki Rolü Kurumlara özel göstergeler 
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Ülkeye özel durumları da inceleme kapsamına almak için, değerlendirme içerisinde bulunan 15 
kurumun içerisinde işlediği politik, sosyal, ekonomik ve kültürel koşullar da “temeller” başlığıyla 
değerlendirmeye katılmıştır.

SİYASİ KOŞULLAR SOSYAL KOŞULLAR EKONOMİK KOŞULLAR KÜLTÜREL KOŞULLAR

Ulusal Şeffaflık Sistem Analizi, niceliksel bir araştırma yöntemidir ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü ta-
rafından oluşturulan ‘gösterge puanları cetveli’ doğrultusunda işler. Bu tabloda, her bir göstergeyi 
puanlandırmak için, gerektiğinde daha fazla yol gösterici soru ve puanlandırma kıstası ile takviye 
edilen ‘puanlandırma sorusu’ bulunur. Aşağıda, yargı kurumunun kaynaklarını değerlendirmeye ele 
alan puanlandırma ve soru tablosu görülmektedir:

KURUM Yargı

GÖSTERGE NUMARASI 3.1.2

GÖSTERGE İSMİ Kaynaklar (Uygulama)

NOTA ESAS SORU Yargı Kurumu, etkin bir biçimde işleyebilmek adına yeterli düzeyde finansal 
kaynaklara, insan kaynağına ve altyapıya ne derecede sahiptir? 

YÖNLENDİRİCİ SORULAR Yargı erkinin kaynakları, görevini yerine getirebilmesi adına yeterli midir? 
Yargıya ayrılan bütçe ne şekilde dağıtılmıştır Uygulamada maaşlar nasıl 
belirlenmektedir (yüksek hakimler, anayasa, kanun vb. tarafından)? Hakim 
ve savcıların maaşları yeterli seviyede midir, yoksa yolsuzluğa başvurmayı 
ekonomik açıdan cazip kılacak seviyelerde midir? Hakimlere verilen maaşlar, 
avukatlara verilen maaşlar ile orantılı mıdır? Hakimlerin kullanımına verilmiş 
yeterli sayıda yazman, kütüphane kaynakları ve çağdaş teknolojiye sahip 
bilgisayarlar mevcut mudur? İnsan kaynaklarında istikrar var mıdır? Çalışanlar, 
eğitim imkanlarına erişim sağlayabilmektedirler mi? Hakimlerin, kanunlar, 
mahkeme ve dava yürütme gibi yasal yetiler, hüküm yazma ve çıkar çatışmaları 
gibi konularda bilgi edinmeleri için eğitimler sağlanmakta mı?

EN DÜŞÜK PUAN (0) Yargının yetkilerini uygulayabilmesi için verilen finansal, insani ve altyapısal 
kaynaklar asgari seviyededir ve görevini yerine getirmesi için yeterli değildir.

ORTA SEVİYE PUAN (50) Yargıya, yetkilerini uygulayabilmesi için bir miktar finansal, beşeri ve altyapısal 
kaynak sağlanmıştır. Buna rağmen verilen kaynakların yetersizliği, yargının 
görevini etkin bir biçimde gerçekleştirmesine engel olmaktadır.

EN YÜKSEK PUAN (100) Yargının yetkilerini uygulayabilmesi için verilen finansal, beşeri ve altyapısal 
kaynaklar görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için yeterli seviyededir.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından uluslararası bağlamda kullanılmak adına geliştirilen rehber 
niteliğindeki sorular, her bir gösterge için uluslararası iyi uygulama standartları değerlendirilerek, 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün her bir kurum için halihazırda var olan değerlendirme araçlarını 
esas alarak ve uzmanların görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Bu rehberin tamamı, metodoloji ve 
puanlandırma cetvelleri ile birlikte Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün internet sitesinde bulunmak-
tadır5.

Yönlendirici soruları cevaplayabilmek için araştırma ekibi, dört temel bilgi kaynağına başvurulmuş-
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tur. Bunlar, ulusal mevzuat ve yasal çerçeve, ikincil kaynak ve araştırmalar, konuyla ilgili uzmanlarla 
yapılan röportajlar ve yazılı anketlerdir. İkincil kaynaklar arasında, sivil toplum kuruluşları, uluslara-
rası kuruluşlar, devlet organları ve düşünce kuruluşları ve üniversiteler tarafından raporlar vardır.

Mevcut durum ile ilgili derinlemesine bilgi edinmek adına, her bir kurum için en az iki uzman ile 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi değerlendirilen kurumun içerisinde bulunan veya 
bulunmuş bir kişi, diğeri ise bu kurum konusunda uzman olan fakat bu kurumu temsil etmeyen bir 
kişidir. Buna ek olarak saha çalışmalarında bulunmuş başka kişiler ile de görüşmeler gerçekleşti-
rilmiştir. Kurumlar arası görüş edinmek adına da birden fazla kurum üzerinde uzmanlaşmış danış-
manlar ile de görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Puanlandırma Sistemi
Bu değerlendirme, her ne kadar nitel bir değerlendirme de olsa, edinilen bilgiyi özetlemek ve ku-
rumların başlıca güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek adına bu kurumlara puanlar verilmiştir. Puan-
lar, 25’er puanlık kademeler halinde artacak veya azalacak şekilde 100 üzerinden verilmiş ve bunun 
sonucunda beş puan sınıflandırması ortaya çıkmıştır: 0, 25, 50, 75 ve 100. Puanlar, okurun ayrıntılar 
odaklanmadan da sistemin genel hatlarını anlayabilmesi için verilmiştir. Gösterge puanları, siste-
min genel gücünü ve performansını göstermek adına, oluşturulan boyutlar çerçevesinde ortalama 
olarak verilmiş ve elde edilen bu puanların üç boyut için ortalaması hesaplanmıştır.

100 80 60 40 20

Oldukça Güçlü Güçlü Ortalama Zayıf Oldukça zayıf

Bu puanlar, verilerin elde edildiği kaynakların, değerlendirmeyi gerçekleştiren ülkeler arasında 
farklılık göstermesinden ve karşılaştırmayı geçerli kılacak bir uluslararası değerlendirme komitesi-
nin bulunmamasından dolayı, ülkeler arası karşılaştırma yapmak adına uygun değildir.

Danışma Odaklı Yaklaşım ve Bulguların Doğrulanması
Türkiye’deki değerlendirme süreci, yolsuzlukla mücadele alanında çalışan devlet organlarını, sivil 
toplum kuruluşlarını ve diğer ilgili aktörleri kapsayan oldukça yoğun bir görüş alışverişi aşamasını 
da barındırmaktadır. Bu yaklaşımın iki temel amacı vardır: kanıt oluşturmak ve ilgili paydaşların, re-
formlar konusunda harekete geçmesini ve gerekli siyasi iradeyi sağlamak ve kamuoyu oluşturmak 
adına bir araya getirmek. Raporun yazarları araştırma sürecinde 30’dan fazla mülakat yapmış ve 
analiz edilen her alanda uzmanlara danışmışlardır. İlk bulgular, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
ve Sayıştay Denetçileri Derneği gibi çeşitli paydaşlar ile paylaşılmış ve tartışılmıştır. İstişari yaklaşımı 
uygulamak üzere, çeşitli sektörlerin uzmanlarından oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. 
Araştırmacılar, Danışma Kurulu ile yüz yüze ve grup toplantılarıyla görüşmüştür.

Türkiye’deki danışma odaklı yaklaşım, hem uygulama ve aktivizm alanında hem de kuramsal alanda 
yetkin uzmanlardan görüş almayı hedeflemiştir. Yazılı olarak alınan geri dönüşler doğrultusunda, 
danışma kurulu, yönetim kurulu ve araştırma ekibi arasında fikir alışverişi olması adına Uluslararası 
Şeffaflık Derneği’nde yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiştir. Danışma odaklı yaklaşım, akade-
misyenler ve sivil toplum kuruluşları dışında, kurumlar içerisindeki işleyişi, iç mekanizmaları ve ya-
pılanmayı birebir olarak deneyimleyip bu konuda bilgi sağlayabilecek bürokratları da çalışmanın bir 
parçası haline getirmeyi hedeflemiştir.
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Danışma Kurulu Grup Toplantısı 21 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirimiştir. Danışma 
Kurulu üyeleri ikincil kaynak bilgileri, görüşme stratejileri, değerlendirmede ele alınacak temel ko-
nular ve raporun görünürlüğünü güvence altına alacak eylemler hakkında tavsiyelerde bulunmuş-
tur. Toplantı oldukça yapıcı ve verimli geçmiştir. Danışma Kurulu, toplantı süresince ve ayrıca yüz 
yüze görüşmeler esnasında önemli bilgi kaynakları sağlamıştır.

Sonnotlar  

1	 Uluslararası	Şeffaflık	Örgütü,	The	Anti-Corruption	Plain	Language	Guide	[Yolsuzlukla	Mücadele	Rehberi],	(Berlin:	Uluslararası	Şeffaflık	
Örgütü,	2009),	s.14.	http://www.transparency.org/whatwedo/pub/the_anti_corruption_plain_language_guide 

2	 a.g.e	s.23

3	 a.g.e..	s.33

4	 a.g.e.	s.35

5	 Uluslararası	Şeffaflık	Örgütü,	NIS	Değerlendirme	Metodolojisi	http://archive.transparency.org/policy_research/nis/methodology	[Erişim	
tarihi:	07	Ağustos	2015]
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Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi; kurumların verimli ve etkin bir biçimde işleyebilme kapasitesini, iyi 
yönetişim ilkelerine uyma ve yolsuzlukla mücadele performansı bakımından genel durumlarını bü-
tüncül bir bakış açısıyla göstermektedir. Bu çerçevede yapılan incelemelerde,  genel olarak sistemin 
değerlendirilmesinin yanı sıra özel olarak kurumları etkileyen zayıf yönler ve eksiklikler de tespit 
edilmiştir.

Türkiye Şeffaflık Sistemi Değerlendirmesi kurumların zayıflığını  sistemin genel bir sorunu olarak 
belirlemiştir. Değerlendirme metodolojisine göre 60 puanın üzerinde alan kurumlar “güçlü” olarak 
nitelendirilmektedir. Türkiye’de hiçbir kurum bu sınırı geçemeyerek “zayıf” ve “çok zayıf” olarak 
değerlendirilmiştir.

Tüm sistemi etkileyen başlıca sorunlardan biri, kuvvetler ayrılığı ilkesinin  ihlal edilerek demokratik 
süreç ve mekanizmaların sağlıklı bir biçimde işleyişinin engellenmesidir. Yolsuzlukla etkin ve sürdü-
rülebilir bir biçimde mücadele edilebilmesi kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam anlamıyla uygulanması-
na, yürütme erkinin anayasal sınırlara saygı göstererek yetkilerini, bu sınırların çizdiği çerçeve içinde 
kullanmasına bağlıdır. 

Yürütme erkinin yargı erki, yasama erki, medya ve kamu denetçiliği gibi ulusal şeffaflık sisteminin en 
önemli unsurları üzerindeki nüfuzu, ülkedeki denge ve denetleme mekanizmalarının devre dışı kal-
masına yol açmaktadır. Gücün yürütme üzerinde merkezileşmesi sivil aktörlerin (iş dünyası, medya, 
sivil toplum gibi) yolsuzlukla mücadele politikalarına ve uygulamalarına katılımını zayıflatmaktadır.1 

Kurumlarda görülen eksiklikler, yetersizlikler büyük oranda yürütme erkinin şeffaflık sisteminin üze-
rine düşen koyu gölgesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında siyasi kutuplaşma ve bu kutup-
laşmanın denge ve denetleme mekanizmaları üzerindeki etkisi hukukun üstünlüğü ilkesine zarar 
vermekte, demokratik süreçlerin işleyişini engellemektedir. 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin kimi zaman yasal eksiklikler kimi zamansa uygulamalardaki 
eksikliklerle göz ardı edilmesi değerlendirilen kurumların  gelişip güçlenmesini engelleyen temel 
faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumlar kaynaklar açısından değerlendirildiğinde çoğunun 
etkin ve verimli bir biçimde işleyebilecek beşeri, finansal ve teknik kaynaklara sahip olduğu sap-
tanırken, gösterdikleri zayıf performansın yönetişim konusundaki aksaklıklardan ve güçler ayrılığı 
ilkesinin uygulanmamasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu kapsamda, halka hesap vermeyi sağ-
layacak mekanizmanın ve iradenin olmaması, dürüstlük ve etik ilkelerine ilişkin yaptırımların yasal 
çerçevede yeterince yer almaması ve yolsuzlukla mücadele politikalarının uygulanmaması yöneti-
şim alanındaki dikkate değer temel eksiklerdir.

2000’li yılların başındaki reform sürecinde yolsuzluğu önleme politikaları ile ilgili bazı gelişmeler ya-
şanmasına rağmen, bu süreç son yıllardaki yasa faaliyetleriyle  artık ters yönde ilerlemektedir. Kamu 
İhale Kanunu gibi Türkiye Şeffaflık Sistemi’nin temel dayanaklarının yasal çerçevelerinde yapılan 
değişikliklerin  sistemi oldukça zayıflatan sonuçları olmuştur.

Sistemin çeşitli alanlarını etkileyen bu zorlukların yanı sıra, yasalar ve uygulamalar arasındaki uçu-
rum Türkiye Şeffaflık Sistemi’nin  belirleyici bir özelliği olarak ortaya çıkmıştır. Sistemde incelenen 
her kuruma ilişkin yasal çerçeve ile uygulama arasında ciddi farklar olduğu, uygulamalarla yasaların 
çeliştiği ve yasal gerekliliklere uyulmadığı  görülmektedir. Uygulamalar yasaların çok gerisinde kal-
maktadır ve bu kuşatıcı sorun ancak yürütmenin, yönetişim ilkelerini hayata geçirmek adına göste-
receği güçlü bir siyasi iradeyle aşılabilir.
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Türkiye Şeffaflık Sistemi’nin en güçlü kurumları, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Teftiş Ku-

rulları olarak belirlenmiştir. Denetim ve denetleme mekanizmasının önemli unsurları olan bu ku-

rumların göreceli olarak güçlü olmaları olumlu bir belirtidir. Ancak oldukça yeterli olan kaynakların, 

bu sonuçlar üzerinde etkili olduğu ve kamu yönetiminin izlenmesi, denetimi ve iyileştirilmesinde 

bu kurumların etkinliğini sağlamak için geliştirilmesi gereken alanların bulunduğu not edilmelidir. 

Sayıştay; kamu idaresindeki verimsiz yönetim örneklerini ve kamu kaynaklarındaki zararları tespit 

edebilecek beşeri ve finansal kaynaklara sahiptir. Kamu sektöründeki dürüstlük ve etik ilkelerini 

düzenleyen mevzuatın  yanı sıra Sayıştay denetçileri için mesleki etik ilkelerini düzenleyen ayrı bir 

yasal çerçeve de bulunmaktadır. Ancak, mevzuatta ve uygulamada performans denetiminin sınır-

larının daraltılmış olması ve yürütmenin denetimi konusunda TBMM ile etkin bir işbirliğinin sağla-

namaması gibi etmenler Sayıştay’ın görevini tam olarak yapabilmesini engellemektedir. Yıllık bütçe 

raporlarının TBMM’ye sunulmaması ciddi politik tartışmalara neden olmuştur ve şeffaflık ilkeleri 

açısından önemli bir engel haline gelmiştir. 2011 ve 2013 yıllarında kamu kurumlarının denetim ra-

SAYIŞTAY

TEFTİŞ KURULLARI

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

YASAMA ERKİ

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
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porlarının sunulmaması muhalefet partilerinin bütçe görüşmeleri sırasında denetim görevini yerine 
getirememesine neden olmuştur.  

Kamu Denetçiliği Kurumu incelemedeki en genç kurumdur. Kurumun faaliyetleri ve rolünü düzen-
leyen yasal çerçeve etkin işlemesini sağlayacak düzeydedir. Ancak kurumun etkin ve verimli ça-
lışabilmesi için bağımsızlığını güvence altına alacak yapısal yasal değişiklikler gerekmektedir. Baş 
denetçinin seçim sürecinden başlamak üzere bağımsızlık ve şeffaflık alanındaki eksiklikler temel 
kaygılardır.

Teftiş Kurulları yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin temel aktörleridir. Mevzuat Teftiş Kurulları’na 
etkin bir biçimde çalışmasını sağlayacak yetkileri tanımakta, gerekli dürüstlük ve etik ilkelerini ta-
nımlamaktadır. Ancak Kurullar arasında etkin bir koordinasyonun bulunmaması, yapısal olarak ba-
ğımsız olmamaları ve faaliyetlerinde şeffaflığı sağlayacak mekanizmaların bulunmaması kurulların 
işleyişine dair soru işaretlerine yol açmaktadır.

Türkiye Şeffaflık Sistemi’nin en zayıf alanları ise Medya ve Yürütme  olarak belirlenmiştir. Denge ve 
denetleme sisteminin en önemli unsurlarından biri olan medyanın bağımsız haber yapabileceğine 
güvenilememesi oldukça temel bir sorundur. Bu sorun yalnızca güçlü bir Şeffaflık Sistemi için değil, 
aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüğü için de kat edilmesi gereken çokça yol olduğuna işaret 
etmektedir.  Bu durum medyanın karşılaştığı siyasi baskılar, Terörle Mücadele Yasası ve Ceza Kanu-
nu gibi yasal düzenlemelerle gazetecilerin yargılanması, tutuklanması, sansüre uğraması, internet 
sitelerine erişimin engellenmesi, çeşitli yayın yasakları ve bunların yanı sıra; medya kuruluşlarına 
kayyum atanarak el koyulması, düzenleyici kurumların ve medya sahiplerinin siyasi etki altında bı-
rakılması gibi sorunların bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağımsız, hesap verebilir ve şeffaf 
bir medyanın yokluğunda sistemin diğer aktörlerinin yolsuzlukla mücadelesi de zorlaşmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu’nun zayıflığı demokrasinin temel unsurlarından biri olan seçimler konusun-
da endişe uyandırmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu’na ilişkin değerlendirmede kurumun şeffaflığını 
ve hesap verebilirliğini sağlayacak yasal çerçevenin oldukça yetersiz olduğu ve kurumun; seçim ve 
kampanya dönemlerinde etkili denetim yapmasını sağlayacak yetkilerine ilişkin düzenlemelerde 
boşlukların bulunduğu saptanmıştır. Genel ve yerel seçimlerde kampanyaların finansal denetimini 
yapacak yetkiye sahip olmaması çok önemli bir eksikliktir.

Yolsuzluk kovuşturmalarının başlangıç noktası ve adalet kurumunun temellerinden biri olan Savcılık 
da yolsuzlukla mücadelede zayıf ve göreceli anlamda etkisiz olarak değerlendirilmiştir. Savcıların 
iş ve işlemlerine yapılan siyasi müdahaleler, yolsuzluğun cezasız kalmasına sebep olan ve adaletin 
tesisini engelleyen etmenlerin başında gelmektedir. 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonunda 
olduğu gibi savcıların çeşitli yaptırımlarla karşılaştıkları görülmektedir.2 Deniz Feneri soruşturması-
nın engellenmesi ve savcılarının karşılaştığı yasal yaptırımlar da bu kurumun yürütmeden bağımsız 
çalışamadığına işaret etmektedir3. Savcılıkların şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin de tatmin edici 
düzeyde olmaması  yolsuzlukla mücadelede etkinliklerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Yönetimin asli kurumları olan Yasama ve Yürütme erklerinin, kaynak erişiminde sorun olmaması-
na rağmen yolsuzlukla mücadele performanslarının düşük olduğu, yolsuzlukla mücadelenin ve iyi 
yönetişimin öncelikli politikalar olarak belirlenmediği görülmektedir. Bu alandaki temel sorunların 
başında yürütme erkinin gücünü ve yetkilerini sınırlayan unsurların az oluşu ve devre dışı bırakılma-
ları, yetkililerin görevlerini kötüye kullandığı durumlarda cezasız kalmaları ve yolsuzlukla mücadele 
alanındaki taahhütlerini gerçekleştirememeleri gelmektedir. Kanun hükmünde kararnamelere ve 
torba yasalara sıklıkla başvurulması demokrasinin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Yürütmenin gücü-
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nü keyfi bir biçimde, anayasal sınırların dışına çıkarak kullanması denetlenemeyen bir otorite haline 
gelmesine yol açmaktadır. 

Yasama alanında ise milletvekillerinin hesap verebilirliği alanındaki eksiklikler ve  yasama deneti-
minin gerçekleştirilerek yönetimin iyileştirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yetersizliği sorunların 
başında gelmektedir. Milletvekili dokunulmazlıklarının kürsü dokunulmazlığının ve ifade hürriye-
tinin çok ötesinde yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarını kapsayacak bir biçimde yorumlanma-
sı temel bir sorundur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nın Yürütmenin siyasetini belirleme konusundaki 
otoriter uygulamaları TBMM’yi devre dışı bırakarak, Yasama erkinin denetim sorumluluğuna engel 
oluşturmaktadır.   

Yargı erki ise yolsuzluk iddialarının araştırılması ve yargılanmasında ne caydırıcı ne de etkili olabil-
mektedir ve bunun ötesinde toplumun geniş kesimlerince en az güven duyulan kurumlardan  biri 
olarak algılanmaktadır.

Kamu İhale Kanunu’ndaki çok sayıda değişiklikle birlikte kamu ihale süreçleri, dolayısıyla Kamu 
Sektörü de yolsuzluğa daha açık bir hale gelmiştir. Kamu görevlilerine yönelik etik düzenlemelere 
rağmen rüşvet ve hediye alma gibi uygulamalara rastlanabilmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
de Emniyet Teşkilatı gibi bağımsızlık konusunda  önemli sorunların bulunduğu bir kurum olarak de-
ğerlendirilmiştir. Emniyet Teşkilatı’nın bağımsız çalışamaması ve siyasi etkiye açık olması yolsuzlukla 
mücadele açısından en temel sorunların başında gelmektedir..

Sivil toplum aktörlerinin verimli ve etkin çalışabilmesini sağlamak adına iyileştirilmesi gereken çokça 
alan olması bir başka önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşları’nın sayıca 
artmasına ve halkın bu kuruluşlara katılım oranının yükselmesine rağmen; uzmanlık, insan ve mali 
kaynaklarının yetersizliği bu alanda önemli zorluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında 
devletin Sivil Toplum Kuruluşlarına eşitlik ilkesine uygun biçimde davranmaması, karşılaştıkları bas-
kılar ve sivil toplum ile kamu sektörü arasında sürekli ve çerçevesi belirli bir diyalog mekanizmasının 
olmaması STK’ların politika yapım ve karar alım süreçlerinde etkili olmasını engellemektedir. İş Dün-
yası açısından, kamu yetkililerinin sektör faaliyetlerine müdahaleleri, kayırmacılık uygulamalarının 
etkileri ve dürüstlük ve etik ilkelerini benimseme ve sivil toplumla işbirliği alanındaki eksiklikler, bu 
konudaki başlıca zorluklar olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak şeffaflıkla ilgili uygulamaların 
yetersizliği bu alandaki önemli sorunlardan biridir. Siyasi Partiler de yolsuzluk riskinin oldukça fazla 
olduğu kurumlardan biri olarak tespit edilmiştir. Siyasetin finansmanında şeffaflık ve siyasi etik ala-
nında etkin önlemlerin eksikliği bu alandaki önemli sorunlardır.

Temel Öneriler
 Kuvvetler ayrılığı ilkesi güvence altına alınmalı ve ihlaller son bulmalıdır. Yürütme erki yetkilerini 

anayasal sınırlar içinde kullanmalı ve yargı kararlarına kayıtsız şartsız uymalıdır. Devlet kurum-
larının denge ve denetleme işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesi için gerekli bağımsızlık 
koşulları oluşturulmalıdır. Bu kurumlara yapılan atamalarda kadrolaşma ve partizanlık eğilimle-
rine son verilmelidir. 

 Yargı bağımsızlığı güvence altına alınmalı, yargının siyasallaşmasının önüne geçilmelidir. Hakim-
lerin atanma işlemleri, yargı bağımsızlığını sağlayacak ve yargı erkinin özerkliğini güvence altına 
alacak bir biçimde yeniden düzenlenmelidir. Hakimlere ve savcılara göreve başlamadan önce ya-
pılan sözlü sınavları ve mülakatları değerlendirme yetkisi Adalet Bakanlığı’ndan bağımsızlığı sağ-
lanacak şekilde idari yapısı yeniden düzenlenmiş HSYK’ya devredilerek yürütmenin bu sınavlar 
üzerindeki etkisine dair endişeler giderilmelidir. Bu sınav ve görüşmelerde sorulacak soruların 
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mesleki nitelikli olması zaruri kılınmalı ve bu sınavların sesli (ve hatta ayrıca görsel) kayıt altına 
alınması sağlanmalıdır.

 TBMM’nin temsiliyet gücünün arttırılması ve seçmen iradesinin daha özgür bir biçimde kulla-
nılması adına seçim barajı düşürülmelidir. Bu kapsamda RTÜK, Kamu Denetçiliği Kurumu ve YSK 
gibi kurumlara ilişkin atama süreçlerinin de temsiliyetçi ve adil bir anlayışla yapılması sağlana-
caktır.

 Milletvekili dokunulmazlığının kapsamı, ifade özgürlüğünü güvence altına alacak ve yolsuzlukla 
ilintili davaların görülmesine imkan tanıyacak bir biçimde yeniden tanımlanmalıdır. Bu kapsam-
da, milletvekillerinin malvarlıkları düzenli ve karşılaştırmalı denetime olanak sağlayacak bir bi-
çimde açıklanmalıdır. Malvarlığı bildirimleri kamuoyunun erişimine açık olmalıdır.  

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, AB kamu ihale direktifleriyle uyumlu olacak biçimde yeniden 
düzenlenmelidir. Kanun’daki istisnaların kapsamı daraltılmalı ve yeni istisna ekleme eğilimine 
son verilmelidir. Yürütme erki 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu’nun yetkilerini devre dışı bırakan 
uygulamalara son vermelidir ve ihalelerin Kurum tarafından denetlenmesi önündeki engeller 
kaldırılmalıdır. İhale başvuruları ayrıntılı bir biçimde yayınlamalıdır ve ihaleleri alan şirketlerin 
başvurularında öngörülen finansal koşulları keyfi bir biçimde değiştirmeleri engellenmelidir. Yü-
rütme erki Kanun’da tanımlanan istisnai koşulların dışında  ihale sürecini devre dışı bırakarak, 
mal ve hizmetleri ihalesiz alma eğilimine son vermelidir.

 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, uluslararası insan hakları hukukunun gerekliliklerine uy-
gun olarak tekrar formüle edilmeli ve uygulayıcıların uluslararası standartları eksiksiz şekilde 
benimsemesine yönelik, başta eğitsel olmak üzere, her türlü çalışma ve tedbire öncelik verilme-
lidir.Türk Ceza Kanunu’nun 299. ve 301. maddeleri kaldırılmalıdır. Editoryal bağımsızlığı temin 
etmek suretiyle, ifade özgürlüğü güçlendirilmelidir. 

 Ceza hukuku ve ceza muhakemesi tedbirleri editoryal tercihleri ve yayın çizgisini değiştirmek 
veya etkilemek için araç olarak kullanılmamalıdır. Basın kuruluşlarında çıkar çatışmasının önlen-
mesi, hesap verebilirliğin sağlanması ve bu hususların kamuoyunca denetiminin sağlanabilmesi 
açısından, medya patronluğunun şeffaf olması sağlanmalı ve çapraz mülkiyete ilişkin etkin dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu parti içi demokrasiyi güvence altına alacak ve partilerin aşağı-
dan yukarıya örgütlenebilmesinin önünü açacak biçimde değiştirilmelidir. Siyasi partiler, ayrıntılı 
bilançolarını düzenli aralıklarla kendi İnternet sitelerinde yayımlamalıdır. Siyasi partilerle ilişkili 
ya da onların denetiminde olan kuruluşların hesaplarının da parti hesaplarıyla birlikte incelene-
rek, üçüncü kişilerin kayıt dışı bağış, katkı ve yardımları denetim altına alınmalıdır. 

 Tüm seçim dönemlerinde (Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili ve Yerel Yönetimler) siyasi partilerin 
ve adayların seçim kampanya bütçeleri, gelir kaynakları- ayni ve nakdi katkılar- ve harcamaları 
ayrıntılı bir biçimde kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlar uzman denetçiler tarafından denetlenme-
lidir. İlgili denetim raporları zamanında kamuoyuna açıklanmalıdır.

Sonnotlar  

1 Overview of corruption and anti-corruption in Turkey 

 http://www.transparency.org/whatwedo/answer/overview_of_corruption_and_anti_corruption_in_turkey

2 http://www.hurriyet.com.tr/4-savci-ve-bir-hakim-meslekten-atildilar-28988979

3 http://www.hurriyet.com.tr/deniz-feneri-e-v-savcilari-gorevden-alindi-18587857
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Türkiye Şeffaflık Sisteminde değerlendirilen kurumlar ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel 
bağlamı tarafından şekillendirilirken, bir yandan da bu bağlamların evriminde doğrudan rol oyna-
maktadır. Bu iki yönlü etki ile kurumlar ve temellerin sisteme olan etkisi değerlendirilebilir. Siste-
min dört temeli vardır: Siyasi-kurumsal temeller, sosyopolitik temeller, sosyoekonomik temeller ve 
sosyokültürel temeller.
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Siyasi - Kurumsal Temeller

Ülkedeki siyasi kurumlar, etkin bir Ulusal Şeffaflık Sistemi’nin oluşmasını ne ölçüde des-
teklemektedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile temel kişisel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Ancak 
ülkede, birçok kanun boşluklar ve istisnalar vasıtasıyla kötüye kullanılmakta, demokratik süreçler 
engellenmekte ve özgürlükler önemli ölçüde tehdit altında bırakılmaktadır. Sonuçta, anayasal gü-
vence toplumda bu hakların korunması anlamını taşımamaktadır.

AGİT/DKİHB Uluslararası Seçim İzleme Heyeti’nin belirttiği gibi, “tam ve etkin biçimde uygulanması 
halinde, Türkiye’deki yasal çerçeve genel olarak demokratik bir seçimin yapılmasını sağlayacak ya-
pıdadır.”1 Fakat 2015 yılındaki genel seçimlere dahil olmak üzere yaşanan süreçler bu yapının her 
zaman korunmadığını göstermiştir. Seçim ortamının tarafsızlığı konusundaki ciddi kaygılar bulun-
maktadır.2

Bu kaygıların büyük çoğunluğu 2014’ün Mart ayında yapılan yerel seçimlere hile karıştırıldığı yö-
nündeki spekülasyonlardan kaynaklanmaktaydı. Seçim, birçok bürokratın yolsuzlukla suçlandığı ve 
hükümetin bağımsız basını hedefe koyduğu bir ortamda gerçekleşmiş, buna ek olarak yerel seçim-
ler sırasında, iddia edilen veya belgelenen, oy hakkından mahrum bırakma, mükerrer oy kullanma 
ve sonuçları tahrif etme vakaları ve benzeri birçok usulsüzlük yaşanmıştır. Bu açıdan 2014 Mart 
yerel seçimleri, demokrasinin iyi işlemesi için ihtiyaç duyulan tarafsız bir yarışı teşvik edecek bir 
ortamda gerçekleştirilmemiştir.3 

Basın üzerindeki kısıtlamalar 2015 Haziran seçimlerinden önce de gözlemlenmiş, AKP’yi eleştiren 
birçok haber kanalı gittikçe artan baskılara maruz kalmıştır.4 Bunun da ötesinde, seçimler öncesin-
de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bulunan Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığına dair düzenleme-
lere rağmen, Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli mitinglerde boy göstermesi ve aktif olarak yaptığı oy 
çağrıları basında geniş yer bulmuştur. Uluslararası İzleme Heyeti’ne göre, Cumhurbaşkanı birçok 
ortamda çeşitli siyasi partiler hakkında görüşlerini paylaşmış ve seçime ilişkin duruşunu da açık 
olarak göstermiştir.5 Bu nedenle Türkiye’de son seçimlerin özgür ve tarafsız biçimde yapılamadığı 
konusundaki işaretler artmıştır.

Türkiye’de kişisel ve toplu özgürlükler hayata geçirilmediği ve temel insan hakları korunmadığı sü-
rece Türkiye’yi demokratik bir devlet olarak görmek zordur.6 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu 
haklar ve özgürlükleri güvence altına almış olsa da yasal çerçevenin yaklaşımı ifade ve toplanma 
özgürlüğünün belirli durumlarda bir tehdit olarak algılanmasına yol açmaktadır. 12 Eylül 1980 dar-
besini müteakip Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü kavramı, siyasi kutuplaşma ve istikrarsızlıkla bağ-
daştırılarak bu kavrama olumsuz çağrışımlar yüklenmiştir. Bu görüş açısı, 2820 sayılı Siyasi Partiler 
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Kanunundan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa kadar birçok kanunda belirgin 
bir biçimde kendini göstermiştir.

Bu olumsuz çağrışımlar etkisini sadece toplum üzerinde değil yargı üzerinde de göstermiş, bunun 
sonucunda birçok dernek ve siyasi partinin kapatılmasında aktif rol oynamıştır.7 Bu kapatmalar, 
uluslararası gözlemciler tarafından devletin birçok kez kınanmasına yol açmıştır. Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi, özellikle siyasi parti kapatma davaları başta olmak üzere, çeşitli kapatma davala-
rında Türkiye’yi suçlu bulmuştur.8 Yine de, Kopenhag Kriterleri doğrultusunda 2014 yılında Der-
nekler Kanunu’nda değişiklikler yapıldığını ve çeşitli kısıtlamaların kaldırıldığını not etmek gerekir. 
Kanunda yeniden düzenlemeye gidilmesine rağmen, dernekler hala büyük sorunlarla karşılaşmak-
tadır.9 “Katılım”, “ifade ve savunuculuk”, “uluslararası ilişkiler”, “faaliyet alanları” ve “yabancı fi-
nansman” engelleri hala büyüktür.10 Bu nedenle bu kanunlarda değiştirilmesi gereken birçok kural 
mevcuttur.11

İfade özgürlüğü adil bir seçim süreci ve demokrasi için bir zarurettir.12 Her ne kadar Anayasa ile 
güvence altına alınmışsa da, devlet sık sık bu özgürlüğü ihlal etmektedir.13 2014 seçimlerinden önce 
hükümet tarafından YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının engellenmesi bu ihlalle-
re başlıca örnek olarak verilebilir. Anayasa Mahkemesi bu engellemeleri yasalara aykırı bulmuş olsa 
dahi seçim süresince bu sitelere erişilememiştir.14 Bu engelleme ve içerik çıkarma işlemleri sadece 
sosyal medya üzerinde değil haber ajanslarının internet sitelerine de tartışmalı yasal önlemlerle 
uygulanmıştır.15

Ülkedeki ifade özgürlüğü haksız yere işten çıkarılan, baskı uygulanan ve hatta hapse atılan gaze-
tecilerin maruz kaldıkları davranışlar ile ihlal edilmiştir.16 Cumhuriyet Gazetesi’nde geçen yıl dur-
durulan konvoy ile Suriyeli isyancılara silah taşındığına dair kanıtların bulunduğunu iddia eden bir 
makalenin yayımlanmasını müteakip Cumhurbaşkanı’nın tepkisi bu tür davranışlara başlıca örnek 
olarak dikkat çekmiştir.17 Erdoğan, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar için 
müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası talep etmiştir.18 Gazetenin Genel Yayın Yö-
netmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül casusluk ve devlet sırlarını açığa çıkarmak 
suçlamalarıyla yargılama sırasında tutuklanmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından bu konudaki bi-
reysel başvuru uyarınca hak ihlali yapıldığına karar verilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Anayasa Mahkemesi kararını tanımadığını belirten beyanları ve yargılama sürecine ilişkin çeşitli 
baskı ve yönlendirmeler dikkat çekicidir. Freedom House’un 2014 raporunda Türkiye basın özgür-
lüğü konusunda “özgür olmayan” olarak sınıflandırılmıştır.19

Bunun yanında hükümet, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) yetkilerini ülkede ifade öz-
gürlüğüne daha kapsamlı kısıtlamalar getirebilecek şekilde genişletmiştir. 2015 Ocak ayında TİB’e 
sitelere 4 saat içinde uygulanacak erişim engeli getirme yetkisi verilmiştir.20 Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal ettiği tespit edilen 5651 sayılı bu kanun, Türkiye’nin sözleşmedeki taah-
hütlerine rağmen bir yıl boyunca değiştirilmemiştir.21 Kanundaki düzenleme Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin kararına ve tavsiyelerine ters düşmüş ve daha kısıtlayıcı bir hal almıştır. Freedom 
House’a göre bu kanun TİB’e çok geniş ve önemli yetkiler sağlarken güçlü bir denge/denetim me-
kanizması kurmamaktadır. Son zamanlarda alınan erişim engeli kararları Twitter, YouTube, WordP-
ress, DailyMotion, SoundCloud ve Vimeo gibi tanınır platformları etkilemiştir.22

Türk yargı sisteminin yıllar içinde yürütme erkinden bağımsızlık derecesine ilişkin spekülasyonla-
ra neden olacak şekilde siyasallaştığı görülmektedir.23 Yargı sistemindeki eksiklikler, vatandaşların 
hak ihlalleri durumunda haklarını aramalarını güçleştirmektedir.24 Özellikle, hükümetin 2013 yılının 
Aralık ayındaki soruşturmalarda iddia edilen yolsuzluk suçlamalarına karşı tepkisi ve hakim ve sav-
cılarının görev yerlerini değiştirerek yargının çalışmalarına müdahale etmesi mevcut problemlerin 
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boyutunu bir kez daha göstermiştir.25 Yargıya yönelik bu müdahale yeni kanunlar çıkarılmasından, 
hakim ve savcılara soruşturmalar açılarak  hükümeti rahatsız edecek kararlar almaları durumunda 
ülke içinde başka bölgelere atanacaklarına ilişkin sürekli bir tehdit altında çalışmalarına kadar bir-
çok şekilde ortaya çıkmaktadır.26

Türkiye’de ordu, polis ve devlet görevlileri tarafından işlenen suçların sıkça cezasız kalmalarına 
neden olan bir dokunulmazlık ve cezasızlık kültürü vardır.27 Bu kültür, vatandaşların hak ihlali kar-
şısında haklarını aramalarını güçleştirmekte, ülkedeki hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıflığını gös-
termektedir. Gezi Parkı Protestolarını izleyen dönemde, kişisel hakları ihlal eden polis memurları 
neredeyse hiç yargılanmamıştır.28

Hükümet, 2014 yılının hemen başlarında, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yargı-
lanmaya karşı “yasal dokunulmazlık” tanıyan yeni bir kanunu yürürlüğe koymuş, personelin sadece 
vereceği izin ile yargılanabilmesini sağlamıştır.29 Aynı sorun Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
(TİB) için de geçerlidir. Başbakanlık onayı dışında TİB çalışanları da yargılanamamaktadır ve bu do-
kunulmazlık özellikle ifade ve iletişim özgürlüğü ve kişisel verilerin korunması konularında önemli 
bir engel oluşturmaktadır. Dokunulmazlık konusundaki yeni kanun Türkiye’nin uluslararası taah-
hütlerine doğrudan çelişmekte ve yurttaşların temel haklarını ihlal edecek şekilde güç kullanarak, 
işkenceyle bilgi elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Türk yargı sistemindeki diğer bir yasal boşluk 
da yasa dışı infazların kovuşturulmasında geçerli olan 20 yıllık zaman aşımıdır.30

Türkiye’de hükümet meclisteki çoğunluğuna dayanarak toplum için önemli konuları kontrol edebi-
lecek güce sahiptir ve yine bu çoğunluk sayesinde karar alma süreçlerinde tek yetkili konumunda-
dır. Bu nedenle yasama erki, yürütme erkinin gücünü denetleyebilecek bir konumda değildir.

25

Sosyo-Politik Temeller

Sosyal gruplar arası ve sosyal gruplar ile siyasal sistem arasındaki ilişkiler etkin bir Ulusal 
Şeffaflık Sistemi’nin oluşmasını ne ölçüde desteklemektedir?

Siyasal sistem ile sosyal gruplar arasında, geniş bir sivil toplum kuruluşları ağının yanı sıra siyasi 
partilerin varlığı kanalıyla, çok çeşitli bağlar mevcuttur. Ancak bu bağlar karar alma mekanizması 
üzerinde sosyal grupların etkisinin asgari seviyede olması nedeniyle kırılgandır.

Türkiye’deki mevcut siyasi elitler oldukça dışlayıcıdır. AKP iktidara geldikten sonra, “laik devlet eliti-
nin unsurlarını tasfiye etmiş, önceki elitlerin yerine kendi kadrolarını yerleştirmiştir”.31 Buna ek ola-
rak, kendilerini ve destekçilerini diğerlerinden ayıran “ötekileştirme” zihniyetine ağırlık vermişler-
dir.32 Bu durum, siyasi elitin bir parçası olabilmek için AKP’nin bakış açısını benimsemek gerektiğini 
ve onlardan biri olmayı telkin etmektedir. Ayrıca toplumda liyakat yerine kayırmacılık (nepotizm) 
kültürü oluşmuştur ki bu da tercih edilenlerin imtiyazlı olarak algılanıp, onlara karşı bu doğrultuda 
tutumlar geliştirildiği bir sistemi hakim kılmaktadır.33

Buna ek olarak, Türkiye’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri süregelen güçlü patronaj ilişkileri var-
dır.34 AKP 14 yıl önce iktidara geldiğinden beri bu patronaj ağlarını güçlendirmektedir.35 Bu ilişkiler 
özellikle yerel seçimlerde, belediyelerin “oy karşılığı mal ve hizmet”36 dağıtmasıyla önem kazan-
mıştır. Bu nedenle siyasi bağlantılar kaynaklara erişim için önemli bir belirleyici haline gelmiştir.37



Uluslararası Şeffaflık Derneği
25

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

2014 Yılı Bertelsmann Stiftung Dönüşüm Endeksi’ne (BTI) göre, Türkiye’de “toplumda kökü olan 
partiler sistemi” yoktur.38 Bu eksiklik, Meclis’te sandalye sahibi olabilmek için her partinin almak 
zorunda olduğu yüksek oy oranının (%10 barajı) sonucu olarak görülebilir.39 Bu seçim barajı, geniş 
kitlelere ulaşamayan ve geniş kaynaklara sahip olmayan partiler için dezavantaj olarak görülebilir.40 
Haziran 2015 Genel Seçimine 20 siyasi parti katılmış ve sadece dördü seçim barajını aşabilmiştir.41 
Bu durum, Meclis’te resmi olarak temsil edilmenin zorluğunu göstermektedir. Meclis’te temsil edi-
lemeyenlerin çoğu Meclis yerine sivil toplum kuruluşlarına katılmaktadır.

2014 yılında Türkiye’de yaklaşık 80.000 kayıtlı dernek ve birkaç yüz sendika ve oda mevcuttur.42 
Buna ek olarak, toplumsal olaylara dikkat çekmekten demokrasiyi desteklemeye kadar uzanan ko-
nulara odaklanan çeşitli sayıda çıkar grupları mevcuttur. Ancak bunların politikaya etkisinin asgari 
seviyede olduğu görülmektedir.43 Çok sayıda STK bulunmasına rağmen, Türkiye nüfusunun sadece 
%31’i sivil topluma katılmaktadır.44 2010 yılında yapılan uluslararası bir araştırmaya göre, Türkiye 
bağış yapmaya, gönüllü çalışmalarda bulunmaya, tanımadıkları muhtaç insanlara yardım etmeye 
yönelik sosyal eğilimlerde 153 ülke arasında 134. sırayı almıştır.45

Türkiye’de sivil toplum bütün olarak birçok alana odaklanmaktadır. Bu alanlardan biri demokrasinin 
ilerletilmesidir.46 Sivil toplumun diğer bir ilgi alanı şiddetten arındırılmış bir toplum yaratmaktır.47 
Türkiye’de toplumsal cinsiyetle ilgili ayrımcılık ve eşitsizlik sorunları halen aşılamamış ve önemini 
korumaktadır. Kadına karşı şiddet “her üç kadından birinin kendi eşi veya yakını tarafından fiziksel 
şiddete uğraması” nedeniyle gündemin üst sıralarında yer almaktadır.48 

Türkiye’de kişisel özgürlükler anayasal olarak güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 10. maddesine 
göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir49. Ancak uygulamada Anayasa’nın bu maddesine riayet 
edilmemektedir. Etnik kökenden cinsiyete, dinden cinselliğe kadar olan önyargı toplumun birçok 
farklı kesiminde hissedilmektedir. Sünni İslam dışında başka dinlere inananlara uygulanan ayrım-
cılık toplum içerisinde yaygındır. Bu ayrımcılık, Alevilerin Sünni İslam konularının işlendiği zorunlu 
din derslerine katılmadıkları takdirde sıkça ayrımcılığa uğradığı eğitim alanında yaygındır. LGBTİ 
topluluğu da kendilerine yönelik önyargıyı kıracak politikaların olmaması nedeniyle yoğunlaşan bir 
ayrımcılığa uğramaktadır.50

Türkiye’de azınlıklara yönelik önyargı da toplum içinde oldukça yaygındır. Azınlıkların resmi sayısı, 
devlet tarafından yapılan nüfus sayımı etnik köken ve dini inancı kapsamaması nedeniyle bilinme-
mektedir.51 Türkiye’deki başlıca etnik gruplar Kürtler, Lazlar, Romanlar ve Yezidilerdir. Ancak  Ana-
yasaı ülkedeki azınlıkların haklarından bahsetmemektedir. Devlet, bu azınlıkları korumak yerine, 
azınlıkların “siyasi, katılımcılık, dini, eğitim ve dillerini kullanma haklarında” birçok kısıtlayıcı yasayla 
onlara karşı sistematik olarak ayrımcılık uygulamaktadır.52 Kopenhag Kriterleri doğrultusunda, 2004 
yılında azınlıkların anadillerini kullanma haklarında bazı genişletmeler yapılmış olsa da, Türkçe dı-
şındaki dillerde yayın yapılması gibi alanlarda halen kısıtlamalar bulunmaktadır. Türkiye’nin sadece, 
Ermenileri, Yahudileri ve Hristiyan Rumları resmi olarak azınlık kabul ettiğini de özellikle belirtmek 
gerekir.53 Bunun nedeni, 1923 Lozan Antlaşması’nda devletin sadece dini azınlıkları tanımasıdır. 
Bu tanımlama çağın gerisinde kalmış olmasının ötesinde, laik devlet ilkesiyle çelişmekte ve birçok 
azınlık grubunun devlet tarafından korunmasının önünde engel oluşturmaktadır. 

Etnik azınlıkların dışlanması, ülkedeki etnik çatışmanın kökündeki neden olarak görünmektedir. Et-
nik ayrımcılığa karşı duyulan tepki, Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) kurulmasıyla Kürt nüfusu arasın-
daki bir grubun 1984 yılından başlayarak şiddete başvurmasına yol açmıştır.54 Uluslararası Azınlık 
Hakları Grubuna göre Kürtler Türkiye’deki “en geniş dilsel ve etnik azınlık” grubudur.55 PKK ile Tür-
kiye Devleti arasındaki bu şiddet her iki taraftan 30.000’den fazla kişinin ölümüne, önemli miktarda 
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nüfusun ülke içinde göç etmesine yol açmıştır. Bu çatışma, bazı Kürt yanlısı parti üyelerinin haksız 
yere tutuklanmasına yol açmıştır.56 2013 yılında iki taraf arasında görüşmeler yapılmaya başlanmış 
ve PKK tarafından ateşkes ilan edilmiştir, bu süreç İmralı Süreci ya da Barış Süreci olarak adlandırıl-
maktadır.57 Ancak günümüzde süreç durma noktasına gelmiştir.

Bu çatışma yıllardır sürmektedir fakat “Türkiye 2005 yılından beri Kürt azınlığa bazı kültürel hakların 
verilmesinde çok yol almıştır.”58 Bu kültürel haklardan biri Kürt dilinin devlet okulları müfredatına 
seçmeli dil dersi olarak eklenmesidir. Ancak bu hakkın verilmesi, Kürt nüfusu memnun etmeye 
yeterli görülmemektedir.59

Azınlıkların, özellikle de resmi olarak kabul edilmeyen azınlıkların, Türkiye’deki haklarını geliştirmek 
için lobi faaliyetleri yapmaları genellikle oldukça güçtür.60 Bunun en önemli nedeni mecliste temsil 
edilmek için aşılması gereken yüzde onluk seçim barajıdır. 92 yılda yalnızca 24 azınlıklara mensup 
milletvekili mecliste temsil hakkını elde edebilmiştir.  

25

Sosyo-Ekonomik Temeller

Sosyo-ekonomik koşullar etkin bir Ulusal Şeffaflık Sistemi’nin oluşmasını ne ölçüde des-
teklemektedir?

Türkiye’de ekonomik büyüme, özellikle mali krizden kurtulma sürecinin etkisiyle son on yılda ilerle-
me göstermiştir. Ancak sosyo-ekonomik koşullar gelir dağılımı eşitsizliği, işsizlik, yoksulluk ve temel 
hizmetlere erişimin ana sorunlar olması nedeniyle kırılgan durumdadır.

Türkiye ekonomisi, krizi takip eden üç yıllık süreçte, 2002-2005 yılları arasında yıllık ortalama %7,3 
büyüme oranıyla büyük gelişme kaydetmiştir.61 Ancak, 2008 yılında yaşanan küresel mali kriz Tür-
kiye’nin ihracatının yüksek bir oranda azalmasına, şirket yatırımlarının ve hane halkının tüketim 
miktarlarının düşmesine neden olmuştur.62 2009 yılında Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) çeşitli bi-
leşenlerindeki bu düşüş, GSMH büyüme oranının %4,8’e gerilemesine neden olmuştur.63 Bu düşük 
ve negatif büyüme oranına çarpıcı derece yüksek bir işsizlik oranı eşlik etmiştir.64

Yine de Türkiye maliye ve para politikalarını etkin biçimde kullanarak bu ekonomik düşüşten hız-
lıca kurtulmayı başarmıştır.65 2013 yılında kişi başına düşen GSMH seviyesi 10.975 ABD Doları66 ve 
GSMH 823 milyar ABD Doları olmuştur.67 Genel olarak, diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
Türkiye ekonomik krizin etkilerinden daha çabuk kurtulmuştur.68

Bununla birlikte, ekonomi iyileşirken işsizlik oranında bununla orantılı bir düşüş gözlenmemiştir. 
2009 küresel krizinin ortalarında işsizlik oranı %13,1’e ulaşmış ve 2014 yılında bu oran sadece 
%9,9’a düşmüştür.69 İşsizlikle birlikte istihdamdaki cinsiyet eşitsizliği de artmıştır. Erkeklerde işsizlik 
oranı %9 iken kadınlarda işsizlik oranı %11,8’dir.70 Kadın işsizlik oranı, kriz öncesi 2007 yılındaki 
%9,2 işsizlik oranına göre önemli oranda yükselmiştir.71 2013 yılında %71 olan erkek işgücüne katı-
lım oranı karşısında sadece %29 olan kadın işgücüne katılım oranı göz önünde bulundurulduğunda, 
küresel krizin ülkedeki cinsiyet eşitsizliğini daha kötüye götürdüğü açıktır.72

Türkiye’de nüfusun önemli bir kısmı, kayıt dışı çalışmaktadır. 2013 yılında çoğunluğu tarım sektö-
ründe olmak üzere kayıt dışı çalışan oranı %37,8’dir.73 Bu kayıt dışı çalışan kesim inşaattan ulaşıma 
ve ticarete kadar birçok değişik alanda yer aldığından, gölge ekonominin oluşmasında başlıca rolü 
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oynamaktadır.74 Schneider tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki gölge ekonominin GS-

MH’nin %29,1’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir.75

Küresel krizin etkileri sadece GSMH ve işsizlik üzerindeki etkilerle sınırlı kalmamış, ülkedeki gelir 

eşitsizliğini de arttırmıştır.76 2014 yılında OECD ülkeleri arasında Türkiye gelir eşitsizliğinin en yük-

sek olduğu 3. ülkedir.77 Ülke nüfusunun en yoksul %10’u ile en zengin %10’u arasında mali kriz ön-

cesindeki 14,5 olan oran; kriz sonrasında 2014 yılında 15,1’e yükselmiştir.78 Aynı dönem içerisinde 

AB’de bu oran yüzde 6.9’dan 7,4’e yükselmiştir.79

Yoksulluk sınırı altında yaşayan halkın oranı da gelir eşitsizliği kadar önemlidir.80 Yurttaşların önemli 

bir bölümü yoksulluk sınırı altında yaşamakta ya da temel gereksinmelerini giderecek kaynaklara 

ulaşamamaktadır. Türkiye’de her 5 kişiden birinin yoksul olması, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında 

“3. en yüksek göreli yoksulluğa sahip ülke” olmasına neden olmuştur.81 Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerine göre, 2013 yılında nüfusun %2,06’sı günde 4,3 ABD dolarından az bir gelirle yaşamakta-

dır.82 Şehirlerde bu oran %0,64 iken, kırsal alanlarda %5,13 dür.83

Yoksulluk, gelirin yeniden dağıtımındaki eşitsizlikten kaynaklanabilmektedir. Türkiye OECD or-

talaması olan %21,8’e kıyasla oldukça düşük bir oranla GSMH’sinin yalnızca %12,8’ini toplumsal 

harcamalara yöneltmektedir.84 2014 yılı “The Society at a Glance” (Topluma Bakış) Raporu’na 

göre, GSMH’nin bu bölümü ile çalışan nüfusun desteklenmesi çok düşük seviyede kalırken, bu 

harcamalar özellikle sağlık, yaşlı bakımı ve yetim/dul yardımında kullanılmaktadır.85 Görülebil-

diği üzere, halk sosyal hizmetlerden faydalanırken güçlüklerle karşılaşmaktadır; buna rağmen 

Türkiye’de sağlık hizmetleri son on yılda, özellikle toplumun sağlık hizmetlerine erişimi konu-

sunda gelişme göstermiştir.86. Ülkede kamu harcamalarının yaklaşık %12,8’i sağlık hizmetlerine 

gitmektedir. Türkiye yakın zaman önce geniş kapsamlı sağlık politikaları uygulamaya başlamıştır; 

bunların en önemlilerinden biri Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) olarak bilinmektedir. Buna ek 

olarak, aşılama gibi sağlık hizmetleri gelişmiş, halkın bağışıklama hizmetlerine erişimi artırılmış-

tır. Türkiye’de 2011 yılında nüfusun %97 si “tam aşılama kapsamına” kavuşmuştur.87 Genel Sağlık 

Sigortası (GSS) ile güvence altına alınarak kapsamın genişletilmesi, Türkiye’de sağlık hizmetlerini 

daha erişilebilir kılmış ve vatandaşlara daha fazla hizmet sağlanır olmuştur.88 Bütün bunlara rağ-

men, hala önemli sorunlar mevcuttur. Genel Sağlık Sigortası devlete borcu olan ve işsizlik aylığı 

almayan işsizler tarafından kullanılamamaktadır.89 Erişim kolaylaştırılmıştır ancak bu hizmetler 

için ödemeler zorluk yaratmakta, sigortalıların periyodik muayene randevuları gibi çeşitli başlık-

lar altında ücret ödemeleri gerekmektedir.90 

2015 Daha İyi Yaşam Endeksine göre, Türkiye nüfusunun %12,7’si temel altyapı niteliklerine sahip 

ortamlarda barınma olanağından yoksundur,91 ve bu orana mültecilerin barınak ihtiyacı dahil de-

ğildir.

15 yaş ve üzeri nüfus kesiminden, 2.2 milyonu kadın olmak üzere 2.6 milyon kişi okuma yazma bil-

memektedir.92 Bu sonuç ilköğretime katılımın yüksek olmasına rağmen geniş bir cinsiyet eşitsizliği-

nin olduğunu göstermektedir.93 Orta öğretim sonrası eğitime katılım seviyesi de oldukça düşüktür; 

2011 yılı verilerine göre bu oran sadece %14’tür.94 2014 yılında yürürlüğe giren ve 4+4+4 sistemi 

olarak bilinen yeni kanun tüm vatandaşlar için zorunlu eğitimi asgari 12 yıl yapmıştır.95 Yine de, 

medyada çıkan haberlere göre, bu sistemin yürürlüğe girmesinden beri 40.000’e yakın kız çocuğu 

sekizinci sınıftan sonra devam etmemiş96 ve ilköğretim çağındaki kız çocuklarının sayısı aynı yaştaki 

erkek çocuklardan düşük olmuştur.97 Yeni sisteme getirilen bir diğer eleştiri ise düşük gelir grubun-

daki ailelerin çocuklarının okulun ilk sekiz yılını tamamladıktan sonra işgücüne katılımının artacağı, 

dolayısıyla çocuk işçi sayısının yükseleceğidir.98
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Yaşlı, hasta, işsiz ve engelli yurttaşlar için birtakım sosyal ağlar mevcuttur, ancak bunlar oldukça ye-
tersizdir. İşsizlik halinde, işsiz kalan kişi işsizlik aylığı almaktadır. Devlet tarafından sağlanan işsizlik 
fonuna ayrılan oran yıllar içinde yükseltilmiştir; 2006 yılında GSMH’nin %0,05’i iken 2013 yılında 
%0,24’ü olmuştur.99 Buna rağmen 2013 yılının %8.7 işsizlik oranı dikkate alındığında bu harcama 
hala yeterli değildir.100 Buna ek olarak, devlet 2013 yılında GSMH’nin %0,52’sini engelli kişilere ayır-
mıştır.101 Ancak 2012 yılında engellilerin %78,9’unun işsiz olduğu göz önüne alınırsa bu harcama 
oldukça yetersizdir.102 Bu işsizlik oranı, devletin engelliler için iş olanaklarını arttırması gerektiğini 
göstermektedir. 2006 yılında GSMH’nin %6,37’sini oluşturan Türkiye’nin emeklilik fonu 2013 yılın-
da %8,03’e yükselmiştir.103

2014 yılı Küresel Rekabet Raporu’nun belirttiği gibi, Türkiye altyapısı açısından 144 ülke içinde 51. 
sırayı almıştır.104 Altyapı kalitesi açısından Türkiye 33. sıradadır; bu da Türkiye’ye rekabet avantajı 
sağlamaktadır.105 Türkiye’nin rekabet avantajı, sırasıyla 34. ve 40. sıraları aldığı hem “havaalanı alt-
yapı kalitesi” hem de “karayolları kalitesi” alanlarında da görülebilir.

Buna ek olarak, konumunun bölgelerarası ve bölge içi ticaretle uğraşan şirketler için oldukça elve-
rişli olması nedeniyle Türkiye’nin jeopolitiği iş sektörü için fırsatlar yaratmaktadır.106 Türkiye’nin iş 
sektörünün gücü, Türkiye Uluslararası Yatırımcılar Derneği üyelerinin %33’ünün Türkiye’yi bölgesel 
ağ merkezi olarak kullanmalarından anlaşılabilir.107 Türkiye’nin konumu iş sektörünü güçlü kılması-
na rağmen, 2014 yılı Küresel Rekabet Raporu’na göre Türkiye “iş çok yönlülüğü” açısından 144 ülke 
arasında 50. sırayı almıştır.108
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Sosyo-Kültürel Temeller

Toplumdaki etik ilkeler, normlar ve değerler etkin bir Ulusal Şeffaflık Sistemi’nin oluşma-
sını ne ölçüde desteklemektedir?

Yapılan araştırmalarda toplumun, düşük güven düzeyine ve siyasal yolsuzluğa karşı yüksek oranda 
bir hoşgörüye sahip olsa da küçük bireysel yolsuzluğa daha az hoşgörü gösterdiği saptanmıştır.

1990’lardan beri Türkiye, bireylerin birbirilerine güveninin çok düşük olduğu bir ülke olarak ta-
nımlanmaktadır.109 Her on kişiden sadece biri diğer kişilere güvenebileceğine inanmaktadır.110 
2011 yılı Dünya Değerler Araştırması’nda da (DDA) benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır: Anket uy-
gulanan 1605 kişinin %82,9’u, insanların birine güvendiği zaman özellikle temkinli olması gerek-
tiğini belirtmiştir.111 Toplum içindeki güven seviyesi, güvenilen insanın yakınlığından, milliyetine 
ve dini inancına kadar uzanan çeşitli faktörlere bağlıdır. Güven seviyesi önemli derecede farklılık 
gösterse de, DDA’ya katılanların %31,9’u tam olarak tanıdıkları kişilere güven duyduğunu gös-
termiştir. Görünen o ki, anket yapılanların %37,6’sı farklı dinlere bağlı kişilere pek güven duyma-
maktadır.112

Kişilerarası güvenin yanı sıra farklı kurulumlara duyulan güven de Şeffaflık Sistemi açısından çok 
önemlidir. Halkın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne duyduğu güven geçmişte çok fazlaydı, ancak 2012 yılın-
da bu güven seviyesi %87’den %76’ya düşmüştür.113 Ordu ile karşılaştırıldığında, sırasıyla %58 ve 
%62 ile TBMM’ye ve hükümete duyulan güven seviyesi oldukça düşüktür.114 Ancak, bu araştırma-
ların 2012 yılında yapılmış olduğu unutulmamalıdır; Gezi Parkı Protestoları, yolsuzluk iddiaları ve 
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ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar karşısında güven seviyesinde değişiklikler olması kuvvetle 
muhtemeldir.

Ayrıca, ülkede hoşgörü seviyesinin kişilerarası güven seviyesi kadar düşük olduğu görülmektedir. 
CIVICUS Sivil Toplum Endeksi’ne göre, Türkiye’de diğer inançlara sahip vatandaşlara yönelik hoşgö-
rü çok yüksek değildir, çünkü diğerlerinin görüşleri ve inançları ancak çatışmadan sonra kabul gör-
mektedir.115 CIVICUS’a göre Türkiye’de hoşgörüye “sivil toplum tarafından genellikle fazla önem ve-
rilmemektedir”.116 Bunun ötesinde, DDA araştırması sonuçlarına göre, ankete katılanların %72,3’ü 
çocuklar için “bencil olmamayı” önemli bir kişisel özellik olarak görmemektedir.117Bu yüksek yüzde 
vatandaşların çoğunun diğerlerine karşı kayıtsız olduğunu resmetmektedir.

DDA anketine cevap verenlerin %86,7’si “görevi süresince rüşvet kabul etmenin asla haklı görüle-
meyeceğini belirtmiştir. Buna ek olarak, vergi kaçırmak da oldukça olumsuz görülmüş, anket uygu-
lananların %86’sı “asla meşru kılınamayacağını” belirtmiştir.118 Bunun dışında, daha düşük bir oran 
(%77,7), hak sahibi olmadıkları halde devletten sosyal yardım almayı asla meşru görmediklerini 
belirtmiştir, yine de bu görüşe sahip olanlar nüfusun oldukça yüksek bir oranını teşkil etmektedir. 
Genel olarak bu anket sonuçları, yolsuzluk, rüşvet ve hak sahibi olmadan sosyal yardım almaya 
yönelik olumsuz algıyı göstermiştir. 

Bu sonuçlar yolsuzluğa karşı olan yüksek hassasiyeti göstermesine karşın, başka araştırmalar yol-
suzluğun oy verme eğilimleri için önemli bir etken olmadığını göstermektedir. Uluslararası Şeffaf-
lık Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre, ankete katılan kişilerin sadece %52’sinin oy verdikleri 
siyasi partilere yönelik yolsuzluk iddialarının partiyi destekleme kararlarını olumsuz etkileyeceğini 
belirtmiştir.119 Anket uygulanan vatandaşların %28’i yolsuzluk suçlamalarının oy verme kararlarında 
sıfır etkisi olduğunu ve %20’si etkinin “ekonomik ve ideolojik nedenlere bağlı olarak değişeceğini” 
belirtmiştir”.120

Katılımcıların önemli bir oranı (%48), yolsuzlukların seçimlerle ilgili kararlarına dair önemli bir etken 
olarak görmemektedir ve bu durum devlet yönetiminde yapılan yolsuzluklara karşı toplumda nis-
peten yüksek bir hoşgörü olduğunu göstermektedir. 
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Avrupa Birliği’ne katılım süreci kapsamında 2000’li yılların başında kabul edilen uyum yasaları 
yolsuzlukla mücadeleyle ilgili birçok düzenleme de içermesine karşın günümüzde yolsuzluk Türki-
ye’nin temel sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. 2000’li yılların sonlarında reformların 
hız kaybetmesinin yanında,1 iktidar partisinin birbiri ardına elde ettiği seçim başarıları ile demokra-
tik ilkelerden ve uygulamalardan uzaklaşılarak gücün yürütme erkinde merkezileşmesi Türkiye’nin 
yolsuzlukla mücadelesini sekteye uğratan bir gelişme olmuştur. 2 

Güç yürütme organlarında merkezileşirken, hükümet dışı aktörlerin (iş dünyası, sivil toplum, med-
ya gibi) yolsuzlukla mücadele politika ve uygulamalarına katılımları zayıf kalmıştır.3 Türkiye’nin AB’ye 
katılım sürecinin tıkanması, yolsuzlukla mücadele çabalarının sürdürülebilirliği bakımından bir sorun 
olarak ortaya çıkmıştır. Hükümetin AB’ye katılım süreci kapsamında yasalaşan iyileştirmeleri uygula-
maması yasal çerçevenin yolsuzlukla mücadeleye gereken katkıyı sağlamasını engellemektedir.4 

Yolsuzluk Göstergeleri
Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2015 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 100 üzerinden 42 pu-
anla, 168 ülke arasında 66. sırada bulunmaktadır.5  Bu sıralamaya göre Türkiye Bulgaristan,’la birlikte 
tüm Avrupa Birliği ülkelerinin gersinde kalarak gittikçe Avrupa’dan uzaklaşmaktadır. Küresel değer-
lendirmede, Türkiye’nin derecesinde keskin düşüşler vardır; 2012 yılında 54. 2013 yılında 53. iken 
2014 yılında 64.lüğe 2015 yılında 66.lığa gerilemiştir. 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2013 yılındaki Küresel Yolsuzluk Barometresi’ne göre; son iki yılda 
yolsuzluk seviyesinde nasıl bir değişiklik olduğu sorulduğunda yanıtlayanların %54’ü Türkiye’de yol-
suzluğun arttığını söylemiştir.6 Yanıtlayan katılımcılar; siyasi partileri (%66), basını (%56), TBMM’yi 
(%55) ve iş dünyasını (%50) Türkiye’de en çok yolsuzluk yapılan kurumlar olarak görmektedir. Ba-
rometre’ye göre cevap verenlerin %68’i yolsuzluğun kamu sektöründe bir sorun ya da ağır bir so-
run olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %27’si eğitim hizmetlerinde, %23’ü polise, %22’si tapu 
hizmetlerinde %20’si kayıt ve izin hizmetlerinde rüşvet verdiklerini belirtmiştir. Ankete katılanların 
%84’ü hükümetin kısmen veya tamamen kendi çıkarları yönünde birkaç büyük kuruluş tarafından 
yönetildiğini beyan etmiştir. 

Ayrıca,  Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 2015 yılında yapılan kamuoyu araştırmasında, ce-
vap verenlerin %67’si Türkiye’de yolsuzluk seviyesinin son iki yılda arttığını düşündüğünü beyan 
etmiştir; aksine düşündüğünü söyleyenler ise cevap verenlerin sadece %18’idir.7 Gelecek iki yıl 
içinde yolsuzluk seviyesinin nasıl değişeceği sorulduğunda, yolsuzluğun artacağını söyleyen %54’e 
karşılık sadece %25 yolsuzluğun azalacağını düşünmektedir.8 Son olarak, bu sonuçlar katılımcıların 
%55’inin hükümetin yolsuzlukla mücadele çabalarını etkisiz bulduğunu da ortaya koymaktadır.9

2010 yılı Küresel Dürüstlük Raporu, Türkiye’nin dürüstlük sistemini zayıf olarak değerlendirmiştir.10 

Özellikle, siyasetin finansmanı, çıkar çatışmalarına ilişkin önlemler, yürütme, yargı ve yasama or-
ganlarına ilişkin denge ve denetleme mekanizmaları sorunlu alanlar olarak belirlenmiştir. Rapor’a 
göre genel olarak yasal çerçeve orta seviyede bulunmasına rağmen, uygulamalar çok zayıftır. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Dünya Bankası’nın Dünya Yöne-
tişim Göstergeleri11 temel alınarak yapılan çalışmada, 2002 ile 2010 yılları arasında yolsuzluğun 
kontrolünde güçlü performans gösterildiği belirtilmektedir. Yolsuzluk kontrol düzeyini değerlen-
dirmede kullanılan bu göstergeler, ülkede siyasilere duyulan kamu güveni, şeffaflık ve yolsuzluk 
seviyesini içermektedir.12 Dünya Bankası çok çeşitli diğer değişkenleri de kullanmaktadır; kamu kay-
naklarının başka amaçlarla kullanılması, usulsüz ödemeler, hesap verebilirlik, yolsuzluk vakalarının 
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sıklığı ve yolsuzlukla mücadele politikaları bunlara sadece birkaç örnektir.13 Bu göstergeler temel 
alınarak ülkelere yüzdelik değerler verilmekte, yüksek puan, yolsuzluğun daha iyi denetlendiğini 
göstermektedir. Mevcut durumda Türkiye bu göstergelere göre bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da, 
hala AB-27 ortalamasının büyük oranda altındadır. Aynı araştırma devlet etkinliğinde ve düzenleme 
kalitesinde kısmen ilerleme olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yakın Dönemde Yolsuzluk Vakaları
Türkiye’nin ekonomik sistemi, özellikle inşaat ve basın sektöründeki şirketler ile siyaset arasında-
ki yakın bağlar nedeniyle “eş-dost kapitalizmi (crony capitalism)”14 kavramı etrafında tartışılabilir. 
Ekonomistler,  iş dünyasının yapısının ve temel aktörlerinin hükümete yakın işletmelerin lehine de-
ğişmekte olduğunu belirtmektedir. Bu tartışmaların merkezinde özellikle inşaat sektörü bulunmak-
tadır. İnşaat sektörü, 2011 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) %5’inden fazlasını oluşturmak-
tadır.15 Çok sayıdaki karayolu inşaatları ile birlikte İstanbul’da 3. havalimanı, 3. köprü inşaatı dahil 
büyük altyapı projeleri ve emlak projeleri ile bu sektörün oldukça büyüdüğünü not etmek gerekir. 

300’den fazla işçinin ölümüne neden olan Soma Maden Ocağı’ndaki son felaket özel sektör ve 
kamu sektörü arasındaki bağları ve çıkar çatışmasını gözler önüne sererek bunların hesap verebilir-
liğe nasıl engel olduğuna dair acı bir örnek olmuştur. Maden ocaklarının denetiminden ve bulgula-
rın raporlanmasından sorumlu müfettiş maden “kazasından” birkaç ay önce hazırladığı raporda iş 
güvenliğinin sağlandığını belirtilmiştir. Tesisin tamamının denetimi ise, bazı uzmanların görüşüne 
göre yaklaşık 2 ay sürmesi gerekirken,  4 gün içinde tamamlanmıştır. Müfettiş ile maden ocağının 
proje müdürünün akraba olduğu daha sonra ortaya çıkmıştır; iki taraf da bu çıkar ilişkisinden kaçın-
mamıştır.16 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili ve aynı zamanda Soma’daki maden kazasını 
incelemek için oluşturulan Meclis Komisyonu’nun üyesi olan Erkan Akçay, bazı şirketlerin belirli 
alanlardaki yetersizliklerinin göz ardı edilerek hükümet tarafından korunduğunu iddia etmiştir.17 
Madenlerde, enerji ve altyapı projelerinde düzenli ve uygun denetim eksikliği, endüstriyel kazaların 
ve iş cinayetlerinin başlıca nedenlerinden biridir. Denetim ve kontrol ile ilgili eksikliklerinde maden 
şirketleri ile müfettişler arasındaki yakın ilişkilerin etkili olduğu görülmektedir.18

Yerel seçimlerden sadece birkaç ay önce ortaya çıkan 17-25 Aralık soruşturmaları ile birlikte, 2013 
yılı sonunda yolsuzluk Türkiye’nin ana gündem konusu olmuştur. Bir devlet bankası olan Halkbank’ın 
Genel Müdürü, bazı işadamları ve üst düzey bürokratların da dahil olduğu 34 diğer kişi ile birlikte üç 
bakan çocuğu gözaltına alınmıştır. Soruşturma, rüşvet, yolsuzluk ve İranlı işadamı Reza Zarrab’ın dev-
let bankası olan Halkbank kanalıyla İran’a altın kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları kapsamaktaydı.19

Hükümetin bu iddialara karşı tepkisi, iddialarla ilgili harekete geçenleri hükümete karşı komplo 
kurmakla suçlamak olmuştur.20 Daha önce AKP hükümetiyle ittifak halinde olan Gülen, polisler ve 
diğer kamu görevlilerinden oluşan ağını kullanarak hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanmıştır.21 

Muhalefet partileri ise “paralel devlet” söylemi ve bunun Gülen tarafından yönetildiği iddiasının gün-
demin yolsuzluklardan uzaklaştırılmasına yönelik çabalar olduğunu belirtmiş ve iktidar partisiyle adı 
geçen hareketin bu zamana kadarki yakın ortaklığını dile getirmiştir.22 Yolsuzluk iddiaları  hükümette 
önemli değişiklere yol açmıştır; 3 bakan istifa ederken 10 bakan değiştirilmiştir. Bu soruşturma süre-
cinde soruşturmayı yürütmekten sorumlu savcıların ve polis memurlarının derhal değiştirilmesi ve 
ardından suçlamaların yargılama süreci olmaksızın düşürülmesi kaygı verici gelişmelerdir.23 

Ağustos 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde şeffaflık eksikliği ve kamu görevinin istismar 
edilmesi yönündeki eleştiriler gündeme taşınmıştır. Erdoğan’ın rakibi olan Cumhurbaşkanı adayla-
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rı, Erdoğan’ı devlet kaynaklarını seçim kampanyaları için kullanmakla suçlamış ve devlet televizyo-

nunun Erdoğan lehine orantısız ve yanlı yayınlar yapmıştır. Şikayetlerine dayanak olarak Erdoğan’ın 

konuşma ve faaliyetlerinin televizyonda uzun süreler halinde canlı yayınlanmasını ve diğer adaylara 

ilişkin canlı yayınların sınırlı tutulması gösterilmiştir.24 Seçmenlerin diğer alternatifler hakkında bilgi 

edinmeleri kısıtlandığı için bu durum ciddi bir sorun olarak görülmelidir.25 

AGİT Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti’ne göre, Başbakan Erdoğan devlet kaynaklarını istismar edecek 

şekilde seçim kampanyaları ile Başbakanlık faaliyetlerini birleştirmiştir (örneğin Ankara ve İstanbul 

arasındaki hızlı tren hattının açılış töreni gibi).26 Yine Erdoğan lehine yayınlar yapan yanlı basın ile 

bu konuyla ilgili yasal çerçevenin zayıflığı da AGİT raporunda yer almıştır.  
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Yasal Çerçeve
Türkiye son on yıl içerisinde, BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (2006), Yolsuzluğa Karşı Ceza Hu-
kuku Sözleşmesi (imza 27/9/2001; onay 29/3/2004), Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi (imza 
27/9/2001; onay 17/9/2003) ve OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin de (imza 17/12/1997; 
onay 01/02/2000) dahil olduğu yolsuzluğa karşı çeşitli uluslararası sözleşme ve antlaşmaları imza-
lamış ve onaylamıştır. Bunun dışında, Türkiye 2004 yılında AB Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun 
(GRECO) bir üyesi olmuştur. Ayrıca Türkiye, Nisan 2012 de Açık Yönetim Ortaklığı’nın (OGP) bir 
üyesi olmuş ve yönetimi şeffaflaştırarak, işlem ve eylemleri kamuya açma taahhüttü veren ülkeler 
arasında bulunmaktadır. 

Bu uluslararası yasal çerçeveye rağmen, uygulama alanında eksiklikler olduğu görülmektedir. Ulus-
lararası Şeffaflık Örgütü’nün 2013 yılı OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin Uygulanmasının 
Değerlendirilmesine ilişkin İlerleme Raporu’na göre Türkiye Sözleşmeyi “çok az uygulayan veya hiç 
uygulamayan” ülkeler arasında sınıflandırılmıştır.1 GRECO 2012 yılında, rüşvetin suç sayılmasına 
yönelik tavsiyelerinin Türkiye tarafından kısmen yerine getirildiğini belirtmiştir.2 Bunun dışında aynı 
rapor, kısmi gelişmeler olmasına karşın siyasetin finansmanında şeffaflık bakımından ciddi eksiklik-
lerin olduğuna işaret etmiştir.

Bakanlar Kurulu “2010-2014 dönemi Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendi-
rilmesi Stratejisi’ni 2010 yılında kabul etmiştir.3 Her ne kadar bu strateji bir dereceye kadar GRECO 
tavsiyelerine, AB ilerleme raporlarına ve uluslararası ve yerel STK’ların tavsiyelerine dayansa da, 
uygulama döneminde çoğulcu ve çok paydaşlı bir süreç izlenememiştir.4 Bu stratejinin uygulamaya 
geçirilmesi için, takvimini ve sorumlu kuruluşları da belirleyen bir Eylem Planı hazırlanmış ve yü-
rürlüğe konmuştur. Stratejinin hedefleri kapsamında araştırma yapmak ve öneri geliştirmek üzere 
Bakanlıklar bünyesinde çalışma grupları kurulmuştur.

Stratejide belirtilen hedefler için saptanan son tarihten beri iki yıl geçmesine rağmen kayda değer 
bir ilerleme kaydedilmemiştir; son yıllarda da uygulamadaki eksikliklerin arttığı görülmektedir.5 Ça-
lışma gruplarınca, yolsuzluk verilerinin izlenmesi ve ülke çapında yıllık yolsuzluk algı araştırmaları-
nın yapılması gibi önerilen politikaların hiçbiri uygulamaya konulmamıştır.6 Bunun yanında strate-
jinin kendisi konusunda da katılımcı yaklaşımdan yoksun olduğu, bunun sonucunda sivil toplumun 
yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığın geliştirilmesindeki rolünün de sınırlandığı yönünde eleştiriler 
bulunmaktadır.7 Strateji ve Eylem Planı uygulama süreci kamuoyuna yeterli bilgi vermeden şef-
faflıktan uzak bir şekilde gerçekleşmiş, belirtilen sürenin dolması üzerine Strateji ve Eylem Plan-
larındaki hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği, hangi önlem, yöntem ve önerilerin belirlendiği 
konusunda da herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bir önceki döneme ilişkin çalışmalar konusunda 
bilgi olmadığı gibi, bundan sonraki yolsuzlukla mücadele strateji planlarına dair bir bilgi de bulun-
mamaktadır.

Kurumsal Yapı
Türkiye’de yalnızca yolsuzlukla mücadeleye odaklanmış ve bundan sorumlu bir kurum yoktur; bu 
durum yolsuzlukla mücadele alanında parçalanmış bir yapılanmaya yol açmaktadır. Yolsuzlukla mü-
cadele alanında temel görev Başbakanlık Teftiş Kurulu, bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının 
Teftiş Kurulları tarafından yürütülmektedir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu 2009 yılından beri koordinasyon görevi gören kurum olarak çalışmaktadır. 
Kurul, yolsuzlukla mücadele politikalarının oluşturulmasında sadece sekreterlik ve teknik uzmanlık 
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desteği sağlamaktadır. Kurul’un bağımsızlığı konusunda çok önemli sorunlar bulunmaktadır. 8 AB 
ve OECD ortak girişimi olan Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için Destek (SIGMA) Programı kap-
samında yayınlanan Türkiye Değerlendirmesi 2012 raporu da bu gibi sorunları vurgulamaktadır.9

Yolsuzlukla mücadele çabalarının güçlendirilmesi amacıyla; özellikle kamu görevlilerinin etik davra-
nış ilkelerine odaklanarak, kamu idaresindeki şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamak üzere 2014 
yılında Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Bu Kurul, kamu görevlileri için etik davranış il-
kelerini belirlemekte, şikayetleri soruşturmakta, eğitim yoluyla kamu sektöründe etik kültürünün 
iyileştirilmesini desteklemektedir. Kurul ayrıca gerektiğinde üst düzey kamu görevlilerinin aldıkları 
hediye listelerini istemek ve gerektiğinde mal bildirimi belgelerini incelemekle yetkilendirilmiştir.10 
Bu Kurul’un önemli bir sorunu, kurul kararlarının yaptırımlarla etkin ve uygulanabilir kılınamama-
sıdır.11 Soruşturmalar, iddialar ve cezalar hakkında bilgilerin açıklanması ile ilgili de bazı görüş ayrı-
lıkları bulunmaktadır.12 Kurul’un etik davranış ilkelerine aykırı bir işlem veya eylem olduğunu tespit 
etmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde kararı Resmi Gazete’de yayınlatması yetkisi de Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.13

Sivil Toplum, İş Dünyası ve Diğer Paydaşlar
2010-2014 dönemi Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Strateji-
si’nin geliştirilmesi sürecinde kamu ve sivil toplum yolsuzlukla mücadele için işbirliği yapmışlardır. 
Süreç boyunca 43 sivil toplum ve özel sektör temsilcisi 23 çalışma grubuna iştirak etmiş ve Stra-
teji’nin oluşturulması için tavsiyelerde bulunmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
birlikte sendikalara da danışılmıştır. 

Ancak bu işbirliği örnekleri oldukça kısıtlıdır, bu da yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatmaktadır. Sivil 
toplum hükümet üzerinde kamuoyu baskısı kurarak sesini duyurmaya ve yolsuzlukla mücadele-
ye katılmaya çalışmaktadır. Ancak, hükümet veya onun politikalarına karşı olduğu düşünülen sivil 
toplum kuruluşlarının, özellikle mali ve hukuki bakımdan sayısız engelle karşılaştığı bir ortamda 
yolsuzlukla mücadelede ortaklık kurabilmek de zorlu bir sınavdır.14

Türkiye’de yolsuzluğu önleme alanında çalışan birkaç sivil toplum kuruluşu vardır. Yolsuzlukla mü-
cadelede uzmanlaşan Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin yanında çeşitli düşünce kuruluşları da bu 
alanda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) “Yolsuz-
lukla Mücadele Mevzuatı: Kanunlar, Direktifler, Uluslararası Antlaşmalar ve Eylem Planları” (2006) 
bu alanda önemli bir kaynak kitaptır.15 Diğer bir kuruluş ise Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vak-
fı’dır (TESEV); 2000’li yılların başlarında Türkiye’deki yolsuzluk algısı üzerine araştırma yapmıştır. 
Buna ek olarak, SELDI projesi kapsamında 2014 yılında Türkiye Yolsuzluk Değerlendirme Raporu’nu 
yayımlamıştır.16

Türkiye ve dünyanın yolsuzlukla mücadele konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları C20 
(Civil Society 20- Sivil Toplum 20) Katılım Grubu içinde Yönetişim grubu olarak Yolsuzlukla Müca-
dele ve Vergi Adaleti konularında çalışmalar sürdürmüş ve Türkiye’nin liderliğini yaptığı 2015 G20 
Zirvesinde politika önerilerini sunmuştur. 17 

Türkiye’nin en büyük şirketleri ve önde gelen iş dünyası STK’ları da dahil olmak üzere Türkiye’de 
292 şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. İş dünyasının yolsuzlukla 
mücadelede devlet ile işbirliği örneklerden biri B20 toplantısıdır. Beşinci G20-OECD Yolsuzlukla Mü-
cadele Üst Düzey Konferansı Mart 2015’te İstanbul’da yapılmış; işadamları, sivil toplum ve uluslara-
rası örgüt temsilcileri yolsuzluğu ve yolsuzluğa karşı muhtemel çözümleri tartışmıştır.18
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1
YASAMA ERKİ

ÖZET
Yasal çerçeve değerlendirildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeterli sayılabilecek 
kaynaklarla donatılmış olduğu görülmektedir. Ancak yasalarda, dürüstlük ilkelerini hayata geçire-
cek veya şeffaflığı temin ederek milletvekillerini hesap verebilir kılacak önlemler bulunmamaktadır. 
Ayrıca TBMM’de iyi yönetişim ilkelerini geliştirme konusundaki siyasi irade yoksunluğu ve siyasi 
liderler ile yürütmenin milletvekilleri (MV) üzerindeki baskısı ve etkisi öne çıkan temel sorunlar ara-
sında bulunmaktadır. Bu etki, değerlendirmenin yönetişimle ilgili olan göstergelerindeki ve yürüt-
menin, denetimler ve yasal reformlar açısından oynadığı rolü yansıtan göstergelerdeki düşük puan-
lara neden olmaktadır . Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasındaki en yüksek baraj olan %10’luk seçim 
barajı, TBMM’ye daha geniş bir siyasi katılımın sağlanmasını engellemektedir. Bu da TBMM’nin iyi 
yönetişim ve yürütmenin denetlenmesi alanlarında zayıf kalmasına neden olmaktadır.

2003 yılında kurulan TBMM Yolsuzlukları Araştırma Kurulu’nun -Meclis Genel Kurulu’nda da oku-
nan- raporunda ve bu değerlendirmemizde yer alan bazı uluslararası belgelerde yasama dokunul-
mazlığının yolsuzluk suçları yönünden sınırlandırılması önerildiği halde bu konuda bir gelişme ol-
mamıştır.

Yandaki tabloda, TBMM’nin kapasitesine, yönetişimine ve yolsuzlukla mücadeledeki rolüne ilişkin 
değerlendirmenin özeti verilmektedir.
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YAPI
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu; milletvekili seçim yöntemini, usul ve kurallarını, seçim bölge-
lerine tahsis edilen milletvekili sayısını, seçim dönemi, seçimlerin yenilenmesi kararını, seçilebilme 
ehliyetini, adaylık ve milletvekillerinin seçim koşullarını düzenlemektedir.1 Kanuna göre milletvekili 
sayısı 550’dir. Meclis İçtüzüğü TBMM’nin çalışma ilkelerini ve teşkilat yapısını tanımlar.2 TBMM’nin 
idari yapısı, Meclis Başkanlığı’na destek sağlayan birimlerden oluşur. 

TBMM Genel Kurulu yasama, denetleme ve diğer işlevlere sahip nihai karar makamıdır. Komisyon-
larda müzakere edilen hükümete ait yasa tasarıları ve diğer milletvekillerince sunulan kanun teklif-
leri Genel Kurul onayının ardından  yasalaşır. Meclis Başkanlık Divanı yasama işlemlerinde ve idari 
konularda önemli rollere sahiptir. Divan; başkan, başkanvekilleri, idare amirleri ve katip üyelerden 
oluşmaktadır. TBMM, her yasama dönemi başında üyelerinden birini iki yıllığına başkan , dört üye-
sini ise başkanvekili olarak seçer. Katip üyeler kanundaki görevlerinin icrasında başkana yardımcı 
olur. İdare amirleri, başkanın talimatları doğrultusunda idari, mali  ve güvenlik konularını yürüterek 
Başkan’a yardımdan sorumludur. Siyasi parti grupları, TBMM faaliyet ve müzakerelerindeki temel 
aktörlerdir. Aynı partiden asgari 20 milletvekili TBMM içinde grup oluşturabilir. Meclis Başkanı ve 
parti gruplarının başkanları veya parti grup başkanvekillerinden oluşan Danışma Kurulu, Meclis Ge-
nel Kurul oturumlarını ve komisyon toplantılarını planlamaktan sorumludur.3

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

100

Kaynaklar - Yasa

Yasal çerçeve yasama erkinin görevini etkin olarak yürütmesi için gerekli olan mali kaynak-
ları, insan ve altyapı kaynaklarını ne dereceye kadar sağlamaktadır?

TBMM kendi bütçesini yapma yetkisine sahiptir. TBMM taslak bütçesi idare amirleri tarafından 
hazırlanır ve incelenmesi için Meclis Başkanlığı’na sunulur; kesin şekli Başkanlık Divanı tarafından 
oluşturulur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Başkanlık Divanı kesinleş-
miş bütçe teklifini, oylanması için Eylül ayı sonuna kadar TBMM’ye sunar.4 TBMM bütçe harcamala-
rı Meclis Başkanı’nın imzası ve talimatıyla yapılır. TBMM’nin Maliye Bakanlığı’ndan bağımsız olma-
sı; bütçe yönetiminde esneklik sağlaması ve ihtiyaca dayalı bütçe tahsisine imkan vermesi açısından 
olumlu bir durumdur. 

Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM bütçe uygulamasını yalnızca harcamaların Meclis hizmetlerine 
dair yasal çerçeveye uygunluğu ile ilgili hususlarda denetim yetkisine sahiptir. Komisyon hesap de-
netim bulgularını bir raporla Genel Kurul’a sunmak zorundadır. 

İstihdam edilecek kadrolu personel miktarı kanunla belirlenmektedir. Uzmanlar, raportörler ve ste-
nograflar gibi profesyonel kadrolu personel, üniversite mezunu adaylar arasında yapılan özel bir 
yazılı test ile işe alınmaktadır.
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50

Kaynaklar - Uygulama

Uygulamada, yasama erki görevini yerine getirmek için yeterli kaynaklara ne derecede 
sahiptir?

TBMM görevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesine olanak sağlayacak kadar  mali, beşeri  ve 
fiziksel kaynaklara sahiptir. 2010-2013 dönemi yıllık faaliyet raporları incelendiğinde, bütçesinde 
önemli bir artış olduğu tespit edilmiştir.5 2011 yılı sonunda 522,084,501 TL (yaklaşık 174 milyon 
Euro)6 olan TBMM bütçesi, 2013 yılı sonunda 722,741,520.42 TL’dir (yaklaşık 240 milyon Euro). Bu 
miktarın %90.2’si harcanmıştır, %9.8’i iptal edilmiştir.7

2010 yılında yayınlanan Yolsuzlukla Mücadele Kriterleri: Yargı, Yasama ve Kamu Yönetimi Türkiye 
İzleme Raporu (CIMAP), yetersiz fiziksel kaynakların TBMM komisyonlarının görevlerinin icrasını 
olumsuz etkilediğini tespit etmiştir.8 Ancak 2010 yılından beri fiziksel imkanlar geliştirilmiştir. 2013 
yılında bir ek bina inşa edilmiş ve 2014 yılı Mart ayında hizmete açılmıştır. Binada milletvekilleri 
ve komisyon başkanları için çalışma odaları ve vekiller için gerekli altyapıya sahip toplantı odaları 
mevcuttur. Dolayısıyla TBMM’nin fiziksel kaynak ihtiyacı önemli ölçüde giderilmiştir. 

İnsan kaynaklarına dair temel sorunlardan bir milletvekillerinin yasama etkinliğine ilişkin yeterli 
deneyime sahip olmamasıdır. Bunun nedeni, siyasi parti yönetimlerinin milletvekili aday listelerini 
her yasama döneminin sonunda büyük oranda değiştirmesidir. Kurumsallaşmış demokrasilerle kar-
şılaştırıldığında bu değişimin oranının çok yüksek olduğu görülmektedir.9 Sorunun bir diğer boyutu 
da kendi seçim kampanyalarının giderlerini karşılayan vekillerin yasama dönemini harcamalarını 
telafi etme fırsatı olarak görmesidir. 2015 yılı verilerine bakıldığında vekillerin; 312’si lisans, 100’ü 
doktora, 80’i yüksek lisans diplomasına sahiptir, 49 vekil lise mezunu, 6 vekil ortaokul ve 3 vekil ise 
ilkokul mezunudur.10 

2011 yılı istatistikleri ile karşılaştırıldığında, 657 sayılı Kanun 4/A maddesine bağlı kadrolu personel 
miktarı önemli ölçüde azalmıştır.11 2014 yılı sonu itibarıyla, Genel Sekreterlik’teki devlet memuru sa-
yısı 4.985’tir. Bunun 1.983’ü kadrolu personel, 1.441’i 657 sayılı Kanun 4/C maddesine tabi geçici 
personel, 35’i ise 2.919 sayılı mülga Kanun’un 12. maddesine göre çalışan geçici personeldir. 496 mil-
letvekili danışmanı, 452 ikinci danışman ve 502 destek personeli bulunmaktadır. 4.985 personelden 
%39,8’i kadrolu personel, %30,6’sı milletvekilleri ve parti grupları için çalışan personel, %28,3’ü ise 
657 sayılı Kanun 4/C maddesine tabi geçici personeldir. Lisans diplomasına sahip çalışanların oranı 
%39,9; lise mezunlarının oranı %26; 2 yıllık ön lisans mezunlarının oranı ise %13’tür. İstatistiğe cinsiyet 
dağılımı açısından bakıldığında, çalışanların çoğunluğunun erkek olduğu (%68) görülmektedir. 

Milletvekillerine TBMM bütçesinden danışmanlar için ücret tahsis edildiğinden, vekillerin bu gi-
derleri karşılamaları gerekmemektedir. Ancak milletvekili danışmanlarıyla yapılan görüşmelerde, 
danışmanların sözleşmeli olmalarına karşın, kıdem tazminatlarının diğer personel kadar yüksek ol-
madığını, diğer çalışanlarla aynı iş haklarına sahip olmadıklarını, bunun da danışmanların çalışma 
ortamında güvensizliğe neden olduğunu belirtmişlerdir.12

TBMM, komisyonlarında araştırma yapacak, kanun tasarısı hakkında rapor hazırlayacak ve yasa-
ma faaliyetleri sürecinde destek hizmetlerine katılacak nitelikli kadrolu personele sahiptir. Ancak 
Şengölge, uzmanların idari görevleri yapmak zorunda kaldıkları için kendi nitelik ve yeteneklerin-
den yeterince faydalanılmadığını ileri sürmüştür.13 Bundan başka, profesyonel çalışanların sayısı ve 
uzmanlık seviyeleri de yeterli düzeyde değildir. TBMM  performansa ve liyakata dayalı görevlen-
dirme ve terfileri düzenleyecek etkin bir insan kaynağı yönetiminden yoksundur.14 2015 Yılı TBMM 
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Performans Programı’nda araştırma ve ilgili diğer faaliyetlerde hizmet alımının yaygın bir uygulama 
olduğu gözlenmiştir. Uzmanlığın dışardan alımı, yasama personelinin niteliklerinde sürdürülebilir 
gelişimin sağlanması hedefinin göz ardı edildiğine dair endişe yaratmaktadır.

TBMM, kurumsal yıllık eğitim planlarına göre ve buna ek olarak  yasama yılı içinde ihtiyaç olduğu 
tespit edilen konularda personele eğitimler sağlamaktadır. TBMM, yasama bütçeleme süreci ko-
nusunda eğitim sağlamak üzere Dünya Bankası ile de projeler üzerinden işbirliği yapmıştır.15 İdari 
görevlerde çalışan memurlar için yurt dışında eğitim, konferans ve ilgili diğer organizasyonlara ka-
tılma imkanları da mevcuttur. Ancak çalışanlara sağlanan eğitimler yeterli değildir ve çalışanların 
ihtiyaçlarından çok siyasi gündemden etkilenerek belirlenmektedir.16

Performans değerlendirme sistemi kurma çalışmaları 2013 yılında tamamlanmıştır.17 Bu değer-
lendirme sistemi çalışanların yeterlilik seviyelerini ortaya çıkarmayı ve eğitim ihtiyaçlarını tespit 
etmeyi amaçlamaktadır. İdari Personel Performans Değerlendirme Yönergesi 2013 yılında TBMM 
Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değerlendirme sistemi, personelin, kariyer 
gelişimi açısından ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılmasına olanak tanıyabilir. 

2013-2017 dönemi TBMM Genel Sekreterlik Performans Programı, “insan kaynakları ile ilgili po-
litika uygulamalarına geçiş sürecinin tamamlanmadığı” ve “kurum kültürüyle ilgili deneyim ve uz-
manlık yetersizliğinin ve bilgi teknolojileri uzmanlığı eksikliğinin kurum kültürünü ve aidiyet hissini 
zayıflattığı” sonucuna ulaşmıştır.18

75

Bağımsızlık - Yasa

Yasal çerçeve yasama erkinin dış aktörlerden bağımsız çalışabilmesine ne ölçüde olanak 
sağlanmaktadır?

TBMM Genel Kurul gündem belirleme kuralları Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 49. mad-
desinde tanımlanmıştır. İçtüzüğe göre TBMM kendi gündemini oluşturacak yetkiye sahiptir. Gün-
dem; Meclis Başkanı, siyasi parti başkanları veya grup başkanvekillerinden oluşan Danışma Kurulu 
tarafından oluşturulur, anlaşmazlık durumunda Genel Kurul’da çoğunluk oyu ile gündem tespit 
edilir. Oy çoğunluğu kuralı, yüksek seçim barajı nedeniyle çok sayıda sandalye sahibi olan iktidar 
partisinin gündemi belirlemede hakimiyet kurmasına neden olmaktadır.

Meclis Başkanı Seçimi, TBMM İçtüzüğü 10. maddesinde tanımlanmıştır. Bir yasama döneminde iki 
kez Meclis Başkanı seçimi yapılır. İlk seçilen Meclis Başkanı’nın görev süresi iki yıl, ikinci devre için 
seçilen Başkan için ise görev süresi üç yıldır. Cumhurbaşkanı kendi inisiyatifi veya Bakanlar Kuru-
lu’nun isteği doğrultusunda, tatil ve ara verme dönemi boyunca Genel Kurul’u olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.19

Anayasa, Başkanlık Divanı’nın her siyasi partinin TBMM’de bulunan sandalye miktarı oranında üye 
vermesiyle oluşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Divan üyelerinin çoğunluğu iktidar partisin-
den oluşmaktadır. Meclis Başkanı’nın milletvekilleri arasından seçilmesine karşın, seçim barajının 
şekillendirdiği yapı ve iktidar partisinin uzlaşmaz siyaseti nedeniyle bu makamın adil bir süreçle 
belirlendiği konusunda kaygılar bulunmaktadır. 

TBMM’de farklı alanlarda çalışan 18 komisyon vardır. Bu komisyonların üyeleri bir yasama dönemi 
içinde yapılan iki seçimle  belirlenir. Komisyonların gündem belirleme kuralları İçtüzük tarafından 
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düzenlenmiştir. Bu kurallara göre komisyon başkanı toplantılar için 2 gün öncesinden çağrıda bulu-
nur. Gündem, başkan tarafından hazırlanır ve çağrı davetine iliştirilir. Üyelerin üçte birinin bir konu 
üzerinde anlaşması durumunda komisyon üyelerinin de gündem teklif etmelerine imkan tanınmış-
tır. Gündem belirleme ehliyeti TBMM’nin bağımsız yapısını güçlendirmektedir. Ancak, TBMM İçtü-
züğü gündemi belirlemede iktidar partisine avantaj tanımaktadır.20

Anayasa’nın 83. maddesi ile milletvekilleri dokunulmazlığa sahiptir. 83. maddeye göre TBMM çalış-
malarındaki oy ve sözlerinden, burada ileri sürdükleri düşüncelerden sorumlu değillerdir. Seçimden 
önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, TBMM  kararı olmadıkça tutulamaz, sor-
guya çekilemez, tutuklanamaz veya yargılanamaz. 2003 yılında kurulan TBMM Yolsuzlukları Araş-
tırma Kurulunun -Meclis Genel Kurulu’nda da okunan- raporunda yasama dokunulmazlığının yol-
suzluk suçları yönünden sınırlandırılması önerildiği halde bu konuda bir gelişme olmamıştır. Avrupa 
Konseyi’nin 6 Kasım 1997’de benimsenen Yolsuzluğa Karşı Mücadelede 20 Temel İlke ile ilgili (97) 
24 sayılı kararının 6’ncı maddesi “Demokratik bir toplumun gerektirdiği ölçüde yolsuzluk suçlarının 
soruşturulması, kovuşturulması ya da hüküm verilmesinde dokunulmazlığı sınırlandırmak” hükmü-
nü içermekte21; 27 Ocak 1999 tarihli Avrupa Konseyi Yolsuzluklarla Mücadeleye İlişkin Ceza Hukuku 
Sözleşmesi’nin giriş bölümünde bu kararlara atıfta bulunulmaktadır. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla 
Mücadele Sözleşmesi de taraf devletler için bu yönde yükümlülükler getirmektedir.Teşkilat yapısı 
ve TBMM’de çalışacak memurlarla ilgili işe alım politikalarında yasal çerçeve yeterli oranda bağım-
sızlık sağlamaktadır. 6253 sayılıTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile 
daha yüksek bir makamın iznine ihtiyaç duyulmadan profesyonel personel işe alımının yapılmasına 
ve idari teşkilat yapısında değişiklik yapılmasına yetki verilmiştir. 

Anayasa’nın 175. maddesine göre Anayasa değişikliği 184 milletvekili (550 milletvekilinin üçte biri) 
tarafından teklif edilebilir. Cumhurbaşkanı, değişiklikleri bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri 
gönderebilir. Değiştirme teklifinin kabulü Meclis’in üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli 
oyuyla mümkündür. Üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Ana-
yasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından TBBM’ye iade edilmediği takdirde 
halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanır. 

Anayasa’nın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanı TBMM’yi feshederek seçimlerin yenilenmesine 
karar verebilir. Ancak bu güç, yeni hükümetin 45 gün içerisinde kurulamaması gibi bazı şartlara bağ-
lıdır. Bununla birlikte, iktidar partisinin otoriter uygulamaları göz önüne alındığında Cumhurbaşkanı 
ile  hükümeti oluşturacak parti ya da partilerin karşıt siyasi eğilimlere sahip olmasının yürütme er-
kiyle yasama erki arasında sistemi tıkayabilecek uyuşmazlıklara yol açabileceği belirtilmelidir. Buna 
ek olarak Cumhurbaşkanı seçimin daha uzlaşmacı bir TBMM çoğunluğu oluşmasına götüreceği bek-
lentisiyle Meclis’i fesih edebilir.22

25

Bağımsızlık - Uygulama

Uygulamada, yasama erki dış aktörler karşısında ne dereceye kadar bağımsız çalışabil-
mektedir?

İdari Teşkilat’ın 2013 Yılı Faaliyet Raporunda, TBMM İdari Teşkilatının, yürütme erkinin siyasi etki-
lerine açık olduğunu belirlenmiştir.23 CIMAP raporu da Meclis Başkanı’nın bizzat kendisinin millet-
vekilleri arasından seçilen siyasi bir şahsiyet olması nedeniyle yürütme erkinin, TBMM’nin dahili 
düzenlemelerine müdahalesinden duyulan endişeleri vurgulamıştır. Dahası, Meclis Başkanı’nın 
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siyasi bir şahsiyet olarak idari personelin işe alım kararlarına yoğun biçimde dahil olması personel 

politikaları üzerinde siyasi müdahale tehdidinin oluşmasına neden olmaktadır.24 Milletvekillerinin 

mensup oldukları siyasi partilerden bağımsız hareket edebilmeleri konusunda da çok ciddi sorunlar 

bulunmaktadır. Siyasi Partiler bölümünde tartışıldığı gibi, parti liderlerinin milletvekilleri de dahil 

olmak üzere tüm parti üyeleri üzerinde güçlü bir nüfuzu vardır, bu nedenle milletvekillerinin yasa-

ma sicili kendi partilerinin yaklaşımını yansıtmaktadır. Milletvekillerinin başka partilere geçmeleri 

halinde beyanatlarının daha önceki beyanları ile çelişecek şekilde değişebildiği görülmektedir.  Mil-

letvekilleri grup kararlarının doğrultusu dışında oy verememekte ve bazı durumlarda oylanan ka-

nun değişikliği veya yeni kanun teklifinin tüm içeriğini dahi bilmeden oy verebilmektedirler. Yasama 

sürecinde yürütme erkinin ve siyasi parti liderlerinin etkisine ilişkin ciddi sorunlar vardır. 

TBMM’nin bağımsızlığı da siyasi partilerin demokratik işleyişine bağlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP) milletvekili Aykut Erdoğdu, Meclis’in bağımsızlığını sağlamak için milletvekili adaylarının ön 

seçim ile belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.25 Bu da siyasi partiler için demokratik aday belirle-

me süreçlerini zorunlu kılmayan yasal çerçeveyle ilgilidir. Adayların belirlenmesinde yetki ve otori-

te yalnızca parti liderine aittir.  

AKP iktidarı döneminde, yönetmeliklerle yapılabilecek düzenlemeler kanunlar ile yapılmakta ve bu 

durum yasama sürecinin etkisizleşmesi sonucuna yol açmaktadır. Buna ek olarak torba yasalar ile 

kanun yapılması olağan bir uygulama haline gelmiştir. Torba yasalar, çok farklı alanlara dair çeşitli 

değişiklikleri içerebilmektedir. Torba yasalar, farklı konuları içermesine rağmen, yalnızca bir Komisyon 

tarafından görüşülmektedir. Bu nedenle bu uygulama, değişiklik teklifi yapılan konu üzerinde etkin 

Meclis görüşmeleri yapılmasını engellemektedir. Bu yöntemle yasal değişikliklerin uzmanlar tarafın-

dan bile izlenmesini güçleştirerek yasama organının yürütme erkini denetlemesi ve yapılan yasalarda 

söz hakkına sahip olması engellenmektedir. Torba yasaların lex Caecilia et Didia (konunun tekliği) 

ilkesine aykırı olduğu için M.Ö. 98’de Roma’da yasaklanmış olduğunu hatırlatmakta yarar vardır.26 Bir 

başka sorun ise yasaların meclisteki görüşmeleri sırasında tek tek maddeler üzerinde tartışma yapıla-

maması; görüşmelerin, sıkıştırılmış -örneğin 30 maddelik- bölümler üzerinden yapılmasıdır. 

Yasama süreçlerinde muhalefet milletvekillerinin önerdiği kanun veya kanun değişiklikleri düzenli bir 

biçimde reddedilirken hükümet tasarıları aynı biçimde kabul edilmektedir. TBMM resmi istatistikle-

rini temel alan bir değerlendirmeye  göre, 24. yasama dönemi süresince 1.045 hükümet tasarısından 

%36’sı kanunlaşmış, ve %25’i ise gündeme alınmıştır. Buna karşılık, vekillerin 2.836 kanun teklifinden 

yalnız %13’ü kanunlaşmış,%1’i gündemde , %86’sı ise Genel Kurul’a sevk edilmek üzere komisyonlar-

da bekletilmektedir.27Bu sonuç yürütme erki tarafından sunulan kanun tasarılarının çok daha fazla 

kanunlaşma şansı olduğunu ve yasama gündemini belirlemede baskın olduğunu göstermektedir.

Türkiye Milletvekilleri ve Seçilmişleri İzleme Komiteleri Derneği (TÜMİKOM) Başkanı Mustafa Dur-

na, Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) etkisine de dikkat çekmiştir.28 Türkiye 1980 ile 1983 yılları ara-

sında, MGK’nın hem yürütme hem de yasama gücüne sahip olduğu askeri bir rejim tarafından yö-

netilmiştir. MGK’nın görevi ve yapısı, MGK’nın sivilleştirilmesine yönelik anayasa değişikliği ile 2010 

yılında yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklikler, MGK’nın sivil üye sayısının arttırılmasını, sekreterli-

ğin askeri pozisyondan sivil makama dönüştürülmesini içermektedir. Politika belirlemekten ziyade 

MGK’nın Bakanlar Kurulu’na danışmanlık hizmeti vermesini sağlamak üzere değişiklik yapılmıştır. 

Ancak yakın zamanlarda Sayıştay’ın askeri harcamalar üzerindeki yetkisine sınırlandırma getiril-

miştir. Bu Sayıştay’ın ve dolayısıyla TBMM’nin askeri harcamalar üzerindeki denetim yetkisini sı-

nırlamaktadır.29 Bunun yanında, sivil MGK’nın son yıllarda tekrar siyasi gündem oluşturduğu da 

tartışılmaktadır.30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Meclis üzerinde etkisi vardır. 2015 Genel Seçimleri öncesi yaptığı ko-
nuşmalarda siyasi görüşünü açıklayarak, Türkiye halkından anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi-
nin kurulması için gerekli olan 400 milletvekilini iktidar partisinden seçmelerini istemiştir.31 Uygu-
lamada siyasi rejim başkanlık ile parlementer demokrasi arasında salınmakta ve rejim ne anayasal 
olarak ne de siyasi teamüller açısından üzerinde uzlaşılmış bir tanıma sahip değildir. Bu belirsizlik 
TBMM’nin bağımsızlığına ve gücüne zarar vermekte ve iradesi belirli durumlarda Cumhurbaşkanlığı 
makamı tarafından hiçe sayılmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın iktidar partisinin milletvekili aday liste-
leri üzerindeki etkisine dair iddialar ve 2015 seçimlerinden sonra yaşanan koalisyon görüşmelerini 
etkileyip yönlendirmesi TBMM’nin bağımsızlığına zarar vermiştir. Hükümet kurma görüşmeleri yap-
mak üzere ana muhalefet partisine yetki verilmemesi anayasanın ihlali olarak değerlendirilmiştir. 

Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporunda, sürekli bir diyalogun olmayışının ve siyasi 
partiler arasındaki uzlaşmazlığın giderilmesi yönünde irade yoksunluğunun, TBMM’nin kanun yap-
ma ve yürütme erkini denetleme gibi temel işlevlerini engellediği vurgulanmıştır.32

YÖNETİŞİM

50

Şeffaflık - Yasa

TBMM’nin karar verme süreci ve faaliyetleri hakkında halkın, uygun ve zamanında bilgi 
edinmesini sağlayacak mevzuat, yasalar ve düzenlemeler yeterli midir?

Anayasa’nın 97. maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin halka ve 
basına açık olduğunu belirtmektedir. Aynı Anayasa maddesine göre, Başkanlık Divanı’nın teklifi 
üzerine TBMM tarafından başkaca bir karar alınmadıkça, açık görüşmeler her türlü vasıta ile ser-
bestçe yayımlanabilir. TBMM Genel Kurulu; Başbakan, bir bakan veya bir siyasi parti grubunun 
veyahut 20 vekilin yazılı talebi üzerine kapalı oturumlar yapabilir. Kapalı oturum önergesi verilince, 
kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışındaki herkesin toplantıdan ayrılması istenir ve kapalı 
oturum önergesinin gerekçesi katılanlara açıklanır. Komisyon toplantıları ise kamuya açık değildir.33 
Ancak komisyon başkanı tarafından davet edilenlerin bu toplantılara katılmasına izin verilir. 

Anayasa’nın 97. maddesi TBMM’nin  açık oturum tutanaklarını yayımlamasını zorunlu kılarken, ka-
palı oturum tutanaklarının 10 yıl boyunca korunmasını öngörür. Kapalı oturum tutanakları ancak 
10 yıl sonra halka açılabilir. TBMM aynı zamanda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nu’na tabidir ve bu Kanun uyarınca yıllık faaliyet raporları yayımlaması gerekir. 

Şeffaflığın sağlanması için bir dereceye kadar önlemler olmasına rağmen, yasal çerçevede yasama 
sürecinin belgelerine erişimde bazı yasal boşluklar ve zorluklar bulunmaktadır. İlk olarak, basın 
temsilcilerinin TBMM oturumlarını ve komisyon toplantıların izlemesi için özel bir akreditasyona 
sahip olmaları gerekmektedir. Uygunluk kriterleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Basın ve Yayın 
Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğe 
göre basın mensupları asgari 5 yıllık sarı basın kartı sahibi olmalıdır. Bu düzenleme özellikle alter-
natif ve muhalif medya çalışanları başta olmak üzere birçok basın mensubunun dışlanmasına yol 
açmaktadır.34 Buna ek olarak sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar ile görüş alışverişini sağlamak 
adına yeterli yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının; kanun ta-
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sarıları ve kanun tekliflerini TBMM İnternet sayfasından izlemeleri veya gerekli bilgileri basın yoluy-
la edinmeleri gerekmektedir.35

3628 sayılı Kanun’a göre milletvekilleri dahil tüm seçilmiş kamu görevlilerinin mal bildiriminde bu-
lunması gerekmektedir, ancak Kanun, mal bildiriminin halka açık olmasını zorunlu kılmamaktadır. 

25

Şeffaflık - Uygulama

Uygulamada halk TBMM’nin karar verme süreç ve faaliyetleri hakkında uygun ve zamanın-
da bilgi edinebilmekte midir? 

Meclis oturumları TBMM TV vasıtasıyla izlenebilmektedir.Ancak kanalın oturumları sadece akşam 
7’ye kadar  yayınlayabilme yetkisi bulunmaktadır.  Akşam 7’den sonraki oturumlara yalnızca İn-
ternet üzerinden erişilebilir. Meclis Genel Kurulu gündeminin çok sık değişmesi nedeniyle basının 
gündemi düzgün bir biçimde takip etmesi de güçleşmektedir. Hükümete zarar verme ihtimali olan 
önemli tartışmaların ve görüşmelerin akşam saat 7’den sonraya bırakılması hükümetin niyeti konu-
sunda soru işareetlerinin doğmasına sebep olmaktadır.

Bahsedilen bilgi edinme sorunları ile alakalı iki çarpıcı örnek Soma faciası ve Aralık 2013 yolsuzluk 
soruşturması olmuştur. Yayınlara getirilen sınırlamalarla halkın bilgiye erişim hakkı elinden alınmış, 
muhalefet partilerinden milletvekilleri toplantıları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak 
halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi TBMM ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenleyen, danış-
ma ve işbirliği içinde çalışma ilkelerini belirleyen bir yasal çerçeve yoktur. Bu nedenle sivil toplum 
kuruluşlarının kanun değişiklik ve teklifleri hakkında bilgilere ulaşmaları  bu kuruluşların izleme 
kapasiteleri ve basının yasama sürecini yayınlamasına bağlıdır.

STK’lar komisyon toplantılarına toplumun tüm kesimlerini temsil edecek bir düzeyde ve eşitlikçi 
bir anlayışla çağrılmamaktadır.  İstanbul Politika Merkezi’nin “Anayasa Reformu Aracılığı ile Türki-
ye’nin Denge ve Denetleme Sisteminin Güçlendirilmesi” adlı raporunda, davet edilme kriterlerinin 
açık ve net olmadığı ve uygulamada genellikle hükümete yakın kuruluşların toplantılara davet edil-
diği vurgulanmaktadır.36 CIMAP raporu da komisyon başkanlarının zaman zaman; uzmanları, ilgili 
sivil toplum kuruluşlarını veya etkilenen ilgili grupları toplantılara davet ettiğini belirtmiş ancak 
hangi STK ve uzmanların toplantıya davet edileceğinin başkana bağlı olduğunu vurgulamıştır. Bu 
bağlamda komisyonların ve alt komisyonların çalışmalarını izlemek ve Meclis Genel Kurulu’na su-
nulan raporun ayrıntıları hakkında bilgi edinmek kimi zaman neredeyse imkansızdır.37

Milletvekillerinin yasama sicili, kamuya açık kaynaklardan izlenememektedir. Vatandaşlar, 
TBMM’de kimin hangi yasal değişiklik hakkında  nasıl oy kullandığını bilmemektedir. Ayrıca ko-
misyon toplantı tutanaklarının halka açık olmaması nedeniyle komisyonun karar verme süreci ve 
faaliyetleri şeffaflıktan yoksundur.

58.Hükümet döneminde hazırlanan Yolsuzlukla Mücadele Acil Eylem Planı’nda “Meclise sunulan 
kanun tasarılarının ve tekliflerinin gerekçelerinde, kanunun sağlayacağı fayda ve getireceği mali-
yetleri dikkate alınarak düzenleme yapılacaktır. Bu çerçevede, genel gerekçeler kanunlarla birlikte 
Resmi Gazetede yayımlanacaktır”38 denilmesine karşın bu konuda bir ilerleme sağlanamamıştır. Bir 
ara kanun tasarıları, Başbakanlık resmi internet sitesinden yayımlanmış; ancak daha sonra bu uy-
gulamadan da vazgeçilmiştir. 
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Hesap Verebilirlik - Yasa

Yasal çerçeve TBMM’nin rapor vermesini ve işlemlerinden sorumlu olmasını ne ölçüde 
sağlayabilmektedir?  

Anayasa’nın 148. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulle-
ri Hakkında Kanun39 yasama işlemleri üzerindeki anayasal denetimin usullerini tanımlar. Kanun’a 
göre Anayasa Mahkemesi kanunların şekil ve esas bakımından Anayasa’ya uygunluğunu denet-
ler. Anayasal değişiklikleri ise sadece şekil bakımından inceler. Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı ve 
TBMM üye tam sayısının beşte biri tarafından kanunlara, kararnamelere veya TBMM İçtüzüğü’ne 
iptal davası açılabilir. Kanunlar için iptal davasının, yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde 
açılması gerekir.

“Şeffaflık” göstergesi bölümünde incelediğimiz gibi, sivil toplum kuruluşları ile istişare konularını 
düzenleyen yasal önlemlerin bulunmayışı TBMM’nin hesap verebilirliğini zedelemektedir. İçtüzük, 
Komisyon Başkanlarının STK temsilcilerini davet etmesine imkan tanımasına karşın var olan yasal 
çerçeve bu sürecin eşitlikçi bir anlayışla, şefaf ve hesap verebilir bir biçimde işlemesini sağlama-
maktadır. 

Vatandaşlar 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,40 İçtüzük ve Anayasa uyarınca 
şikayet dilekçesi verme hakkına sahiptir. TBMM’de vatandaş şikayetleri ve dilekçeleri ile ilgilen-
mesi için yetkilendirilen TBMM birimi Dilekçe Komisyonu’dur. Bu komisyon başvuru sahibine 60 
gün içinde cevap vermek zorundadır. Ayrıca, kimi durumlarda dokunulmazlıklar bu şikayetlerle ilgili 
harekete geçilmesini güçleştirmekte ve dokunulmazlıkların geniş bir biçimde yorumlanması hesap 
verebilirlik ilkesinin hayata geçirilmesini engellemektedir.

25

Hesap Verebilirlik - Uygulama

Uygulamada, TBMM üyeleri kendi eylemleri hakkında ne ölçüde bilgi ve hesap vermektedir?  

Polis memurlarına, kaymakam ve valilere geniş yetkiler veren İç Güvenlik Yasa Tasarısı üzerindeki 
TBMM müzakereleri Şubat 2014’te iktidar partisi vekillerinin fiziksel şiddete de başvurudğu bir tar-
tışmaya sahne olmuştur.41 Muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından protesto edilmesine ve 
Uluslararası Af Örgütü42 ve İnsan Hakları İzleme Komitesi43 gibi STK’lardan gelen eleştirilere, gürültü 
ve kavganın hakim olduğu ortamın müzakereleri kısıtlamasına ve bu durumun Meclis İç Tüzüğü’ne 
aykırılığına rağmen, kanun tasarısı hakkında oturum ve oylama devam etmiştir. 

Meclis içindeki hesap verebilirlik eksikliğine ek olarak, TBMM’nin halka hesap verebilir kılınması ile 
ilgili de birçok önemli sorun bulunmaktadır. Vatandaşların milletvekillerinin işlemlerini izleyebile-
ceği bir yasama sicili mekanizmasının yokluğu, yasama faaliyetlerinde üçüncü tarafların muhtemel 
etkilerinin izlenmesi, tespit edilmesini de zorlaştırmaktadır. Vatandaşlar milletvekillerinin oy kul-
lanma siciline veya üçüncü şahıslar ile görüşmeleri hakkında bilgiye erişmelerine olanak sağlayacak 
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mekanizmaya sahip değildir. Ayrıca, saat 19.00’dan sonra yapılan genel kurul oturumlarının yayını-
na ve alt komisyon raporlarına halkın, basının ve STK’ların sınırlı erişimleri, uygulamada vatandaşın 
milletvekillerine karşı şikayette bulunmalarını zorlaştırmaktadır. Aynı şekilde, somut yasal dene-
timden muaf kanun hükmünde kararname mekanizmasının sıklıkla kullanılması da halkın yasama 
süreci bilgilerine erişimini engellemektedir.

Dokunulmazlık hükümleri, ifade özgürlüğünü güvence altına almaktan  çok, yolsuzluk da dahil ol-
mak üzere birçok yüz kızartıcı suç için  sığınak görevi görmektedir. Yakın zamanda tanık olduğumuz  
bakanlarla ilgili yolsuzluk iddialarının yer aldığı fezlekelerin oylandığı oturum TBMM’nin hesap ve-
rebilirliğine dair duyulan endişeleri arttırmıştır. Eski bakanlar Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler, 
Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan ile ilgili yürütülen son Meclis soruşturması hakkında basın kuruluş-
larının haber yapmaları mahkeme kararıyla yasaklanmıştır.44 Muhalefet partisi HDP’nin araştırma 
komisyon üyeleri hesap verebilirliğini sorgulayarak için komisyondan çekilmiştir.45 Eski Bakanların 
milletvekilliği dokunulmazlıklarının askıya alınarak yolsuzluk suçlamasıyla Yüce Divan’da yargılan-
malarına izin verecek teklife ilişkin Ocak 2015 tarihinde bir oylama yapılmıştır. TBMM teklifi reddet-
miş; yolsuzluk ile suçlanan eski bakanların dokunulmazlıklarının devamına karar vermiştir.46

50

Dürüstlük Mekanizmaları - Yasa

Milletvekillerinin dürüstlüğünü sağlayacak mekanizmalar ne ölçüde mevcuttur?

Anayasa’nın 82. maddesi ve 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İş-
ler Hakkında Kanun milletvekilliği ile bağdaşmayan hususların yasal çerçevesini tanımlamaktadır. 
Anayasa’ya ve Kanun’un 2. maddesine göre, milletvekilleri devlet ve diğer kamu tüzel kişilikleri ve 
bunlara bağlı kuruluşlar; kamu yararına çalışan dernekler ve devletten yardım sağlayan ve vergi 
muafiyeti olan vakıflar için çalışamazlar. Bunların yanında yürütme organının teklif, atama veya 
onamasına bağlı görevler de milletvekilliği ile bağdaşmayan hususlar olarak nitelendirilmiştir. 3096 
sayılı Kanun ayrıca, genel sekreter, sekreter veya herhangi bir diğer unvanla devlet kuruluşları veya 
devlete bağlı kuruluşlarda yönetim görevleri alınmasını engellemektedir.47

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaş-
mayan İşler Hakkında Kanunu, 2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş 
takipçiliği, komisyonculuk, müşavirlik yapamazlar; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zim-
met, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve döviz suçları gibi devletin maddi çıkarlarıyla ilgili davalarda devlet 
aleyhine vekil olamazlar; serbest mesleklerini icrada, ferdi işletmelerini idarede milletvekilliği un-
vanlarını kullanamazlar.48 Son olarak, TBMM tarafından aksi karar verilmediği sürece yabancı bir 
devlet veya uluslararası bir kuruluş tarafından verilen ücretli herhangi bir işi veya görevleri kabul 
edemezler. 49 Bu yasal çerçeve milletvekillerinin eylemlerine bir dereceye kadar sınırlama getirse 
de, hala yasalarda eksiklikler ve boşluklar vardır. 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik50 ve 2531 
sayılı Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, milletvekilleri için ge-
çerli değildir ve bu boşluğu dolduracak bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır. Bundan başka, 
3096 sayılı Kanun milletvekillerinin özel sektör kuruluşları ile ilişkilerine yönelik sınırlamaları ta-
nımlamamaktadır. Bu nedenle çıkar çatışmaları ve kamu görevini kötüye kullanma ile ilgili düzen-
lemeler açısından yetersizlikler vardır. Sonuç olarak döner kapı (revolving door)51 olgusuna ilişkin 
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bir risk vardır. Yeterli sınırlamaların olmayışı nedeniyle eski milletvekilleri lobici olabilmektedirler. 
Bu eksiklikleri gidermek için CHP tarafından 2012 yılında bir kanun teklifi52 sunulmuştur, ancak bu 
zamana kadar bu konuda herhangi bir gelişme olmamıştır. 

Milletvekilleri ve lobiciler arasındaki ilişkileri düzenleyen herhangi bir yasal çerçeve de bulunma-
maktadır. Bu nedenle çıkar çatışmalarının izlenmesi ve lobicilerin politika oluşturma süreçlerine 
etkisi riskli alanlar arasındadır.

Yasalardaki bu boşluğun sonuçlarının halk arasında TBMM’ye dair yolsuzluk algı düzeyine bir artış 
olarak yansıdığı ve milletvekillerine güvenin kaybedilmesine yol açtığı dikkate alınmalıdır. Bu husus 
2013 yılı Küresel Yolsuzluk Barometresi tarafından açıklanan verilerde aşikardır. Küresel Yolsuzluk 
Barometresine göre Meclis, ankete cevap verenlerin yolsuzluktan en fazla etkilendiğini düşündü-
ğü kurumlar içinde ikinci sıradadır.53 Buna ek olarak Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2015 yılında 
gerçekleştirdiği Yolsuzluk Algı Araştırması da toplumun TBMM’yi %37’lik bir oranla yolsuzluğun en 
fazla olduğu kurumlardan biri olarak algıladığını  ortaya koymuştur. 54

3628 sayılı Kanun, milletvekillerinin TBMM’ye mal bildiriminde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. 
Ancak milletvekilleri tarafından verilen bu bildiriminin doğruluğunu değerlendirecek bağımsız bir 
kurum bulunmamaktadır. Buna ek olarak, yasada hediye alımı ile ilgili boşluklar bulunmaktadır. 
3628 sayılı Kanun’a göre milletvekilleri dahil Kanun’un 2. maddesinde sayılan kamu görevlileri, al-
dıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı 
aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak Kanun 
milletlerarası protokol, mücadele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, 
yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, sair uluslararası hukuk tüzel kişilerden, Türk uy-
ruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan uygun olarak alınanları hediye 
kapsamında tanımlamıştır. Bu nedenle yasal çerçeve hediye alımını sınırlamak konusunda kapsamlı 
bir çerçeve sağlamakta hala yetersizdir.

25

Dürüstlük Mekanizmaları - Uygulama

Yasama erkinin dürüstlüğü uygulamada ne ölçüde sağlanmaktadır?

Yukarıda bahsedildiği gibi, Küresel Yolsuzluk Barometresi’ne göre TBMM, ankete cevap verenle-
rin yolsuzluktan en çok etkilendiğini düşündüğü kurumlar içinde ikinci sıradadır.55 Milletvekilleri 
göreve başlarken yemin etmektedir. Bu yemin, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygıya ve 
devletin bağımsızlığına ve varlığına bağlılığa vurgu yapmaktadır. Bu yeminin sadece “sembolik bir 
değeri” vardır ve milletvekilleri için dürüstlük ilkelerine bağlılığı sağlayacak  yaptırım gücü olan bir 
koruyucu mekanizma bulunmamaktadır. 2007 yılında Etik Alt Komisyonu teşkil edilmesine rağmen, 
milletvekilleri için etik davranış ilkeleri getirecek herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

Uluslararası literatürde ve TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu raporunda patronaj (siyasi 
kayırmacılık) ve nepotizm (eş, dost, akraba kayırmacılığı) başta olmak üzere her türlü kayırmacı-
lık yolsuzluk sayılmaktadır. Etik Komisyonla ilgili bir ilerleme kaydedilmemesinin ötesinde, daha 
önce hazırlanan yasa tasarılarında bile bu konuda bir düzenleme önerisi yer almamaktadır. Ayrıca 
milletvekillerinin akraba ve yakınlarının malvarlıklarını açıklama yükümlülükleri bulunmamaktadır. 
Yasama etkinlikleri ile akrabalara ait işletmelere avantaj sağlandığı konusunda dikkat çekici iddialar 
bulunmaktadır.56 
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Milletvekillerinin yukarıda bahsettiğimiz ilgili yasal çerçeveler ile uyumluluğunu izleyecek herhangi 
bir mekanizma da bulunmamaktadır. Hemen hemen tüm Ulusal Şeffaflık Analizi raporlarında orta-
ya konulan siyasi nüfuz riski ve bu nüfuzun kullanılması dikkate alındığında, bu tür mekanizmaların 
yokluğu TBMM’nin dürüstlük göstergelerinde düşük performans göstermesinin temel nedenleri 
arasında olduğu görülmektedir.

Uygulamada, dürüstlüğün değerlendirilmesi için bir başka önemli unsur da dokunulmazlıklardır. 
TÜMİKOM tarafından hazırlanan izleme raporuna göre, 24. yasama dönemi boyunca milletvekil-
lerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep eden dava sayısı 1101’dir.57 Rapor, TBMM Genel 
Sekreterliği’nin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun adli yargılama ile ilgili belgeler hakkında 
bilgi vermeyi kısıtlayıcı 20. maddesine ve özel hayatın gizliliğini korumaya yönelik 21. maddesine 
işaret ederek dokunulmazlıkların kaldırılması talebinde belirtilen suçlar hakkında gerekli bilgilerin 
verilmediği belirtilmiştir. Dokunulmazlık kapsamı milletvekillerinin cezasız kalmalarına neden olur-
ken, milletvekillerinin suçları ile ilgili kamusal alanda yapılması beklenen tartışmalar ve dokunul-
mazlıkların kaldırılması talepleri de şeffaflıktan yoksun uygulamalarla engellenmektedir.TBMM’de 
dürüstlük ilkelerinin ihlaline ilişkin bir örnek ise seçim hükümeti için yapılan oylama olmuştur. 500 
vekilin yer aldığı mecliste yapılan elektronik oylamada 556 oy çıkmıştır.58

Bununla birlikte TBMM İdari Teşkilatı için etik davranış ilkeleri ve doğrudan TBMM İdari Teşkilatına 
bağlı olarak çalışan bir Etik Komisyonu mevcuttur. Personel için Etik Rehberi TBMM İnternet say-
fasında mevcuttur ve çıkar çatışması, hediye alma ve diğer ilgili alanlarda önlemleri içermektedir.

ROL

25

Yürütmenin Denetimi

Yasama, yürütmeyi ne ölçüde etkin olarak denetleyebilmektedir?

TBMM İçtüzüğü’ne göre TBMM soruşturma komisyonu kurma yetkisine sahiptir. TBMM üye tam 
sayısının en az onda birinin (55) imzaladığı bir önerge yoluyla açılacak Meclis soruşturmaları yeni ve 
eski başbakanlar ve bakanlara karşı talep edilebilir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre hâ-
kimlerin davaya bakmasına veya karara katılmasına engel oluşturacak durumlarda bulunan, Meclis 
soruşturması önergesini veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ya da dışında bu 
konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyona seçilemezler.

Bu komisyonlara ilişkin son örnek, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bay-
raktar’a karşı açılan Meclis soruşturmasıdır. Muhalefet partileri soruşturma komisyonunda bulu-
nan iktidar partisi üyeleri tarafından soruşturmanın engellendiğini öne sürerek soruşturma sürecini 
eleştirmişlerdir. Buna ek olarak, yolsuzlukla suçlanan dört eski bakanın dokunulmazlıklarının kaldı-
rılması için yapılan Meclis oylamasında dokunulmazlıkların korunması kararının çıkması, Meclis’in 
kamu görevlilerini hesap verebilir kılma kapasitesi ile ilgili soru işaretleri oluşturmuştur.59

Ayrıca, Meclis’in denetleme mekanizmalarında başka eksiklikler de bulunmaktadır. Milletvekilleri tara-
fından yöneltilen önemli miktardaki yazılı soru önergesi cevapsız bırakılmaktadır. TÜMİKOM’un izleme 
raporuna göre, 24. yasama dönemi boyunca yazılı soru önergelerinin %23,8’i cevapsız kalmıştır.60

TBMM’nin kurumların ve organların bütçelerini denetleyebilmesinin önünde ciddi engeller bulun-
maktadır. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapım aşamasındaki maaliyetlerin belirsizliği ve yasama or-
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ganı tarafından incelenememesi bu konuya çarpıcı bir örnektir. Milletvekilleri bu işe ayrılan bütçeyi 
hala bilmemektedir. Dönemin Maliye Bakanı’nı maaliyeti 1,357 milyar TL olarak açıklamışsa da, 
doğrudan Başbakanlığa bağlı TOKİ yapım aşamasındaki giderler ve ihaleler hakkında hiçbir bilgi 
paylaşmamaktadır.61  

Sayıştay; TBMM’nin, kamu kurumlarının gelirleri, harcamaları ve mülkleri üzerinde denetim yap-
masını sağlamak üzere denetim raporlarını Meclis’e sunmakla yükümlüdür. Buna karşın bu raporlar 
geçtiğimiz yıllarda bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’ye sunulmamıştır ve raporların zamanında 
Meclis’e sunulmamasının hükümet baskısıyla ilgili olduğuna dair güçlü bir algı bulunmaktadır.  Plan 
ve Bütçe Komisyonu, Genel Kurul’a göndermeden önce Sayıştay raporlarını almak ve müzakere et-
mekle yetkilendirilmiştir. Bununla birlikte Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yıllık bütçe süre-
cinde yapılmaktadır. Bu nedenle raporların kapsamını, bulguları ve Sayıştay tarafından yapılan tav-
siyeleri incelemek için kısıtlı bir zaman tahsis edilmiştir. İki aylık bütçe süreci bu raporun üzerinde 
etkin bir biçimde çalışmak için yeterli değildir. Üstelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri komisyonu dışın-
da Sayıştay raporları üzerinde düzenli olarak çalışacak uzmanlaşmış bir kurul yetkilendirilmemiştir.

2012 yılı Açık Bütçe Araştırması’na göre, Meclis’in bütçeyi denetleme gücü zayıftır. Bu rapor, Mec-
lis’e bütçe analizi yapabilecek iç kapasite sağlanması veya bu tür analizler için bağımsız araştırmala-
ra erişim sağlanması gerektiği, bütçeyi tadil edebilmesi için bütçe teklifinin hazırlanmasından önce 
tüm bütçe politikalarını müzakere yetkisine sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Kaynakların idari 
birimler arasında yeniden dağıtımından önce ve ek bütçe ve acil fonların harcanmasından önce yü-
rütmenin TBMM’den onay istemesi gerekliliği de önemle belirtilmiştir.62 Türkiye’de kamu yönetimi 
reformunun değerlendirilmesine ilişkin 2014 yılı OECD SIGMA raporunda bütçe üzerine Meclis dene-
timinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Raporda, bütçeyi değerlendirmesi için Meclis’e 
sadece iki ay süre tanındığı, OECD’nin bu sürenin en az üç ay olmasını tavsiye ettiği belirtilmiştir.63

Diğer bir sorun da kanun hükmünde kararnamelerin çok fazla kullanılmasıdır. Kanun hükmünde 
kararnameler somut bir yargı denetimden muaftır. Yürütme erkinin hakimiyeti yasal değişikliklerde 
bu aracın kullanımında kendini göstermektedir. Kanun hükmünde kararnameler yürütme erkine 
esneklik sağlamakta ve hız kazandırmaktadır, bununla birlikte yasamanın yürütmeyi denetlemede-
ki etkinliğini ise sınırlamaktadır.64

25

Yasal Reformlar

Meclis, yolsuzlukla mücadeleye ve iyi yönetişime ne ölçüde öncelik vermektedir?

Siyasi etik ve siyaset finansmanının şeffaflığı konularında yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar 
başlatılmış olsa da özellikle muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifleri 
ile ilgili olarak çok az ilerleme olmuştur. CHP Milletvekili Aydın Ayaydın, 2011 yılında siyasi etik 
komisyonu kurulması için65, CHP Milletvekili Ayşe Danışoğlu da 2012 yılında siyasi etik kanununun 
çıkarılması için kanun teklifi vermiştir.66 Bunlara ek olarak, Aralık 2013 yolsuzluk skandalının birinci 
yıldönümünde, CHP milletvekili Umut Oran siyasi etik kanunu teklifi vermiştir. Haziran 2015’teki 
son genel seçimi takiben, HDP, Aralık 2013 yolsuzluk soruşturması da dahil olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yakın tarihinde meydana gelen yolsuzluk vakaları için Meclis soruşturması açılma-
sını istemiştir.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da mal bildirimlerini halka açık hale getirme ve siyaset finansmanını 
şeffaflaştırmaya yönelik önlemleri içeren “Kamu Yönetiminde Şeffaflık” reform paketini açıklamış-
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tır. Ancak bu teklif siyasi irade eksikliğinden dolayı ve Cumhurbaşkanı’nın açık muhalefeti sonucun-
da hayata geçirilememiştir.

Siyasi etik ve şeffaflıkla ilgili kanun yapma yönünde kayda değer bir ilerleme gözlemlenmezken, 
yolsuzluk riskinin artmasına neden olabilecek çeşitli kanun değişiklikleri de Meclis’ten geçmiştir. 
Bu kapsamda en önemli alanlardan biri kamu ihaleleridir. Geçtiğimiz yıllarda 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nda birçok değişiklik yapılmıştır. Kamu sektörü bölümünde bahsettiğimiz gibi, bu değişik-
likler yoluyla istisnaların kapsamı çarpıcı biçimde genişletilmiştir. İstisna kapsamında olan kuruluş, 
alan ve tesisleri tanımlayan 3. maddenin alt fıkraları bu değişiklikler ile 6’dan 20’ye yükselmiştir.

2003 yılında kurulan TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nun raporunda: “Birçok ülkede ör-
nekleri bulunan ve yolsuzlukla mücadelede etkin rol oynayan Yolsuzlukla Mücadele Daimi Komisyo-
nunun kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişiklikler yapılmalı ve bu 
komisyona, soruşturma komisyonlarının yetkileri ile -hakim, savcı ve emniyet ve istihbarat görevli-
leri de dahil olmak üzere uzmanlardan oluşan- geçici alt komisyonlar oluşturma yetkisi verilmelidir” 
önerisiyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir gelişme olmamıştır.67

İnsan hakları kuruluşları, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarından çok yaygın itirazlar 
gelmesine rağmen, iktidar partisi mensubu milletvekilleri birçok tartışmalı kanun değişikliği ve ka-
nununun yapılmasına giden yolu açmıştır. Buna bir örnek 2014 yılında değiştirilen 5651 sayılı İnter-
net Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunu’dur. Değişiklik, kamu yetkililerinin gözetim gücünü arttırdığı ve sansüre 
yol açtığı için ağır eleştirilere konu olmuştur.68

Bu raporun hesap verebilirlik bölümünde tartışıldığı gibi, polise ve valilere geniş yetkiler veren İç 
Güvenlik Kanunu Tasarısı da tartışmalı bir yasa değişikliği sürecine sebep olmuştur.69
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2
YÜRÜTME ERKİ

ÖZET
Türkiye’de yürütme erkini; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu oluşturmaktadır. Yürüt-
me erkinin mali kaynakları yeterlidir, ancak siyasi nüfuz kullanımına açık olması insan kaynakları 
yönetimi konusunda olumsuz bir etki yaratmaktadır.

Son zamanlarda yürütme erki bünyesindeki kuvvetler ayrılığı konusuyla ilgili olarak ciddi endişeler 
dile getirilmektedir. Cumhurbaşkanı’nın seçim süreci boyunca altyapı projelerinin ve kamu tesisle-
rinin görkemli açılışlarında ve farklı kamu etkinliklerinde propaganda faaliyetlerinde bulunması ve 
Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesi yürütme erkinin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve dürüstlüğü hakkın-
da tartışmalara yol açmıştır. Cumhurbaşkanı’nın alışılmamış sayıda etkinliğe katılması ve bu etkin-
liklerde iktidarpartisi lehine bir kampanya yürütmesi genel seçimleri izleyen AGİT heyeti tarafından 
da eleştirilmiştir.1

Bunun yanında, yürütmenin şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük ve yolsuzlukla mücadele alanla-
rındaki rolüyle ilgili performansı da düşüktür. Yürütme erki üyelerine tanınan dokunulmazlık, hesap 
verebilirliğe engel olurken, bütçe yönetimine ilişkin politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde 
de şeffaflığın olmaması yönetişim göstergelerinde düşük bir performansa neden olmaktadır. 

Hükümet yolsuzlukla mücadele ile ilgili çeşitli taahhütler vermiş olsa da bunların çoğu uygulanma-
mıştır ve hükümetin yolsuzlukla mücadele performansı hakkındaki kamu algısı da etkisiz olduğuna 
işaret etmektedir.

Yandaki tablo yürütmenin kapasite, yönetişim ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlardaki rolü açısın-
dan yaptığımız değerlendirmeyi yansıtmaktadır. Takip eden kısımda ise her bir göstergenin nitel 
değerlendirmesi ortaya konulmaktadır.
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YAPI
Yürütme erki Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak 

kullanılır. Cumhurbaşkanı devletin başı işlevini görür ve yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç 

başlık altında tanımlanan yetkileri elinde bulundurur. 

Bir milletvekili, genellikle seçimde en yüksek oyu olan siyasi partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı 

tarafından hükümeti kurması için görevlendirilir. Ardından Başbakan ve hükümetin başı olarak gö-

rev yapar ve Bakanlar Kurulu’nu yönetir. 

2015 yılının Mayıs ayı itibarıyla 22 bakanlık vardır.2 Bakanlıkların yetki ve sorumlulukları esas olarak 3046 

sayılı Kanun, TBMM İçtüzüğü ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile düzenlenmiştir.

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

75

Kaynaklar - Uygulama

Yürütme erki, görevlerini etkin olarak yerine getirmesini sağlayacak yeterli kaynaklara sa-
hip midir?

Yürütme erki gereğine uygun olarak çalışması için yeterli kaynaklara sahiptir. Bakanlıkların bütçe-

lerinde artış eğilimi olduğu görülmektedir.3 Cumhurbaşkanlığı bütçesinde de çarpıcı bir artış göz-

lenmiştir. 2015 yılında en yüksek bütçe artışının %97 ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi olduğu bildiril-

miştir.4 Ancak, yürütme kaynaklarının bütçe dışı kaynakların ve örtülü ödeneklerin verimli, etkin ve 

denetlenebilir bir biçimde kullanılmalarıyla ilgili sorunlar bulunmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimindeki etkinsizlik önemli sorunlardan biridir. Prof.Dr. Muhittin Acar son 

yıllarda “uzman” kadrosunda birçok kişinin işe alınmasına karşın, planlama ve insan kaynakları yö-

netimiyle ilgili eksiklikler nedeniyle iş kalitesinde sınırlı bir iyileşme olduğuna dikkat çekmiştir. 5

Atama ve işe alımlar üzerindeki siyasi etki ve kayırmacılık, yürütme erkinde insan kaynakları yöne-

timinin etkinliğiyle ve tarafsızlığıyla ilgili soru işaretleri yaratmaktadır. CHP Milletvekili Haluk Koç, 

iktidar partisinin yürütme erki üyelerinin ve yine milletvekillerinin akraba ve tanıdıklarının kayırıla-

rak gerekli sınavlara girmeden kamu kuruluşlarına atandığı bilgilerini içeren 3 listeyi ifşa etmiştir.6

Kamu Sektörü bölümünde de incelendiği gibi, bütçe artışının ve teknoloji kullanımının şimdilik yük-

sek hizmet kalitesi anlamına gelmediği gözlemlenmektedir. Artışın etkilerini açıklamak için bütçe 

artışını sağlayan kaynakların sorgulanması gerekmektedir.7

Diğer bir önemli sorun da örtülü ödeneğin kullanım biçimidir. Son yıllarda bu fonlarda, kaynakların 

amaçları dışında kullanıldığını düşündüren bir artış vardır. Bu fonların harcama kalemlerinin bilinme-
mesi nedeniyle bu artışı kamu yararına kullanılacak bir kaynak aktarımı olarak yorumlamak güçtür.8
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Cumhurbaşkanlığına da Mart 2015’te çıkarılan bir torba yasa yoluyla örtülü ödenek tahsis edilmiş-
tir.9 Kanuna göre ilgili yılda tahsis edilen örtülü ödeneklerin toplam miktarı, genel bütçe başlangıç 
ödenekleri toplamının binde beşini geçemez ki bu da Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın 2,3 milyar TL 
harcama yetkisi olduğu anlamına gelir.10

75

Bağımsızlık - Yasa

Yasal çerçeve yürütme erkinin bağımsızlığını sağlayabilecek bir yapıda mıdır?

Kuvvetler ayrılığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 7., 8. ve 9. maddelerinde tanımlanmıştır. 
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir ve bu yetki devredilemez.
Öte yandan yürütme yetkisi ve görevi anayasaya ve kanunlara uygun olarak Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Yargı yetkisi ise Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır.11

Bu maddelerin haricinde Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nde yürütme erkinin bağımsızlığını sağlaya-
cak herhangi bir düzenleme yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 91. maddesine göre yürütme erki kanun hükmünde kararname-
ler çıkartma yetkisine sahiptir, ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller dışında Anayasa’nın birinci 
ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer 
alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. Kanun hükmünde 
kararnameler yargısal denetime tabidir.

25

Bağımsızlık - Uygulama

Yürütme uygulamada ne ölçüde bağımsızdır?

Kuvvetler ayrılığı Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin başlıca sorunlarından biridir. Yürütmenin 
bağımsızlığı bakımından başlıca tartışmalardan biri Cumhurbaşkanı’nın Bankanlar Kurulu’na baş-
kanlık etmesidir. Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Ba-
kanlar Kurulu’na başkanlık eder veya Bakanlar Kurulu’nu başkanlığı altında toplantıya çağırabilir. 

Ancak olağanüstü durumlar dışında bugüne kadar bu yetki kullanılmamıştır. Şimdi Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesi bir müdahele olarak görülmekte ve Cumhurbaş-
kanı’nın rejimi başkanlık sistemine göre değiştirme isteğinin göstergesi olarak eleştirilmektedir.12 
Önde gelen siyaset bilimcilerden Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu başkanlık sistemi taraftarlarının, hesap 
verebilirlik ilkesini dışlayan bir tek parti rejimi arzuladıklarını belirtmiştir.13

Bundan yanında, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Kamu Yönetiminde Şeffaflık Paketi ile ilgili yap-
tığı basın toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı paketin genel seçimler öncesinde açıklanmasını 
ve içeriğini uygun bulmadığını söyleyerek çekincelerini belirtmiş ve mal bildirim zorunluluğunun 
siyasi parti ilçe başkanlarını kapsayacak şekilde genişletildiği takdirde bu göreve kimsenin istekli 
olmayacağını savunmuştur.14
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Bakanların artık devlet politikası haline getirilmiş olan hükümet gündeminden bağımsız hareket ede-
bilmeleri imkansızdır. Bu nedenle kendilerince sağlanan hizmetler sadece halkın ihtiyaçlarının anali-
ziyle değil yürütme erkinin gündeminden de etkilenerek formüle edilmektedir. Merkeziyetçiliğin hem 
bakanların bağımsızlığı üzerinde etkisi, hem de şeffaflık bakımından sonuçları bulunmaktadır.

YÖNETİŞİM

50

Şeffaflık - Yasa

Yürütme erkinin faaliyetlerinin şeffaflığını sağlayacak düzenlemeler ne ölçüde mevcuttur?

Yürütme erki de dahil olmak üzere tüm kamu kuruluşları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
tabidir.15 4982 sayılı Kanun’a göre bakanlıklar, istek üzerine bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki 
her türlü bilgi veya belgeyi, ve bu bilgilere, belgelere etkin, süratli ve doğru bir biçimde erişilmesini 
sağlamak amacıyla başvuruları değerlendirmek ve karar vermekle yükümlüdürler.

Ancak “devlet sırları” ve “ticari sırlar” olarak adlandırılan iki istisna Türk yasalarında bu kavramlar 
hakkında net bir açıklama bulunmaması nedeniyle suiistimal edilmeye açıktır. Örnek olarak, Türk 
Ceza Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda değinilse de, “ticari sırlar” hakkında tam ve kap-
samlı bir tanım yoktur. Ticari sırlar, bankacılık sırları ve müşteri sırları alanlarını düzenlemeyi amaç-
layan bir kanun tasarısı hükümet tarafından 2011 yılında TBMM’ye gönderilmişse de bu zamana 
kadar bu alanda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.16

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na17 göre Başbakanlık ve bakanlıklar da kalkınma 
planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanmasından, yetkili organlarda görü-
şülmesinden, uygulanmasından ve uygulama sonuçları ve raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir 
olmasından yükümlüdürler.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na18 göre baş-
bakan ve bakanlar hizmet süreleri başladığında mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Ancak bu 
bildirimler bir soruşturma başlatılmadığı sürece gizli tutulmaktadır, mevzuat mal bildiriminde şef-
faflığı önlemektedir. 

Bakanlar Kurulu Kararları resmi gazetede yayımlanmak zorundadır. Ancak Bakanlar Kurulu’nun 
gündeminin ilan edilmesini gerekli kılan ve toplantı sıklığını belirten herhangi bir düzenleme yoktur. 

25

Şeffaflık - Uygulama

Yürütme erkinin faaliyetleri ne kadar şeffaftır?

Hükümetin bütçe bilgileri dijital ortamda halka açıktır. Bakanlıklar ve Başbakanlık, yasaların gerek-
tirdiği gibi bütçe uygulama bilgilerini, performans programlarını ve stratejik planlarını yıllık rapor-
larında yayımlar. Öte yandan, vatandaşların, mahkemelerin ve ilgili denetim kurullarının Cumhur-
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başkanlığı ve Başbakanlığın kullandığı örtülü ödenekleri denetleme hakkı yoktur. Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nın inşaat ve bakım maliyetlerinin açıklanmaması, ve dolayısıyla denetlenememesi, bu öde-
nekler hakkında soru işaretleri yaratmıştır.

Yürütme erkinin (özellikle Başbakanlık’ın) şeffaflığını sağlayacak kurumsal çerçeve ile ilgili olarak 
BİMER ve BEDK önemli kuruluşlardır. Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER, vatandaş tarafından is-
tenilen bilgileri cevaplamak amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. Başvuruların sayısı kurulduğundan 
beri artmaktadır.19 BİMER tarafından yayımlanan verilere göre 2006 yılında başvuru sayısı 129.297 
iken 2014 yılında 1.124.005’e yükselmiştir. Meclis tarafından yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Yıllık 
Raporu, Başbakanlık tarafından alınan 81.720 isteğin 10.861 tanesi reddedilirken, 53.363 tanesine 
olumlu cevap verildiğini göstermiştir.20

Şikayetleri değerlendirmek ve işlem yapmak için resmi olarak yetkilendirilmiş kurul olan BEDK’ya 
başvuruların miktarında da artış olmuştur. 2006 yılında 1.164 olan başvuruların sayısı 2014 yılın-
da 2.690’a yükselmiştir. Ancak önemli miktarda başvuru BEDK tarafından da reddedilmiştir. 2014 
yılında reddedilen başvuru sayısı 1.095’tir.21 Organizasyonel yapı ile ilgili olarak BEDK üyelerinde 
çeşitlilik sağlanması gerekmektedir.22 Kurul, Bakanlar Kurulu tarafından atanan 9 üyeden oluşur. 
Bakanlar Kurulu, iki üyeyi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecek-
leri ikişer aday arasından atamaktadır.Ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında 
profesör veya doçent unvanına sahip kişiler arasından birer üye,Türkiye Barolar Birliği’nin baro 
başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday arasından bir üye, en az genel 
müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar arasından bir ve Adalet Bakanı’nın önerisi üzerine bu 
bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından da bir üye Bakanlar Kurulu tarafından atanır. 
Farklı perspektiflerden anlayışları kapsamasını sağlamak ve bilgi edinme mekanizmalarının etkinli-
ğini artırmak, dolayısıyla açık yönetişimi genişletmek amacıyla, ilgili çıkar gruplarını karar alma ve 
politika üretme süreçlerine angaje etmek yararlı olacaktır. 

Yürütme erkinin uygulamaları ve şeffaflığı bakımından çeşitli noksanlıklar vardır. Kamu Yönetimin-
de Şeffaflık Paketi, şeffaf biçimde hazırlanmamış ve reform paketinin ayrıntıları kamuyla paylaşıl-
mamıştır. Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi doğrultusunda bakanlıklar altında çalışma grupları teşkil 
edilirken, raporları kamu erişimine açılmamıştır. 

Finansal bakımdan da eksiklikler vardır. Başbakanlık’ın İnternet sitesinde Bakanlar Kurulu üyeleri-
nin sadece kısa biyografileri yer almaktadır, üyelerin mal bildirim beyanları yayımlanmamaktadır. 
Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarına kamu fonlarının aktarılması da sorunlu konulardan biridir. 
Örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kuruluşlarına projeleri için fon sağlamaktadır. Ancak han-
gi kuruluşların veya hangi projelerin ödüllendirildiği bilgisi kamuya açık değildir. Uluslararası Şeffaf-
lık Derneği Şeffaflığa Çağrı Merkezi ile temasa geçen bir vatandaş bakanlıktan bu konu ile ilgili bilgi 
istediği, ancak bakanlığın bu isteği reddettiğini ifade etmiştir.23

Buna ek olarak, bu raporun basın bölümünde incelendiği gibi, özellikle basın toplantıları ve etkin-
likleri esnasında yürütme organı tarafında basın mensuplarına uygulanan akreditasyon mecburiye-
ti, bilgi edinme hakkı ve haberalma özgürlüğü konularında ayrımcılığa neden olmaktadır. Muhalif 
basın gruplarına bağlı basın kuruluşlarından gazetecilerin Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı 
binaya girmelerine izin verilmemektedir.24
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Hesap Verebilirlik - Yasa

Yürütme erkinin faaliyetleriyle ilgili rapor ve hesap vermesini, faaliyetlerinden sorumlu tu-
tulmasını sağlayabilecek nitelikte bir yasal çerçeve var mıdır?

Anayasa’nın 105. maddesine göre; Cumhurbaşkanı’nın re’sen imzaladığı kararlar ve kararnameler 
aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı makamlarına başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana iha-
netten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye 
tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla yargılanır. Anayasa’nın 87. maddesi de TBMM’yi; 
bakanlıkları ve bakanları denetlemek ile yetkilendirmiştir.

5018 sayılı Kanun’a göre, bakanlıkların yıllık faaliyet raporları hazırlaması gerekmektedir. Kanun, 
raporun son yayımlanma zamanını belirtmemekte, daha doğrusu bu raporlarda yer alacak hususlar, 
raporların hazırlanma ve teslim süreleri Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenmesini öngörmektedir. Bu yönetmelik 2006 yılında yayımlanmıştır. Yönetmeliğin ilgili 
maddelerine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bu raporu bir sonraki mali yılın 
Şubat ayı sonuna kadar açıklamaları gerekmektedir.

Genel Faaliyet Raporu’nu Sayıştay’a göndermek ve yayımlamak için, Maliye Bakanlığı 
yetkilendirilmiştir. 6085 sayılı Kanuna göre Sayıştay, dış denetim genel değerlendirme raporunu,25 
faaliyet genel değerlendirme raporunu,26 mali istatistikleri değerlendirme raporunu,27,ve genel 
uygunluk bildirimini28 hazırlamakla yükümlüdür. Sayıştay aynı zamanda kamu iktisadi teşebbüslerine 
dair birleştirilmiş raporları da hazırlar. Tüm bu denetim raporlarını parlamentoya sunmakla 
yükümlüdür. Sayıştay dış denetim sonuçlarını dikkate alarak raporları parlamentoya sunar ve bu 
raporlar TBMM’de bütçe oluşturma sürecinde tartışılır.

Milletvekilleri Başbakan ve bakanlara yazılı ve sözlü soru önergeleri verebilirler. Yazılı soru önerge-
leri Başbakan’a veya ilgili bakanlara gönderilmesinden en geç 15 gün içinde cevaplandırılmalıdır.

Mevcut Başbakan veya eski başbakan ile bakanlar hakkında meclis soruşturması TBMM üye tamsa-
yısının en az onda birinin imzalayacağı bir önergeyle mümkündür; öte yandan gensoru verilebilme-
si için bir siyasi parti grubu adına imzalanan bir önerge veya en az yirmi milletvekilinin imzası gerek-
mektedir. Meclis soruşturması neticesinde, komisyon, ilgili bakan veya Başbakan’ın Yüce Divan’a 
gönderilmesini talep eden bir rapor hazırlar. Yüce Divan’a gönderilme kararı Genel Kurul’da alınır. 

Başbakan gibi bakanlar da yolsuzlukla ilgili suçlar da dahil olmak üzere yasama dokunulmazlığına 
sahiptirler. Anayasa’nın 99. ve 100. maddeleri bakanlar için de uygulanır. Yürütme erki üyeleri-
nin yolsuzlukla ilgili suçlardan dolayı soruşturmalarını engelleyen bu dokunulmazlık yasası suisti-
mal edilebilir. 2003 yılında kurulan TBMM Yolsuzluk Araştırma Komisyonu’nun Genel Kurul’da da 
okunan raporunda “Başbakan ve bakanlar hakkındaki iddialar nedeniyle, TBMM üye tam sayısının 
onda biri oranındaki önerge yeter sayısına ulaşılamaması veya soruşturma önergesinin reddedil-
mesi veya komisyonun Yüce Divana sevke gerek görmemesi hallerinde iddialar, adli yargı merci-
lerinin denetim alanı dışında kalmaktadır. Bu durumun ‘kuvvetler ayrılığı’ prensibiyle çelişmesi bir 
yana, çoğu kez önerge yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle sadece ‘suskun kalarak’ bir anlamda 
beraat kararı verilmesi kamu vicdanını yaralamaktadır. Dolayısıyla, Başbakan ve bakanların cezai 
sorumluluğu yargı süreçleri sonunda belirlenmeli; Anayasanın 100’ncü maddesi bu doğrultuda de-
ğiştirilmelidir” denilmiş; ama bu konuda, bugüne kadar bir ilerleme kaydedilmemiştir29.
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Söz konusu raporda yer alan “TBMM İç Tüzüğü’nde değişiklik yapılarak Kamu Hesapları Komisyonu 
kurulmalı” önerisi de henüz hayata geçirilememiştir. 

0

Hesap Verebilirlik - Uygulama

Yürütme Erki faaliyetleri üzerindeki denetim, uygulamada ne ölçüde etkindir?

Hükümete hesap sormak için, bakanlar tarafından işlenen suçları soruşturmak için bir meclis ko-
misyonu teşkil edilebilir. Ancak bu mekanizmanın etkin işleyişi de TBMM’nin ve milletvekillerinin 
dürüstlüğüne ve bağımsızlığına bağlıdır. Raporun diğer bir bölümünde incelediğimiz gibi milletvekili 
dağılımlarının %10 seçim barajıyla şekillenmesinin, Yüce Divan için meclis oylaması dahil çeşitli he-
sap verebilirlik mekanizmaları üzerinde etkisi vardır.

Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre hükümet yetkilerinin sınırlandırılması 
konusu eksikliklerin bulunduğu alanlardan biridir: bağımsız denetimin yokluğu, devlet dışı kontrol 
mekanizmalarındaki ve görevi kötüye kullanan kamu görevlilerine yaptırımdaki eksiklik bu alandaki 
en önemli problemler olarak öne çıkmaktadır.30 Ayrıca, seçim dönemlerinde kamu kaynaklarının 
iktidar partisi tarafından propaganda faaliyetleri için kullanılması da denetlenmemektedir. 

2013 Aralık’ında 4 eski bakan ve akrabalarını kapsayan soruşturma bu duruma yakın geçmişten 
verilebilecek önemli bir örnektir. Soruşturma, Türkiye tarihindeki en büyük yolsuzluk iddialarından 
birini kapsamıştır ve bakanlar, yakınları ve devlete ait bir bankanın genel müdürü ve İran asıllı bir 
işadamı büyük bir yolsuzluk skandalına karışmakla suçlanmıştır. Suçlamalar arasında rüşvet, kara 
para aklama, hayali ihracat bulunmaktadır ve ilgili kişilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 
büyük miktarlarda nakit para ele geçirilmiştir.31

Hükümetin bu iddiaları ele alış biçimi demokratik ilke ve uygulamalara aykırıydı. Ciddiye alınmayan 
iddialar hükümete karşı bir darbe girişimi olarak görülmüştür. Soruşturma sonrasında olaya karış-
tığı açık olan 4 bakan yargılanmazken ve dokunulmazlıkları Meclis kararı ile korunurken, poliste ve 
yargıda birçok görevden almalar ve görev değişikleri olmuştur.32 Savcılar Celal Kara ve Muammer 
Akkaş aleyhine başlatılan soruşturmayla birlikte yargılananlarla yargılayanlar yer değiştirmiş ve Ha-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu savcıları görevlerinden ihraç etmiştir.33 

Bakanlar Kurulu kararları işçi hakları ve çevresel haklarla ilgili anlaşmazlıkları aşmak için de kulla-
nılmaktadır. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)/Birleşik Metal İş Sendikası tarafın-
dan başlatılan metal sanayiindeki grevin Bakanları Kurulu Kararı ile ertelenmesi yoğunluklu olarak 
eleştrilen örneklerden biridir.34 İnşaat projeleri ve özelleştirmeler ile ilgili mahkemelerin yürütme-
nin durdurulması kararları uygulanmamıştır.35 

Küresel Dürüstlük Raporu, hükümetin uygulamaları Danıştay tarafından durdurulduğu veya iptal 
edildiği halde, üzerinden çok zaman geçse bile, hükümetin keyfi kararlarının yürürlükte kalabil-
diğine dikkat çekmiştir. İlgili bakanlık yeni bir yönetmelik yayımlamak gibi başka mekanizmaları 
kullanarak kararı uygulamaya devam edebilmektedir.36

Diğer bir önemli ve yaygın problem de kayırmacılıktır. CHP milletvekili Haluk Koç, iktidar partisine 
mensup siyasetçilerin tanıdıkları, akrabaları veya meslektaşlarının herhangi bir sınava girmeden 
veya liyakat değerlendirmesinden geçmeden kamu kuruluşlarında işe alındığı veya atandığı 85 va-
kayı ortaya çıkarmıştır.37
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OECD SIGMA Programı’nın 2014 yılı Türkiye Değerlendirme Raporu’na göre, merkezi hükümet ku-
rumlarının raporlama prosedürlerinde önemli eksiklikler vardır; bunlar da analizciler ve yurttaş-
larıın bütçe uygulamasını izlemelerini engellemektedir. Rapor, başlıca bütçe toplam rakamlarının 
yayımlanmadığını ve aylık raporların yıllık olanlarla karşılaştırıldığını, bunun da planlanan bütçe ile 
gerçekleşen bütçenin karşılaştırılmasını zorlaştırdığını belirtmektedir. Rapor ayrıca, Maliye Bakan-
lığı’nın yıllık olarak yayımladığı ayrıntılı bütçe raporunun devlet gelir ve giderlerini brüt rakamlar 
halinde ve harcamaları kurumsal seviyede sunduğunu ve bu formatın Sayıştay’ın denetim yüküm-
lülüklerini karşılamadığını da vurgulamıştır.

25

Dürüstlük Mekanizmaları - Yasa

Yürütme erki üyelerinin dürüstlüğünü sağlayan mekanizmalar ne ölçüde mevcuttur? 

Yürütme erkinin tabi olduğu kapsamlı etik davranış ilkeleri yoktur. Kamu sektörü alanında da ince-
lendiği gibi, yolsuzluğu ihbar edenlere koruma sağlayan herhangi bir düzenleme de bulunmamak-
tadır.

1981 tarihli 2531 sayılı Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun yü-
rürlüktedir. Bu Kanun çıkar ilişkilerini önlemeyi ve azaltmayı amaçlamaktadır. Kanunun 2.madde-
si(yasak ve süresi) “Kanun’un 1. maddesi kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple 
olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, 
kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve 
kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev 
ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar” hükmüne amirdir.38 
Bu hüküm devletten maaş alan devlet memurlarını ilgilendirmesine rağmen, yürütme erki üyelerin-
den bahsedilmemiştir. 2010 Yılı Küresel Dürüstlük Raporu’na (Global Integrity) göre yürütme erki 
için dürüstlük ilkelerini düzenleyen yasal çerçevede yetersizdir.39

0

Dürüstlük Mekanizmaları - Uygulama

Yürütme erki üyelerinin dürüstlüğüyle ilgili yasalar ne ölçüde uygulanmaktadır?   

Dürüstlük ilkeleri bakımından yasal çerçeve ile uygulama arasında uçurum vardır. Yürütme erkinin 
dürüstlüğü bakımından, özellikle seçim dönemleri,dürüstlük ilkelerinin içselleştirilmediğini ortaya 
koymaktadır. Başbakan Erdoğan’ın 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi makamını kul-
lanması ve basının taraflı, nesnellikten uzak tutumu AGİT Raporu’nda eleştirilmiştir.40

Cumhurbaşkanı’nın 2015 genel seçimleri kampanya sürecinde oynadığı aktif rol muhalefet parti-
lerince ve AGİT/DKİHB‘nin görevlendirdiği bağımsız gözlemciler tarafından eleştirilmiştir. Bağımsız 
gözlemcilerin 2015 yılı genel seçimleri sonrası yayımladıklarırapor “başlıca kurumsal faaliyetler ile 
kampanya faaliyetleri arasında net bir ayrımın olmamasının Cumhurbaşkanı’na yasaya aykırı bir 
avantaj sağladığını, ve yasalara aykırı olmasının yanında 1990 AGİT Kopenhag dokümanının 5,4 
paragrafı ile ve Hukuk yoluyla Demokrasi için Avrupa Konseyi Komisyonu’nun (Venedik Komisyonu) 
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Seçim Süreçlerinde İdari Kaynaklarının Kötüye Kullanılması Raporu ile de çeliştiğini” vurgulamıştır.41 
Cumhurbaşkanı sadece çeşitli şehirlerde başlıca faaliyetlere katılmakla kalmamış aynı zamanda 
Türkiye’de Başkanlık Sistemi’ni kuracak anayasal değişiklik için 400 (daha sonra 350) milletvekili 
seçilmesini istemiştir. 

2013 Aralık’ındaki yolsuzluk soruşturmaları da yürütme erkinin dürüstlüğüne ciddi anlamda gölge 
düşürmüştür. Türkiye’de yaşayan İranlı işadamı Reza Zarrab’ın çeşitli bakanlarla rüşvet üzerinden 
bir çıkar illişkisi kurduğu iddia edilmiştir.42

ROL

25

Kamu Yönetimi

Yürütme erki kamu sektörünün yönetişim ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesi için ne öl-
çüde çalışmaktadır?   

2014 OECD SIGMA Raporu’na göre, kamu kuruluşlarının performansını yönetmek ve izlemek için 
düzenleme ve kurumsal çerçeve geliştirilirken, iyileştirmeye ihtiyaç duyulan başka alanlar bulun-
maktadır.43

Rapor, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın bütçeleme performansını daha stratejik bir pers-
pektiften uygulama olanağının bulunduğunu belirtmiş, ancak geleneksel kurumiçi gizlilik kültürü-
nün değiştirilmesinin zor olduğunu vurgulamıştır. Rapor, Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli 
Mali Programlar doğrultusunda mali politikanın başarıyla uygulanmasında belirlenen hedeflerden 
sapan ve risk yaratan kamu kuruluşları bakımından önlemlerin alınmadığını vurgulamıştır. Rapor, 
kamu kuruluşlarınındöner sermaye ödeneklerinin de ciddi biçimde arttığını vurgulamıştır. Bu öde-
nekler Maliye Bakanlığı veya Meclis tarafından denetime tabi olmaması nedeniyle, son OVP’de 
belirlenen mali pozisyon için risk teşkil ettiği için raporda nicel kamu maliyesine ve sektörel risk 
değerlendirmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiştir.44

Kamu kesimi için şeffaflığı, hesap verebilirliği ve kapsayıcılığı özendirecek devletteşvikleri hakkında 
herhangi bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi ve onun Eylem Plan-
ları teşviklerle ilgili hedefleri ve önlemleri içermemektedir.

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporunda “İmar kararları, mahalli idare veya merkezi 
idareden alınan izin, lisans ve ruhsatlar, kaynak tahsisleri, teşvikler, kamu idareleri-müteahhitlik 
ilişkileri, KOBİ’ler ve tüm reel sektör üzerindeki düzenleyici işlem yükü, 7.2.3.6 no.lu öneride sözü 
edilen Mevzuat Reformu Çalışma Grubu tarafından ele alınmalı ve bu alanlara ilişkin işlemlerin 
yeterli saydamlıkta hizmetin gerektirdiği sayıda ve standart hizmet sunum süreleri içinde tamam-
lanmasına dair ilkelerle, yaptırımlar belirlenmelidir” denilmişse de sözü edilen Mevzuat Reformu 
Çalışma Grubu kurulmamış; önerinin içeriğindeki alanlarda da ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır.
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0

Hukuk Sistemi

Yürütme erki kamuya hesap verebilirlik ve yolsuzlukla mücadele hususlarına ne ölçüde 
öncelik vermektedir?   

“Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi 2010-2014” (Yol-
suzlukla Mücadele Stratejisi) Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanmıştır.45 Strateji 2010 
yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu kapsamda 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı’nın başkanlığında bazı bakanlık müsteşar yardımcıları TOBB ve 
Türk İş temsilcisinden oluşan Yürütme Kurulu tarafından “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve 
Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı” geliştirilmiştir. Söz konusu eylem planındaki 
tedbir maddelerine göre iki dönemlik sürelerle (2010-2012/2012-2014) çalışma grupları kurulmuş 
ve bu gruplar çalışmalarını 2014 yılında tamamlamışlardır. Bu grupların bazılarında sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri de yer aldığı için, kamuoyu, bu gruplardaki çalışmalardan kısmen de olsa 
haberdar olabilmiştir. Ancak çalışma gruplarının raporları Yürütme Kurulu’na teslim edildikten son-
ra gerek bu raporlar, gerekse raporlar üzerine Yürütme Kurulu tarafından verilen kararlar kamuya 
açıklanmamıştır.

OECD SIGMA raporu ve Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye İlerleme Raporu gibi bazı raporlar Ulusal 
Yolsuzlukla Mücadele Stratejisini ve buna dayanarak hazırlanan Eylem Planı’nı yetersiz bulmuştur 
ve sınırlı sonuçlar elde edildiğini ve etkin istişareden yoksun olduğunu belirtmiştir. Raporlar ve 
bakanlıklar bünyesinde kurulan çalışma gruplarının tavsiyeleri baz alınarak Kamu Yönetiminde Şef-
faflık Paketi de Şubat 2015’te Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmıştır. 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2015 yılında yapılan kamuoyu anketine göre, katılımcıların 
yarıdan fazlası hükümetin yolsuzlukla mücadele çabalarını etkisiz bulmuştur.46 Yolsuzlukla alakalı iddi-
alar ve suçlarla ilgili olarak dokunulmazlığın ve cezasızlık kültürünün bu algının şekillenmesinde etkili 
olduğu söylenebilir. Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi’ndeki taahhütlerin yerine getirilmemesi yanında, 
dokunulmazlık ve cezasızlık kültürü yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatan unsurlar olarak kalmıştır. 

Türkiye Açık Yönetim Ortaklığı’na (OGP) 2011 yılında katılmış ve bilgilerin kamuyla paylaşılması, 
politika yapma ve karar verme sürecine halkın aktif katılımı, kamu farkındalığının yükseltilmesi ve 
paydaşlar arasındaki diyaloğun ilerletilmesi için alınacak önlemleri kapsayan bir eylem planı hazır-
lanmıştır. Türkiye’nin açık yönetim önlemlerinde ölçülebilir ilerleme kaydedilemediği için Bağımsız 
Raporlama Mekanizması tarafından değerlendirme raporunun hazırlanmayacağı OGP tarafından 
açıklanmıştır. OGP, 2. eylem plan döneminde ilerleme kaydedilmemesi halinde Türkiye’nin üyelik 
kriterlerine uygunluğunun gözden geçirileceğini içeren resmi bir tebligatı hükümete göndermiştir.47 
OGP tarafından en son yayınlanan takvime48 göre Türkiye hükümeti Haziran 2015 itibariyle STK’larla 
işbirliği içinde ikinci eylem planını hayata geçirmekle yükümlüydü, fakat bu hedefe ilişkin herhangi 
bir çalışma kaydedilmemiştir.
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3
YARGI ERKİ

ÖZET
Yargı bağımsızlığı, Türkiye Şeffaflık Sistemi değerlendirmesinde en ciddi sorunların bulunduğu 
alanlardan biridir. 2010 yılında Türkiye, Anayasa’nın 23 maddesini etkileyen 30 farklı anayasal 
değişiklik ile yargı erkinde önemli değişiklikler yapmıştır. Resmi Gazetede yayınlanan anayasal 
değişiklikler daha sonra Eylül 2010’da halk oylamasına sunulmuş ve %42’ye karşı %58 oyla kabul 
edilmiştir.1 Hukuk ve adalet yönetiminin ulusal merkezi kurumu olan Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun (HSYK) yapısı ve görevlerinde bu son değişikliklerle getirilen yeni düzenlemeler yargının 
bağımsızlığı ve hesap verebilirliği açısından ciddi tartışmalara yol açmıştır. Her ne kadar yeni yasal 
düzenlemeler ile HSYK’nın üye yapısını daha geniş tabanlı bir hale getirmiş ve Kurul’un bütçesini 
Adalet Bakanlığı’ndan ayırarak Kurul’un mali bağımsızlığını artırmış da olsa, HSYK’da Adalet 
Bakanlığı’nın ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının varlığını güçlendirdiği için yargı bağımsızlığına gölge 
düşürmüştür. 2

Bağımsızlık sorunu, yargının yürütmeyi denetleme kapasitesine de zarar vermektedir. Belli başlıca 
yolsuzluk davalarında yargı ne caydırıcılık konusunda ne de yolsuzluk iddialarının şeffaf bir biçimde 
soruşturulmasında etkili olmuştur. Ülke çapındaki anketler ve uluslararası raporlarda yargıya 
duyulan kamuoyu güveni azalmaktadır. 

Yandaki tabloda, yargının kapasite, yönetişim ve yolsuzlukla mücadeledeki rolü bakımından 
değerlendirmesinin özeti olan gösterge puanları verilmektedir. Bu bölümün devamında her 
gösterge için nitel değerlendirme yer almaktadır. 
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GENEL DEĞERLENDİRME
39,5
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KAPASİTE
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YÖNETİŞİM
50

PUAN

ROL
12,5

Gösterge Yasa Uygulama

Kapasite

Kaynaklar 100 50

Bağımsızlık 50 25

Yönetişim

Şeffaflık 50 50

Hesap Verebilirlik 75 25

Dürüstlük Mekanizmaları 75 25

Rol

Yürütmenin Denetimi 0

Yolsuzluk Kovuşturması 25
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YAPI
Türkiye’de yargı sistemi ilk derecede mahkemeleri, bölge mahkemeleri ve yüksek mahkemeler 
olarak bölmeli yapıdadır. Temel ayrım, sivil yargı ve askeri yargı olarak tanımlanır.3 İki alan da 
olağan yargı (kişilerarası uyuşmazlıklar) ve idari yargı (kişiler ile idare arasındaki uyuşmazlıklar) 
olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Türkiye’nin çok bölümlü yargı sisteminden dolayı birden fazla yüksek mahkeme vardır.4 Bu 
çerçevede dört farklı tipte yüksek mahkeme vardır. Yargıtay sivil olağan yargının; Danıştay sivil idari 
yargının; Askeri Yargıtay askeri yargının (sadece ceza muhakemeleri bakımından); Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi askeri idari yargının (hem ilk derece mahkemesi hem de yüksek mahkeme görevi 
yapar) son karar merciidir.5

Buna ek olarak mahkemeler arası anlaşmazlıkları çözmek için Uyuşmazlık Mahkemesi ve yasaların 
anayasaya uygunluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesi bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi 
ve Uyuşmazlık Mahkemesi (Anayasa Mahkemesinde adli takip süreci Yargıtay Başsavcılığınca 
yürütülür) dışındaki mahkemelerin hepsinin kendi adli takip süreçleri ve başsavcılıkları vardır. Bu 
nedenle Türkiye’de yargı sisteminde altı yüksek mahkeme varken dört adet başsavcılık vardır.6

Adalet Bakanlığı, Türk yargı sisteminde önemli bir role sahiptir. Adalet Bakanlığı temel politikalarının 
ve sistem içindeki önemli kurumların bütçelerinin belirlenmesinden sorumludur. Aylık, meslekte 
ilerleme, disiplin cezaları dahil hakim ve savcıların tüm işlemleri 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ile düzenlenmiştir.7 HSYK hakimlerin mesleğe kabul edilmede giriş işlemleri, atanması, diğer 
görevlere transferi, görevde yükselmeleri, ceza uygulanması ve işten uzaklaştırma idari süreçlerini 
yönetmekle yetkilidir. Bu görevlerin yanında HSYK, mahkemelerin kaldırılması veya bölgesel yetki 
alanlarının değiştirilmesi konularında yetki sahibidir.

Yargının teşkilat ve yapısı Anayasa’da belirlenmiştir. 2010 Eylül ayında HSYK’nın yapısı dahil Anayasa’nın 
bazı bölümleri referandum ile değiştirilmiştir.8 Yapılan değişiklik ile daha önce Adalet Bakanlığı’na bağlı 
olan ve hâkim ve savcıların denetlenmesinden sorumlu Teftiş Kurulu HSYK’ya bağlanmıştır.9

2014 Şubat ayında Meclis, 6524 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’u kabul etmiş ve 
6087 sayılı HSYK Kanunu’nda da değişiklikler yapmıştır. HSYK üzerinde hükümet etkisini artıracak 
şekilde HSYK’yı değiştiren bu yasal düzenleme Cumhurbaşkanlığı’nca imzalanarak 27 Şubat 
2014’te yürürlüğe girmiştir.10 Ancak Anayasa Mahkemesi 6524 sayılı Kanunun bazı bölümlerini 
anayasaya aykırı bulmuştur. 28 Haziran 2014’te yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile 6087 sayılı 
HSYK Kanunu’nda anayasaya aykırı bulunan ve Adalet Bakanına verilen yetkilerini düzenleyen 
hükümlerin bazıları iptal edilmiş ve yasal durum 6524 sayılı Kanun öncesindeki hale getirilmiştir.11

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

100

Kaynaklar - Yasa

Yargı erkine yeterli aylık ve çalışma şartları sağlamaya yönelik kanunlar ne ölçüde mevcuttur?
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na12 göre hakimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık 

ve ödenekleri kanunla düzenlenir. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 103. maddesi hakim 

aylıklarını düzenler.

Tüm hakimlerin aylıkları en yüksek devlet memuru aylığını yüzdesi olarak hesaplanır.13 Yüzdeler; 

yüksek mahkeme başkanları için %100, Danıştay ve Yargıtay üyeleri için %83, birinci sınıf hakimler 

için %79 ve en alt seviye hakimler için %41’dir. Genel olarak Kanun tarafından güvence altına 

alınan hakim aylıkları sabit ve yeterlidir. Ayrıca Kanun, hakimlere verilen diğer ek ödeneklerini de 

belirlemiştir. Hakimler dahil tüm devlet memurların aylığı enflasyon oranına karşılık gelen oranda 

yılda iki defa düzeltilmektedir. 

Yerel Mahkemeler ayrı bir bütçeye sahip değildir. Ayrıca yargı erki bütçe yapma-karar verme 

sürecine katılma hakkına da hukuken sahip değildir. Mahkemelerin bütçesi Adalet Bakanlığı bütçesi 

içindedir. Adalet Bakanlığı’nın onaylanmış bütçesi, genel yargının ilk derece mahkemeleri, bölge 

idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerini kapsamaktadır.14 Askeri alandaki 

tüm mahkemelerin bütçesi Milli Savunma Bakanlığı bütçesine dahildir. 

Diğer yandan Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kendi bütçelerine sahiptir. Adalet 

Bakanlığı bütçesi kendi bütçeleri tarafından yönetilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet 

Akademisi’ni kapsamamaktadır. Bu kuruluşlar yasal olarak kendi bütçelerinin teklif, tahsis ve 

yönetme hakkına sahiptir. 

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu performansa dayalı 

bütçe uygulamasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda Türkiye girdi tabanlı bütçelemeden sonuç odaklı 

bütçelemeye geçiş yapmıştır.
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Uygulamada, yargı erki etkin olarak işlemesini sağlayan yeterli seviyede mali kaynaklara, 
personel ve altyapıya ne ölçüde sahiptir?

Yargı erkine tahsis edilen bütçe her yıl düzenli olarak artmaktadır. Bu miktar 2006 yılında toplamda 
785.6 milyon Euro iken, 2012 yılında %274 oranında artarak 2.1 milyar Euro’ya ulaşmış ve daha 
sonra 2013 yılında %55 oranında yükselmeyle 3 milyar Euro’ya yükselmiştir.15 2014 yılı yargı erki 
bütçesi kabaca Türkiye’nin GSMH’nin %0,48’ine denk gelen yaklaşık 3 milyar Euro’dur.16

Türkiye, yargının işlemesi için kişi başına yaklaşık 18 Euro harcamaktadır. 2012 yılında Avrupa 
ülkelerinde mahkemelerin yargı bütçesi içindeki payı %49,2’dir. Türkiye bunu %51,9’luk bir oran 
ile aşarak Avrupa mahkemelerin için yüksek bütçe ortalamasının üstüne geçmiştir.17 Yargı sistemi 
içindeki politikaları belirlemede önemli bir rolü olan Adalet Bakanlığı yargı sistemine tahsis edilen 
bütçeden önemli bir payı almaktadır. Adalet Bakanlığı’nın konsolide bütçe içindeki payı 2000-2014 
yılları arasında önemli derecede artmıştır. Adalet Bakanlığı’nın payı 2000 yılında %0,77; 2007 yılında 
%1,31 ve 2014 yılında %1,72 olarak değişmiştir. Adalet Bakanlığı bütçesinin çoğunluğu personel 
masraflarına ayrılmaktadır. 2013 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımları %18,42’ye ve yatırım 
giderleri %4,79’a karşılık gelmektedir.18 Teknik ekipman ve kütüphaneler modernize edilirken, 
büyük şehirlerde yeni adliye binaları inşa edilmektedir. Akademi hukuk ve adalet alanları ile ilgili 
belgeler, mevzuat, mahkeme kararları ve yayınları içeren bir kütüphaneye sahiptir.19
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Aylıkların nispeten yüksek olduğu kabul edilmektedir. Avrupa standartları ile karşılaştırıldığında 
Türk hakimlerin aylıkları orta derecelidir. 2012 verilerine göre hazırlanan CEPEJ raporuna göre 
birinci derece hakiminin yıllık net ücreti 32.991 Euro’dur. Bu rakam Avrupa Konseyi araştırmasına 
dahil olan 46 ülkenin medyan değeri olan 32.955 Euro ile karşılaştırılabilir bir değerdir.20 Fakat yeni 
atanan hakimlerin maaşları Avrupa Birliği ortalamasının altındadır.

İdari yargıda görev yapanlar dahil hakim ve savcıların toplam sayısı son yıllarda %9 oranında artmış, 
2014 yılında 13.989’a ulaşmıştır ancak bu sayının sadece dörtte biri kadındır.21 100.000 kişiye düşen 
hakim sayısı 2012 yılında 10,7’den 2013 yılında 11,6’ya yükselmiştir. Bu oran 22,7 olan Avrupa 
ortalamasından hala düşüktür.22

Öte yandan, hakimlerin aşırı iş yoğunluğu ve uzun çalışma saatleri yargının etkin işleyişini 
etkilemektedir. “Daha İyi Yargı Erki”23 raporuna göre aşırı iş yükü yargılama sürecinin niteliğinin ve 
etkinliğinin azalmasında temel sorunlardan biridir. Benzer şekilde, bir iç uzman24 yüksek sayıdaki 
davaların ve yetersiz insan kaynaklarının mahkemeler üzerindeki kamuoyu güvenini geriletmekte 
olduğunu belirtmiştir.

Görüşülen uzmanlar yargı içinde eğitim imkanlarının yetersizliğine dikkat çekmiştir. Uzmanlar, 
HSYK’nın eğitim toplantıları düzenlediğini ancak bu etkinliklerin düzenli aralıklarla yapılmadığını, 
hakimlerin aşırı iş yükü nedeniyle çoğunlukla toplantılara katılamadığını,25 yargının herhangi bir 
alanında uzmanlaşma girişiminin olmadığını ve hukuk fakültelerinin eğitim kalitesinin Türkiye yargı 
süreçleri üzerinde bir sorun teşkil ettiğini belirtmiştir.26

6494 Sayılı Kanun,27 yargı eğitiminin hakim ve savcıların hakkı ve görevi olduğunu kabul etmektedir. 
Bu eğitimler HSYK tarafından düzenlenmekte ve denetlenmekte ve esasen Türk Adalet Akademisi 
işbirliği ile icra edilmektedir. Yargı eğitimi maddesi, eğitimlerin hak ve görev olması tabiatının 
gereğiyle uluslararası standartlara uygundur.28 2008 yılı verilerine göre 20.985 Euro olan eğitim ve 
öğretim giderleri 2010 yılında 516.850 Euro’ya yükselmiştir.29

Türk yargı sisteminin bilgi teknolojileri kapasitesi yeterlidir. 2012 yılı CEPEJ raporuna göre Türkiye’nin 
de dahil olduğu bir grup ülke, üst düzeyde bilgisayar otomasyonundan yararlanmaktadır.30 
Türkiye’deki tüm hakim ve savcılara dizüstü bilgisayarlar, İnternet erişimi ve e-posta servisi 
sağlanmaktadır. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Sistemi, merkezi iletişim ağı projesi olarak hızlı, 
güvenilir, sağlıklı çalışan ve doğru yargı sistemini sağlamak için geliştirilen bir e-yargı sistemidir. Bu 
sistem Türkiye’de; mahkemeler, politika belirleyiciler ve diğer yargı organları tarafından kullanılmakta 
ve tüm mahkemeler, savcılıklar, hapishaneler, diğer devlet kuruluşlarını içermektedir. Ulusal düzeyde 
bir intranet olan UYAP sayesinde tüm mahkemeler elektronik şebekeler ile birbirine bağlı hale gelmiş 
ve tüm hukuki kovuşturmalar sistem üzerinden yürütülmektedir. UYAP dosya,  mahkeme kararı ve 
devam eden dava sayısı ve ortalama karar süresi gibi birçok istatistiksel bilgiyi sağlamaktadır.31

Bundan başka, Avrupa Birliği desteğinde yürütülen Adalete Daha İyi Erişim Projesi çerçevesinde 
oturum kayıtlarını görüntülü ve sesli tutmak maksadıyla Sesli ve Görüntülü Kayıt ve Video Konferans 
Sistemi faaliyete geçirilmiştir. Bu sistem halihazırda mahkemelerin bazılarında kullanılmaktadır.32
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Bağımsızlık - Yasa

Yargı yasal olarak ne ölçüde bağımsızdır?

Türkiye’de yargı bağımsızlığı anayasal koruma altındadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. 
maddesi yargı bağımsızlığını her haliyle açık olarak güvence altına almaktadır. Maddeye göre, 
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“Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar” ve “hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye 
ve telkinde bulunamaz.”33 

Aynı maddede bulunan, “Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi’nde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz”34 

ifadesiyle yargı erkinin yasama erkinden bağımsızlığı güvence altına alınmıştır. 

Bunun ötesinde, yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır; 
mahkeme kararları hiçbir suretle değiştiremez veya bunların yerine getirilmesini geciktiremez.35 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve 
Uyuşmazlık Mahkemesi Anayasa’da belirtilen yüksek mahkemelerdir. Yüksek mahkemelerin 
şartlarını düzenleyen anayasa maddelerini değiştirmek oldukça zordur.36

Anayasa’nın 175. maddesine göre Anayasa değişikliği 184 milletvekilinin (550 milletvekilinin üçte 
biri) tarafından teklif edilebilir. Cumhurbaşkanı değişiklikleri bir daha görüşülmek üzere Meclis’e 
geri gönderebilir. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli 
oyuyla mümkündür. TBMM tarafından üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla 
kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği 
takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanır. Doğrudan veya Cumhurbaşkanının 
iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin 
kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoyuna 
sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan 
geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.37

HSYK mahkemelerin ve hakim ve savcıların memuriyetlerinin bağımsızlığı ilkeleri dahilinde hareket 
etmek üzere kurulan bağımsız bir üst kuruldur. Geçmişte ayrı bütçeye ve sekreterlik hizmetlerine 
sahip olmayan, bunların Adalet Bakanlığı tarafından karşılandığı HSYK, 2010 yılı anayasa değişiklikleri 
ile idari ve mali açıdan bağımsız olacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır.  Adalet Bakanı, Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Başkanı’dır ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurul’un doğal üyesidir. 
Dolayısıyla, Adalet Bakanı gündemi belirlemek, Genel Sekreteri atamak ve Kurul tarafından önerilen 
soruşturmalar hakkında son kararı vermek gibi Kurul üzerinde çok geniş yetkilere sahiptir.38

2010 ve 2011 AB ilerleme raporları HSYK yapısı üzerinde anayasa değişikliğinin birtakım olumlu 
yanları olduğunu belirtmiştir.39 2010 raporu “bu anayasa değişiklikleri için hükümetin Avrupa 
Konseyi Venedik Komisyonu’na danıştığını” vurgulamıştır. Ayrıca raporda “Adalet müfettişleri, 
hakim ve savcıların performanslarını değerlendirmekten sorumludurlar, bundan böyle raporlarını 
Adalet Bakanlığı yerine HSYK’ya vereceklerdir, böylece Yüksek Kurul’a çalışmalarını siyasi müdahale 
riski olmadan yürütme esası oluşturmuştur” denilmektedir.40 Ancak bu değişiklikler HSYK içerisinde 
Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının varlığı hakkında bir düzenleme getirmemiş ve 
hem uluslararası otoriteler hem de hakim ve savcılar tarafından eleştirilmiştir.  HSYK’da yapılan 
değişiklikler ile yargı gücünün demokrasinin ve güçler ayrılığının gereklerine aykırı düşecek şekilde 
yürütme ve yasama erklerinin elinde toplandığı iddia edilmiştir.41 Avrupa Yargı Konseyleri Ağı (ENCJ) 
başkanı Miguel Carmona Ruano HSYK’nın şu anki hali ile büyük ölçüde ENCJ ilkelerine uyduğunu 
belirtmiş ama Adalet Bakanlığı’nın Kurulda üye olarak bulunmasını eleştirmiştir. Çünkü Bakanlığın 
Kuruldaki varlığı yürütme erkinin yargı erki tarafında alınan kararları ve tercihleri etkileme risk 
barındırmaktadır.42

Ayrıca 15 Şubat 2014 tarihinde Meclis’ten geçen 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6087 sayılı HSYK kanunu ve 4954 sayılı 
Adalet Akademisi Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.
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Bu değişiklikler 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarından kısa süre sonra sunulmuştur. Bu değişikliklerin 
hazırlanma sürecinde sivil toplumla herhangi bir paydaş istişaresi olmamıştır ve değişiklikler 
yargı erki üzerinde hükümet yetkilerini artırdığı gerekçesi ile eleştirilmiştir.43 İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’nün belirttiği gibi 15 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen yasa Bakanlığa daha geniş yetkiler 
tanımıştır.44

Örneğin, daha önce HSYK ve Adalet Bakanı’na ait olan hakim ve savcıları yurt dışı mesleki eğitimlere 
gönderme yetkisi sadece Bakan’a verilmiş; hakim ve savcıların görev başı eğitimler üzerindeki etkisi 
zayıflatılmış; Adalet Bakanı, Adalet Akademisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın atanmasında tam 
yetkili olmuş; Adalet Bakanı’na daire üyelerini seçme yetkisi verilmiş ve daire başkanlarının daireler 
tarafından önerilen iki aday arasından HSYK Genel Kurulu tarafından seçilmesi kuralı getirilmiştir.45

Değişikliklerin kabulünü müteakip HSYK’nın tüm personeli işten çıkarılmıştır (Genel Sekreter, Genel 
Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, müfettişler, raportör hakimler ve 
idari personel dahil). Yeni personel Adalet Bakanı kontrolünde atanmıştır.46

Bu değişiklikler, hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı olan yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı olarak 
görülmüştür. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’da güvence altına alınan kuvvetler ayrılığına atıfta 
bulunarak, yapılan bu değişikliklerin çoğunu Nisan 2014’te iptal etmiştir.47 

HSYK, hakimlerin mesleğe kabulü, atanması, görev yerlerinin değiştirilmesi, meslekte ilerlemeleri, 
disiplin cezası verilmesi ve görevden uzaklaştırılması işlemlerini yerine getirmeye Anayasa 
tarafından yetkili kılınmıştır; bu geniş yetkiler HSYK’nın bağımsızlığını gerektirmektedir. Ancak 
Anayasa Cumhurbaşkanı’nın ve TBMM’nin HSYK üzerinde doğrudan etkisine izin vermektedir. 
Anayasa’nın 159. maddesine göre Kurul 22 asıl üyeden oluşur.48 HSYK’nın Başkanı Adalet Bakanı’dır 
ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı doğal üyesidir. Başkan dahil 22 kurul üyesinden 7’si doğrudan 
yürütme erki kontrolü altındadır. Geriye kalan kurul üyelerinin (22’de 15) seçim sürecinin hükümet 
müdahalesine açık olduğunu belirtmek gerekir. 

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hakimlerin seçim yöntemlerini tanımlar.49 Adalet 
Akademisi50 ile istişare edilerek Adalet Bakanlığı işe alınacak hakim sayısını açıklar. Adaylar önce 
genel kültür, genel yetenek, idari yargı ve adli yargı konularını içeren yazılı bir sınava girerler. Yazılı 
sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava girebilirler. Mülakat kurulu üyeleri; Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel 
Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği 
iki üyedir. Mülakat kurulu, adayların a) Muhakeme gücünün, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve 
ifade yeteneğinin, c) Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun 
ve liyakatinin, d) Yetenek ve kültürünün, e) Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını 
değerlendirmektedir.51

Sözlü sınav sürecinde ölçülebilir değerlendirme kıstasları yoktur, bu nedenle bu aşama öznel 
değerlendirmeye ve yandaş himayeciliğine oldukça açıktır.52 Bu noktada Viyana Komisyonu fiziksel 
görünümün bir hakim ve savcının atanması için geçerli bir ölçüt sayılmasını eleştirmektedir. Ayrıca 
hangi tür davranış ve tepkilerin bir adayı diskalifiye edeceğinin de netleştirilmesi gerekmektedir.53 

Hakimlik ve savcılık sınavlarının yürütme organı olan Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi 
de değerlendirilmesi gereken bir husustur. Sınavın Adalet Bakanlığı yerine HSYK tarafından 
yapılması yürütmenin etkisi konusundaki endişeleri bir ölçüde azaltabilir. Bununla birlikte bu 
sürecin bağımsızlığı ve şeffaflığının sağlanması için HSYK’nın yapısının da bağımsızlığı ile ilişkili 
olduğu unutulmamalıdır.
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Yazılı sınav ve sözlü sınavdan sonra, başarılı olan adaylar iki yıllık hizmet öncesi eğitime başlar. 
Eğitim sonunda adaylar yazılı bir sınavı geçmek zorundadır. Başarılı adayların atama yerleri, adli 
ve idari yargı teşkilatının ihtiyacı ve aile birliğini korumak amacıyla adayın eş durumu göz önünde 
bulundurularak ad çekme ile yapılır.54

Atamadan sonra, haklarında adli ve disiplin yaptırımı olmayan ve mesleki ahlak kriterlerini karşılayan 
hakimler derecelerine göre her iki yılda bir terfi edilirler. Mesleki bilgileri, yaptıkları işlerin miktarı ve 
mahiyeti, sınavlarda aldıkları puanlar, mesleki eserleri ve yazıları ve meslek içi ve uzmanlık eğitimleri 
gibi bazı koşullar kanunla belirlenmiştir.55 Ancak ahlaki özellikleri, mesleki bilgi ve anlayışları ve 
göreve bağlılıkları gibi nesnel olmayan koşullar da vardır. Bu nedenle yargı erkinde ne atamaların ne 
de görevde yükselmelerin tam olarak şeffaf olmadığı ve nesnel ölçütlere ve liyakate dayanmadığını 
söylemek makul olur.56 Bunun da ötesinde HSYK disiplin konuları ile ilgili makamdır.

Anayasa hakim ve savcılar için hakimlik güvencesi sağlamaktadır. Bu bakımdan, hakimler ve 
savcılar görevden alınamaz, kendileri istemedikçe Anayasa’da gösterilen yaştan önce emekliye 
sevk edilemez.57 Ancak, Hakimler ve Savcılar Kanunu hakimliğin sona erdirilebileceği koşulları 
belirlemiştir. Bunlar yer değiştirme veya derece ilerlemesini durdurma gibi disiplin cezaları ile 
yaptırımların mükerrer işlenmesini içerir. Yine de, işlenen suç, meslek veya makamın onur ve 
saygınlığını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de, Kurul hakimlere meslekten çıkarma cezası 
kararı verir.58

25

Bağımsızlık - Uygulama

Yargı erki, hükümet veya diğer aktörlerden müdahale olmadan ne ölçüde işlemektedir?

Yürütmenin yargı ve özelde ceza yargılaması üzerindeki etkisi, 2015 Dünya Hukukun Üstünlüğü 
Endeksi’nde (The World Rule of Law Index 2015) Türkiye’nin en zayıf olduğu alan olarak göze 
çarpmaktadır. Aralık 2013’teki yolsuzluk iddialarına hükümetin verdiği tepki yargı erkinin bağımsızlığı 
ve HYSK’nın etkinliği açısından bu durumu açıklayan bir örnek olarak değerlendirilebilir.59 Avrupa 
Komisyonu 2014 Türkiye ilerleme raporunda belirtildiği gibi,

“hükümetin yolsuzluk iddialarına verdiği cevap HSYK Kanunu’nda değişiklikler yapmak ve birçok 
savcı, hakim ve polis memurunun görevine son vermek ya da başka görevlere atamak şekilde 
tezahür etmiştir.”60

Aralık 2013 yolsuzluk skandalından sonra hükümet ertesi gün adımlar atarak savcıları değiştirmiş 
veya görevden almıştır61. Soruşturmayla ilgileri olduğu tespit edilen 400 kadar polis, 784 savcı ve 
104 idari hakim ve hakim farklı görevlere atandığı bildirilmiştir.62

Ana muhalefet partisi (CHP) sözcüsü Ali Rıza Öztürk “hiç bir koşul ve başka hiç bir dönemde 
hakim ve savcıların böylesine bir ayrımcı eylemle karşı karşıya kalmadığını” söylemiştir. Görev 
yeri değişiklikleri ile ilgili kararnamenin “hükümetin kendi durumunu destekleyen karar aldığı 
gördüklerini ödüllenirken, iktidar partisi ile uyumlu hareket etmeyen hukukçuları cezalandırmayı 
amaçladığını” söylemiştir.63 

AB Komisyonu Genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle 27 Aralık’ta yargının bağımsızlığına yönelik 
tehditlerle ilgili endişelerini dile getirmiştir.64 Yargının bağımsızlığına yönelik endişeler hükümetin 
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polislerin amirlerine, savcıların da başsavcılara soruşturmalara ilişkin derhal bilgi vermesine ilişkin 
kabul ettiği yönetmelik ile daha görünür hale gelmiştir.27 Aralık 2013’te Danıştay bu yönetmeliği 
Anayasa’ya aykırı bulduğu için yürütmeyi durdurma kararı almıştır.65

Ancak, Şubat 2014’te hükümet 6087 sayılı HSYK kanununda polisin ve yargı erkinin yolsuzluk 
iddialarını ayrımcılık yapmadan, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütme kapasitelerini sınırlandıracak 
değişiklikler yapmak istemiştir.66

Hakim ve savcıların işe alım sürecince mülakat sınavları suiistimal ve kayırmacılığa açıktır. Bu 
kapsamda medyaya yansıyan çeşitli örnekler bulunmaktadır. Yazılı sınavı defalarca kez geçmesine 
rağmen mülakat esnasında elenenler bulunmaktadır ve mülakatta mesleki bilgiden uzak ve alakasız 
konularda soruların sorulduğu yönünde iddialar vardır.67 Yakın zamanda bir Cumhuriyet Savcısı 
da hakim ve savcılık adayları için yapılan yazılı sınavlarda yüksek not alan kişilerin mülakatlardaki 
kayırmacılık sonucunda elendiğini, onların yerine yazılı sınavda düşük not alan kişilerin siyasi 
referans ile işe alındığını iddia etmiş ve bununla ilgili bir liste yayınlamıştır.68

Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin yasal düzenlemelerin uygulamaları çok etkin 
değildir. Hakimlerin görevde yükselmelerini düzenleyen münferit nesnel ölçütler bulunmamaktadır. 
Hakimlerin görevde yükselmelerinde önemli rol oynayan, ahlaki nitelikler hususunda bölümleri 
içeren değerlendirme dosyaları oldukça öznel ve suiistimale açıktır. 

HSYK atamaları bir ödül-ceza yöntemi gibi kullanabilmektedir. Hakim ve savcılar siyasi etkilerle 
kendi rızaları dışında başka yere tayin edilerek davadan el çektirilebilmektedir. Tenzil-i rütbeye karşı 
koruyucu bir düzenlemenin olmaması ve coğrafi teminat eksikliği uygulamada hakim ve savcıların 
baskı altında çalışmasına sebep olmaktadır. Mevzuattaki bu boşluk uygulamada savcılıktan 
hakimliğe, ceza hakimliğinden sulh ceza hakimliğine atamalar yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 
Araştırma kapsamında görüşülen bir uzman bazı durumlarda hakimlerin aynı yıl içerisinde 2-3 farklı 
şehre atandıklarını belirtmiştir.69 Bu uygulamanın yalnızca ilgili hakim ve savcılara yönelik olmadığı, 
aynı zamanda diğer hâkimlere gözdağı vermek amacına da hizmet ettiği unutulmamalıdır.

YÖNETİŞİM

50

Şeffaflık - Yasa

Kamunun yargının faaliyetleri ve karar verme süreci ile ilgili bilgileri edinmesini sağlayacak 
hükümler ne ölçüde vardır? 

Türkiye’de hakimlerin mal bildiriminde bulunmaları için özel bir hüküm yoktur. Ancak hakimler 
de diğer tüm kamu memurları gibi her beş yılda bir mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu 
bildirimler kamuya açık değildir ve resmi bir soruşturma olmadığı sürece kontrol edilmemektedir.70

Anayasa’ya göre tüm mahkeme duruşmaları kamuya açık olmalıdır. Duruşmaların bir kısmının veya 
tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli 
kıldığı hallerde karar verilebilir.71

Her duruşmanın tutanağı tutulur, mahkeme başkanı ve zabıt katibi tarafından imzalanır. Bu tutanak, 
oturumlara katılan sanığın, müdafinin, bilirkişinin adı ve soyadını, duruşmanın seyri hakkında 
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bilgileri, sanık, tanık ve bilirkişi açıklamalarını, okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve 
yazıları, mahkemeye yapılan istekleri ve hüküm dahil yargı sürecindeki tüm gerekli bilgileri sağlar.72 
Ancak bu tutanak sadece dava ile doğrudan ilgili kişilerce alınabilir ve kamuya açık değildir.73

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu işbirliği ile her yıl adalet 
istatistiklerini yayımlar. Adalet istatistikleri Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık 
Mahkemeleri, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı Adli 
Müşavirliği, Yüksek Hakem Kurulu, Türkiye Noterler Birliği, Adli Tıp Kurumu ve partilerin mülkleri 
üzerinde verilen kararların bilgilerini içerir.74 Adalet istatistikleri yıllığı Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü İnternet sitesinde mevcuttur. 

Adalet Bakanlığı, tüm mahkemeler, savcılıklar ve icra daireleri ile birlikte Adalet Bakanlığı merkez 
teşkilatını kapsayan bir elektronik ağ kuran Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ni (UYAP) hazırlamıştır. 
Günümüzde her yargı işlemi ulusal bir intranet olan UYAP kanalıyla yapılmaktadır, avukatlar 
ofislerinden UYAP’ı kullanarak bir dava açabilirler ve vatandaşlar, yalnız kendi davaları olmak 
şartıyla, davaları çevrimiçi olarak takip edebilir. Kanunların ve düzenlemelerin dahil edilmesiyle 
UYAP bir bilgi bankası olarak da işlemektedir.75

HSYK görevlerini ve çalışmalarını 2010 yılı değişikliklerinden önceki durumla mukayeseli olarak 
açıklayan İngilizce ve Türkçe dillerinde kapsamlı bir broşür yayımlamıştır.76 2011 yılında genel 
faaliyetlerini içeren kapsamlı bir raporun yanında, uygulaması Genel Kurul tarafından denetlenen 
5 yıllık (2012-2016) stratejik planını onaylamış ve yayımlamıştır.77 Bunlar kamuoyu güveni tesis 
etmek ve sürdürmek için önemli adımlardır.78 Ayrıca, HSYK’nın disiplin işlem kararları Kurul’un 
İnternet sayfasında, ilgilinin adı açıklanmadan yayımlanmaktadır.79

50

Şeffaflık - Uygulama

Uygulamada, yargı ve faaliyetleri hakkında bilgilere ne ölçüde kamu erişimi vardır? 

Adalet Bakanlığı İnternet sayfaları aracılığıyla yıllık raporlarını yayımlamaktadır. Bu raporlar 
Bakanlığın bütçe bilgilerini ve temel harcama kalemlerini kapsamaktadır. Tüm mahkemelerin 
bütçesi yıllık raporun bütçe tablosunda tek satır olarak birleştirilmiştir. Bu nedenle raporlar 
mahkemelerin mali ayrıntıları hakkında bilgiler vermemektedir. Öte yandan, yıllık rapor Bakanlığın 
faaliyetleri ve yönetişimi üzerinde oldukça bilgilendiricidir. 

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İnternet sayfaları 
aracılığıyla mali raporlarını yayımlamaktadır. Bu raporlar konsolide bütçe ve ayrıntılı harcama 
kalemlerini içermektedir. Örneğin personel giderleri, sosyal sigorta giderleri, mal ve hizmet alımları 
ve tüm mahkemelerin ve HSYK’nın sermaye transferleri bulunabilir. Her raporda, bu kuruluşlar 
gelecek dönem için tahmini bütçesini vermektedir. Yargıtay bazı kararlarını aylık olarak “Yargıtay 
Kararları Dergisi” ile yayımlamaktadır. Yayımlama için kararların seçim süreci açık değildir. 
Bu derginin içeriğine Yargıtay İnternet sitesinden erişilebilir. Ancak İnternet sitesinde en son 
erişilebilir dergi Aralık 2012 tarihinde yayımlanmıştır.80 Benzer şekilde, Danıştay seçilmiş kararlarını 
içeren periyodik Türk Danıştay Dergisi’ni çıkarmaktadır.81 Anayasa Mahkemesi’nin tüm kararları 
hem resmi gazetede hem de mahkemenin internet sitesinden erişilebilen Kararlar Dergisinde 
yayımlanmaktadır.82
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Her duruşmada tutanak tutulmak zorundadır. Avukatlar dahil hiç kimse bu tutanaklara ulaşamaz. 
Bu önlemin kişisel bilgilerin gizliliği nedeniyle olduğu savunulmaktadır.83

Soruşturma süreci hakkında basına bilgi vermek HSYK tarafından savcılara verilmiş bir görevdir. 
Soruşturma sürecinin tamamlanmasından sonra başlayan yargı süreci hakkında basını bilgilendirme, 
yine basın sözcüsü sıfatıyla savcılar tarafından yerine getirilir. Devam eden davalarla ilgili olarak, 
hakimlerin basını bilgilendirmesini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır.84 Bazı durumlarda 
yürütmenin basına bilgi verilmesini sınırlandırması şeffaflık prensiplerinin uygulanmasının önünde 
bir engel oluşturmaktadır. Bu yetkinin bazı önemli siyasi davalarda avukatların dahi soruşturma 
dosyalarına erişiminin sınırlandırılmasına kadar genişletildiği görülmektedir.

HSYK’nın disiplin kararları sadece ilgili personel ile paylaşılır ve kamu incelemesine açık değildir. 
Yıllık olarak açılan davaların sayısı ve bu davaların mahkemeleri Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü’nce Adalet İstatistikleri yıllığıyla yayımlanır. HSYK tarafından yayımlanan istatistiklere 
göre, 2012 yılında 12 hakim meslekten ihraç edilmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında bu sayı 6 ve 2’dir. 
Yıllık yolsuzluk davaları ile ilgili herhangi özel bir bilgi sağlamıyor olsa da hala yargı erki hakkında 
kapsamlı bir kaynaktır.85

Yargı faaliyetleri konusunda bilgiye erişimin yanında halkın yargıya erişimi de değerlendirilmesi 
gereken bir husustur. Adil yargılanma ilkesinin sağlanması için yargı yoluna başvurmanın maliyeti 
yüksek olmamalıdır. Ancak harç masrafları bu açıdan bir engel oluşturmaktadır. Örneğin, 
2015 yılı itibariyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmak için 226 TL harç ödenmesi 
gerekmektedir.86

Yargılamanın şeffaflığı konusunda bir diğer sorun alanı ise davaların farklı illere taşınmasıdır. 
Özellikle kolluk güçlerinin sanık olarak bulunduğu davalarda “güvenlik gerekçesiyle” davalar farklı 
illere taşınarak görülmektedir. Cezasızlığın hâlihazırda oldukça yaygın olduğu insan hakları ihlalleri 
ve kolluk güçlerinin orantısız güç kullanmasına ilişkin davaların farklı illerde görülmesi yargının 
şeffaflığı konusunda şüphe uyandırmaktadır.
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Hesap Verebilirlik - Yasa

Yargı erkinin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin rapor ve hesap vermesini sağlayacak hükümler 
ne ölçüde mevcuttur?

Anayasa’ya göre, “tüm mahkemelerin kararları gerekçeli olarak yazılır”.87 Gerekçesiz veya uygun 
gerekçesi olmayan kararların Yargıtay ve Danıştay tarafından bozulması gerekir. Anayasa’nın bu 
maddesi yargı erkinin hesap verebilirliği için hayati öneme sahiptir. 

Kanun hakimlere kişisel suçları için dokunulmazlık vermemektedir. Yargı görevlerini yaparken 
işledikleri suçlarla ilgili olarak hakimlere disiplin işlemleri başlatılabilir.

2011 yılında onaylanan 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre, kişiler hakimlerin yargısal 
işlemlerinden dolayı zarar görmeleri halinde devleti dava edebileceklerdir. Yurttaşlar hakimi 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na da (HSYK) şikayet edebilirler. HSYK disiplin işlemlerine karar 
vermekten, hakimlere uzaklaştırma ve meslekten çıkarmaktan sorumlu makamdır. Hakimler ve 
Savcılar Kanunu’ndaki disiplin hükümleri hakimlerin sakınmaları gereken davranış ve işlemleri 
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açıklamaktadır. Hâkim ve savcılara; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin 
tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uyarma, aylıktan kesme, 
kınama, kademe ilerlemesini durdurma, derece yükselmesini durdurma, yer değiştirme, meslekten 
çıkarma gibi yazılı disiplin cezalarından biri verilir.88

Örneğin, meslekten çıkarma meslektaşlarına kötü muamelede bulunmak, güvenilirlik ve tarafsızlığı 
zedeleyen davranışlarda bulunmak, mal bildiriminde bulunmamak, mesleğin gerekleriyle 
bağdaşmayan kazanç getirici faaliyetlerle uğraşmak, hediyeler ve rüşvet almak hususlarında 
uygulanmaktadır. Bu çerçevede bir hakim hakkında yolsuzluk, kayırmacılık ve adam kayırmacılık 
şüphesi oluşması halinde görev yeri değişikliği ile cezalandırılır.89 Hakim ve savcıların yalnızca 
meslekten men cezalarına itiraz edebilmeleri ve yer değiştirme gibi tüm diğer cezalar için itiraz 
yollarının kapalı olması ceza mekanizmasının suiistimale açık olduğunu göstermektedir.

Anayasa hakimlere disiplin ve meslekten çıkarma cezaları uygulamalarında HSYK’yı yetkili kılmıştır. 
Resmi bir şikayet/disiplin prosedürü vardır. Bir hakim hakkında yapılan şikayet üzerine bir 
soruşturma başlatmak için, HSYK’nın ilgili bölümü bir teklif hazırlamalı ve bu teklif HSYK başkanı 
tarafından onaylanmalıdır. Soruşturma bir müfettiş tarafından veya suçlanan hakimden daha kıdemli 
bir hakim tarafından yürütülür.90 Soruşturma sürecinde hakimler en fazla üç ay süreyle görevden 
uzaklaştırılabilir veya başka bir yargısal bölgeye atanabilir.91 Yukarıda bağımsızlık bölümünde 
incelendiği gibi, HSYK’nın bağımsızlığı kuşkuludur.92 Yine de, 2010 yılında kabul edilen anayasal 
değişiklikler ile birlikte hakimler ve savcılar Kurul kararlarını temyiz edebilir hale gelmişlerdir.93

Hakimlere karşı yapılan şikayetler için kabul edilen bir ölçüt vardır. Vatandaşın şikayetleri ve 
ihbarları isimsiz ise işleme alınmamaktadır. Ancak isimsiz şikayetler somut kanıtlara dayanıyorsa 
soruşturmaya devam edilebilir.94
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Hesap Verebilirlik - Uygulama

Uygulamada, yargı mensupları eylemlerinden dolayı ne ölçüde rapor ve hesap vermekte-
dir?

Yüksek Kurul’dan bir iç uzman yargı kararlarının hemen hemen tümünün gerekçe içerdiğini 
bildirmiştir ve kararların dili yeterince açıktır.95 Öte yandan, bu gerekçelerin içeriği tatmin edici 
değildir ve çoğu iddiaların tekrarıdır.96 İstisnalar dışında Türkiye’de mahkeme kararlarının 
gerekçeleri yeterli derecede açıklayıcı ve ayrıntılı değildir.

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, HSYK’nın bir birimi olarak teşkil edilen Teftiş Kurulu hakim 
ve savcılar ile ilgili soruşturmaları yürütmekle sorumludur. Ancak soruşturma başlatabilmek için 
Adalet Bakanlığı’nın onayına gerek vardır; zira 2010 referandumundan sonra Adalet Bakanı HSYK 
başkanıdır ve soruşturmanın başlatılması için HSYK’dan alınacak onay Bakan’ın onayı demektir. 
Bu onay yöntemi şikayet mekanizmasının işlevselliği karşısında başlıca engeldir. Bu nedenle 
şikayetlerin sayısı yüksek olmasına rağmen, disiplin soruşturması ile sonuçlanan şikayetlerin 
yüzdesi düşük kalmaktadır.

2013 yılında hakim ve savcılar hakkında yapılan şikayet sayısı 9.375 adettir. Bunların arasında 5.981 
(%64) adedi işleme alınmamış, 1.461 (%16) adedinde soruşturmaya gerek olmadığı öngörülmüştür. 
Hakim ve savcılar hakkında başlatılan soruşturma toplam miktarı 345’tür (%4).97 Bu verilerden, yasal 
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düzenlemeler yürürlükte olmasına rağmen, hakimler ve savcıları koruyan bir kurumsal kültürün 
olduğu çıkarılabilir.98

Bu durum HSYK’nın şikayetlerin soruşturulması ve yaptırım uygulaması hususlarındaki etkinliğini 
önlemektedir. Kabul edilen şikayetlerin sayısı ve yargı sisteminin işleyişi hakkındaki şikayetler 
soncunda ödenen tazminat miktarlarına ait bilgiler mevcut değildir. Fakat HSYK’nın Üçüncü 
Dairesi’nin iş yükünün büyük çoğunluğunu hakim ve savcılar aleyhine vatandaşlardan gelen yüksek 
miktardaki şikayetlerden oluşmaktadır.99

Bir uzmana100 göre, şikayetçiler korunmaktadır. Şikayetlerin toplam miktarı da benzer bir yolla 
yorumlanabilir. Soruşturma sürecinin etkinliği tartışmalı olmasına rağmen şikayetlerin yapılmasına 
karşı ciddi bir tehdit bulunmamaktadır.
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Dürüstlük Mekanizmaları - Yasa

Yargı erki üyelerinin dürüstlüğünü sağlayan mekanizmalar ne ölçüde mevcuttur? 

Türkiye’de yargı erki üyelerine uygulanan etik davranış ilkeleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 
kanuna101 göre hakimler hediye ve rüşvet almak, meslektaşlarına kötü muamelede bulunmak, 
yargının güvenilirliğini zedeleyen davranışlarda bulunmaktan kaçınmalıdır. BM Bangalor Yargı Etiği 
İlkeleri de HSYK tarafından 2006 yılında kabul edilmiştir102 ve Adalet Akademisi Bangalor İlkeleri’ni 
hakimlerin başlangıç ve görev içi eğitim konularına dahil etmiştir.

Yargı erki içinde çıkar çatışmalarını düzenleyen herhangi temel kanun yoktur. Ancak birkaç kanun 
ve düzenleme yargıda çıkar çatışmalarını içermektedir. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na103 göre hakimlerin mal bildiriminde bulunmaları gerekmektedir. 
Bu doğrultuda, hakimlerin mal bildirim formunu doldurup ilgili bakanlığa göndermesi gerekmektedir. 
Mal bildirimi formu, eş ve çocuklara ait olanlar dahil hakimlerin taşınır ve taşınmaz malları, alacak 
ve borç ilişkilerini kapsamaktadır.

Hakimlerin göreve başlamaları ve ayrılmalarını müteakip bir ay içinde mal bildiriminde bulunması 
gerekmektedir. Mal bildirimlerinin her beş yılın başlangıcında ve on yıllık dönemin ortasında 
güncellemeleri yapılmaktadır. Ayrıca malvarlığında önemli bir değişiklik olduğunda da güncelleme 
yapılması gerekmektedir. Hakimlerin mal bildirimleri herhangi bir suça ait soruşturma olmadığı 
sürece gizli dosyalarında muhafaza edilmektedir. Kanun mal ve gelir bildirimi bulunmayanlar için 
hapis cezası öngörülmektedir.104

Kanun yargı mensuplarının hediye almalarını açıkça yasaklamıştır. Doğrudan doğruya veya aracı 
eliyle hediye isteyen ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi 
kabul eden veya mahkemede işi olanlardan borç isteyen veya alan hakime yer değiştirme cezası 
uygulanır.105 Bir tarafa hakimin tarafsız olmadığı kanısı oluştuğunda etkin bir hakimi reddetme 
resmi prosedürü de mevcuttur.

Hakimler için görev sonrası kısıtlamalar da vardır. 2531 sayılı Kanuna göre, “Görevlerinden hangi 
sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları 
daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, 
kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı 
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olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar”. 106

Bu yasaklama istifa veya emekli oldukları tarihten itibaren ilk üç yıl için geçerlidir. Kanuna göre, bu 
kanunu ihlal edenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası verilir.”107

25

Dürüstlük Mekanizmaları - Uygulama

Uygulamada, yargı mensuplarının dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır?

Araştırmalar yargı sistemine duyulan kamuoyu güveninin düşük olduğunu göstermiştir. Küresel 
Yolsuzluk Barometresi 2013 yılı raporuna göre, ankete katılanların yüzde 13’ü yargıya rüşvet 
verdiğini, yüzde 43’ü ise hakimlerin yolsuzluk/aşırı derecede yolsuzluk yaptıkları kanısında olduklarını 
belirtmiştir.108 2015 yılında Uluslararası Şeffaflık Derneği, 2000 kişi ile ülke çapında yolsuzluk algısı 
konusunda bir anket yapmıştır. Yargı erki %28 ile en fazla yolsuzluk yapılan kurumlardan biri olarak 
görülmüştür. Bu ankette belediyeler %50 oranla en fazla yolsuzluk yapılan, ordu ise %21 oranla 
en az yolsuzluk yapılan olarak belirlenmiştir. Yargı erkinin sıralaması 13 kurum arasında 7.’dir. 
Soruşturma geçiren ve HSYK tarafından cezalandırılan hakim sayısı hakkında yegane istatistiki bilgi 
HSYK İnternet sitesinde bulunmaktadır ve bu istatistikler soruşturma konusu hakkında ayrıntıları 
içermemektedir.109

2012 yılında avukatların hakim ve savcı olabilmeleri için yapılan sınavın sorularının sızdırılması 
nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavı iptal etmiştir. Bu durum dört evli 
çiftin benzer puanlar alması sonucu ortaya çıkmıştır.110 İdare Mahkemesi bu kararı işleme konulacağı 
zaman önlemiştir. Haziran 2015’te sınavın iptal edilmesi kararı üzerine Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır ve göreve kabul edilen 37 hakim ve savcı kendilerinin hakim 
ve savcı olarak atanmalarını sağlayan sınavın iptal kararı ile cezalandırılmıştır.111 Ayrıca sınava giren 
bazı avukatların siyasi parti üyesi oldukları ortaya çıkmıştır. Bu avukatlar daha önce avukat olarak 
görev yaptıkları bölgelere hemen hakim olarak atanmışlardır. Herhangi büyük bir şehre atanmadan 
önce beş farklı bölgede çalışma gerekliliği göz önüne alındığında bu atamaların uygunsuz olduğuna 
dair şüpheler ortaya çıkmıştır.112

Hakimler mal bildirimlerini elektronik ortamda UYAP kanalıyla yapmaktadır. Bu nedenle mal 
bildiriminde bulunmayan hakimler kolayca tespit edilebilir. Ayrıca kanun mal ve gelir bildirimi 
bulunmayanlar için hapis cezası öngörmektedir.113 Uluslararası Şeffaflık Derneği ile görüşme yapan 
yüksek mahkeme hakimlerinden biri tüm hakimlerin mal bildiriminde bulunduklarını ve bunların 
dikkatle incelendiğini söylemiştir.114 Hakimlerin görev sonrası sınırlamalarının da uygulamada etkin 
olduğunu eklemiştir. Öte yandan aynı hakim, bazı hakimlerin dava esnasında uyuyakaldıklarını 
(Gezi Parkı olayları sorasında ölen protestoculara ilişkin çok önemli davalarda olduğu gibi)115 ve 
bu mahkemelerden bazılarının ülke çapındaki basın tarafından paylaşıldığını söylemiştir ve bu 
durumların yargıda en önemli etik ihlallerinden biri olduğunu eklemiştir. Bunlar sonrasında HSYK 
dava sırasında uyuyan hakim hakkında soruşturma açılmasına izin vermemiştir.116

Yargı mensupları için bazı görev sonrası kısıtlamaları vardır. Bu kısıtlamalar istifa ve emeklilik 
tarihinden sonraki ilk 3 yıl için geçerlidir. Ancak devlet memurları için görev sonrası kısıtlamalar 
etkin olarak uygulanmamaktadır.117
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Yürütmenin Denetimi

Yargı erki, yürütme erkinin etkin denetimini ne ölçüde sağlamaktadır?

Anayasa’ya göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Ancak 125. madde 

yargı erkinin yürütme erkinin faaliyetlerini denetlenmesine ciddi sınırlamaları tanımlamaktadır. 

Bunların birincisi:

“Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimi 

dışındadır.”

2010 yılı referandumundan sonra aşağıdaki bölüm Anayasa’ya eklenmiştir;

“Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir 

surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 

esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir 

yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.”118

Kanunda tanımlanan bu istisna ve kısıtlamalar ile yargı erkinin yürütme faaliyetleri üzerinde etkinliği 

ve caydırıcılığı ciddi bir kaygı konusu olmuştur. 

Bağımsızlık bölümünde bahsedildiği gibi, hükümetinin 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu Kanunu’nda yaptığı değişikliklerden sonra yürütme erkinin yargı üzerindeki tahakkümü 

temel bir sorun haline gelmiştir. Yargı bağımsızlığının temel taşı konumundaki HSYK, yargı üzerindeki 

tahakküm mücadelesinin merkezine oturmuştur; bu şekliyle başkan vekili dahi HSYK kanununda 

değişiklikler içeren 6524 sayılı kanunun “Anayasa’ya aykırı” olduğunu belirterek kınamıştır.119 

Şubat 2014’te Meclisten geçen yasal değişiklikler ile birlikte yargı erkinin yürütmenin faaliyetlerini 

denetlemesi için yeterli düzeyde bağımsız olmadığı belirginleşmiştir.120

Yürütmenin yargının bağımsızlığına olumsuz etkilerine önemli bir örnek özelleştirmedir. SEKA 

Balıkesir, Eti Alüminyum, Kuşadası Limanı, Çeşme Limanı ve TÜPRAŞ’ın bir bölümü gibi büyük çaplı 

özelleştirme mahkeme tarafından iptal edilmiştir.121 Ancak bu kararlar uygulanmamıştır. Konu 

üzerinde yapılan tartışmalar sonrası, Bakanlar Kurulu mahkemenin iptal kararlarının sadece devir 

teslim tarihi üzerinden 5 yılı geçmeyen özelleştirmeler üzerinde uygulanabileceği kararını almıştır. 

Daha sonra Danıştay, bu Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal etmiştir. Bunun üzerine iptal kararlarının 

üstesinden gelmek için hükümet yeni bir kanun kabul etmiş fakat Anayasa Mahkemesi kanunu iptal 

etmiştir. Sonuç olarak bu büyük çaplı özelleştirmeler kağıt üzerinde yargı tarafından iptal edilmiştir 

ancak bunların hepsi uygulamada hala özel şirketler tarafından çalıştırılmaktadır.122

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ruhsatsız olduğuna dair iddialar dikkat çekicidir. 2014 yılında inşaatı 

sürdürülürken Ankara İdare Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı sarayının inşaatının durdurulması 

ve yıkılması kararı vermiş olmasına karşın bu bina büyük bir törenle açılmış ve Cumhurbaşkanı 

tarafından kullanılmaktadır.123
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25

Yolsuzluk Kovuşturması

Yargı erki kovuşturmalar ve diğer faaliyetler yoluyla yolsuzlukla mücadeleye ne ölçüde 
adanmıştır? 

2015 yılında Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yolsuzluk algısı üzerinde ülke çapında yapılan 
ankete göre yargı erki yüzde 28 bilgi verici oranıyla en çok yolsuzluk yapılan kurumlardan biri olarak 
algılanmıştır.124 Uluslararası Şeffaflık Derneği başkanı 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk skandalı sonrası 
etkisiz soruşturma sürecinin Türkiye’deki yargıya duyulan güvenin azalmasının arkasındaki temel 
nedenlerden biri olduğunu belirtmiştir. 125

17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları sonrasında, yolsuzluk yaptığı iddia edilen bakanlar 
ve onların aile üyelerine soruşturma başlatan dört savcı görevi kötüye kullanma ve bir hakim de 
görevde ihmal iddiası ile görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Savcılardan Zekeriya Öz’ün Ergenekon 
davası savcısı olduğu dönemde de taraflı soruşturma yürütmek, görevi kötüye kullanmak ve savcılık 
göreviyle bağdaşmayan uygulamalarda bulunmak suçlamaları ile karşılaştığı ancak bu dönemde 
Adalet Bakanlığı’nın savcıların soruşturulması için izin vermediği unutulmamalıdır. Olaydan olumsuz 
şekilde ilk etkilenenlerden biri soruşturmanın başlamasından birkaç gün sonra görevden alınan 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’tır. Takip eden ayda 19 diğer Cumhuriyet Savcısı ve 
hakim ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı başka yerlere atanmıştır.126

16 Aralık 2014’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre yolsuzlukla 
ilgili 53 kişinin gözaltı kararı düşürülmüş, suçlanan kişilerden hiç biri cezalandırılmamış ve dava 
kapanmıştır127. Bu sonucun ötesinde, hakim ve görevden alınan savcılar görevi kötüye kullanma 
ve ihmal iddiaları ile yargılanmışlardır.128 12 Mayıs 2015’te HYSK aldığı nihai karar ile savcılar Kara, 
Akkaş, Yüzgeç ve Öz ile hakim Karaçöl ‘ü görevlerinden almıştır.

Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği ile görüşen bir yüksek mahkeme hakimi büyük yolsuzluk 
davalarına karışanlara karşı dava açmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtmiştir.129 Bu 
bağlamda 17-25 Aralık yolsuzluk skandalının yargı süreci yargıya olan kamuoyu güvenini ciddi 
şekilde zedelemiştir.

Diğer önemli yolsuzluk davalarından biri de Deniz Feneri davasıdır. Nisan 2007’de, dolandırıcılık 
iddiaları üzerine Alman polisi bir Türk yardım derneğinin Almanya’daki kolu olan Deniz Feneri e.V.’ye 
karşı bir operasyon başlatmıştır.130 Alman hakim yardım derneğinin fonları amacı dışında kullandığını 
iddia etmiştir. Toplam bağış bütçesi 41 milyon Euro’dur. Davalar 200 dosyayı içermektedir ve 
Türkiye, Endonezya, İran, Irak, Pakistan, Azerbaycan ve Mali’yi içeren bir uluslararası kapsamdadır.

Türkiye’de ise bu dava hakkında savcılar, dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamasıyla 
kovuşturma başlatmıştır. Dava kapsamında başlangıçta 9 kişi tutuklanırken 6 kişi daha sonra serbest 
bırakılmıştır.131 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmasına benzer bir şekilde soruşturma sürecinde 
davaya atanan tüm savcılar görevden alınmıştır. Savcılar yargılama boyunca usule aykırı hareket 
ettikleri ve belgelerde sahtecilik yaptıkları iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca görevden 
alınmışlar, ancak daha sonra Yargıtay’ca aklanmışlardır.132 Deniz Feneri davası yargılama sürecinin 
başsavcı vekili Vedat Ali Tektaş suç örgütü ve dolandırıcılık iddialarının yasal temellerinin olmadığı 
kararını vermiştir.133 Akabinde mahkeme davalıların serbest bırakılmasına karar vermiştir. Başsavcı 
vekili Tektaş 2015 Ocak ayında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’na başkan olarak atanmıştır.
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Bu davalar yargının yolsuzluğun cezalandırılması konusundaki sınırlarını göstermektedir. Türkiye 
Uluslararası Şeffaflık Derneği ile görüşen bir hakim Türkiye’de büyük yolsuzluk davalarının esaslı 
biçimde yargılanamayacağını söylemiştir.134 Hükümet, bürokrasi ve bağımlı yargı bu tür davalarda 
yargılamayı engellemektedir. Yolsuzluk davalarında soruşturmaların iddiaların ve mahkumiyetlerin 
geçmiş kaydı bulunmamaktadır. Yolsuzluk davaları ile ilgili halka açık bilgi de yoktur. Ayrıca Türkiye 
yolsuzluk üzerinde uzmanlaşmış mahkemeye de sahip değildir, yolsuzluk suçları konusunda 
mütemir yetki verilmiş bir mahkeme de bulunmamaktadır. Yargının yolsuzlukla mücadele alanında 
güçlendirilmesi için birden çok ilden sorumlu olmak üzere belirli mahkemelere müstemir yetki 
verilmesi değerlendirebilir.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejik Planı (2010-2014) 2010 yılında yürürlüğe girmiştir ancak 
eylem planı olarak uygulamada yetersiz kalmıştır. Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK)135 stratejinin 
devlet kuruluşları ve sivil toplumla birlikte geliştirildiğini belirtmiştir. Planın hazırlanmasında 
Adalet Bakanlığı ve savcılıklarla da toplantılar yapılmıştır. Şeffaflık bakımından görünürde bu ümit 
verici adımların atılmasına rağmen, teklif Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sert biçimde 
eleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı özellikle yaklaşan seçim öncesi böyle bir adımın zamanlamasının ve 
özellikle siyasi parti il ve ilçe başkanlarının mal bildirimlerinin kamuya açılmasının doğru olmadığını 
belirtmiştir.136 Cumhurbaşkanı’nın muhalefeti ile o dönemde Başbakan Davutoğlu tarafından 
karşı çıkılmasına karşın137, planın Meclis’e sunumu Haziran 2015 seçimleri sonrasına ertelenmiş, 
dolayısıyla planın uygulanması da ertelenmiştir.138 Bazı itirazlar ile revize edilen planın Meclis’e 
taşınması seçimler sonrasına ertelenmiştir.

Türkiye 2005 yılında kamuda yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele ilerlemelerini iki safhada izleyen 
OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’nun değerlendirme sürecinin parçası olmuştur. 2007 
yılında OECD, yolsuzluk ve yabancı kamu görevlilerine rüşvetle mücadele için özel yasal ve politika 
önlemleri tanımlamıştır. Haziran 2009’da yapılan ikinci incelemede kamu ihaleleri başta olmak 
üzere yolsuzluk konusunda önemli sorunlar saptanmıştır. OECD’nin tavsiyelerini yerine getirecek 
yasal önlemleri hazırlamak için Adalet Bakanlığı bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 
OECD 2013 raporu Türkiye’de yolsuzlukla mücadele uygulamalarının düşük düzeyde olmasını 
eleştirirken, sınır ötesi rüşvetle mücadele mevzuatını iyileştirme çabalarını olumlu bulmuştur.139
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4
SAVCILIK

ÖZET
Savcılara ilişkin konuları Hakimler ve Savcılar Kanunu düzenlemektedir. Bu kanunun yasal yönü 
yargı erki bölümünde incelendiği için bu bölümde göstergelerin yalnızca uygulamayla ilgili yanları 
incelenmiştir.1 

Savcılıklar yeterli düzeyde mali kaynaklara sahiptir. Ancak, iyi eğitimli çalışanlar ve mesleki bilginin 
geliştirilmesi imkanlarının eksikliği, soruşturma ve kovuşturma sürecinin niteliğini düşürmektedir. 
Savcıların bağımsızlığı Türkiye’de yolsuzlukla mücadele açısından en sorunlu konulardan birisidir 
ve bu sorunlar Deniz Feneri ve Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının da gösterdiği gibi savcıların 
yolsuzluk kovuşturması gücüne ve yetkisine ciddi anlamda zarar vermektedir. Savcılıkların şeffaflı-
ğının ve hesap verebilirliğinin tatmin edici bir düzeyde olmaması sorunun önemli bir boyutudur.

Yandaki tabloda savcılıkların kapasitesi, yönetişimi ve yolsuzlukla mücadele içindeki rolü bakımın-
dan yapılan değerlendirmeler sonucunda ulaşılmış gösterge puanları verilmektedir. Bu bölümün 
devamında, her gösterge için nitel değerlendirmeler de yapılmıştır.
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YAPI
5235 sayılı Mahkemelerin Kuruluş Kanunu2 her ilde bir savcılık kurulmasına ilişkin sınırları belirler. 
Her ilin hâlihazırda kurulmuş bir adliyesi olduğu göz önünde bulundurulursa; il adliyesi bünyesinde 
bir savcılık oluşturulması mümkündür. Her savcılıkta aynı ofise bağlı diğer savcıların faaliyetlerini 
denetlemek üzere bir başsavcı bulunması gerekmektedir. Tek bir başsavcı bulundurulması zorunlu-
luğuna karşın, savcılıklar Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından 
uygun görülen sayıda başsavcı yardımcısı bulundurabilirler.3

5235 sayılı Mahkemelerin Kuruluş Kanunu’na göre, başsavcıların görevleri, başsavcılığı temsil et-
mek, iş bölümünü yapmak ve birimlerin verimli ve uyumlu biçimde çalışmasını sağlamak, gerekti-
ğinde adli göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak ve 
son olarak da kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır. Savcıların görevleri ise kanun yollarına 
başvurmak, adli göreve ilişkin işlemleri yapmak, duruşmalara katılmak, başsavcı tarafından verilen 
adli ve idari görevleri yerine getirmek ve gerektiğinde başsavcıya vekalet etmek ve aynı zamanda 
kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır. Savcılar, bulundukları il merkezi veya ilçenin idari sı-
nırları ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları içerisinde yetkilidirler. 

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

100

Kaynaklar - Yasa

Yargı Erki bölümüne bakınız.

50

Kaynaklar - Uygulama

Uygulamada, savcılar etkin bir biçimde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli düzeyde mali 
kaynaklara, çalışanlara ve altyapıya sahip midir? 

GSMH’den Adalet Bakanlığı’na ayrılan bütçe yıllar içinde artış göstermiştir ki bu durum maaşlardaki ar-
tışları da bir dereceye kadar açıklamaktadır.4 Ancak savcılara ayrılan bütçenin oranı bilinmemektedir. 

Türkiye’de bir Cumhuriyet savcısının aldığı maaş bir hakimin aldığı maaşla aynıdır. Kamu görevlile-
rinin aldıkları maaşlarla karşılaştırıldığında, hukuk alanındaki kamu görevlileri daha yüksek maaşlar 
almaktadır.5 Ancak, savcıların aldıkları maaşlar özel sektörde çalışanların aldıkları miktarların olduk-
ça altında kaldığı için yine de tatmin edici değildir.6

Bir Cumhuriyet savcısı tarafından ifade edildiği üzere, savcılar için yeterli bir güvence bulunmamak-
tadır. Çalıştıkları birimler sık sık değiştirildiği için genellikle belli bir alanda uzmanlaşma şansı bu-
lamamaktadırlar.7 Dolayısıyla, insan kaynakları yönetimi bünyesinde bir istikrar olmasına rağmen, 
savcıların bağlı oldukları birimde kalmalarının bir güvencesi olmadığı görülmektedir.8
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Buna ek olarak, savcılar sıklıkla çalışma ortamlarına ilişkin sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Yargıçlar 
ve Savcılar Birliği (YARSAV) tarafından hazırlanan bir rapora göre, savcıların çalışma ortamları, gü-
venlikle ve bağımsızlıkla ilgili sorunlar arttıkça kötüleşmektedir9. Rapor adil yargılamalar için gere-
ken zaman ve ortamın sağlanamadığını, görevler için tanınan süreler ve hakimlerin ve savcıların iş 
yoğunluğu nedeniyle yargı kararlarının niteliğinin bozulma riskinin bulunduğunu belirtmiştir. Buna 
ek olarak, bu faktörlerin savcıların etkinliğini azaltması da beklenebilir. 

Rapor aynı zamanda kötü çalışma koşullarının neden olduğu moral bozukluğunu da vurgulamak-
tadır. Ayrıca, hakimlerin ve savcıların haklarını aramak için sendika kurmalarının engellendiği de 
belirtilmektedir. Buna ek olarak, ülkedeki yasa dışı telefon dinleme olayları da dikkate alındığında, 
savcılar bağımsız bir biçimde görevlerini yerine getirmelerini engelleyen çeşitli sorunlarla karşı kar-
şıya kalmaktadırlar.10

2014 yılında, Türkiye’deki savcılar için çeşitli eğitim olanakları sunulmuş ve bu eğitimlere 2.682 
yargı mensubu katılmıştır.11 Ancak bu eğitimlerde genellikle savcıların kendi konaklama imkanlarını 
sağlamaları gerekmektedir ve dolayısıyla eğitimler savcılar için daha zor erişilebilir bir hale gelmek-
tedir12. Ayrıca yurt dışı eğitim olanakları hala oldukça kısıtlıdır. YARSAV’ın 2010 yılında gerçekleş-
tirdiği çalışmaya göre ankete katılan hakim ve savcıların yalnızca %13’ü yurt dışı eğitimlerinden 
yararlandığını belirtmiştir.13 Bu durum yabancı dil bilgisindeki eksiklikle ilişkilendirilebilir, bununla 
birlikte hakim ve savcıların yurtdışında eğitimlere katılmaları mesleki gelişim için önemlidir, dolayı-
sıyla bu alandaki imkanların geliştirilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar sağlanan eğitim olanakları 

savcıların talep ettikleri yetkinliklerle aynı doğrultuda değildir.14
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Bağımsızlık - Yasa

Yargı Erki bölümüne bakınız.
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Bağımsızlık - Uygulama

Savcılar faaliyetlerini hükümetten veya diğer aktörlerden etki ve baskı olmaksızın gerçek-
leştirebiliyor mu? 

Türkiye’deki savcıların bağımsızlığı ciddi anlamda tehdit altındadır. Çalışmalarında büyük çaplı dış 
etkiler ve baskılar bulunduğu görülmektedir. Hukuki, cezai ve diğer türde yaptırımlara maruz kal-
maktadırlar.15 Atama ve terfilerin yargı bölümünde de tartışıldığı üzere bir ödül-ceza mekanizması 
olarak kullanılabildiği görülmektedir.

Hükümetin yargı sistemi üzerinde geniş çaplı bir kontrole sahip olduğu görülmektedir ve bu durum 
savcıların bağımsızlığını kısıtlamaktadır. Bir Cumhuriyet savcısına göre, savcıların bağımsızlığını kı-
sıtlayan iki önemli husus bulunmaktadır. Birincisi, savcıların üzerinde çalıştıkları davalar başsavcı 
veya yardımcıları tarafından başkalarına devredilebilmektedir. İkincisi, savcılar tarafından tamam-
lanan dosyaların mahkemeye intikal edebilmesi için başsavcı yardımcıları tarafından onaylanmaları 
gerekmektedir.16 Bu onay mekanizması mevzuatta yer almamaktadır ve savcıların uygulamadaki 
bağımsızlığının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır.
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YARSAV Genel Sekreteri Leyla Köksal’a göre, savcılar hükümetin yargı sistemine müdahil olma-
sından kaygı duymaktadırlar. Bu savcılar genellikle başka bölgelere transfer edilmektedir (görev 
bölgesinin aniden değiştirilmesi).17 Örneğin 17-25 Aralık süreci ve Deniz Feneri yolsuzluk soruş-
turmaları savcıların çalışmaları üzerinde ne kadar büyük bir dış müdahale olduğunu göstermiştir. 
Soruşturma boyunca 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması savcısı ile birlikte çalışmak üzere iki savcı 
atandıktan sonra, herhangi konuda bir adım atılabilmesi için soruşturmada görevli üç savcının ikisi-
nin imzasının olmasını gerektiren yeni bir politika uygulamaya koyulmuştur. Bu durum soruşturma-
ya doğrudan müdahalenin bilinen örneklerinden biridir.18 Ek olarak hem 17 Aralık hem de 25 Aralık 
yolsuzluk soruşturmalarının savcıları şu anda görevden uzaklaştırılmış durumda ve görevi kötüye 
kullanma suçlamasıyla karşı karşıyadırlar.19 Bu durum yolsuzluk konusunda soruşturma başlatan 
savcıların ne kadar ağır sonuçlarla karşılaştıklarını açıkça göstermesi nedeniyle, diğer savcılara bu 
tür soruşturmalar konusunda verilen bir gözdağı olarak görülmekteHükümetin baskılarının, müda-
halelerinin aynı zamanda hakim kararlarının başsavcılar tarafından uygulanmamasına da neden ol-
duğu görülmektedir. Mayıs 2015 tarihinde, hakimler gazeteci Hidayet Karaca’nın tutuksuz yargılan-
ması yönünde kararı vermişlerdir. Ancak davalarla ilgilenen savcılar “açık bir hükümet müdahalesi” 
nedeniyle hakimlerin taleplerini uygulamayı reddetmişlerdir.20 Benzer durumlar çevre sorunlarıyla, 
kentsel dönüşüm projeleriyle, işçi ve kadın cinayetleriyle ilgili birçok davada da gözlenmektedir. 

Bunlara ek olarak, Türkiye’deki savcılar gözdağı, engeller, taciz, uygunsuz müdahale veya hukuki, 
cezai ve diğer türde yaptırımlara maruz kalmaktadır. Haksız biçimde cezai sorumluluklara maruz 
kalma durumu Adana’daki MİT21 tırlarının aranmasına izin veren savcıların maruz kaldıkları mua-
meleye bakılarak gözlemlenebilir. 19 Aralık tarihinde beş savcı MİT tırlarının aranmasına yetki ver-
miştir. 2015 yılında beş savcının tamamı çalıştıkları davalardan alınmıştır.22 Bu tırlar o süre zarfında 
bomba taşıyan tırların yolda olacağına dair bir ihbar alınması üzerine savcıların dikkatini çekmiştir.23 

Müdahalelerin açıkça gözlemlenebildiği bir diğer dava da Deniz Feneri davasıdır. Davanın savcıları 
yetkilileri yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle davadan alınmıştır. Almanya’daki mahkemenin, der-
neğin üç yöneticisiyle ilgili verdiği zimmet suçuna ilişkin mahkumiyetin ardından Türkiye’de açılan 
davanın savcıları, görevi kötüye kullanmak ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla yargılanmıştır.24 Al-
manya’da görülen ilk davada ortaya çıkan somut kanıtlara karşın Türkiye’deki davada şüpheliler be-
raat ettirilmiştir. Davadan alınan savcıların suçsuzlukları Anayasa Mahkemesi’nde görülen temyiz 
davasında kanıtlanmıştır.25 

Aralık 2013 duruşmalarını yöneten dört savcı görevlerinden alınmıştır ve daha sonra meslekten 
ihraç edilmiştir.26 Bu savcılar polis tarafından sorgulanması gereken kişilerden oluşan bir liste ha-
zırlamışlardır ve listede üst düzey siyasetçilerin yakın akrabaları bulunmaktadır.27 İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki görevlilerin değiştirilmesi ve savcıların bu soruşturmaya ilişkin çalışmaya devam 
etmelerinin yasaklanmasından dolayı bu listedeki kişilerin büyük bir çoğunluğu gözaltına alınma-
mıştır.28 Görüldüğü üzere, çünkü yolsuzluğa karıştığından şüphelenilen kişilerin suçlu olup olmadık-

larının belirlenmesi için gereken yargılama yapılmamıştır.

YÖNETİŞİM
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Şeffaflık - Yasa

Yargı Erki bölümüne bakınız.
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Şeffaflık - Uygulama

Uygulamada, savcıların faaliyetleri ve karar verme süreçlerine ilişkin bilgilere halk ne ölçü-
de ulaşabilmektedir?

Savcılık, suçun ve suçlunun sağlıklı bir biçimde araştırılabilmesi için soruşturma aşamasıyla ilgili önem-
li bir gizlilik politikasına sahiptir. Cumhuriyet savcısı mahkemeye başvurup gizlilik kararını aldıktan 
sonra, davaya ilişkin kimseye bilgi sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu noktadan sonra, taraf-
lar yalnızca kendi imzalarını veya avukatlarının imzalarını içeren belgeleri alabilirler. Gizlilik kararının 
onaylanmadığı durumlarda, soruşturmanın her iki tarafına tüm mahkeme belgelerinin birer kopyası-
nın sunulması gerekir. Bu mekanizmaya ilişkin önemli bir sorun savcıların gerekli olmadığı durumlarda 
bile gizlilik kararı alarak kanunu kötüye kullanma eğiliminde olmalarıdır ve yeterli bilgi olmayışı nede-
niyle, soruşturmanın tarafları kendilerini uygun bir biçimde savunamamaktadırlar.29

Savcılık çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri kamuyla paylaşmamaktadır. Ancak HSYK’nın yıllık rapor-
larında bir bölüm Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ayrılmıştır. 2014 yılında savcı-
lıklar 1516 bilgi edinme başvurusunu kabul etmiş ve ilgili taraflara bilgi sağlanmıştır. 113 başvuru kıs-
mi olarak kabul edilmiş ve 189 başvuru tamamen reddedilmiştir. 90 başvuruya cevap verilmemiştir.

Yıllık raporun basın ve halkla ilişkiler bölümü yalnızca savcılık ile ilgili haberlerin toplanması ve çalı-
şanların gerekli eylemlerde bulunmaları ve yanlış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgilenmiş, ancak davala-
ra ilişkin bilgileri kamuyla paylaşmamıştır.30

Savcılar mal bildiriminde bulunmaktadırlar ancak diğer kamu görevlilerinde de olduğu gibi, bu bilgi 
kamuya açık değildir.31

75

Hesap Verebilirlik - Yasa

Yargı Erki bölümüne bakınız.
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Uygulamada, savcılar faaliyetleri için ne ölçüde rapor ve hesap vermektedir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yıllık raporlarını düzenli olarak İnternet sitesine yüklemektedir. Bu 
raporlar faaliyetleri, önceliklere ilişkin uygulamaları ve karar verilen hareket biçimlerini istatistiksel 
biçimde sunmaktadır.32 Savcılar kesinleşmiş tüm kararlarını gerekçelere dayandırmak zorundadır. 
Bu bilgiler soruşturmanın taraflarına açıktır. Ancak kamunun verilen kararları veya bu kararların 
ardındaki gerekçeleri raporlardan öğrenmeleri mümkün değildir. Balyoz33 Davası34 ve Gezi Parkı 
Protestoları35 sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın36 davası gibi kamuyu ilgilendiren davalarda, 
gerekçelendirilmiş karar basın veya diğer araçlar kullanılarak kamuyla paylaşılmalıdır.
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Savcılar, diğer pek çok kamu görevlisi gibi, belirli durumlarda dokunulmazlığa sahiptir ve bu, birta-
kım geniş yorumlamalarla hesap verebilirlik ilkesini kısıtlayabilmektedir. Anayasa’nın 129. madde-
si, kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılmasının, 
4483 sayılı kanunun gösterdiği idari makamın iznine bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu dokunul-
mazlıklar eşitlik ilkelerine aykırıdır ve antidemokratik uygulamalara zemin hazırlamaktadır. Savcılar 
iş tanımları ile ilgili olan veya olmayan herhangi bir suç işlediklerinde bu dokunulmazlığa sahiptirler. 
Emekli bir savcı olan iktidar partisi milletvekili Reşat Petek’e göre, savcılara ve diğer kamu görevlile-
rine bu tür bir dokunulmazlık verilmesi, kapsamlı ve aynı zamanda güvenilir yargı soruşturmalarının 
gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır.37

Ancak bir diğer Cumhuriyet savcısı ile gerçekleştirilen görüşmede edinilen ve doğrulanan bilgilere 
göre savcılara soruşturulma açılması için izin almak oldukça kolaydır ve aynı zamanda, vatandaşların, 
kimlik bilgilerini açıkladıkları sürece, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na veya başsavcılığa başvu-
rabildiklerini ve bu dokunulmazlık engelinin özellikle siyasi nedenlerle aşılabildiği anlaşılmaktadır.38

Türkiye’deki savcılık sistemi iç işleyişinde belli ölçüde hesap verebilirliğe sahiptir. HSYK müfettişleri, 
başsavcılar ve yardımcıları düzenli olarak kurumu denetlemektedirler. Ancak 6087 sayılı Kanun’un 
HSYK üyeleri için bir görevden uzaklaştırılma süreci içermemesi ve kurulun TBMM’ye karşı hiçbir 
sorumluluğu olmaması nedeniyle, HSYK üyelerinin tam anlamıyla hesap verebilir olduklarını söy-
lemek zordur. Bunlara rağmen, savcılar tarafından verilen kararlar yargısal denetime konu olabilir. 
Bu süreç boyunca, Sulh Ceza Mahkemeleri ve en yakın Ağır Ceza Mahkemesi kararları inceleyebilir. 
Ayrıca soruşturmanın tarafları soruşturma boyunca dava belgelerinin birer kopyasını alabilirler ve 
savcıların soruşturma taraflarını nihai karar hakkında bilgilendirmesi zorunludur. Bu süreç sistemde 
bir nebze de olsa hesap verebilirlik sağlamaktadır.39

75

Dürüstlük Mekanizmaları - Yasa

Savcıların dürüstlüğünün sağlanması için yeterli ölçüde mekanizma oluşturulmuş mudur?

Türkiye’de savcılara özel etik davranış ilkeleri bulunmamaktadır. Ancak, 2820 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanunu’na göre,40 hediye kabul etme, rüşvet, iş arkadaşlarına kaba davranışlarda bulunma 
ve kurumun güvenilirliğine zarar veren davranışlar gibi hareketlerden kaçınmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki savcılar için geçerli olan temel etik kurallar, 2005 yılında Avrupa Savcıları Konferan-
sı’nda kabul edilen Budapeşte İlkeleri’dir.41 İlkeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
2006 yılında kabul edilmiştir. İlkeler her türlü koşul altında savcıların tarafsızlık ilkesine uygun dav-
ranmalarını gerektiğini vurgulamaktadır. Savcıların nesnel ve uyumlu olmaları; belirli bir grubun, 
kamunun ve medya gruplarının çıkarlarının etkisi altında kalmaktan kaçınmaları ve görevlerini; ön-
yargı ve iltimas olmaksızın yerine getirmeleri ve tüm bireylerin yasalar önündeki eşitliğine saygı 
göstermeleri gerekmektedir. İlkeler aynı zamanda savcıların kendi kişisel veya mali çıkarlarını etki-
leyen, ailevi, sosyal ve diğer ilişkilerini uygunsuz bir biçimde etkileyen veya kendilerinin, ailelerinin 
veya iş ortaklarının kişisel, özel ve mali çıkarları ile ilgili olan davalarda görev almaktan kaçınmaları 
gerektiğini ifade etmektedir.42

Budapeşte İlkeleri görevlerin adil, tarafsız ve nesnel olarak hukuk kuralları çerçevesinde icra edil-
mesini şart koşmaktadır. Savcılar adil bir biçimde karar verilmesi için mahkemeye yardım etmek-
ten ve uygun kanıtları incelerken nesnel ve profesyonel yargılarda bulunmaktan sorumludurlar. 
Savcıların özel hayatlarındaki davranışları konusunda: Savcıların özel yaşamlarındaki faaliyetlerle 
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savcılık hizmetlerinin dürüstlüğünü, adilliğini ve tarafsızlığını tehlikeye atmamaları beklenmektedir 
ve meslekleri konusundaki kamu güvenini korumaları ve geliştirmeleri gerekmektedir. Savcılar aynı 
zamanda üçüncü kişilerden konukseverlik, teşvik, hediye, ödül veya başka türlü menfaat kabul ede-
mezler ve dürüstlük, adillik ve tarafsızlıklarını tehlikeye sokabilecek herhangi bir görev yürütemez-
ler.43 Çıkar çatışmaları ve istihdam sonrası kısıtlamalar konularını düzenleyen kanunlar hakimler ve 
savcılar için tamamen aynıdır.44

50

Dürüstlük Mekanizmaları - Uygulama

Uygulamada, yargı mensuplarının dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır?

Savcılara yönelik disiplin işlemlerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İnternet sitesi üzerinden 
ulaşılabilir ancak suçu işleyen kişilerin kimlik bilgileri gizli tutulur. İnternet sitesinde yayınlanan gün-
cel kayıtlar 2011 yılında suçlu bulunan savcılara ilişkin nihai kararlardır ve mevcut veriler toplamda 
26 Cumhuriyet savcısının cezalandırıldığını göstermektedir. Bu savcılar maaş kesintisi, uyarı, kına-
ma vb. dokuz farklı suç türüne dayanan alandan yedisi ile cezalandırılmışlardır. Bu suçların bazıları 
doğrudan mesleklerinin dürüstlüğünü tehlikeye atmaları ile ilgilidir.45 Her ne kadar kurum tarafın-
dan kurulmuş bir etik komitesi olmasa da, yukarıda anılan yasalarda savcıların etik kurallarına her 
zaman uymaları gerektiği belirtilmektedir. 

Savcılar ve yargı mensupları için etik davranış ilkeleri bir bütün olarak eğitimlerle pekiştirilmiştir. Av-
rupa Konseyi’nin Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) programı diğer 47 ülkeyle birlikte Tür-
kiye’de de faaliyettedir. Bu programla yargı organı üyeleri ifade ve basın özgürlüğü gibi insan hakları 
konusunda eğitilmektedir.46 2012 yılında, Avrupa Konseyi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile yargı 
etiği konusunda dört oturumdan meydana gelen bir sempozyum düzenlenmesi için işbirliği yapmıştır. 
İlk oturumda «Hukuk ve Etik» konusu; ikinci oturumda ‘Uluslararası Belgelerde Yargı Etiği» konusu; 
üçüncü oturumda yargı etiği konusunda örnek ülke uygulamaları ve son oturumda ise Türk hukuk 
uygulaması açısından yargı etiği sorunu konusu ele alınmıştır.47 Türkiye Adalet Akademisi de mesleki 
eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu akademi tarafından en yakın zamanda düzenlenen «Mesleki 
Etik» semineri Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir ve bu konuda seminere katılmamış ve meslek-
lerinde beş yılı tamamlamamış hakimler ve savcılar için tasarlanmıştır.48 

ROL

25

Yolsuzluk Kovuşturması

Savcılar ülkedeki yolsuzluk olaylarını ne ölçüde soruşturmakta ve kovuşturmaktadır?

Cumhuriyet savcısı gerçeğin ortaya çıkarılması için tüm davalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma 
gerçekleştirme yetkisine ve yükümlülüğüne sahiptir. Yolsuzluk davalarına ilişkin yasayla belirlenmiş 
istisnai bir durum söz konusu değildir. Hukuken polisin savcılıktan gelen emirleri yerine getirme 
yükümlülüğü bulunmaktadır. 
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Türkiye’nin Şeffaflık Sistemi’ne ilişkin en büyük sorunlardan birisi kamu görevlilerinin sahip olduğu 
dokunulmazlıktır. Anayasa’ya göre: “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia 
edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun 
gösterdiği idari makamın iznine bağlıdır.”49 Ayrıca, milletvekili dokunulmazlığı da Anayasa’da tanım-
lanmaktadır: “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis’in kararı 
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.”50 Başbakan veya bakanla-
rın Yüce Divan’da yargılanabilmesi için, gizli oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin toplam 
sayısının mutlak çoğunluğuna ulaşılması gerekmektedir. Yasalarda yolsuzluk suçlarıyla ilgili istisnalar 
bulunmamaktadır ve bu durum kamu görevlilerine ve milletvekillerine dokunulmazlık sağlamaktadır. 

Avrupa Konseyi’nin hukuki danışma organı olan Venedik Komisyonu, Türk hakimler ve savcılardan 
gelen kabullerin değerlendirilmesi yoluyla bir rapor hazırlamıştır. Rapor özellikle üç davada yar-
gı süreçlerine müdahalede bulunulduğunu göstermektedir: 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları, 
MİT tırlarının aranması ve Nisan ayındaki polis memurlarının salıverilmesi kararına itibar edilme-
mesi (bağımsızlık - uygulama bölümüne bakınız). Komisyon şu sonuçlara varmıştır: 

• Cumhuriyet savcısı talepleri ve duruşma kararlarının gerekleri yerine getirilmemiştir.

• Savcıların uzun süre boyunca üzerinde çalıştıkları davalar ani bir biçimde ellerinden alınmıştır.

• Hakimler ve savcılar keyfi bir biçimde farklı mahkemelere atanmıştır.

• Hakimler ve savcılar verdikleri profesyonel kararlardan dolayı hapse atılmıştır.

Komisyonun sonuç bildirisinde, Türkiye’de yargının bağımsızlığının olması gerektiği gibi güvence 
altında olmadığı ileri sürülmekte ve dolayısıyla hükümet bu durumu düzeltmeye ve kurumun ba-
ğımsızlığını artırmaya davet edilmektedir.51

Yasal çerçevede devlet sırrı ve ticaret sırrı kavramları net bir biçimde tanımlanmamıştır. Açık uçlu 
tanımlar yolsuzluk soruşturmalarına engel olacak şekilde suiistimal edilerek kullanılabilmektedir. 
Ayrıca, çıkar amaçlı suç örgütlerinin tanımı çok karmaşıktır ve yalnızca bazı belli suçlar organize suç 
kapsamına dahil edilmektedir.52

Yargı Erki bölümünde de belirtildiği üzere, yolsuzluk davalarına ilişkin soruşturma, iddianame ve 
verilen hükümlere dair geçmiş kayıtlar bulunmamaktadır. Aynı şekilde yolsuzluk davalarına ilişkin 
veriler de ayrıntılı bir biçimde kamuyla paylaşılmamaktadır.
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5
KAMU SEKTÖRÜ

ÖZET
Türkiye’de kamu sektörü görevini etkin biçimde yapması için yeterli kaynağa sahiptir. Ancak kanun-
lar devlet memurlarının bağımsızlıklarını tüm yönleriyle kapsamamaktadır; bu yüzden dışarıdan 
siyasi müdahale ve patronaj ve nepotizm gibi kayırmacılık örnekleri yaygındır. 

2006 yılında Başbakanlık İletişim Merkezi, 2004 yılında Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve 2012 yılın-
da Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulması ve bunları düzenleyen hükümlerin kanunlaşmasından 
sonra kamu sektörünün şeffaflığı ve hesap verebilirliği alanında gelişmeler olmuştur. Ancak, uygu-
lama aşamasında hala kurumsal eksikliklerin olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’de kamu sektörü 
çalışanlarının dürüstlüğünü sağlayan yasal çerçeve oldukça kapsamlı olmasına rağmen, rüşvet ve 
hediye kamu kurumlarının işleyişinde kaygı verici unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Kamu sek-
törünün yolsuzluk konusunda toplumsal farkındalığı yükseltmeye yönelik girişimleri ve yolsuzluk-
la mücadele faaliyetlerinde sivil toplumla ve özel sektörle işbirliği de oldukça zayıftır. Kamu İhale 
Kanunu’nda yapılan sayısız değişiklikler nedeniyle, ihale süreçleri de yolsuzluklara açık alanların 
başında gelmektedir.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun başta olmak üzere 
kamu görevlilerine yargılama ve soruşturma istisnaları sağlayan yasalar hesap verebilirlik önündeki 
en önemli engellerdendir. Kamu görevlilerinin işledikleri suçların yargılanması sürecinde takip edi-
len izin ve karar sistemi insan hakları ihlalleri yönünden de sorun oluşturmaktadır.

Yandaki tablo, kamu sektörünün kapasite, yönetişim ve yolsuzlukla mücadeledeki rol bakımından 
aldığı puanları göstermektedir. Bu bölümün devamında göstergeler için nitel değerlendirmeler su-
nulmaktadır.



Uluslararası Şeffaflık Derneği
101

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

PUAN

GENEL DEĞERLENDİRME
38

PUAN

KAPASİTE
44

PUAN

YÖNETİŞİM
46

PUAN

ROL
25

Gösterge Yasa Uygulama

Kapasite

Kaynaklar N/A 50

Bağımsızlık 50 25

Yönetişim

Şeffaflık 50 25

Hesap Verebilirlik 75 25

Dürüstlük Mekanizmaları 75 25

Rol

Eğitim 25

İşbirliği 25

Kamu İhalelerinde Dürüstlük 25

KİT’lerin Denetimi 25



102
Uluslararası Şeffaflık Derneği

YAPI
1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurlarının hak ve sorumluluklarına ek 
olarak devlet memuru oldukları süre boyunca atanmalarını, görevde yükselme şartlarını ve nitelik-
lerini düzenler. Türkiye’de bu genel kanunun yanı sıra, maliye, hesap denetimi, etik, mal bildirimi, 
bilgi edinme ve kamu alımları konularında bazı özel kanunlar ve düzenlemeler vardır.

Meclis Dilekçe Komisyonu, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Bilgi Edinme Değerlendir-
me Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Başbakanlık İletişim Merkezi, Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu ve Kamu Denetçiliği Kurumu şikayette bulunma ve bilgi edinme için başlıca kamu kuru-
luşlarıdır. Bunlara ek olarak, pek çok kamu kuruluşunun internet sitesinde kendi şikayet mekaniz-
ması ya da bilgi edinme başvurusu bölümleri bulunmaktadır. 

Kamu İhale Kurumu ihaleler konusunda politikalar geliştirilmesi , denetim, eğitim ve operasyonel 
destek sağlama, ihale ilanını yayınlama ve piyasa aktörlerini bilgilendirmeden sorumludur.

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

50

Kaynaklar - Uygulama

Kamu sektörü görevini etkin biçimde yürütmek için kaynaklara yeterli ölçüde sahip midir?

Kamu kaynakları, kamu kuruluşlarının etkin çalışması için yeterlidir. Geçtiğimiz yıllarda birçok kamu 
binası yenilenmiş, bazı kamu kurumları yeni binalara taşınmış ve teknolojik ekipmanla donatılmış-
tır. Bunun ötesinde, devlet yatırım miktarı ve kamu-özel sektör ortaklıkları artmıştır.1

Ancak kaynakların etkin tahsisi ve kullanımı kamu sektörünün temel problemleridir. Kaynakların 
kullanımındaki verimsizlik personel işe alım politikalarına da yansımaktadır. Kamu sektöründe ça-
lışan sayısında 2012 yılında 3,2 milyondan, 2 2013 yılında 3,32 milyona,3 2014 yılında da 3,42 mil-
yona yükselecek4 biçimde önemli artışlar olmasına rağmen, çalışanların nitelikleri ve yetenekleri 
açısından hala yetersizlik söz konusudur.5 İşe alımların liyakate dayalı değil siyasi kaygılara göre 
yapıldığına ilişkin toplumsal kanı yaygındır.6

Ayrıca, kamu sektöründeki işe alım politikası gelir dağılımında eşitliği veya kamu hizmet kalitesin-
de artışı sağlamamaktadır. Engelli bireylerin iş fırsatlarında gelişme görülürken,7 kadınların karar 
mevkilerinde yetersiz temsil edildiği ve bu açıdan yeterli ilerleme sağlanamadığı kaydedilmektedir.8 
Kamu sektöründe işe alım politikası toplam kaliteyi ve etkinliği yükseltmeyi hedeflememektedir.9

Memur maaşları üzerindeki son değişikliklere göre, en düşük devlet memuru maaşı 2015 yılı itibariyle 
2,114 TL’dir (yaklaşık 700 Euro).10 Bu bilginin ışığında, devlet memurları aylığının düşük olduğu söyle-
nebilir. Devlet memuru aylıkları üzerindeki politikalar kademeli sistem olarak tanımlanabilir;11 öğret-
menler ve doktorlar dahil devlet memurlarının çoğunluğu oldukça düşük maaşlar alırken, uzman kad-
rolarında ve üst seviye bürokrat kadrolarında personele yüksek maaş ve yan haklar sağlanmaktadır.
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Bu şartlar kamu sektöründe yolsuzluk riskini etkileyebilmektedir.12 Devlet okullarında çalışan öğ-
retmenler kendi öğrencilerine özel dersler vermeye13 veya doktorlar hastalarını kendi ofislerinde 
muayene etmeye yönelmekte, bu şekilde verilen hizmetin kalitesi düşmektedir. 2012 yılında asgari 
ücretin yıllık 5.000 ABD Dolarından az olmasına karşın, 2010-2011 eğitim yılında özel derslerin yıllık 
ortalama ücretleri 1.330 ila 6.500 ABD Doları arasındadır, bu da büyük bir çoğunluğun bu ücreti 
karşılayamayacağı veya gelirlerinin önemli bir miktarını özel eğitim için harcayacağı anlamına gel-
mektedir.14 Genel sonuç, bu durumun kamu sektöründe sadece yolsuzluk riskinin artmasına değil 
aynı zamanda kamu hizmetlerinde bozulmaya yol açabileceğidir.

TÜİK 2014 Yaşam Memnuniyet Araştırmasına göre kamu hizmetlerinden memnun olan insanların 
oranı 2013 yılına göre düşmüştür.15 En yüksek memnuniyet oranı asayiş hizmetlerindedir (%75,1); 
bunu %71,8 ile ulaştırma, %71,2 ile sağlık, %65,6 ile eğitim, %58,4 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
%50,8 ile adli hizmetler takip etmektedir. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu e-devlet uy-
gulaması ve bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi nedenleriyle hizmet sunumunda bir ilerleme ol-
duğunu kaydetmektedir.16

50

Bağımsızlık - Yasa

Kamu sektörü bağımsızlığı kanunla ne ölçüde korunmaktadır?

Anayasa ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kamu görevlilerinin tarafsızlık ilkesini güvence altı-
na almaktadır. Devlet memurları herhangi bir siyasi partiye veya ideolojik hedeflere bağlı olamaz-
lar.17

Memuriyetin sona ermesi sadece kişinin kendi isteği üzerine, devlet memuru olarak atanma ko-
şullarından birini ihlal etmişse, emeklilik yaşına ulaşmışsa veya ölürse veya Devlet Memurları Ka-
nunu’na uygun olarak görevinden alınmışsa mümkündür.18 Disiplin cezaları memurun savunması 
alınmadan uygulanamaz. Bu yasal hükümlere rağmen, devlet memurlarının keyfi işten çıkarılmaları 
ve siyasi müdahalelerin önlenmesiyle yetkili bir kurum yoktur. Yine de, devlet memurlarının idare-
nin her türlü işlemine karşı idari yargıya başvurma hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. Anaya-
sanın 129’ncu maddesinin üçüncü fıkrasında 7/5/2010 tarihinde yapılan değişiklikle, bu konudaki 
uluslararası sözleşmelere de uygun olarak, her türlü disiplin kararı yargı denetimi içine alınmıştır.

Devlet memurları dahil kamu görevlilerinin atanmaları ve görevde yükselmeleri Devlet Memurları 
Kanunu ile düzenlenmektedir. Boş kadrolar başvuru tarihinden en az 15 gün önce Devlet Personel 
Başkanlığı’nca ilan edilir ve devlet memuru adayları merkezi olarak yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavı’nı (KPSS) geçmek zorundadır. Ancak, bu sınav işe giriş için tek belirleyici faktör değildir; siyasi 
etkiye açık olan mülakatlar da yapılmaktadır.19 Sözlü sınava ve mülakata daha fazla ağırlık verilmesi, 
adayların değerlendirilmesini yazılı sınava göre daha az nesnel hale getirmekte; ayrıca değerlendiri-
cilerin adayları ideolojik sebeplerle elemelerine ve seçmelerine izin vermektedir.20

Bunlara ek olarak, Devlet Memurları Kanunu 59. maddesi “İstisnai Kamu Hizmetini” düzenlemek-
tedir.21 Bu madde devlet memurlarının yazılı sınava alınmadan atanmalarını mümkün kılmakta, is-
tisna kapsamında kabul edilecek kadro listelerini belirtmektedir; başbakan başdanışmanı ve çeşitli 
birimlerin başkanları bu türden kadrolara örnektir. Bu uygulama uygun niteliklere sahip olmayan 
şahısların devlet memuru, özellikle kamu görevlisi yapılmalarına olanak sağlamaktadır.22
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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Meclis tarafından 2002 yılında onaylanmış ve 2003 yılında yürür-
lüğe girmiştir. Bu kanunla kamu ihalelerinde şeffaflık, rekabet, eşit muamele, hesap verebilirlik, 
verimlilik, etkinlik, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri benimsenmiştir.23 Yıllar geçtikçe ve hükümet ikti-
darını sağlamlaştırdıkça bu alanda yolsuzlukların önlenmesine yönelik umutlar sönmüştür. OECD 
Etik Birimi Başkanı Janos Bertok’a göre en yüksek yolsuzluk riski kamu ihalelerindedir.24 OECD tah-
minlerine göre, kamu alımlarına konu olan piyasa hacmi ülkelerin GSYH’lerinin ortalama %15’ine 
tekabül etmektedir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Mali İzleme Grubunun 
24 Şubat 2009 tarihli “Kamu İhale Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?” başlık-
lı değerlendirme notuna göreyse ülkemizdeki potansiyel kamu alımları piyasasının GSYH’ye oranı 
%8.6 civarındadır. Bu bulgu OECD oranından düşük olsa da değerlendirmeler sırasında TOKİ’nin 
konut ve diğer yapım ihalelerine ilişkin verileri dikkate alınmamıştır. TOKİ Kamu İhale Kanunu kap-
samında yer almasına rağmen, yasanın 68/c maddesine göre toplu konut projelerine önemli ölçüde 
istisnalar getirilmiş ve kanunda 2002 yılından beri 37 kez değişiklik yapılmış; kanun özel kanunlar, 
yönetmelikler ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla 175 kez tahrip edilmiştir.25 Bu gelişmeler sonucunda 
değişiklikler ve istisnaların hukukçular tarafından dahi takip edilmesi zorlaşmıştır.26

25

Bağımsızlık - Uygulama

Kamu sektörü faaliyetlerine dışardan müdahalelere karşı ne ölçüde arınmıştır? 

İşe alımlarda ve atamalarda siyasi etki kullanımı kamu idaresinde yaygın olarak görülmektedir ve 
hükümetin değişmesi bürokrasinin daha üst kademelerinde başta olmak üzere tüm seviyelerdeki 
devlet dairelerinde personel değişikliğine neden olmaktadır.27 İşe alım ve atama düzenlemeleri si-
yasi etkileri önleyecek güçte değildir. Bir önceki bölümde bahsedildiği üzere işe alımlarda başvuru-
lan çeşitli mülakat ve sözlü sınav değerlendirmesinin yazılı sınavdan daha öznel olması nedeniyle 
bu uygulama işe alım sistemini siyasi etkilere hassas hale getirmektedir. 

2002-2011 yılları arasında istisnai memur kadrosu atamaları28 yolu ile 1.324 devlet memuru atan-
mıştır.29 Bu atamalar özellikle Başbakanlık, bakanlıklar ve yerel yönetimlerde istisnai atamaları kap-
samaktadır. 2014’te ana muhalefet partisi, işe alımlarda kayırmacılık ve siyasi etki iddiasıyla üç 
ayrı listeyi ortaya çıkarmıştır. Bu listeler, Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) geçmeden kamu 
görevlerine giren ve iktidar partisiyle bağlantısı olan kişilerin isimlerini göstermektedir.30

Atamalarda olduğu gibi kamu görevinden çıkarılma da siyasi etkiye oldukça açıktır. Özellikle 17-
25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları sonrası devlet dairelerinde birçok değişiklik yapılmış31 ve 
devlet dairelerinin en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar birçok görevden alma ve görev yeri 
değişiklikleri yapılmıştır.32 Bu görevden almalar, uygulamada kamu görevlilerinin siyasi etkilerden 
korunamadığını göstermiştir.33 Mahkemeye götürülen davalar yargının güçsüzlüğü nedeniyle gö-
revden alınan devlet memurlarının göreve iadeleriyle sonuçlanmadığı belirtilmektedir. Yolsuzluk 
iddialarını soruşturan binlerce savcı, hakim ve polis memuru görevden alınmış veya başka yere 
atanmıştır.34

Tarafsızlık açısından devlet memurlarının faaliyetlerini izleyen özel bir organ yoktur. 2004 yılında 
kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu bu faaliyetleri üstlenmektedir. Kurul, şikayetler bazında çalış-
makta ve soruşturmanın ardından gerekli görürse yasal işlem başlatabilmektedir.35 Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üni-
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versiteler görevlileri 5176 sayılı Kanunun birinci maddesine göre Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 
denetimine tabi değildir.

Hazine’ye ait sermayesine rağmen geleneksel bir kamu kurumu olarak kabul edilmeyen Merkez 
Bankası para ve kredi politikaları ve enflasyon hedeflemesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak 
sağlamaktadır. Bu mekanizma doğrultusunda kamu kurumlarının bağımsızlığı için Merkez Banka-
sı’nın bağımsızlığı yüksek önem taşımaktadır. 2015’te Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası’nın faiz 
kararlarını eleştirmesi kurumun bağımsızlığını zedelemiş ve dış etkilere açıklığını göstermiştir. Bu 
bağlamda, yürütmenin Merkez Bankası üstündeki baskısı kamu sektörünün bağımsızlığını da dolay-
lı yoldan etkilemektedir.

YÖNETİŞİM

50

Şeffaflık - Yasa

Kamu sektöründe mali, insan kaynağı ve bilgi yönetiminin şeffaflığını sağlayacak hükümler 
ne ölçüde mevcuttur?

3628 sayılı kanun devlet memurlarının mal ve gelir bildiriminde bulunmalarını gerektirmektedir.36 
Ancak bu mal bildirimleri gizlidir ve kamuya açık değildir. Mal bildirim formu kamu görevlisinin, eş 
ve çocuklarının taşınır ve taşınmaz mallarını kapsamaktadır. Her devlet memuru göreve başlaması 
üzerine, görevden ayrılmasını müteakip bir ay içinde ve mallarında önemli değişiklik olduğunda mal 
bildirimi yapmak zorundadır. Ayrıca, devlet memurları 5 ve 0 ile biten yıllarda olmak üzere beş yılda 
bir mal bildirimini güncellemek zorundadır.37 Kamu Görevlileri Etik Kurulunun da mal bildirimlerini 
denetleme yetkisi vardır.

Kamu görevlerine işe alım yöntemi 657 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Boş kadroların Devlet Per-
sonel Başkanlığı’na gönderilmesini müteakip Başkanlık başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün 
önce sınıf ve dereceleri, boş kadro sayısını, adayların genel ve özel şartlarını, sınav tarihi ve yerlerini 
ilan eder.38

2003 yılından beri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre tüm kamu hizmetleri idarele-
ri vatandaşların bilgi edinme başvurularını yanıtlamakla yükümlüdür.39 Madde 7’ye göre talebin 
kapsamı ve talep edilen bilgi istek yapılan kurum ve kuruluşların doğrudan erişebileceği bilgiler 
olmalıdır.40 Aynı maddeye göre istenen bilgi başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bu-
lunuyorsa, bilgi başvuru yapılan kurumca talep eden kişiye yazılı olarak bildirilir.41 İstenen bilgi, 
açıklanması yasaklanan bilgileri kapsıyorsa, mümkünse bu bilgiler çıkarılır ve geri kalan bilgiler istek 
yapan kişiye verilir.42

Bu mekanizmaya ek olarak, Etik Kurulu ve Başbakanlık İletişim Merkezi de (BİMER) bu alanda çalış-
maktadır. Vatandaşlar BİMER kanalıyla bilgi erişim başvurusunda bulunabilir ve ilgili kamu kurumu 
bu bilgi talebine 15 gün içinde cevap vermek zorundadır. İnternet, telefon, yazışma veya bizzat 
başvuruyla bilgi edinmeye imkan veren BİMER sistemi43 kullanılarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu kapsamına giren her türlü bilgi talep edilebilmektedir. Bunun da ötesinde, Dilekçe Hakkı 
Kanunu altındaki her türlü talep, şikâyet, fikir veya öneriler de BİMER sistemi kanalıyla yukarıda 
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belirtilen iletişim yolları kullanılarak bildirilebilir.44 Meclis Dilekçe Komisyonu da şikâyetleri kabul 
etmekte ve dilekçe sahibine, verdiği kararla birlikte, 60 gün içinde dönüş yapmaktadır.45 Ancak 
Meclis Dilekçe Komisyonu belirli bir konusu olmayan, yeni bir kanun çıkarılmasını veya mevcut 
kanunlarda değişiklik yapılmasını gerektiren, yargı kapsamına giren veya isimsiz olan dilekçelere 
işlem yapmamaktadır.46

Yasal çerçevesi devlet sırları, ticari sırlar, özel hayatın gizliliği, güvenlik istihbaratı kapsamında olan 
bilgiler ve hala yargı sürecinde olan davalar ile ilgili bilgiler istisna kapsamına alınmaktadır. An-
cak “devlet sırrı” gibi kavramların tanımı ve kapsamı açık değildir ve gizli bilgiler için resmi bir öl-
çüt bulunmamaktadır. Bu nedenle kamu ile bilgi paylaşımı kamu görevlilerinin keyfi kararlarına 
bağlı olabilmektedir.47 Adalet Bakanlığınca Devlet Sırları Kanun tasarısı taslağı hazırlanmış; ancak 
yasalaşmamıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 326-339. Maddeler arasındaki düzenlemelerle 
‹devlet sırrı› yönünden öznel takdirin kullanılması ya da takdir yetkisinin keyfi kullanımı en aza 
indirgeneceği belirtilmiştir.

Bu konuda asıl sorunlu alan “gizli bilgi” kavramıyla ve ticari sır ve bankacılık sırrı gibi kavramlarla 
ilişkili alanlardır. Bu bağlamda “Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması” başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun 
258’inci maddesi üzerinde özellikle durulması gerekmektedir: TCK’nın 336’ncı maddesinin aksine 
258’inci maddede yazılı suçun oluşumu yönünden gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin ‘kanun 
veya düzenleyici işlemlerle belirlenmesi’ koşulu öngörülmemiştir. Bu durumda, amirin öznel takdi-
rine bağlı olarak sözlü emirlerle ya da geçmişteki alışkanlıklara bağlı olarak belgelere gizlilik dere-
cesi konulabilecektir.

Bunun en önemli sakıncası, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun işlemez hale getirilmesi olasılığıdır. 
Çünkü Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 9’uncu maddesinde yer alan:

“İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir 
nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya 
belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine 
sunulur”

hükmünün kamu görevlisi tarafından, suç işleme kaygısıyla, katı yorumlanması halinde üzerinde 
‘gizli’ kaşesi bulunan herhangi bir belgenin başvuranlara verilmemesi, hem de sıkça söz konusu 
olabilecektir.48

Kamu ihaleleri Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından ilan edilerek yayınlanmaktadır. İhale sonuçları 
15 gün içinde KİK’e bildirilmek zorundadır. Bu sonuçlar kamuya açık olan Kamu İhale Bülteni’nde 
yayınlanır.49

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, İhale Komisyonu teklifleri içeren zarfları katılanların ve 
teklif verenlerin önünde açar ve gerekli belgeleri onaylar, teklifin gereksinmeleri karşılayıp karşıla-
madığını kontrol eder ve yaklaşık bedeli açıklar. Bu noktada toplantı kapanır ve teklif değerlendir-
meleri kapalı toplantıda yapılır.50 Çeşitli ihalelerin değerlendirilmesinde son kararın ve arkasındaki 
gerekçenin kapalı kapılar arkasında, kamuya açık olmadan gerçekleştirildiği gerekçesiyle bu uygu-
lamanın şeffaflık ilkesine uygun olmadığı yönünde eleştiriler bulunmaktadır.51 Ayrıca son yıllarda 
yapılan değişikliklerle açık ihale sisteminin istisnaları olağanüstü ölçüde arttırılmış; istisnalar kural, 
açık ihale sistemi istisna haline gelmiştir.

Bu sorunlara ek olarak, Elektronik Kamu İhale Platformu’nun (EKAP), Kamu İhale Kanunu kapsamı 
dışında kalan veya istisna kapsamına giren bilgileri açıklamaması nedeniyle bu platformda açıkla-
nan bilgiler oldukça sınırlıdır; bu bilgilerin açıklanması ilgili idarenin takdirine kalmıştır.52



Uluslararası Şeffaflık Derneği
107

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

25

Şeffaflık - Uygulama

Kamu sektöründe mali, insan kaynağı ve bilgi yönetimine ilişkin hükümler ne ölçüde etkin 
olarak uygulanmaktadır? 

Mal bildirimleri konusunda büyük eksiklerden birisi, izleme mekanizmasının olmamasıdır. 3628 Sa-
yılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ne düzenli bir izleme 
mekanizması tanımlamış ne de bu görevle bir kurumu yetkilendirmiştir. Bir mal bildirimi sadece 
mal bildiriminde bulunan devlet memuru hakkında bir soruşturma yürütülmesi halinde denetlenir. 
Soruşturma olmadan içeriklerinin kontrol edilememesi, mal bildirimlerinin gizliliği ve denetim ek-
sikliği Türkiye’deki gizlilik kültürüne katkıda bulunmaktadır.53

Mevcut yasa ve Mal Bildirimi Yönetmeliği’ne göre; inceleme görevinin, hangi ölçülere göre yapılaca-
ğına dair ayrıntılı bir düzenlemenin olmayışı, mal bildirimleri üzerinde etkili bir iç kontrol sisteminin 
de olmadığı anlamına gelmektedir. Mal bildirimlerinin incelenmesine ilişkin iç kontrol sürecindeki en 
önemli eksiklik, mal bildirimlerinin bir önceki bildirimlerle karşılaştırılmasına karşın bildirimin doğru 
olup olmadığını tespite yönelik yeterli ve nesnel inceleme, ölçme, saptama ve değerlendirme yön-
temlerinin yasada ve yönetmelikte düzenlenmemiş olmasıdır. Gerek iç kontrol sürecinde, gerekse de-
netim elemanları tarafından yapılan inceleme ve idari soruşturmalar sırasında ‘bankacılık sırrı’, tapu 
kayıtlarına ulaşılmasındaki güçlükler gibi engellerin de yapılacak yasal düzenlemelerle aşılması gerek-
mektedir. Malvarlıklarının saydamlığının sağlanması önündeki en önemli engellerden bir diğeri, mal 
bildirimlerinin düzenli teftiş ve denetimler sırasında denetim elemanlarınca incelenebilmesi olanağı-
nın bulunmamasıdır. Mal bildirimi formlarının, önceki yıllar bildirimleri ile kıyaslama ve çapraz kontrol 
yapılmasına olanak sağlayacak, değişmelerin nedenlerini, artışların kaynaklarını ve varsa borçlanma 
ve edinim usullerini gösteren bir biçimde düzenlenmesi; mal bildirimi formlarına edinim usulüne dair 
belgelerin eklenmesi sağlıklı bir denetim yapılmasının bir başka önkoşuludur.54

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, kamu kurumları stratejik plan ve faali-
yet raporları hazırlamakla yükümlüdür.55 Ancak Ömürgönülşen’e göre kamu kurumlarınca yayım-
lanan bu stratejik planlar ve faaliyet raporları birbirini tekrar etmekte ve faaliyetler ile performans 
göstergeleri arasındaki bağ kurulamamaktadır. Bunun yanında vatandaşların da bu konuda yeterin-
ce duyarlı olmadığı ve kamu kurumlarından hesap sormadığını vurgulamıştır.56

Kamu ihaleleri hakkındaki kayıtlar sınırlı kapsamda paylaşılmaktadır. Bu bağlamda öncelikli sorun 
pek çok kamu ihalesinin mevcut İhale Kanunu kapsamında olmamasıdır. Kanun’un yürürlüğe gir-
mesinden beri güvenlik alanının istisnası dışında, istisnaların kapsamı sürekli olarak genişletilmiş-
tir.57 Bu değişikliklerin sonucu olarak, enerji, ulaştırma gibi alanlardaki yatırımlar ve Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Kanun kapsamı dışına alınmıştır.58 İhale Kanunu kapsamında olmayan herhangi bir 
ihale Elektronik Kamu İhale Platformu’nda (EKAP) yayınlanmamaktadır.59 Kanun kapsamına giren 
ihalelere ilişkin paylaşılan bilgiler ise yeterince detaylı değildir.

İhalenin kamuya ilanından sonra EKAP kanalıyla sadece son karar paylaşılmakta, belirli ihalelerin 
ayrıntılı bilgileri. Kararların kapalı kapılar arkasında alınmasından dolayı gizli tutulmaktadır. Bu du-
rum tekliflerin seçimindeki gerekçenin halka açık olmaması anlamına gelmektedir.60 İhalenin taraf-
sızlığını değerlendirmek için, tekliflerin ve teklif verenlerin kapasiteleri her durumda paylaşılmalı-
dır. Öte yandan paylaşılan bilgilerin içeriği, ilgili idarenin keyfi kararlarına bağlı kalmaktadır.61
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Şeffaflıkla ilgili diğer kaygı duyulan alanlardan biri de işe alımlardır. KPSS devlet memuru atanması 
için temel yeterlilik sınavıdır, ancak KPSS’yi müteakip yapılan sözlü sınavlar ve mülakatlarda her-
hangi bir kayıt sisteminin olmaması ve standart değerlendirme yöntemlerinin açık olmaması bu 
alandaki eksiklerdir.

Bu alandaki bir başka önemli eksiklik, yapılan çalışmalara rağmen, idari işlemlerin; şekil, süre, baş-
vuru yolları, gerekçeli olması gibi unsurlarını içeren bir İdari Usul Kanununun çıkartılmamış olması-
dır. Bu kanun, Avrupa Konseyinin (2007)7 sayılı “İyi İdare İlkeleri” başlıklı direktifindeki unsurları da 
kapsamalıdır. Bu bağlamda en sorunlu konu idari takdir yetkisinin kullanımına ilişkindir. Bu yetkinin 
tanımı ve kullanımı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin (80)2 sayılı tavsiye kararına uygun ol-
malıdır. Takdir yetkisi yasal olarak kabul edilebilir kararlar arasından uygun görüleni seçme imkanı 
veren yetkidir. Bu yetkiye sahip bir kurum; i) nesnellik ve tarafsızlık, ii) Kanun önünde eşitlik, iii) 
orantılılık ve iv) makul sürede işlem ilkelerini içermelidir. Aksi halde kullanılan yetki, takdiri tasar-
ruf, keyfilik haline dönüşür ki; böylesine bir yetkinin hukuk devletinde yeri yoktur.

75

Hesap Verebilirlik - Yasa

Kamu görevlilerinin faaliyetleri hakkında rapor ve hesap vermesi için hükümler ne ölçüde 
mevcuttur? 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre, gö-
revi suiistimal ve yolsuzluk ile karşı karşıya kalan devlet memurlarının durumu doğrudan doğru-
ya savcıya bildirmesi gerekmektedir.62 İhbar edenlerin gerçek isminin saklanması Kanun’un “ihbar 
edenlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz” maddesi ile sağlanmıştır; ancak ve ancak ihbar 
asılsız çıkarsa aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine ihbar edenin kimliği açıklanabilmektedir. 
Kanunda ihbar edenlerin korunması için herhangi bir madde yoktur.

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik bir suçu bildirmesi halinde 
devlet memurlarının haklarını korumaktadır. Yönetmeliğe göre suçu bildiren devlet memurlarının 
şartlarını daha kötüleştirecek veya görevden alınmalarına neden olacak herhangi bir yaptırım uy-
gulanamaz.63

Denetim Teftiş Kurulları ve İç Denetim (İç Kontrol) Birimleri kamu idaresindeki iki denetim kolunu 
oluşturmaktadır. Müfettişlerin görevleri, kendi kurumlarının alt birimlerinde mali denetim ve teftiş 
yapmak ve kurum performansının iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunmaktır. Başbakanlık Teftiş 
Kurulu, teftiş kurulları arasında koordinasyon görevini yürütmektedir.64

5018 sayılı Kanun iç denetim kurullarının kurulmasını gerektirir.65 Kurullar, kamu kurumlarının kay-
naklarının ve faaliyetlerinin sistemli ve sürekli denetlemesini yapmak, bunların ekonomiklik, etkin-
lik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve hedeflerin karşılanma-
sını ve sürecin düzenli ve sistemli çalışmasını sağlamak maksadıyla tavsiye ve yol gösterici şekilde 
danışmanlık faaliyetlerini yürütmekten sorumludur.

Türkiye’de yasal çerçeve, vatandaşların devlet memurları ve kamu kurumlarına karşı şikâyette bu-
lunma haklarını güvence altına almaktadır. Her vatandaş Meclis Dilekçe Komisyonu veya ilgili diğer 
kurumlara dilekçe verme ve şikayette bulunma hakkına sahiptir. Yetkili birimlerin 30 gün içinde va-
tandaşa cevap vermesi gerekmektedir. Kamu kurumları kendi İnternet sitesinde vatandaş şikayet-
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leri için çevrimiçi hizmet sunmaktadır.66 Ayrıca, vatandaşın şikayetlerini bildirmesi için Başbakanlık 
İletişim Merkezi (BİMER) 2006 yılında açılmıştır. Başbakanlık bu sistem ile bildirilen şikayetlerin 
ilgili kamu birimince alınmasını sağlamaktadır. Başvuran kendi şikayetini BİMER aracılığıyla takip 
edebilmektedir.67

Kanun’un kapsamında olan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin olarak, en az genel müdür ve eşi-
ti düzeydeki kamu görevlileri hakkında, etik kurallarının ihlali iddialarını içeren başvurular Kanun 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yapılabilir.68

Şikayetlerin bildirilmesi için mevcut diğer önemli bir kurum Kamu Denetçiliği Kurumu’dur. 6328 sa-
yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’na göre, kuruma başvuran her tüzel ve gerçek kişi, başvuranın 
isteği doğrultusunda gizli tutulacaktır (daha detaylı bilgi için Kamu Denetçiliği Kurumu bölümü).69

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun AB İlerleme raporlarında da belirtildiği gibi özerk ve bağım-
sız bir yapıda olmaması eksikliktir. Öte yandan bilgi edinme başvurularının neredeyse tamamına ya-
kını, kişilerin kendisiyle ilgilidir. Oysa yasada talebin başvuru sahibiyle ilgili ya da ilişkili olması şartı 
aranmaz. Bu, yasanın saydamlığın artırılması, dolayısıyla ciddi bir yolsuzlukla mücadele enstrümanı 
olarak kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Bununla beraber, başvuruların önemli bir kısmının, kı-
sıtlamalar gerekçe gösterilerek kısmen ya da tamamen reddedilmiş olması yasanın kapsamının da 
yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.70

25

Hesap Verebilirlik - Uygulama 

Kamu görevlileri kendi eylemleri hakkında ne ölçüde hesap verebilirdir?

Kapsamlı yasal hükümlerin varlığına rağmen kamu kurumları üzerindeki gözetim mekanizması etkili 
değildir. Kamu kurumlarının hesap verebilirliğindeki temel zayıflıklar noktasında, görüşme yapılan 
uzman şikayet mekanizmalarına kamuoyunun güvenmediğini iddia etmiştir. Uzman, vatandaşların 
şikayetleri sonrası devlet memurlarının cezalandırılacağına inanmadıklarını, bu nedenle başvuru 
miktarının oldukça düşük olduğunu belirtmiştir. 

Örneğin, 2005 yılından 2015 yılına kadar Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na 1821 başvuru yapılmıştır.71 
Bunların 1237’si usule aykırılık nedeniyle reddedilmiştir. 469 karar incelemeye alınmış ve yalnızca 
71’inde etik ihlali kararı verilmiştir. 2014 yılında yapılan 218 başvurudan 23’ü yolsuzluk iddiaları, 
87’si kayırmacılık/ayrımcılık iddiaları 28’i çıkar çatışması iddialarını içermektedir.72 Tüm başvurular 
arasında kabul edilmeyenlerin oranına ek olarak, düşük sayıdaki yaptırımlar da Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu’nun etkinliği ve tarafsızlığı üzerinde ciddi kaygılar yaratmaktadır.73

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun etik kurallarını ihlal kararları öncesinde Resmi Gazete’de yayım-
lanırken bu kural Anayasa Mahkemesinin iptali nedeniyle 2010 yılında kaldırılmıştır. Kurul Başkanı, 
daha sonra yaptığı bir açıklamada ihlal kararlarının yayınlanmasının önemine değinmiş ve karar-
ların yayınlanmasının Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun yaptırım gücüne önemli oranda katkıda 
bulunduğunu belirtmiştir.74 İhlal kararlarının iptal edilmesiyle birlikte Kurul’un hiçbir yaptırım ve 
kamuoyu oluşturma gücü kalmamış ve dolayısıyla etkisizleştirilmiştir. 

Kamu görevlileri, 6328 sayılı Kanun’da öngörülen bazı istisnalar dışında doğrudan kovuşturmaya 
karşı anayasal dokunulmazlığa sahiptir; sadece amirlerinin izin vermeleri durumunda suç isnadıyla 
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haklarında soruşturma açılabilir.75 CIMAP 2010 Raporu’na göre amirler genellikle kendi yetkisi al-
tındaki devlet memurlarının kovuşturulmasına izin vermemektedir.76 Bu bağlamda başta 4483 sayılı 
Kanun olmak üzere kamu görevlilerine yargılama ve soruşturma ayrıcalıkları sağlayan çok sayıda 
yasa kamu görevlilerinin hesap verme yükümlülüğü önünde engel teşkil etmektedir.

75

Dürüstlük Mekanizmaları - Yasa

Kamu görevlilerinin dürüstlüğünü sağlayacak hükümler ne ölçüde mevcuttur? 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre 
kamu görevlileri “etik sözleşme” imzalamak zorundadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 
Yönetmelik oldukça benzer etik davranış ilkelerini getirmektedir ve tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri bakı-
mından yasaları uygulama ifadesini içermektedir. Ayrıca Devlet Memurları Kanunu devlet memur-
larının insan haklarına ve Anayasa’ya bağlılıklarını sağlar.77

“Çıkar çatışması” kavramı 2005 yılında söz konusu Yönetmelikle mevzuata girmiştir. Bu Yönetme-
lik, çıkar çatışmasını; “kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini 
etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide 
bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yü-
kümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder” biçiminde tanımlamakta-
dır.78 Düzenlemeye göre, kamu görevlileri şahsi sorumluluğa sahiptir, bu nedenle çıkar çatışması 
kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutmalıdırlar.79

Devlet Memurları Kanunu hediye alma ve vermeye genel bir yasak koymuştur ve hediye alma kural-
larının kapsamını belirleme konusunda Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nu yetkilendirmiştir.80 Yukarıda 
anılan yönetmelik, hediyeleri tanımlamış ve kamu görevlilerinin hediye alamayacağı ve veremeye-
ceğini temel ilke olarak vurgulamıştır. Hediye kuralları oldukça açık ve kapsamlı görünmektedir, 
ancak altı grup istisna bulunmaktadır (bağış, kitaplar, dergiler gibi kamuya açık toplantılarda hatıra 
niteliğindeki hediyeler, tanıtım amaçlı sembolik değeri olan el sanatları ürünleri, finans kurumların-
dan piyasa koşullarında alınan krediler, halka açık yarışmalardan kazanılan ödüller)81.

Rüşvet, mevzuatta suç olarak tanımlanmıştır ve rüşvet eylemine dahil olan her iki tarafa da Türk 
Ceza Kanunu’nun 252, 253 ve 254. maddelerine göre dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası veri-
lebilmektedir.82 Maddeler rüşveti ve ilgili tarafları açıkça tanımlamaktadır. 

Ayrımcılık ve adam kayırmacılık, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmıştır. Yönetmeliğin 14. maddesine göre devlet memurları görev, 
unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz-
lar. Ekonomik, siyasi veya sosyal nitelikte menfaat elde etmek için görevleri sırasında edindikleri ya 
da görevleri sonucu edindikleri resmi bilgileri kullanamazlar.83

Kamu ihaleleri süreçlerinde de hileli davranışlarla, vaatlerle veya cebir ve tehdit kullanarak katılımı 
engellemekle, açık veya gizli anlaşmalarla, gizli belgelere ulaşım sağlamakla ya da rüşvetle ihaleye 
fesat karıştırma suçları tanımlanmıştır. 84

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nde de yolsuzluk suçu kabul edilen hile ve 
yolsuzluk, vaatler, tehdit, nüfuz kullanma, görevi kötüye kullanma, çıkar sağlama, kişileri mağdur 
etme, anlaşma, zimmete geçirme, irtikap veya rüşvet, yabancı kamu görevlilerinin rüşvet suçu, 
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suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama ve diğer yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat 
karıştıran tüm fiiller yasaklanmıştır.85

25

Dürüstlük Mekanizmaları - Uygulama 

Uygulamada, kamu kesimi çalışanlarının dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır?

Her ne kadar yasal hükümler devlet memurlarının dürüstlüğünü sağlamakta ise de, bu hükümlerin 
uygulanması oldukça zayıftır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu devlet memurlarının yasal hükümler ve 
uluslararası etik standartlar hakkında farkındalığı yükseltmek amacıyla periyodik eğitim ve semi-
nerler düzenlemektedir. Ancak bu seminerlerin ihlalleri önlemek için yeterli değildir.86

Küresel Yolsuzluk Barometresi’nin 2013 yılı anketinde katılımcıların %42’si devlet memurlarının, 
görevlilerinin ve kamu çalışanlarının yolsuzluk/ aşırı derecede yolsuzluk yaptıklarını düşünmekte-
dir. 87 Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin başka bir araştırmasında son 12 ayda kamu kurumların-
da usulsüz ödeme yapmak ya da hediye vermek durumunda kaldığını belirten kişilerin oranı ise 
yüzde 28 olmuştur.88 Ülkenin yakın tarihinde gördüğü en büyük yolsuzluk iddialarını barındıran 
17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının yansımalarıyla bu oranın önemli ölçüde yükselmiş olması 
ve kamuoyunun kamu görevlilerinin dürüstlüğüne olan güvenine zarar verdiğini düşündürtmek-
tedir. Yolsuzluk Profili bölümünde bahsedildiği gibi, bu olay eski bakanlara ve aile üyelerine karşı 
yöneltilen yolsuzluk iddialarının davanın düşmesi ve birçok polis memurunun ve savcının görevden 
alınması veya görev yerlerinin değiştirilmesi ile sonuçlanması nedeniyle, kamunun yargıya duyduğu 
güveninin zarar görmesinde de etkili olmuştur.

CIMAP 2010 Türkiye Raporu’na göre, hediyeler ve ağırlama hususlarını düzenleyen hükümlerin uy-
gulaması çok zayıftır. Hediye verme ve ağırlama Türkiye’de kültürün ana bileşenlerinden biri olarak 
algılanmaktadır.89 İstanbul’da iş dünyasından 801 kişilik bir örneklem ile yolsuzluk ve rüşvet üzerine 
gerçekleştirilen çalışmada ankete katılanların %17’si kamu ihalesinde hak edişten kamu görevlile-
rine para verilmesini yolsuzluk olarak algılamadığını açıklamıştır. Kanunlara uygun olduğu halde 
bir işi yaptırabilmek için kamu yetkililerine menfaat sağlanmasını yolsuzluk olarak algılamayanların 
oranı ise %14’tür.90 GRECO Raporlarına göre; rüşvet suçunun “anlaşma” unsurunu içeren hükümle-
ri ile özel sektörde rüşvet suçunu düzenleyen hükümler yetersizdir.

ROL

25

Eğitim

Kamu sektörü yolsuzlukla mücadeleye karşı kendi rolü hakkında kamuyu ne ölçüde bilgi-
lendirmekte ve eğitmektedir?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu etik üzerine periyodik eğitim seminerleri düzenlemektedir. Ancak bu 
seminerler devlet memurları ile sınırlıdır91 ve seminerler yolsuzluk konusunda kamu farkındalığının 
artırılmasına katkıda bulunmamaktadır.
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Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin görüştüğü bir uzman, televizyonun en çok izlendiği zamanlarda 

yolsuzlukla mücadele hakkında hiçbir kamu spotu olmadığını söylemiştir. Kamu Görevlileri Etik Ku-

rulu ve kamu kurumları ve idarelerinin etik komisyonlarının gereğince tanıtılmadığını, bu nedenle 

genellikle kamunun bu kurumların rolü ve olanaklarının farkında olmadığını eklemiştir.92

Yolsuzlukla nasıl mücadele edilebileceğine ilişkin olarak kamu sektörü tarafından halka sağlanan 

kısıtlı bilgiye rağmen, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2013 yılı Küresel Yolsuzluk Barometresi’n-

de93 ankete katılanların %86’sı tanık oldukları yolsuzluk vakalarını ihbar edeceklerini söylemiştir. 

Bu doğrultuda cevap verenler arasında %69 yolsuzluk ihbarlarını ya doğrudan bir idareye ya da 

kamu idarelerinin çağrı merkezleri kanalıyla ileteceklerini belirtmiştir. Kamu sektöründe yolsuzluk 

ihbarı seçeneklerine ilişkin eğitimin nispeten az olmasına rağmen, bu cevaplar oldukça yüksektir. 

%86’nın geri kalanı ise, yolsuzluğu kar amacı gütmeyen bağımsız kuruluşlar veya medya aracılığıyla 

ihbar edeceklerini söylemiştir. Yolsuzluğu ihbar etmeyeceğini belirten %14’ün %17’si nereye ihbar 

edeceklerini bilmediklerini, %29’u sonuçlarından çekindiklerini ve %54’ü ise ihbarın bir şeyi değiş-

tirmeyeceğini düşündüğünü ifade etmiştir. 

25

İşbirliği

Kamu sektörü yolsuzluğu önleme girişimleri konusunda teftiş kuruluşları, iş dünyası ve sivil 
toplumla ne ölçüde işbirliği yapmaktadır?

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yolsuzlukları önleme faaliyetlerinde STK’lar ve özel sek-

törle işbirliği oldukça sınırlıdır. Bu konudaki tek önemli gelişme, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve 

Avrupa Konseyi girişimleriyle 2013 yılında kurulan Etik Platformu’dur. Ancak iletişimin sürekli ol-

maması ve aktif işbirliğinin sağlanamaması sebebiyle bu platform henüz beklenen etkinlikte çalış-

mamaktadır.

Platformun amacı kamu görevlilerinin ve kamunun etik standartlar konularında farkındalığını artır-

maktır. Başlangıçta, platform ortakları bakanlıklar, Kamu İhale Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Tapu ve Kadastro Genel Mü-

dürlüğü (TKGM) idi.94 Etikle ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları da platforma davet edildi-

ler. Ancak, 2015 yılı itibarıyla, Kurul tarafından Ankara’da düzenlenen yıllık toplantılar dışında Etik 

Platformu’nun faaliyetleri hakkında kolayca erişilebilen bir bilgi mekanizması bulunmamaktadır.

25

Kamu ihalelerinde dürüstlük

Kamu ihale sisteminde dürüstlüğün korunmasını sağlayacak, hem kamu görevlilerinin hem 
de tedarikçilerin usulsüz davranışlarına anlamlı yaptırımlar, denetim ve şikayet mekaniz-
masını içeren etkin çerçeve ne ölçüde mevcuttur? 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile idari ve mali özerkliğe sahip 10 üyeli bir kurul tarafından idare 

edilen Kamu İhale Kurumu kurulmuştur.95 Bu kurum politika belirleme, denetleme, ihale kurumla-
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rına eğitim ve operasyonel destek sağlamak, ihale ilanını yayınlamak, ekonomik aktörleri bilgilen-
dirmek ve farkındalığı artırmaktan sorumludur. Freedom House’a göre kurum “ne kamu alımlarının 
ilgili tüm alanlarında tutarlı politika sağlayabilecek durumdadır ne de ihale mevzuatının etkin biçim-
de uygulanmasını sağlayabilmektedir”.96

Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi bütün hak sahibi firmaların ihaleye katılmalarına açık olan açık 
ihale usulünü tanımlamıştır. Çoğu ihale açık ihale yöntemi ile yapılmasına rağmen, çeşitli diğer ihale 
usulleri Kanun’la tanımlanmıştır.

Tahmini maliyeti eşik değerin97 yarısını aşan inşaat işleri ve ileri teknoloji ya da uzmanlık gerektiren 
hizmet ve mal alım işleri “belli istekliler arasında ihale” yöntemiyle yapılır.98 Bu yöntem, yapılacak 
ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 
Benzer şekilde, “pazarlık usulü” ihalede kurumlar, ihale için herhangi bir ilan vermeden en az üç 
firmayı ihaleye davet edebilir.99 Ayrıca, Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi kurumlara ilansız ve 
teminatsız sözleşme yapmasına izin veren “doğrudan temin” koşullarını açıklamaktadır.100 Rekabeti 
önleyen bu usuller kamu menfaati bakımından ciddi kaygılar uyandırmaktadır. Bunun yanında bu 
usulleri uygulama kıstasları net bir şekilde tanımlanmamıştır, bu nedenle bu yöntemlerin suiistimali 
diğer bir kaygı konusudur.

Kamu İhale Kanunu’nun kabulünden beri, her biri rekabetçi ihalelere yeni istisnalar getiren birçok 
değişiklik yapılmıştır. Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi istisna kapsamındaki kurumlar, alanlar 
ve tesisleri belirlemektedir. Bu maddenin fıkralarının sayısı bu değişiklikler ile 6’dan 20’ye yüksel-
miştir. Örneğin Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kamu iktisadi teşekküllerinin (sermayesinin %50’den 
fazlası devlete ait olan) mal ve hizmet alımları, sözleşme bedeli 7.726.990 TL’den (yaklaşık 2.6 mil-
yon Euro) az ise kanunla istisna tutulmuştur.101 Kanun, Türkiye Kömür İşletmeleri; Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bazı devlet organlarına tüm alımlarını 
rekabetçi bir ihale ortamı olmaksızın yapmasına izin vermiştir.102

Kamu kurumlarının ilan zorunlulukları ihalenin ölçeğine bağlıdır. Eşik değere ve yaklaşık maliyete 
göre ihaleler dört ölçek kategorisine ayrılmaktadır: Küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli ve çok 
büyük ölçekli.103 Küçük ölçekli ihaleler, ihale tarihinde işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az 
ikisinde, en az bir hafta önce ilan edilmelidir. Orta ölçekli ihalelerin ayrıntıları işin yapılacağı yerde 
çıkan gazetelerin birinde ve Kamu İhale Bülteni’nde ihale tarihinden en az iki hafta önce yayın-
lanmalıdır. Büyük ölçekli ihalelerin ilanları işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve Kamu 
İhale Bülteninde ihale tarihinden en az üç hafta önce yapılmalıdır. Kurumlar çok büyük ölçekli ihale 
ayrıntılarını Kamu İhale Bülteni aracılığıyla; açık ihale usulünde ihale tarihinden en az 40 gün önce, 
pazarlık usulünde ise pazarlık tarihinden en az 25 gün önce ve “belli istekliler arasında ihale” usu-
lünde 14 gün önce ilan etmelidir.104

Kamu ihalelerinde yolsuzluk iddialarına bir örnek TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın da 
bulunduğu 52 kişi hakkındaki açılan ve değeri 210 milyon TL olan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma 
iddialarının bulunduğu soruşturmadır. İhaleyi alan firmanın TCDD Geliştirme ve TCDD Personeli 
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne bağış yaptığının ortaya çıkması üzerine ihale iptal edilmiş, 
ancak TCDD, “kamu yararı ve ülke menfaatlerini” gerekçe göstererek, projenin bahsi geçen firma 
tarafından tamamlanmasına karar vermiştir. Ankara Başsavcılığı bağışların yasalara uygun şekilde 
makbuz karşılığında yapıldığını belirtmiş ve soruşturmada takipsizlik kararı vermiştir.105

Bunların yanı sıra, TCK’nin ihaleye fesat karıştırma suçunu düzenleyen 235’inci maddesinde 11 Ni-
san 2013’te yapılan değişiklikler doğru yönde olmamıştır. 235’inci maddeyle korunan hukuki yarar 
çeşitliliğine karşın, yapılan değişiklikle öncesinde 5 yıldan 12 yıla kadar olan cezanın alt sınırı üç, üst 
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sınırı yedi yıl olmuştur. Asıl önemli olan değişiklik ise kamu kurum veya kuruluşunun zararına sebep 

olan suçlarda alt sınırın 7,5 yıla, üst sınırın 18 yıla çıkarılmasının tamamen ortadan kaldırılmasıdır. 

Bu teşdit sebebi tamamen ortadan kalktığı gibi, ihaleye fesat karıştırma nedeniyle ilgili kamu ku-

ruluşu zarar görmemişse hapis cezası ancak bir yıldan üç yıla kadar olabilecektir. Bu değişiklik, AB 

2013 Türkiye İlerleme Raporu’nda da eleştirilmiştir.106

25

KİT’lerin Denetimi

Devletin KİT’lerin mülkiyet politikasına dair açık ve tutarlı bir tutumu var mıdır ve bu politi-
kayı uygulamak için gerekli yönetişim yapılarına ne ölçüde sahiptir?

Hükümetin açık ve tutarlı bir KİT politikası olduğunu söylemek mümkün değildir. KİT’lerin mülkiye-

tinin idaresini yerine getirecek bağımsız, merkezi ve koordine edici bir birim yoktur.

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda KİT’lerin ekonomide oynaması beklenen 

role yer verilmemiştir. Doküman, bunun yerine verimlilik ilkelerine vurguda bulunmuştur. 1985 

yılında GSYH içinde KİT’lerin payı %6,3’ten 2013 itibariyle %1,3’e inmiştir ve oranın bu eğilimi takip 

ederek 2018 yılında %0,8’e düşmesi beklenmektedir.107

KİT’lerin kuruluşu Cumhuriyet’in ilk yıllarında özel sermayenin yetersiz olduğu dönemde devletin 

istihdam ve yeni iş kolları yaratma esasına dayanmaktadır. 1980li yıllara kadar KİT’ler bu çerçeve-

de, kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmaya devam etmiştir. Dönemin başbakanı Turgut Özal ile 

başlayan ve Dünya Bankası ve IMF tarafından desteklenen özelleştirme dalgası ile KİT’lerin ekono-

mideki payı azalmaya başlamıştır.108 Takip eden yıllarda devam eden özelleştirmeler 2000-2001 

krizi sonrasında Kemal Derviş’in Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemle beraber hız 

kazanmıştır. Sonrasındaki hükümetler KİT’lerin yönetimlerinin yeniden yapılandırılması ve karlılık 

oranlarının artırılmasındansa özelleştirmeye ağırlık vermeye devam etmiştir.

Sönmez, KİT’lerin özel sektörün önüne geçtiği iki alana dikkat çekmiştir. Et, balık, süt ve süt ürünleri 

işletmelerinin ve yüksek teknoloji gerektiren metal ve petrol endüstrilerinin, sırasıyla düşük gelirler 

ve pazara girmenin zor olması sebebiyle özel sektörün ilgi göstermediği alanlar olduğu söylenebilir. 

Ülkenin gelişimi ve nüfusun ve ekonominin sürdürülebilir büyümesi için önem taşıyan KİT’ler özel 

sektörü desteklemiş, bölgesel uçurumların açılmasını önlemiş, işsizliğin patlamasına karşı sübap 

olmuş ve sendikal iklimin iyileşmesine katkıda bulunmuştur.109

Bu derecede değer taşımalarına karşılık KİT’lerin tasfiyeleri ve özelleştirmeleri kamudan yeterli 

seviyede geri dönüş alınmadan yürütülmüştür.110 2000 sonrası yasal çerçeve ile hız kazanan özel-

leştirme dalgası değişim sürecini kolaylaştırmış, bu süreçte Türk Telekom, Tüpraş, Petrol Ofisi, 

Petkim ve Erdemir gibi büyük KİT’ler özelleştirilmiştir. Sönmez bu süreçte kamu yararının ön 

planda tutulmamasını eleştirirken, bahsi geçen KİT’lerin yeniden yapılandırılmasının daha olumlu 

sonuçlar getireceğine değinmiştir. KİT’lerin özelleştirme süreçleri değerlendirildiğinde karşılaşı-

lan sorunlar önceki bölümlerde kamu ihalelerinde karşılaşılan sorunlara paralellik göstermek-

tedir. KİT’ler Sayıştay’ın denetim alanı içindedir ve Sayıştay raporlarında KİT’lerle ilgili yer alan 

çok sayıda usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası KİT’lerin yönetişim yapılarındaki temel sorunlara işaret 

etmektedir.



Uluslararası Şeffaflık Derneği
115

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

Sonnotlar  

1 Yazarların kamu yönetimi uzmanı Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen ile mülakatı, 5 Şubat 2015, Ankara

2 BTI 2014, Türkiye Ülke Raporu, s. 27. http://www.bti-project.de/uploads/tx_itao_download/BTI_2014_Türkiye.pdf

3 TÜİK, Basın Bildirisi. http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16004

4 TÜİK, Basın Bildirisi. http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16013

5 BTI 2014, Türkiye Ülke Raporu, s. 27. http://www.bti-project.de/uploads/tx_itao_download/BTI_2014_Türkiye.pdf

6 a.g.e.

7 Avrupa Komisyonu, 2014 Türkiye İlerleme Raporu http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-turkey-prog-
ress-report_en.pdf

8 a.g.e.

9 Yazarların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı eski başmüfettişi Hıfzı Deveci ile mülakatı, İstanbul. 10 Şubat 2015.

10 Cumhuriyet, 2 Ocak, 2015 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/176916/Memurlarin_2015_maaslari_belli_oldu__iste_en_
dusuk_memur_maasi.html

11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

12 Uluslararası Şeffaflık Örgütü “U4 Expert Answer: salary top-ups and their impact on corruption” [U4 Uzman Cevabı: Maaş telafisi ve 
yolsuzluk üzerine etkileri]. s.2. http://www.u4.no/publications/salary-top-ups-and-their-impact-on-corruption/

13 Transparency International, “Global Corruption Report: Education”. Routledge, 2013, p. 83-84.

14 Aysit Tansel, “Türkiye’de Özel Ders ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Sorunu”. Türkiye Ekonomi Derneği ODTÜ, Mart 2013. s. 3.

15 TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2014.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18629

16 Avrupa Komisyon 2014 Türkiye İlerleme Raporu, s.10.

17 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, madde 68; ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 7.

18 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 98.

19 Ömer Faruk Gençkaya, Çıkar Çatışması, 2009, Avrupa Konseyi http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/pro-
jects/tyec/1062-TYEC%20Research%20-%20Conflict%20of%20Interest.pdf

20 Abdullah Bozkurt, Today’s Zaman, “Türkiye’de kamu görevinde kadrolaşma”. 12 Ocak 2015 http://www.todayszaman.com/columnist/
abdullah-bozkurt/building-partisan-civil-service-in-turkey_369558.html

21 İstisnai Kamu Görevi Yerlerinin tam listesi için bakınız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 59.

22 Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, Yolsuzlukla Mücadele Kriterleri: Yargı, Yasama ve Kamu Yönetimi Türkiye İzleme Raporu 2010. 
Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, CIMAP. (Yazar: Hande Özhabeş)

23 Kadir Akın Gözel, ‘Türkiye’de kamu ihale sektörü reformu’ Tayca K V (ed), Challenges in Public Procurement: An International Perspective 
[Kamu Alımlarında Zorluklar: Uluslararası Perspektif] (Boca Raton: Pr Academics Press, 2005).

24 Tarhan, R. Bülent, Kamu İhale Kanunu Üzerine, Güncel Hukuk Dergisi, Ağustos 2009

25 Harun Odabaşı, Today’s Zaman http://www.todayszaman.com/national_amendments-to-public-procurement-law-limit-transparen-
cy_350882.html

26 Yazarların kamu yönetimi uzmanı Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen ile mülakatı, 5 Şubat 2015, Ankara

27 Yazarların kamu yönetimi uzmanı Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen ile mülakatı, 5 Şubat 2015, Ankara

28 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 59.

29 Gazete Vatan, “‘İstisnai’ Kadrolaşma” http://www.gazetevatan.com/-istisnai--kadrolasma-350838-gundem/

30 Fehim Taştekin, AKP iktidarında kayırmacılık yayılıyor, Al-Monitor  http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/origi-
nals/2014/12/turkey-nepotism-flourishes-under-aks.html

31 Today’s Zaman, “Yargının üst makamı 2.000’den fazla hakim ve savcının yerini değiştirdi”, 12 Haziran 2015 http://www.todayszaman.
com/anasayfa_turkeys-top-judicial-body-reshuffles-more-than-2000-of-judges-prosecutors_385843.html

32 Avrupa Komisyonu, 2014 Türkiye İlerleme Raporu. s. 2-3. http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-tur-
key-progress-report_en.pdf

33 TESEV, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) özel vurguyla Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı”, 2015, s. 2-3.

34 Freedom House, Dünyada Özgürlükler: Türkiye. https: //freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/turkey#.VbjZyqTtmko

35 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, madde 4, http://www.mev-
zuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5176.pdf

36 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

37 a.g.e.

38 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 46 ve madde 47.

39 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, madde 5. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4982.pdf

40 a.g.e. madde 7.

41 a.g.e. madde 7.

42 a.g.e. madde 9.

43 Kamudan Haberler. “Başbakanlığa istek ve şikayet başvuruları nasıl nereye yapılır?”. http://www.kamudanhaberler.com/haber/haber-
ler/basbakanliga-istek-ve-sikayet-basvurulari-nasil-nereye-yapilir/905.html

44 Kamudan Haberler. “Başbakanlığa istek ve şikayet başvuruları nasıl nereye yapılır?”. http://www.kamudanhaberler.com/haber/haber-
ler/basbakanliga-istek-ve-sikayet-basvurulari-nasil-nereye-yapilir/905.html



116
Uluslararası Şeffaflık Derneği

45 Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, Yolsuzlukla Mücadele Kriterleri: Yargı, Yasama ve Kamu Yönetimi Türkiye İzleme Raporu 2010. 
Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, CIMAP. (Yazar: Hande Özhabeş)

46 Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, Yolsuzlukla Mücadele Kriterleri: Yargı, Yasama ve Kamu Yönetimi Türkiye İzleme Raporu 2010. 
Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, CIMAP. (Yazar: Hande Özhabeş). P. 32

47 Yazarların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı eski başmüfettişi Hıfzı Deveci ile mülakatı, 10 Şubat 2015, İstanbul

48 Tarhan, R. Bülent, Çözüm İyi Yönetişimde, Radikal, 30/12/2014

49 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, madde 13.

50 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, madde 36

51 Hıfzı Deveci, Kamu Alımları ve Dürüst Yönetim: Yasa Neden Sık Değişiyor?, Şeffaf Gündem, Sayı 8. Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği.

52 a.g.e.

53 Yazarların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı eski başmüfettişi Hıfzı Deveci ile mülakatı, İstanbul. 10 Şubat 2015.

54 Tarhan, R. Bülent, Etik Komisyon, Mal Bildirimi ve İki Yasa Taslağının Düşündürdükleri, Radikal, 18/10/2006

55 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf

56 Yazarların kamu yönetimi uzmanı Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen ile mülakatı, 5 Şubat 2015, Ankara

57 Hıfzı Deveci, Kamu Alımları ve Dürüst Yönetim: Yasa Neden Sık Değişiyor?, Şeffaf Gündem, Sayı 8.Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği.

58 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx

59 Hıfzı Deveci, Kamu Alımları ve Dürüst Yönetim: Yasa Neden Sık Değişiyor?, Şeffaf Gündem, Sayı 8.Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği.

60 a.g.e.

61 a.g.e.

62 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, madde 18 

63 Şikayet ve İtiraz Yönetmeliği, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/139.html

64 Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği

65 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2006/10654

66 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

67 Başbakanlık İletişim Merkezi, http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgLaw.aspx

68 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.
Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

69 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu. http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6328%2C.pdf

70 Tarhan, R. Bülent, Bilgi Edinme Hakkı Önündeki Engeller Kalkmalı, Radikal 15/09/2007

71 Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılan başvurular ve işlemler. http://www.etik.gov.tr/kurulistatistik.aspx

72 Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2014 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.etik.gov.tr/Raporlar.aspx?id=1

73 Altun, M., Sayer,A. ve Barutçu A. (2013) Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararları Işığında Kamuda Görülen Etik Dışı Davranışlar ve Yolsuz-
luklar, Sayıştay Dergisi, 91: 33-55. http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der91m2.pdf

74 Hürriyet, 30 Aralık 2014. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27864058.asp

75 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun; T.C. Anayasası, madde 129

76 Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, Yolsuzlukla Mücadele Kriterleri: Yargı, Yasama ve Kamu Yönetimi Türkiye İzleme Raporu 2010. 
Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, CIMAP. (Yazar: Hande Özhabeş)

77 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 6,.http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

78 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. madde 13, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

79 a.g.e.

80 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, madde 29,.http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

81 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. madde 15, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

82 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

83 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, madde 14, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8044&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

84 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Madde 17.

85 5506 sayılı Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

86 Yazarların kamu yönetimi uzmanı Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen ile mülakatı, 5 Şubat 2015, Ankara

87 Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Küresel Yolsuzluk Barometresi, 2013 http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=turkey

88 Uluslararası Şeffaflık Derneği, “Türkiye’de Yolsuzluk: Neden, Nasıl ve Nerede?” Kamuoyu araştırması, 2015. http://www.seffaflik.org/
turkiyede-yolsuzluk-neden-nasil-ve-nerede-kamuoyu-arastirmasi-sonuclari/

89 Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, Yolsuzlukla Mücadele Kriterleri: Yargı, Yasama ve Kamu Yönetimi Türkiye İzleme Raporu 2010. 
Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği, CIMAP. (Yazar: Hande Özhabeş)

90 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri http://www.tusiad.org.
tr/bilgi-merkezi/sunumlar/is-dunyasi-bakis-acisiyla-turkiyede-yolsuzluk-semineri/

91 Etik Kurulu seminerleri listesi, http://www.etik.gov.tr/EgitimSeminer.aspx?id=1

92 Yazarların kamu yönetimi uzmanı Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen ile mülakatı, 5 Şubat 2015, Ankara



Uluslararası Şeffaflık Derneği
117

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

93 Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Küresel Yolsuzluk Barometresi, 2013 http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=turkey

94 Etik Platformu, https: //avrupakonseyi.myenocta.com/avrupakonseyi/eep/kurumportal/

95 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf

96 Freedom House, Geçiş Döneminde Türkiye, 2008. https: //freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Türkiye%20in%20Tran-
sit.pdf

97 Eşik değer her sene güncellenip Resmi Gazete’de yayınlanır.

98 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, madde 20

99 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, madde 21

100 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, madde 22

101 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, madde 3/G 

102 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, madde 3/P, 3/R, 3/T

103 Kategori adları yazarlar tarafından verilmiştir.

104 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, madde 13.

105 Cumhuriyet,15 Şubat 2015http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/215001/Yargi_raydan_cikti.html

106 Tarhan, R. Bülent, İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Üzerine, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2014 

107 Onuncu Kalkınma Planı, s.79, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1n-
ma%20Plan%C4%B1.pdf

108 Yazarların iktisatçı Mustafa Sönmez ile mülakatı, İstanbul, 25 Mayıs 2015

109 Mustafa Sönmez, “KİT tasfiyesinde 25 yıl ve CHP” 24 Temmuz 2010 mustafasonmez.net/?p=159

110 Detaylı bir analiz için bkz. Öniş, Z. (2011) “Power, Interests, and Coalitions: The Political Economy of Mass Privatization in Turkey,” Third 
World Quarterly, 32(4), pp. 707-724.



118
Uluslararası Şeffaflık Derneği

6
EMNİYET TEŞKİLATI

ÖZET
Bu çalışmada kolluk kurumlarından yalnızca Emniyet Teşkilatı incelenmiştir. Emniyet Teşkilatı’na 
(Emniyet Genel Müdürlüğü) Merkezi Yönetim Bütçesi’nden yeterli kaynak ayrılmaktadır ve son yıl-
larda kurumun teknik altyapı olanaklarında ve insan kaynaklarında artış gözlemlenmektedir. 

Öte yandan Emniyet Teşkilatı’nın bağımsızlığı ve dürüstlüğü kayırmacılık ve partizanlık gibi so-
runlar nedeniyle zayıflamıştır. Bunun yanında, Emniyet Teşkilatı’nın faaliyetlerini düzenleyen yasal 
çerçeve, şeffaflık önlemlerini sağlamak açısından yeterli değildir. Emniyet Teşkilatı’nda dürüstlüğü 
ve hesap verebilirliği sağlayacak mekanizmalar bulunmamaktadır. 

Emniyet Teşkilatı’nın yolsuzluk suçlarının soruşturulmasında önemli bir rolü ve yetkisi olmasına 
karşın dış müdahalelere ilişkin izlenimler, bu alandaki görevini yerine getirebildiği konusunda ciddi 
şüpheler uyandırmaktadır. Yakın zamanda yaşanan, çok sayıda polis memurunun görev yerinin de-
ğiştirilmesi ve görevden alınması vakaları bu sorunun somut örneklerindendir.

Yandaki tablo, Emniyet Teşkilatı’nın kapasitesi, yönetişimi ve yolsuzlukla mücadeledeki rolü açısın-
dan yapılan değerlendirmenin özetini yansıtmaktadır. Raporun devamında bütün göstergeler için 
nitel değerlendirmeler de sunulmaktadır. 
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YAPI
Emniyet Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı’na bağlı “Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)” bünyesinde çalış-
maktadır.1 EGM’nin genel sorumlulukları ve yetkileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu2 ve 2559 
sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu olmak üzere iki ayrı kanunda belirtilmiştir.3

EGM organizasyonel şeması üç bölümden oluşmaktadır: Merkez Teşkilatı (genel merkez), Taşra 
Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri ve son olarak Yurt Dışı Teşkilatı’dır.4 Genel Müdürlüğe bağlı beş Genel 
Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarına bağlı çalışan farklı alanlarda uzmanlaşmış 35 daire 
vardır. İstihbarat Daire Başkanlığı, Polis Akademisi ve Teftiş Kurulu gibi doğrudan Genel Müdürlüğe 
bağlı birimler de bulunmaktadır.5 EGM’de yapısal değişikler ancak İçişleri Bakanı’nın izni ile mümkün 
olabilmektedir.6 

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

75

Kaynaklar - Uygulama

Uygulamada, Polis Teşkilatı görevlerini etkin bir biçimde yapabilmek için yeterli mali kay-
nağa, personele ve altyapıya sahip midir? 

EGM’nin bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi’nden sağlanmaktadır. Kurumun bütçesinde bir yükselme 
eğilimi gözlenmektedir; 2010 ve 2014 yılları arasında bütçe, %76 oranında artmıştır.7 Resmi bütçeye 
ek olarak AKP hükümetleri boyunca POLSAN’ın (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) varlıklarının çeşitli 
ortaklıklarla katlanarak arttığı ve 2014 yılında 1,3 milyar TL’ye yaklaştığı da belirtilmelidir.8  

Altyapı ve teknik ekipman yatırımlarında da artış olmuştur; geçtiğimiz yıllarda yeni kamera sistem-
leri ve veri tabanı sistemleri uygulamaya konulmuştur.9 EGM’nin altyapı ve teknik ekipman yatırım-
larıyla kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra, kurumdaki personel sayısı da artmıştır.10 Bu gelişmeler 
EGM’nin soruşturma ve önleyici kapasitesine büyük katkılarda bulunmuştur ve suç istatistikleri ile 
risk alanlarının incelenmesine dayanak sağlamıştır.11

EGM, Polis Meslek Yüksek Okulları’nı veya Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ni başarı ile tamamlayan-
ları polis memuru olarak işe almaktadır. İki yıllık Polis Meslek Yüksek Okulları’na girebilmek için lise 
mezunu olma şartı aranmaktadır. Üniversite mezunları altı aylık bir temel polis eğitimi almaktadır.12

Polis memurlarının başlangıç aylıkları işe yeni girmiş öğretmenlerin aylıklarından yüksektir.13 Polis 
memurlarının aylıkları diğer kamu çalışanlarıyla karşılaştırıldığında yeteri kadar yüksektir.14 2013 
yılının Sayıştay Raporu’na göre 157.913 polis memuru 1,4 milyon kez yapılan ek ödemelerle ödül-
lendirilmiştir.15 Rapor, bu ödemelerin bazılarının kanuna aykırı olduğuna ve bu nedenle rutin faali-
yetleri yürüten personelin de ek ödemeler aldığına ve sonuç olarak başarılı personelin ödüllendir-
ilmesi politikasının esas amacından saptığına dikkat çekmiştir.16

Polis Akademisi’nden bir uzmana göre, yukarıda anılan birkaç eksikliğin dışında, EGM etkin bir 
biçimde çalışması için yeterli seviyede kaynaklara sahiptir.17
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Polis Akademisi’nden bir uzmana göre, yukarıda anılan birkaç eksikliğin dışında, EGM etkin bir bi-
çimde çalışması için yeterli seviyede kaynaklara sahiptir.17

50

Bağımsızlık - Yasa

Polis Teşkilatı kanunla ne ölçüde bağımsız kılınmıştır? 

Yasalara göre, “EGM’nin bağımsızlığını sağlamak ve siyasi faaliyetlerin kurum içine girmesini önle-
mek için” polis memurlarının sendika ve dernek kurması yasaktır.18

Polis memurlarının görevde yükselmeleri; eğitim geçmişlerine, mesleki eğitimlerine ve kıdem du-
rumlarına bağlıdır.19 Memurun görevde yükselmeye layık olup olmadığına, EGM Merkezi Değer-
lendirme Kurulu ve Yüksek Değerlendirme Kurulu karar vermektedir.20 Ancak terfi sisteminde dış 
müdahaleleri önleyecek netlikte kriterlerin olmaması sistemin bağımsızlığına gölge düşürmektedir. 

Nisan 2015’te, polis görevlerini düzenleyen mevcut kanunlara birtakım değişiklikler getiren İç 
Güvenlik Paketi yasa tasarısı, iktidar partisinin zaman zaman şiddete de başvurduğu büyük tartışma-
lara karşın TBMM’den geçmiştir.21 Bu paket, polisin, toplumsal karışıklıklar ve gösterilerde silah kul-
lanma yetkisini genişletmesi nedeniyle eleştirilmiştir.22

Kolluk kurumlarının bağımsızlığı ile ilgili olarak paket, valilere ve kaymakamlara soruşturmalarda 
polis ve jandarma kuvvetlerini kullanma yetkisi vermiştir.23 Bu değişikliklerden önce yalnızca savcılar 
bu yetkiye sahipti. Bu değişiklik, 2013 yılının Aralık ayından beri savcıların24 görev yerlerinin değiştir-
ilmesiyle ve tutuklanmalarıyla birlikte düşünüldüğünde, yargının ve kolluk kuvvetlerinin kontrolü 
üzerinden bir merkezileşme eğilimi olduğu söylenebilir. 

Bunların yanında, İç Güvenlik Paketi, İçişleri Bakanı’na EGM’nin herhangi bir personeline disiplin 
cezası uygulama yetkisi vermiştir.25 Ayrıca, İçişleri Bakanlığı EGM’nin tüm faaliyetlerini denetleme 
yetkisine sahiptir.26 Bu nedenlerle kurum siyasi etkiye açıktır. 

25

Bağımsızlık - Uygulama

Polis Teşkilatı uygulamada ne ölçüde bağımsızdır? 

İİşe alım sürecinde kayırmacılık, EGM’nin bağımsızlığı açısından başlıca sorunlardan biridir. Kişisel 
ilişkiler, akrabalık ve siyasi bağlantılar işe alım ve atama süreçlerini etkileyebilmektedir.27 

Bağımsızlık açısından bir diğer önemli eksiklik, cinsiyet, etnik köken ve sınıfsal açılardan denge 
kurmayı hedefleyen bir insan kaynakları politikasının olmayışıdır. Bu durum çeşitli grupların Polis 
Teşkilatı’na güven duymasını engellerken, kurumun belirli ideolojik görüşler (milliyetçi, İslamcı ve 
muhafazakâr) etrafında siyasallaşmasına da yol açmaktadır. 

2013 Aralık’ındaki yolsuzluk soruşturmaları Polis Teşkilatı’ndaki ciddi siyasallaşmayı ve müdahalel-
eri ortaya çıkarmıştır. 25 Aralık günü birçok polis memuru savcıların gözaltı emirlerine uymamıştır. 
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Bu durum Polis Teşkilatı’nın yürütme erki karşısındaki bağımsızlığı konusunda önemli sorunlar 
olduğunu göstermektedir. Yolsuzluk soruşturmalarının ardından, Adli Kolluk Yönetmeliği değiştir-
ilmiştir.28 Bu değişiklik, savcının emri üzerine hareket eden kolluk görevlilerine, suç tebligatlarını 
veya şikâyetleri üstlerine bildirme zorunluluğunu getirmiştir. Fakat bu değişiklik Danıştay tarafından 
iptal edilmiştir.29

Takip eden aylarda, yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına dahil olan çok sayıda polis memuru 
görevlerinden alınmış veya görev yerleri değiştirilmiştir.30 Bu müdahaleler yolsuzluk soruşturma-
larında EGM’nin bağımsızlığı açısından önemli şüpheler yaratmıştır. “OECD Rüşvetle Mücadele Sö-
zleşmesi’nin Türkiye’de Uygulanması 3. Safha Raporu’nda “polis ve savcıların herhangi bir şekilde 
yer değiştirmesinin yabancı kamu görevlilerine rüşvet soruşturma ve kovuşturmalarını etkilememe-
si için Türkiye’nin her türlü önlemi alması” tavsiye edilmiştir.31

EGM içindeki mevcut ortam Gülen hareketi destekçileri ile diğerleri arasındaki mücadeleyle şekil-
lenmektedir.32 Bu kanı daha sonra bazı haber kuruluşlarının Gülen hareketinin yıllar içinde 41.000 
polis memurunu işe aldığı iddiasıyla pekiştirilmiştir.33 Polis içinde Gülen destekçilerinin örgütlenme-
sine siyasi kaygılarla ön ayak olunduktan sonra yine siyasi kaygılarla bu polislerin teşkilattan tasfiye 
edilmesine karar verilmiştir. Bu siyasi kutuplaşma kurumun bağımsızlığını tehdit etmektedir.34

YÖNETİŞİM

25

Şeffaflık - Yasa

Polis Teşkilatı’nın faaliyetleri ile ilgili bilgilere kamunun erişebilmesini sağlayacak yeterli 
yasal çerçeve oluşturulmuş mudur?

Polis Teşkilatı faaliyetlerini düzenleyen yasal çerçeve şeffaflıkla ilgili gerekli önlemlerin alınması için 
yeterli değildir. Özel Harekât Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı gibi bazı birimlerinin 
yönetmelikleri gizli tutulmaktadır.35 Bu durum polisin çalışma esaslarına uygunluğunun etkin olarak 
izlenememesine yol açmaktadır.36

Polis memurlarının mal bildirimiyle ilgili eksiklikler de vardır. EGM personeli, 3628 sayılı Mal Bildi-
riminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na tabidir.37 Ancak kanunun mal 
bildirimlerinin kamuya açık olmasını gerektirmemesi nedeniyle polis memurlarının mal bildirimleri 
haklarında bir soruşturma yürütülmediği sürece bilgiler gizli tutulmaktadır.

25

Şeffaflık - Uygulama

Uygulamada Polis Teşkilatı’nın faaliyet ve karar süreçlerinde ne ölçüde şeffaflık vardır?

EGM’nin şeffaflık ilkelerine uygun bir biçimde düzenlenmesi güçtür ve bilgi saklayan kurumların 
başında güvenlik kuvvetleri gelmektedir.38 Suç istatistikleri ile ilgili bilgilerin paylaşımında bile old-
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ukça dikkatli davranılmakta ve bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmamaktadır.39 2014 yılı EGM 
Faaliyet Raporu’nda da görüleceği üzere yayınlanan istatistiksel veriler detaylı değildir.40 Rapor, Polis 
Teşkilatı’nın farklı alanlarda yürüttüğü çalışmalara ve soruşturmalara dair istatistiksel bilgileri pay-
laşmış, ancak bu çalışmalar hakkında nitel veri sunmamıştır.

EGM’deki bilgilere erişim güçlükleri ile ilgili yakın geçmişten bir örnek, polisin kullandığı biber gazı 
miktarı ile ilgili bilgi talebidir. Bir avukat Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi talebi göndererek 
gösterilerde polis tarafından kullanılan biber gazı miktarını ve gösterilerde görevli polis sayısını sor-
muştur. EGM tarafından sadece üstü kapalı ve yetersiz bir bilgi paylaşılmıştır.42 Diğer bir örnek, avu-
kat Taylan Tanay’ın bilgi talebidir. Tanay işkence ve işkence sonucu ölüm iddiaları ile ilgili kaç polisin 
yargılandığını, kaçına disiplin soruşturması açıldığını, kaçına meslekten ihraç veya yer değiştirme 
cezası verildiğini sormuştur.43 Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 25. 
maddesine dayanarak bu bilgi talebini reddetmiş ve “kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi 
personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgelerin, bilgi 
edinme hakkının kapsamı dışında” olduğunu belirtmiştir.44

25

Hesap Verebilirlik - Yasa

Polis Teşkilatı’nın faaliyetleri hakkında rapor ve hesap vermesini sağlayacak yasal çerçeve 
oluşturulmuş mudur?

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre bir devlet 
memurunun göreviyle ilgili bir konuda soruşturulması için idari amirinden izin alınması gerekmek-
tedir.45 2013 yılında bir değişiklik ile bu iznin ön koşulu işkence ve kötü muamele hali için kaldırılmış-
tır.46 Fakat izin mekanizmasının kanunda yarattığı bu boşluk, polis için sistemli olarak gizli bir “do-
kunulmazlık” sağlamaktadır.47 Bu izinleri almak zordur, izinlerin verildiği durumlarda bile, işkence 
ve kötü muamele vakalarında, TCK’nın bu suçları düzenleyen 94. ve 95. maddesine değil, daha çok 
“kasten yaralama” ile ilgili 86. maddesine istinaden işlem yapıldığı kaydedilmektedir.48

Kurum içi hesap verebilirlik mekanizmalarını düzenleyen yasal çerçeve içinde Emniyet Disiplin Tü-
züğü de bulunmaktadır. Ancak, Emniyet Disiplin Tüzüğü pek çok açıdan sorunludur. Tüzükte yoruma 
açık ve amirlerin suiistimal edebileceği pek çok madde bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; 
“günlük sakal tıraşı olmamak”, “herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranları yanıtsız bırakmak, 
baştan savmak”, “amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin 
uyarılarına uymamak veya umursamamak”, “borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek” di-
siplin ihlalleri olarak tüzükte yer almaktadır.49 “Emniyet Disiplin Tüzüğü’nde “amir ve üstleri otorite-
si” ve düzenin sağlanmasındaki yerleri sorgulanamaz bir konumda” olduğu yönünde eleştiriler de 
bulunmaktadır.50

Jandarma ve Polis memurlarına ilişkin ihbar ve şikayetleri soruşturmak amacıyla bir izleme meka-
nizmasının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. AB üyeliği sürecindeki bir eşleştirme 
projesi kapsamında yapılan çalışmaların sonucu olarak Polis Gözetim Komisyonu kurulacaktır.51 An-
cak bu konuda sunulan yasa taslağı konusunda komisyonun İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması 
öngörülmesinden kaynaklanan eleştiriler bulunmaktadır. 52

Mali şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri kapsamında, EGM kamunun erişimine açık mali denetim 
raporları hazırlamaktadır.53 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
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Yönetmeliğe54 göre EGM stratejik planlar hazırlamaktadır, ancak sadece 2009-2013 Stratejik Pla-
nı’nın erişime açık olduğu görülmüştür. Ayrıca, performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetlere 
ilişkin bilgileri içeren 2015 yılı Performans Programı, 2014 yılı Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Kurumsal 
Mali Durum ve Beklentiler Raporu EGM İnternet sayfasında bulunmaktadır.55

Yolsuzluk davalarının soruşturulmasıyla ilgili yasal hükümler oldukça sınırlıdır. Yolsuzluk, idare hu-
kukunda disiplin suçu olarak belirtilmiştir ve bunun cezası görevden ihraçtır.56 Uygulamada, kamuya 
karşı işlenen suçların cezasız kalırken, yolsuzluk dahil disiplin suçlarının cezalandırılmasında kurum 
çok katıdır.57  Oldukça sert uygulanan ve yargılama sürecini de içeren bu yetki, teşkilat çalışanları-
nın bağımsız mahkemelerde yargılanma hakkını ihlal etmektedir. Mevzuatta, yalnızca polisler için 
geçerli olan bir cezai kovuşturma muafiyeti/dokunulmazlığı yoktur.58 Polis memurları da 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a tabidir.59

25

Hesap Verebilirlik - Uygulama

Polis Teşkilatı’nın eylemlerine ilişkin hesap verebilirliği ve rapor verme zorunluluğu ne öl-
çüde uygulanmaktadır? 

Şikayeti alan savcının emniyet amirinin izni dışında ve yok edilme tehlikesi altında olan kanıtların 
tespiti dışında bir soruşturma yetkisi yoktur.60 Savcı, şikayet evrakının bir kopyasını ilgili idareye gön-
dererek amirden soruşturma izni ister. İdare, izin verme kararından önce ön inceleme başlatabilir. 
Soruşturma kararının verilmesi için tanınan süre 30 gündür. Gerektiği durumlarda 15 gün ek süre 
verilebilir.61 Uygulamada, bu süre sınırı son gününe kadar kullanılmakta ve mekanizma çok yavaş 
işlemektedir.62

Sadece personel seviyesinde değil, kurumsal seviyede de Polis Teşkilatı’nın mali denetimi yetersiz-
dir. İlgili diğer bölümlerde de tartışıldığı üzere Sayıştay’ın performans denetimi yetkisi, performans 
hedeflerinin ve bunların ne ölçüde karşılandığının ölçülmesi ile sınırlanmıştır. Ayrıca güvenlik ve 
istihbarat teşkilatları, tanımın belirsizliği nedeniyle yorum ve istismara açık olan gizlilik hükmüne 
dayanarak verileri gizleyebilmektedir.63

İzinle ilgili sorunlara rağmen, her ne kadar duyurulmasa da  Polis Teşkilatı’nda meslekten ihraç, di-
ğer  kurumlarda olduğundan daha kolaydır.64 Siyasi etkilerle görevden atılmak veya ceza almak çok 
kolaydır. “Cezasızlık” çoğunlukla gösteriler esnasında işlenen polis suçlarında gözlemlenmektedir. 
Uluslararası Af Örgütü’ne göre, “yetkililer protesto hareketlerini ve destekçilerini saldırganca ceza-
landırmaya çabalarken, polisin büyük çaplı kötü muamelelerinin cezasız kalması yaygın uygulama-
dır.”65  Buna ek olarak, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü, polisin kıyafetinde sicil numarasını taşıma-
sını mecbur tutmaktadır.66 Ancak basına da yansıdığı üzere, polisin sicil numarasını bilinçli olarak 
örttüğü birçok olay vardır.67 Bu uygulama, polisin tanınmasını önlemekte ve polise keyfi hareket 
etme fırsatı vermektedir. Bu uygulama toplumdan tepki almakla birlikte, kimi hükümet yetkilileri ve 
milletvekilleri bu durumu kınamaktan kaçınmıştır.68

Toplumsal gösterilerde kimlik tespiti problemlerinin dışında, Gezi Parkı Protestoları’nda görüldüğü 
gibi polisin kimliği bilinse dahi cezasızlığın sürdüğü vakalar da vardır.69 “İzin” probleminin yanı sıra, 
eksik soruşturma ve yargılama ile hakim ve savcıların öznel tutumu, cezasızlığın daha da yaygınlaş-
masına  yol açmaktadır.70 Polislerin gösterilerde ya da operasyonlarda yaraladığı, öldürdüğü insan-
larla ilgili soruşturmalarda ve davalarda sık sık ihmallere, ihlallere rastlanmaktadır. 



Uluslararası Şeffaflık Derneği
125

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

Kurbanlardan biri olan Berkin Elvan gaz kapsülü ile vurulmuş ve hayatını kaybetmiştir.71 Yetkililer 
sorumlu polis memurunun kimliğinin tespit edilmesi sürecini uzun süre ertelemişlerdir.72 Ethem 
Sarısülük de Gezi Parkı protestolarında polis tarafından silahla vurulmuş ve fail polis memuru Ah-
met Şahbaz 4 yıl 10 gün gibi düşük bir ceza almıştır.73 Yaklaşık 2,5 milyon kişinin eylemlere katıldığı 
bu protestolarda yaklaşık 8000’den fazla kişi yaralanmıış, 8 gösterici ise hayatını kaybetmiştir.74 Bu 
protestoların dışında da muhalif kesime karşı polis şiddetinin sürekliliğini gözler önüne seren birçok 
olay bulunmaktadır. 

50

Dürüstlük Mekanizmaları - Yasa

Polis teşkilatının dürüstlüğünü sağlayacak bir yasal çerçeve oluşturulmuş mudur?

Avrupa Polis Etik Kuralları’nın (APEK) tercümesinin dışında, Polis Teşkilatı mensupları için etik ilkeleri 
belirleyen başka bir belge yoktur. 2007 yılında küçük değişikliklerle Avrupa Polis Etik Kuralları ben-
imsenmiştir.75 Her polis memuru bu belgeyi taşımak zorundadır.76 Bu belge, polisin görevi ile ilgili 
herhangi bir şekilde hediye almasının veya maddi çıkar elde etmesinin polisin bağımsızlığına bir 
tehdit oluşturduğunu, bu nedenle yasaklandığını belirtmektedir.77

Ayrıca polis memurları Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Esasları Yönetmeliği’ne de 
tabidir. Bu yönetmelikle ve Polis Etik Kuralları’yla çizilen genel çerçeve, çıkar çatışmalarını önlemeyi 
amaçlamaktadır.78 Yönetmelik, memurların çıkar çatışmalarından kaçınmalarının yanı sıra, şeffaflık 
ve nesnellik ilkelerinin önemini de vurgulamaktadır.79 Bu iki  belge birbirlerini tamamlamaktadır.80

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Esasları Yönetmeliği çıkar çatışmalarında memur-
lara şahsi sorumluluk yüklemektedir.81 Bu tür bir çıkar çatışması olması durumunda memurlar du-
rumu üstlerine bildirmek ve bu durumdan kaçınmak zorundadır.82 Görev dışındaki kısıtlamalarla ile 
ilgili ise yeterli düzenlemeler yoktur, yalnızca yönetmeliğin 21. Maddesi, görevlerinden ayrılan kişi-
lere, daha önce görev yaptıkları kurumdan veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi 
bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzer bir görev ve iş verileme-
yeceğini belirtmektedir.83

Sadece polislere özgü mal bildirim düzenlemesi bulunmamaktadır. Yasa, memurların her beş yılda 
bir, göreve başladıklarında ve  görevlerinin sonunda mal bildiriminde bulunmaları gerektiğini be-
lirtmektedir.84 Mal bildirimlerini inceleyecek özel bir komisyon bulunmamaktadır ve tüm memurlar 
mal bildirimlerini bünyesinde çalıştıkları kurumlara yapmaktadırlar.85 Bildirimler yalnızca, memur 
hakkında soruşturma başlatılması  durumunda incelenmektedir.86 Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ne düzenli bir  takip ve inceleme yöntemini ne de bu 
özel görevi yürütmekle yetkili kurumu tanımlamıştır.87
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25

Dürüstlük Mekanizmaları - Uygulama

Uygulamada, Polis Teşkilatı’nın dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır? 

Hediyeler zararsız olarak algılanmaktadır ve denetiminin zor olduğu düşünülmektedir. Ayrıca hedi-
yeler, Türk kültürünün bir yansıması olarak da  sayıldığı için kabul edilebilir görülmektedir.88

Yöneticiler tarafından durum kaçınılmaz kabul edildiğinden, iç disiplin sistemi bu konuda düzgün ça-
lışmamaktadır.89 Buna ek olarak, polisler arasında yüksek seviyede bir “mesleki dayanışma” olması 
nedeniyle disiplin mekanizması ne bağımsız ne de etkindir.90

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2013 Küresel Yolsuzluk Barometresi’ne göre, görüşme yapılanların 
%38’i polisin yolsuzluk veya aşırı yolsuzluk yaptığına inanmaktadır. Görüşme yapılanların %23’ü son 
12 ay içinde polise rüşvet verdiğini söylemiştir. Rüşvet oranı,  eğitim kurumlarının ardından ikinci 
sırada gelmektedir.91

571 trafik polisi ile yapılan daha ayrıntılı bir alan araştırmasına göre; eğitim, iç disiplin mekaniz-
maları ve kültürel faktörler  kanunların uygulanmasında etkili görünmektedir.92 Araştırmada, trafik 
polis memurlarının yarıdan fazlasının (%58) aldıkları hediyelerin  amirlerince kontrol edilmediğini 
ortaya çıkarmıştır.93 Bu rakam disiplin mekanizmasının dahili olarak oluşturulduğu bir sistem için 
yüksektir. Sonuçlar şikayet mekanizmasının da çalışmadığını göstermiştir. Polis memurlarının çoğu 
(%70,6) halktan bir şikayet gelmediği sürece etik davranışlarının düzenli olarak kontrol edilmediğini 
belirtmiştir.94

2001 yılından itibaren Polis Okulları’nda eğitim iki yıla yükseltilmiş ve Polis Etiği Dersi müfredata  
eklenmiştir. Etik eğitimi görev içi eğitimler için de mecburi olmuştur. Mevcut durumda, 2005 yılın-
dan beri, etik eğitimi Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulları’nın 
Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde mecburi ders olarak verilmektedir. 

Trafik polisleri üzerinde yapılan aynı alan araştırması önemli bilgileri açığa çıkarmıştır; şöyle ki 
memurların neredeyse yarısı 200195 yılından önce mezun olmuştur ve bu memurların sadece yarısı 
hediye alma yasağı hakkında eğitim aldıklarını belirmiştir.96 Memurların mesleğe başlamalarından 
sonraki eğitim faaliyetlerinin sayısı da azalmaktadır. Memurların %62,5’i kurum bünyesinde hizmet 
içi eğitim almadıklarını söylemiştir.97

ROL

25

Yolsuzluk Soruşturması

Polis Teşkilatı ülkede yolsuzlukları tespit etmekte ve soruşturmada ne ölçüde başarılıdır ?

Polisin perspektifinden, yolsuzlukları soruşturmak için yeterli yetkileri vardır. 2014 Mart’ında 
çıkarılan yeni bir kanun98 ile polisin yetkisi sınırlandırılmış olsa da polis hala geniş bir yetkiye sahiptir. 
İdari bakımdan EGM’ye bağlı olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM); nar-
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kotik suçlar, mali suçlar, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden sorumludur. Daire binasının 
ve teknolojik ekipmanının yenilenmesi KOM’u daha etkin bir hale getirmiştir.99 Ceza Muhakemesi 
Kanunu100 iletişim tespiti, dinleme ve kayıt ile ilgili geniş yetkiler vermiştir. KOM, yolsuzlukla müca-
dele çerçevesinde101 2013 yılında 584 operasyon yürütmüş ve 7.902 şüpheli hakkında yasal işlem 
başlatmıştır.102

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması basın ve kamuda infial yaratmıştır.103 Yolsuzluk skandalının pat-
lamasından sonra, binlerce polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma, yer değişikliği ve rütbe 
indirimi kararları verilmiştir.104 Soruşturma sonrasında Mali Suçlar Bürosu çalışanlarının neredeyse 
tamamı görevden alınmış, uzaklaştırılmış veya başka yerlere atanmıştır.105 Yakın zamanda yaşanan 
bu vaka Polis Teşkilatı’nın yolsuzluk soruşturması yapma gücünün sınırlandırılabildiğine dair önemli 
bir gösterge oluşturmaktadır.
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7
YÜKSEK SEÇİM KURULU

ÖZET
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim süreçlerini idare ve kontrol etme konularındaki kilit rolü ile Tür-
kiye’nin  şeffaflık sisteminin en önemli kurumlarından biridir. Değerlendirme sonucunda kurumun 
şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlayan herhangi bir düzenleme ya da mekanizma bulunmadığı 
tespit edilmiştir. Yasal çerçevedeki bu eksiklik YSK’nın yönetişimine ilişkin en temel sorunlarından 
biridir. 

Mali yönden Adalet Bakanlığı’na  bağlı olmasına karşın, Kurul idari özerkliğe sahiptir. YSK’nın se-
çim süreçlerindeki performansı AGİT/DKİHB, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve “Sandık Başındayız” 
girişimi gibi gözlemciler tarafından sık sık eleştirilmesine karşın henüz rekabetçi ve adil seçimler 
konusunda kayda değer bir iyileştirme sağlanmamıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’daki Cumhurbaşkanı 
Seçim’ine ilişkin belirsizlikler AGİT/DKİHB seçim izleme heyeti tarafından güçlü bir biçimde vur-
gulanmıştır1. AGİT aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa’ya aykırı bir 
biçimde AKP lehine kampanya yaptığı yönündeki iddialara ve medyanın taraflı yayıncılık yaptığına 
dair eleştirilere de raporda yer vermiştir.2

Özellikle Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimlerde YSK  yoğun bir biçimde eleştirilmiştir.  Bir-
çok bölgedeki, özellikle de başkent Ankara ve Üsküdar’daki seçim sandıklarında yüzlerce hile giri-
şiminde bulunulduğunu iddia edilmiştir.3 Şeffaflığın sağlanması konusunda kurumun sınırlı yerel 
kapasitesi ve seçimlerde hile ve usulsüzlük olasılıkları dikkate alınarak, birkaç sivil toplum girişimi 
(Oy ve Ötesi gibi) seçimlerde verilen oyların kullanılması, sayılması ve kaydedilmesi süreçlerini izle-
mek ve bu süreçlere katılmak üzere gönüllüler görevlendirmektedir. 7 Haziran seçimlerinde Oy ve 
Ötesi 56.000 gönüllüsü ile 81 ilin 46’sında, 174 seçim bölgesinde görev yapmış ve 130.000 seçim 
sandığında oy sayımını denetlemiştir. 4 1 Kasım seçimlerinde organizasyon 60,000’e yakın gönüllü-
sü ile 175,000 seçim sandığının başında seçimleri izlemiştir. YSK tarafından açıklanan sonuçlar ile 
gönüllüler aracılığı ile ulaşılan tutanaklar karşılaştırıldığında bulunan farklar “kabul edilebilir hata 
payı” içerisindedir. Bununla birlikte, Oy ve Ötesi kendi sayımlarının resmi rakamlardan 10.000 oy 
kadar daha farklı olduğunu belirtmiştir.5
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YAPI
298 sayılı Kanun’a göre (Madde 14), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerin gerçekleştirilmesi ko-

nusunda tam yetki ve sorumluluk sahibi olan sürekli bir organdır. Seçimlere ilişkin konularda nihai 

kararı veren otorite olarak belirlenmiştir. Ancak, anayasal olarak  yüksek mahkemeler arasında 

kabul edilmemektedir.

Kurul, yüksek mahkemeler tarafından seçilen 11 kıdemli hakim üyeden oluşmaktadır. Kurum aynı 

zamanda il ve ilçelerde sürekli kurullara da sahiptir. İl Seçim Kurulları (İl-SK) kıdemlerine göre ildeki 

hakimlerden seçilen üç üyeden ve yedek üyelerden oluşur. İlçe Seçim Kurulları’nın (İlçe-SK) baş-

kanlığını ilçedeki en kıdemli hakim yapar. İl-SK’larda aynı zamanda iki devlet memuru ve dört siyasi 

parti temsilcisi bulunur. Sandık Kurulları (SK) her seçim için oluşturulur ve yedi üyeden meydana 

gelir. Kurul’un beş üyesi siyasi partilerden aday gösterilirken bir aday ilgili yerel kuruldan yedek 

üyelerle birlikte aday gösterilir ve SK başkanı ilgili İlçe-SK’da siyasi partilerin adayları arasından ku-

rayla seçilir. Ancak bazı ilçe SK’larda (mesela Bartın, Beyoğlu, Cihanbeyli, Kırşehir, Kırklareli, Pertek, 

Tunceli, Zonguldak) bu yöntem izlenmemiş, bunun yerine başkanın  atanması gibi farklı yöntemlere 

başvurulmuştur.6

YSK’nın kontrolü altında, 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 81 İl-SK, 1067 İlçe-SK ve 174.220 

SK aktif olarak çalışmıştır. YSK, İçişleri Bakanlığı tarafından idare edilen nüfus ve ikametgâh kayıt-

larına bağlı olarak çalışan daimi bir merkezi seçmen kayıt sistemine sahiptir. Genel anlamda, bu 

sistem oldukça gelişmiştir ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemine bağlı olarak elektronik ortamda 

tutulmaktadır. Oy verme hakkına sahip toplam seçmen sayısı Ağustos 2014 itibariyle yurt içinde 

53.741.838 ve yurt dışında 2.866.940 olmuştur.7

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

50

Kaynaklar - Uygulama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) uygulamada görevlerini yerine getirebilmek için ne ölçüde  kay-
nağa sahiptir?

Yüksek Seçim Kurulu’nun bütçesi seçim dönemlerindeki görevlerini yerine getirebilmek ve kurumu 

idare edebilmek için yeterlidir. Ancak, seçim süreçlerinin yönetilmesi ve kurumun verimliliğinin 

sağlanması için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarında eksiklikler bulunmaktadır. 

YSK’ya tahsis edilen mali kaynaklar Adalet Bakanlığı bütçesine bağlıdır. YSK bütçe tahminini ha-

zırlar ve Adalet Bakanlığı’na sunar. Son karar TBMM tarafından verilir. YSK’nın yıllık harcaması 

2013’te155 milyon TL (yaklaşık 50 Milyon Avro)8 ve 2012 yılında 90 milyon TL (yaklaşık 30 milyon 

Avro) olarak gerçekleşmiştir. 9 Seçim yıllarında YSK’nın giderleri artış göstermektedir. 
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2010 yılında bir referandum gerçekleştirilmiş ve YSK’nın bütçesi 163 milyon TL’ye (yaklaşık 55 mil-
yon Euro) 10, 2011 yılında yapılan yerel seçimlerde ise  211 milyon TL’ye (yaklaşık 70 Milyon Avro) 
çıkmıştır.11 Görüşme yapılan uzmanlar12 YSK’nın görevlerini yerine getirebilmesini engelleyecek fi-
nansal bir eksikliği bulunmadığı görüşündedirler. Ancak, AGİT/DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti, 
YSK’nın yasal olarak kampanya finansmanı raporlarına ilişkin bir teftiş gerçekleştirmesi ve usulsüz-
lükleri saptaması gerekmesine karşın, bu alanlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirebilmek üzere 
yeterli kaynaklara sahip olmadığını ileri sürmektedir.13

YSK 11 üyeden oluşan idari bir organdır. Üyeleri Yargıtay ve Danıştay tarafından altı yıllık bir dönem 
için seçilen kıdemli hakimlerdir.14 Ayrıca, TBMM’de yer alan siyasi partilerin temsilcileri oy hakkı 
olmayan kişiler olarak toplantılara katılma ve görüşlerini ifade etme hakkına sahiptir. İllerdeki ve 
ilçelerdeki seçim kurulları, üyeleri iki yıllık dönemler için görevlendirilen sürekli organlardır.

SK’ların başkanlarının ve bir ek üyesinin meslek içi eğitimleri İlçe-SK’lar tarafından  düzenli bir bi-
çimde gerçekleştirilir. Eğitim materyalleri YSK tarafından hazırlanır ve işlemleri, kılavuzları ve örnek 
formları içeren bir videodan oluşur. Siyasi partiler kendi SK üyeleri için eğitimler düzenlemiştir.15

Sever,16 64 yıllık geçmişine rağmen YSK’nın kurumsal yapısının zayıf olduğunu öne sürmektedir. 
Adalet Bakanlığı’na bağımlı olması ve YSK üyelerinin sık değişmesi nedeniyle YSK güçlü bir kurumsal 
hafızaya sahip değildir. Kurumsal geçmişine karşın  özellikle son dönemlerde vermiş olduğu karar-
ları ve politikaları tutarlı bir çizgide değildir.17

75

Bağımsızlık - Yasa

Yüksek Seçim Kurulu yasal olarak ne ölçüde bağımsızdır?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79.maddesi YSK’nın görevlerini ve teşkilat yapısını tanımlamak-
tadır.18YSK, ilk önce 1950 tarihli 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile kurulmuştur. 1961 tarih 
ve 283 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun,19 büyük ölçüde 5545 sayılı Kanun’da yer 
alan maddelerden oluşmaktadır.

YSK’nın üyeleri Yargıtay Genel Kurulu ve Danıştay Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından 
seçilen kıdemli hakimlerden oluşur. Üyeler seçildikten sonra, bir üye gizli oylamada mutlak çoğun-
luğun oyunu alarak yönetici olarak seçilir. Hakimlerin mesleklerinin tanımı gereği tarafsız ve adil ol-
maları gerekir. Dolayısıyla, Türkiye’deki yasal çerçeve YSK üyelerinin bağımsızlığını sağlamaya özgü 
herhangi bir madde içermemektedir.

YSK’nın örgütsel yapısı, politika belirleyiciler ve idare arasında açık bir kuvvetler ayrımı sağ-
lanmasına imkan tanımaktadır. YSK’nın politika belirleyici üst organı olan Kurul’un idari görev-
leri bulunmamaktadır. Tüm işletimsel ve idari görevler 1987 yılında yapılan değişiklikle kuru-
lan YSK bünyesindeki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.20 Daire 
başkanlığının merkez ve şube yöneticileri Kurul kararları ile diğer çalışanlar ise YSK başkanı 
tarafından atanır. Ancak, YSK’nın insan kaynakları politikasını ortaya koyan belirli bir kanun 
bulunmamaktadır ve kurum Adalet Bakanlığı’nın uyguladığı atama ve işten çıkarma süreçlerini 
aynen uygulamaktadır.
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YSK’nın Adalet Bakanlığı’yla bağı da ayrı bir endişe konusudur. YSK’nın bütçesi Adalet Bakanlığı 

bütçesine dahildir. Ayrıca, Kurul’un tüm üyeleri Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan hakimlerden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla, Adalet Bakanlığı’nın kurumsal değişimleri ve mali kısıtlamaları YSK’nın 

kararlarını ve çalışmalarını etkilemektedir. 

25

Bağımsızlık - Uygulama

Yüksek Seçim Kurulu uygulamada ne ölçüde bağımsız faaliyet göstermektedir?

YSK’nın yapısı ve tarafsızlığı yürütme erkinin baskılarına ve etkilerine dayanmaktadır. Vatandaşların 

YSK’ya olan güveni son yıllardaki seçimlerde azalmış ve 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 

yerel seçimlerde kritik bir seviyeye ulaşmıştır.21

2014 yılı Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerin öncesinde, YSK en yakın seçimlerde aldıkları 

oylarla orantılı olarak tüm partilere adil yayın süresi tanıması gereken Radyo Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) üzerindeki otoritesini kullanma konusunda büyük ölçüde etkisiz kalmıştır. 22 Muhalefet par-

tileri RTÜK’ün şeffaf olmayışı ve bazı ulusal yayın kuruluşlarının yoğun biçimde AKP ve Cumhurbaş-

kanı lehine yayınlar yapmaları konusunda herhangi bir eylemde bulunmayışına ilişkin şikayetlerini 

kamuya açık bir biçimde dile getirmişlerdir.

Bunların yanı sıra, oy sayım sürecinin şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusunda da ciddi şikâyetler 

bulunmaktadır. Örneğin, Ankara’da, oyların AKP adayı Melih Gökçek ile CHP adayı Mansur Yavaş 

arasında gidip geldiği sırada oy sayım sayfaları yenilenmemeye başlamıştır. O an itibarıyla, CHP’nin 

güçlü olduğu iki mahalleye ait dikkate değer sayıda oy henüz sayılmamış bulunmaktadır ve Gök-

çek yalnızca üç bin oyla öndedir. Neredeyse bir saat boyunca hiçbir veri alınamamıştır.23 Bu sırada 

vatandaşlar, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın çevik kuvvet ile birlikte oy kullanma noktasına geldiğini, 

Melih Gökçek’in de YSK’nın bulunduğu binaya gittiğini bildirmişlerdir. Sonunda sayfa yenilendiğin-

de, insanlar tüm sonuçların tek bir seferde yüklendiğini ve Gökçek’in yirmi bin oyla önde olduğunu 

görmüşlerdir24.Bu durum seçimler üzerinde usulsüz müdahalelerde bulunulduğuna dair ciddi en-

dişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.25 YSK’ya karşı yapılan ilk gösteriler yerel seçimlerden 

sonra YSK binasının önünde düzenlenmiştir. Göstericilerin ileri sürdükleri temel görüş seçimin ve 

oy sayım süreçlerinin güvenilir olmadığı üzerinedir.26

Buna ek olarak, AGİT/DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti’nin 2014 Cumhurbaşkanı Seçimleri’ne 

ilişkin hazırladığı raporda, “YSK kurumsal bağımsızlık düzeyine ilişkin endişelerden dolayı güven 

eksikliği ile karşılaşmıştır” ifadesine yer verilmiştir. 27 AGİT/DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti yakın 

zamanda kabul edilen ve Adalet Bakanlığı’nın mahkemeler üzerindeki kontrolünü arttıran reform-

ların altını çizmiştir. 2014 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nda yapılan değişik-

likler hükümetin yargıyı daha da fazla kontrolü altına almasına yol açmıştır. Adalet Bakanlığı’nın 

mahkemeler ve hakimlerin yetkisi üzerindeki kontrolünün artması YSK ve İl-SK üyelerinin ve İlçe-SK 

başkanlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin algının zayıflamasına neden olmaktadır.28

Bununla birlikte Yüksek Seçim Kurulu’nun karar alma sürecinde bağımsızlığı konusunda bir olumlu 

örnek olarak Kasım 2015 genel seçimlerinden önce verdiği karar gösterilebilir. YSK bu süreçte bazı 

illerde sandıkların taşınması talebini reddetmiştir. 29
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50

Şeffaflık - Yasa

Kamuoyunun YSK’nın faaliyetleri ve karar verme süreçlerine ilişkin bilgilere ulaşabilmesini 
sağlayan hükümler ne ölçüde mevcuttur?

YSK’nın nihai kararları ile prensip kararları Resmi Gazete’de, en kısa zamanda yayınlanır.30 Seçmen 
kütüklerinin düzenlenmesi, oy verme günü işleri ve seçim sonuçlarının ilanı gibi görevler genel ola-
rak şeffaflık içeren yasal hükümlere göre düzenlenmiştir. Bununla birlikte, özellikle karar verme 
süreçlerinin açıklık ve şeffaflığını sağlayan düzenlemeler bulunmamaktadır. 

 Kurul, yargının bir yansıması olarak hukuken aldıkları kararların hangi temele dayandığı ve karar 
verme süreçlerinin ayrıntıları hakkında açıklama yapmakla yükümlü değildir.31 . Alınan yazılı karar-
lar yeterli hukuki temel sunmamaktadır.

YSK yalnızca bütçesinin bağlı olduğu Adalet Bakanlığı’na mali rapor sunmakla yükümlüdür . Mali 
raporlar kamuya açık değildir, ancak Kurul dolaylı olarak, Bakanlık tarafından yapılan tahsis ve ger-
çekleşen bütçeler üzerinden izlenebilmektedir.32

Türkiye’de gerçekleştirilen çok sayıda seçim gözlem görevinden sonra, AGİT/DKİHB’nin son rapo-
ru YSK’nın şeffaflık konusundaki eksikliğinin altını çizmektedir. 2014 AGİT/DKİHB raporu, eksiksiz 
bilgi sağlama, kapsamlı raporlama ve yaptırımlar konularındaki mevcut çerçevedeki eksikliklerin 
sürecin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini kısıtladığından bahsetmektedir.33  Bağımsız (vatandaş-
lar ya da uluslararası gözlemciler) gözlemcilerin akredite edilmesi için kurulmuş bir mekaniz-
ma veya SK’ların oy kullanma noktalarını ziyaret eden gözlemcilerin sayısını ve mensubiyetlerini 
kaydetmeleri için YSK tarafından getirilen herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu durum 
seçim gözlemi faaliyetlerinin şeffaflığını zayıflatmaktadır.34 Ayrıca, yasal çerçeve de izleme organı 
olarak RTÜK ve yaptırım organı olarak YSK arasında şeffaf ve etkin bir izleme ve raporlama süreci 
oluşturmamıştır.

Gözlemcilerin kilit önerilerinden biri, yasal çerçevenin seçim kurullarının tüm düzenleme ve karar-
larının kamuya açık hale getirilmesini sağlaması gerektiğidir. Bu seçim kampanyalarının finansma-
nının kamu tarafından denetlenebilmesi olanağının daha da artırılması için adayların kampanya 
finansmanı raporlarının yayınlanmasını da içermelidir. Aynı zamanda gözlemcilerin ve medyanın 
seçim kurullarının tüm toplantılarına katılmalarına izin verilmesi önerilmektedir. 35

25

Şeffaflık - Uygulama

Yüksek Seçim Kurulu’nun raporları ve kararları uygulamada ne ölçüde kamuya açıktır?

YSK’nın İnternet sitesi etkinlikler ve seçim verileri de dahil olmak üzere çeşitli bilgiler sunmakta-
dır. Son Cumhurbaşkanı seçimlerine ait seçim sandığı düzeyinde veriler de YSK İnternet sitesinde 
bulunmaktadır. YSK İnternet sitesinde aynı zamanda seçim süreçlerinin nasıl düzenlendiğine dair 
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ayrıntıları içeren tüm genelgeleri de yayınlamaktadır. Faaliyetlerin ayrıntılı bir programı Resmi Ga-
zete’de yayınlanmaktadır ve seçim öncesinde İnternet sitesine de yüklenmektedir. 

2014 yılı Cumhurbaşkanı Seçimleri programı yeterince ayrıntılıdır ve Seçim Günü’nden iki ay önce 
yayınlanmıştır.36 Bazı kararların (yönetmelikler, seçim sonuçlarının belirlenmesi de dahil olmak üze-
re idari kararlar ve şikayetlere ilişkin kararlar) İnternet sitesinde bulunabilmesine rağmen, kurumun 
hangi kararların yayınlanacağını nasıl seçtiği hakkında bilgi bulunmamaktadır ve kararların ve karar 
verme süreçlerinin çoğu bilinmemektedir. AGİT/DKİHB raporu medya ile ilgili şikayetlerin veya il-
gili YSK kararlarının hiçbirinin kamuya açık hale getirilmediğinin altını çizmektedir. Buna ek olarak, 
RTÜK izleme sonuçları da yayınlanmamıştır.37

Bunların yanı sıra, YSK resmi bilgi taleplerinin çoğuna da karşılık vermemektedir.38 Örneğin, Eşit 
Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) bilgi edinme hakkını kullanarak 25 Temmuz 2014 tarihinde 
seçmenlere ilişkin ayrıntılı bilgi isteğinde bulunmuştur.39 Talep edilen bilgi engelli seçmenlerin ve 
yaşlı seçmenlerin sayısı, seçmenlerin cinsiyet dağılımı, okuryazar olmayan seçmenler, hapisha-
nelerdeki seçmenler ve sığınma evlerindeki kadınlara ilişkindir. YSK bu başvuruyu 5 Ağustos 2014 
tarihinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 7. maddesini kaynak göstererek reddetmiştir40. Bu 
madde kurumlara ek veya özel çalışma, araştırma, inceleme veya analiz gerektiren başvuruları 
reddetme hakkı vermektedir. Ancak ESHİD talep edilen bilginin özel bir araştırma veya çalışma 
gerektirmediğini ve bu kayıtları tutmanın YSK’nın yasal görevlerinden olduğunu ileri sürmekte-
dir.41

Ana muhalefet partisinin (CHP) YSK Kurulu’ndaki delegesi, avukat M. Hadimi Yakupoğlu,42 seçim sü-
recinin şeffaflığının geliştirilmesi konusunda siyasi parti delegelerinin hayati bir role sahip olduğunu 
ileri sürmüştür. Kritik kararların ve karar verme süreçlerinin çoğunun da medya ile olan bağlantıları 
aracılığıyla kendisi tarafından kamuoyuna duyurulduğunu da eklemiştir. Ancak, önemli bilgilerin 
yayılması konusunun bireylerin takdirinde olmaması gerektiği de dikkate alınmalıdır.

Farklı seviyelerdeki seçim kurullarının YSK’ya rapor verme mekanizması düzenlenmemiştir ve AGİT/
DKİHB raporunda da bahsedildiği üzere uygulamada iletişim ve raporlama mekanizmaları Cumhur-
başkanı seçimleri için yetersiz kalmıştır.43. Özellikle SK’ların, İlçe-SK’ların ve İl-SK’ların yerel düzey-
deki seçmenlerin veya siyasi partilerin şikayetlerinin, sorgularının sayısı ve konusu ya da seçmenle-
rin Seçim Günü’ndeki katılımı hakkında YSK’yı bilgilendirme zorunluluğu olmamıştır. Bu eksiklikler 
YSK’nın gözetimini kayda değer oranda azaltmıştır. Ayrıca, seçim gözlem çalışmaları, bağımsız (va-
tandaş ya da uluslararası gözlemci) gözlemcilerin akredite edilmesi için kurulmuş bir mekanizma 
bulunmamasından dolayı seçim gününde işlemsel sorunlara neden olmuştur.44

0

Hesap Verebilirlik - Yasa

YSK’nın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin rapor ve hesap vermesini sağlayacak hükümler ne 
ölçüde mevcuttur?

Yüksek Seçim Kurulu’nun hesap verebilirliğini sağlayan herhangi bir yasal düzenleme bulunmamak-
tadır. YSK’nın kararları yargı denetimine tabi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. mad-
desi şu ifadeye yer vermektedir: “Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir merciye 
başvurulamaz.” Yargı denetiminin 125. maddede tanımlanan tek bir istisnası bulunmaktadır ve bu, 
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idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunu açmaktadır. Ancak, alt seviye seçim kurul-
larının nihai olmayan kararlarına ilişkin YSK’ya kadar daha üst seviye mahkemelere başvurulabilir. 
Siyasi Partiler, seçmenler, parti gözlemcileri ve adayları şikayette bulunabilirler ancak sivil toplum 
kuruluşlarının böyle bir hakkı bulunmamaktadır.45

Kanun, kampanyalara ilişkin şikayet ve başvuru süreçleri için hukuki bir temel, şikayetlerin yapılma-
sı ve yargılanması için makul bir süre bitimi, şikayetlerin ve kararların yayınlanması için bir gereklilik 
ve şikayetlerin değerlendirilmesi için kamuya açık bir süreç sağlamamaktadır.46

YSK’nın, Adalet Bakanlığı’na bütçesini raporlaması dışında rapor verme gerekliliği bulunmamakta-
dır. Ancak, bütçe raporunun ayrıntıları ve harcamaların denetimine ilişkin açık bir yasal düzenleme 
de bulunmamaktadır.

0

Hesap Verebilirlik - Uygulama 

Uygulamada, YSK faaliyetlerinden dolayı ne ölçüde rapor ve hesap vermektedir?

YSK’nın rapor hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kurul’un kararlarının bir bölümü yayınlan-
sa da, karar verme süreçleri, bütçeleri, faaliyetleri ve teknolojik ve beşeri kaynaklarına ilişkin ayrın-
tılı bilgi bulunmamaktadır. Bir önceki kısımda belirtildiği üzere, YSK’nın kararları yargı denetimine 
tabi değildir.YSK’nın kurumsal yapı Türkiye’deki yargı geleneğinin bir parçasıdır. 47 YSK üyelerinin 
kıdemli hakim olmaları, hiçbir kurumlar ya da sivil toplum tarafından sorgulanmalarını güçleştir-
mektedir. AGİT/DKİHB raporunda seçim tartışmaları sürecinin hesap verebilirliğinin artırılması için, 
kanunun sivil toplum kuruluşlarına şikayet hakkı tanıması önerilmektedir. 48

Seçmenler, siyasi partiler, parti gözlemcileri (müşahitler) ve adaylar şikayette bulunabilirler. AGİT/
DKİHB 2014 yılı Cumhurbaşkanı Seçimleri öncesinde yapılan şikayet sayısının 35 olduğunu bildir-
miştir. Bu şikayetlerin çoğu Başbakan’ın adaylığının geçerliliği, kamu görevinden istifa etmesi ve 
idari kaynakların tarafından amaçları dışında kullanılması, ilişkindir. Ancak, şikayetlerin hepsi red-
dedilmiştir.49 Ayrıca, AGİT/DKİHB gözlemcileri alt seviyelerdeki kurulların şikayetlere ilişkin YSK’ya 
bilgi vermek zorunda olmadıklarını vurgulamışlardır50. Bu yapı genel anlamda şikayet sürecinin gö-
zetimini zayıflatmaktadır.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Haziran 2015’te gerçekleştirilen Genel Seçimler’den önceki seçim ih-
lallerini etkin olarak takip etmiş; milletvekilleri ve YSK ile iletişim kurmuştur. Uluslararası Şeffaflık 
Derneği seçim ihlallerini şu şekilde üç temel kategoriye ayırmıştır: Siyasi kampanyalar için kamu 
kaynaklarının kullanılması, oyların satın alınması ve propaganda amaçlı hediyeler verilmesi ve dev-
let görevlilerinin, bakanların, Başbakan’ın ve milletvekillerinin seçim dönemi yasaklarına karşı ge-
len davranışları. Seçim güvenliğinin ve eşit ve yansız rekabet koşullarının ihlali de bu üç ana grupla 
birlikte yer alan diğer iki kategoridir.

Haziran 2015 Genel Seçimleri kampanya süreci sırasında Uluslararası Şeffaflık Derneği ülke genelin-
de 26 ihlal tespit etmiş ve elektronik ortamda ve yazılı olarak bilgi almak için YSK’ya başvurmuştur. 
Hazırlanan rapora göre devlet görevlilerinin, bakanların, Başbakan’ın ve milletvekillerinin süreç da-
hilindeki davranışlarına ilişkin 12 ihlal,  kamu kaynaklarının siyasi kampanyalar için kullanılmasına 
ilişkin 10 ihlal, seçimlerin güvenliğine ilişkin 5 ihlal, oyların satın alınması ve hediyeler verilmesine 



138
Uluslararası Şeffaflık Derneği

ilişkin 4 ihlal ve siyasi partilerin yarıştığı seçim arenasının yansızlığı ve eşitliğine ilişkin ise 2 ihlal 

bulunmaktadır. Bu başvurulara karşılık YSK’nın sağladığı geri bildirim ne yazık ki tatmin edici olma-

mıştır. YSK çeşitli başvurulara, danışma organı olmadığını ifade ederek veya Uluslararası Şeffaflık 

Derneği’ne kurulun İnternet sitesinde bulunan, seçimlerde kampanya ve propaganda dönemine 

ilişkin yöntemlerin ve temellerin açıklandığı 236 sayılı Kanun’a bakmasını söyleyerek karşılık ver-

miştir. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yapılan başvurular YSK’dan alınan cevaplarla birlik-

te derneğin İnternet sitesinde kamuoyunun erişimine açıktır.51

50

Dürüstlük Mekanizmaları - Yasa

Yüksek Seçim Kurulu’nun dürüstlüğünü sağlayan mekanizmalar ne ölçüde mevcuttur?

Seçim görevlileri için belirli etik davranış ilkeleri olmamasına rağmen, Türkiye’de YSK üyelerinin, 

çalışanların ve sandık kurulunun dürüstlüğüne ilişkin birtakım hükümler bulunmaktadır.

YSK Kurulu’nun oluşumu YSK’nın hukuken dürüstlüğüne katkı sağlamaktadır. Görüşme yapılan ki-

şilerin tamamı52 YSK üyelerinin mesleklerinin hakimlik olmasından dolayı adil ve tüm seçim süreç-

lerinin dürüstlüğünü sağlamaya adanmış olduklarının varsayıldığını teyit etmektedirler.  Bununla 

birlikte, dürüstlük hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere kurumsal etik davranış ilkeleri oluş-

turulması hayati öneme sahiptir.

YSK’nın tüm üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca işe başladık-

tan sonra bir etik davranış ilkeleri metni imzalaması gerekmektedir.53 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 7. maddesi çalışanların tarafsızlığını ve yansızlığını sağlamaktadır. Bu bağlamda, devlet 

memurları siyasi partilere üye olamaz; herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya 

zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve 

mezhep ayrımı yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu 

eylemlere katılamazlar. 

Devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Ayrıca, ka-

nun devlet memurlarının görevlerine ilişkin hediyeler almalarını da yasaklamaktadır. Sandık kurulu 

üyelerinin seçim günü sabahında adil ve tarafsız olma adına ant içmeleri gerekir.54

25

Dürüstlük Mekanizmaları - Uygulama 

Uygulamada Yüksek Seçim Kurulu’nun dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır?

Devlet memurlarının etik davranış ilkeleri ve sandık kurulunun ant içmesi yalnızca formalite olarak 

görülmektedir ve dolayısıyla bu hükümler seçim süreçlerinin dürüstlüğünü sağlama konusunda et-

kin değildir. 55 YSK ve çalışanları için bir etik kurulu oluşturulması yasadaki yeminlerden daha etkili 

olacaktır. 
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Mart 2014 tarihindeki Yerel Seçimler’den sonra, ana muhalefet partisinin (CHP) Kağıthane ilçe baş-

kanı oyların iktidar partisi (AKP) lehine yanlış sayıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. 

Kağıthane ilçesindeki 29 çeşitli sandık kurulu başkanı hala yargılanmaktadır56 ve bu ilçedeki başkan-

lardan biri 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.57 Ancak bu şüphelilerin gelecek seçimlerde seçim 

kurulu üyesi olmasını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

ROL

25

Seçim Kampanyası Düzenlemeleri

Yüksek Seçim Kurulu aday ve parti finansmanını etkin bir biçimde düzenliyor mu?

298 Sayılı Kanun (Madde 55B, 57, 63-65) çerçevesinde YSK Milletvekili ve Yerel Yönetimler Se-

çimlerinde  kampanyaların finansmanını düzenleme ve denetleme yetkisine sahip değildir58. Siya-

si parti finansmanı Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenirken Milletvekili ve Yerel Yönetimler 

Seçimlerinde adayların mali denetimiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. 2012 yılında kabul 

edilen  6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu59 ile YSK’ya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kam-

panya süreçlerini denetleme yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla, YSK’nın kampanya finansmanına ilişkin 

performansının değerlendirilebileceği tek süreç Ağustos 2014’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 

seçimidir.

Seçim bütçesinin yalnızca bireysel bağışlar ve adayın kendi malvarlığı ile oluşturulmasına ilişkin 

yasa  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanmaya başlanmıştır. YSK’ya göre bu bağışların üst limi-

ti 9082 TL’yi (yaklaşık 3000 Avro) geçemez. 1000 TL (yaklaşık 330 Avro) altındaki bağışlar makbuz 

karşılığında alınabilirken, bu limitin üstündeki miktarlar yalnızca adaylar tarafından açılan banka 

hesaplarına aktarılabilir.60

Bağışçı listelerine, bağış miktarlarına ve kampanya finansmanına dair diğer ayrıntılar YSK tarafından 

incelenmiştir. Süreç çok sayıda çekişmeye ve tartışmaya konu olmuştur. İş adamlarının çalışanları 

adına bağışta bulunması, bazı siyasi mitinglerin belediyeler tarafından finanse edilmesi ve bazı be-

lediye çalışanlarına kampanyalara bağışta bulunma zorunluluğu getirilmesi gibi iddialar TBMM soru 

önergelerinde  kamuoyu gündeminde yoğun tartışmalarla yer almıştır.61

YSK tarafından yapılan finansal değerlendirmenin bu şüpheleri ortadan kaldırması beklenmiştir. 

Ancak 4 Aralık 2014 tarihinde YSK İnternet sitesinde yayınlanan rapor bu sorunlara ilişkin bir açık-

lama içermemektedir.62 Denetim raporuna ilişkin bir diğer temel eksiklik ise harcama ayrıntıları ve 

bağışçılara ilişkin bilgilere yer verilmemesidir. Prof. Dr. Gençkaya’nın63 da belirttiği üzere, kampan-

ya düzenlemelerinin şeffaflığına ilişkin iyimser beklentiler YSK raporunun yayınlanmasından sonra 

azalmıştır.

YSK, Cumhurbaşkanı, Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerin ve adayların radyo 

televizyonlardan yararlanma usullerine ilişkin olarak 298 sayılı Kanun’da yer alan hükümleri 

hatırlatan bildiriler yayınlamaktadır. Ancak bunların, özellikle yasaklara ilişkin olanların etkin 

bir biçimde uygulanması sağlanamamaktadır.64 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) seçim 

kampanyaları süreci sırasında medya kuruluşlarının yaptığı ihlalleri raporlamaktadır. Son Cum-
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hurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, 203 vaka YSK’ya bildirilmiş ve ATV, NTV ve devletin yayın 
organı olan Türk Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da dahil olmak üzere hükümet yanlısı pek çok 
TV kanalına yanlı seçim yayını yapmaktan yaptırım uygulanmış ve ilgili programlar yayından 
kaldırılmıştır.65 

YSK’nın kararları uygulanmak zorundadır ve cezanın reddedilmesi söz konusu değildir. Ancak, 
YSK’nın yayıncı kuruluşlara uyguladığı yaptırımlar caydırıcı  ve yansız seçim yayınları sunulmasını 
sağlama konusunda yeterli değildir.66 AGİT/DKİHB medya izleme sonuçları, devletin yayın kuruluşu 
TRT1 de dahil olmak üzere izlenen beş TV kanalından üçünün Başbakan lehinde ciddi anlamda yanlı 
davranış sergilediklerini ortaya koymuştur. Rapor aynı zamanda yayıncı kuruluşlar için tarafsızlık 
gerekliliğinin açık bir tanımı olmayışına dair yasal boşluğun da altını çizmektedir. 67

50

Seçim İdaresi 

YSK seçim sürecinin dürüstlüğünü sağlıyor mu?

YSK’nın son milletvekili seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yerel seçimlerdeki idari çalış-
maları, okuma yazma bilen Türkçe bilen ve seçim sandığına ulaşma konusunda engeli olmayan 
belirli bir grup seçmene özgür bir seçim sağlama konusunda yeterli olmuştur. Yurt dışı oylarının 
randevu sistemiyle kullanılması, oyların saklanması ve Türkiye’ye gönderilmesi süreçlerinde de 
önemli sorunlar yaşanmıştır. YSK seçmen listelerini Türkiye İstatistik Kurumu tarafından toplanan 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini kullanarak hazırlar. Veriler bireylerin kişiye 
özel kimlik numaralarının ikametgah adresleriyle eşleştirilmesine dayanmaktadır. Seçmenler du-
rumlarını hem İnternet sitesi üzerinden hem de muhtarlıklardan kontrol edebilirler. YSK seçimle-
re ilişkin ayrıntılar hakkında seçmenleri bilgilendirme amacıyla broşürler ve kamu spotları hazır-
lar. YSK oy pusulalarını gerekenden fazla miktarda basmakta ve dağıtmaktadır. Ancak, basılması 
ve dağıtılması gereken oy pusulası sayısını açık bir biçimde tanımlayan herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır.68

2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, YSK ülke içi ve ülke dışındaki seçmenlere iliş-
kin bilgiler içeren kamu spotları hazırlamıştır. Ülke dışındaki seçmenler için oy verme süreçleri ve 
önemli bitiş tarihlerine ilişkin bilgiler YSK İnternet sitesine eklenmiştir. YSK engelli seçmenlere ve 
75 yaş üstü seçmenlere özel düzenlemeler getirmiştir; bu seçmenler tamamen erişilebilir şekilde 
tasarlanan oy verme noktalarındaki seçmen listelerine dahil edilmiştir.69 Ancak bu hizmetler engel-
li, okuma yazma bilmeyen veya Türkçe bilmeyen seçmenler başta olmak üzere tüm seçmenlerin 
bilgilendirilmesi için yeterli değildir.

Bağımsız bir uzman,70 YSK’nın adil seçimler yapılabilmesi için seçim sistemini güçlendirme adına 
hiçbir girişimde bulunmadığının altını çizmektedir. Yapılan en önemli eleştirilerden biri de yaz ayın-
da yapılan seçimlerde oy kullanamayan mevsimlik tarım işçilerinin oy kullanma haklarıyla ilgilidir.71 
Bu işçilerin sayısına ilişkin hazırlanmış bir veri bulunmamaktadır çünkü bu kişiler çoğunlukla kayıt 
dışı çalışmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin sayısını 1,5 milyondan fazla olduğunu tahmin edil-
mektedir ki bu rakam toplam seçmen sayısının %3’üne denk düşmektedir. 72

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin (ESHİD) 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 2014 yılın-
daki Yerel Seçimler ve 2011 yılındaki Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin gözlem raporları, engelli birey-
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lerin seçim sandıklarına ulaşabilmeleri ve oy kullanma haklarını uygun bir biçimde kullanabilmeleri 
için gereken koşulların sağlanması konusundaki desteğin ve alt yapının eksikliğini vurgulamaktadır. 
Sığınma evlerinde yaşayan kadınlar, evsizler ve çadırlarda yaşayanlar ADNKS tarafından kayıt altına 
alınmamaktadır ve dolayısıyla seçmen listelerine dahil edilmemektedir.73

AGİT/DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti’ne göre, 2014 yılı Cumhurbaşkanı Seçimlerinde YSK’nın 
İnternet sitesinde ilk sonuçları yayınlanmamış; sandık sonuç tutanakları ise yalnız hak sahibi siyasi 
partilerin erişimine açık kısıtlı İnternet sayfalarında verilmiştir. Yirmi altı partinin bu hakka sahip 
olmasına karşın, Seçim Günü’nden önce yalnızca altı parti YSK’ya gerektiği şekilde başvuruda bu-
lunmuştur.74

Yasaların da yeniden sayım gerçekleştirilmesine veya sonuçların geçersiz sayılmasına ilişkin kıs-
taslar sunmamasından dolayı, seçim sonuçlarının YSK tarafından nesnel bir biçimde doğrulanma-
sı sağlanamamaktadır. ESHİD, oy verme mekanizmalarındaki sorunların tespit edilmesi amacıyla 
bağımsız gözlemcilere izin verilmesi için YSK’ya başvurmuştur. Bu başvuru son genel seçimler için 
tekrar tekrar reddedilmiştir.75 YSK’nın bu kararını yasaya dayanarak gerekçelendirmesine karşın, 
bağımsız gözlemcileri engelleyen herhangi bir hükmün bulunmamakta ve yasal çerçevede boşluk 
gözlemcileri yasaklamak için kullanılmaktadır.76 “Oy ve Ötesi” ve “Sandık Başındayız” gibi sivil 
girişimler bu engeli gönüllülerine siyasi partilerin gözlemci (müşahit) kartlarını dağıtarak aşmaya 
çalışmışlardır.77
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8
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

ÖZET
Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi’ndeki en genç kurumdur. Her ne kadar 
bu alanda yapılan çalışmalarda İskandinav ülkelerindeki öncü uygulamalardan bahsedilse de, genel 
olarak mevcut Kamu Denetçiliği Kurumları çok yakın bir tarihte kurulmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu sadece Mart 2013’ten beri şikayetleri kabul etmektedir; ancak ülkenin 
dürüstlüğüne önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Kurumsal yapısını, faaliyetlerini ve rolünü 
düzenleyen yasal çerçeve, işlevlerini engelsiz bir biçimde gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir 
ortam sunmaktadır. Mali kaynaklar ve insan kaynakları açısından yeterli kapasitesi bulunmaktadır; 
ayrıca bireyler ve devlet arasındaki sorunları çözüme kavuşturmak için ihtiyaç duyduğu temel ka-
pasiteye de sahiptir. 

Ancak, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun  dürüstlüğünün ve etkinliğinin güvence altına alınması için bir 
takım iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumun kuruluşundan beri Kamu Başdenetçisi’nin ve 
Kamu Denetçileri’nin seçilmesi konusunda uygulamaların siyasi iradeden bağımsızlığı ve şeffaflığı 
başlıca sorunlardan biridir. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hesap verme konusunda TBMM’ye kar-
şı sorumlu olmasının yanı sıra, aynı zamanda yasal organın siyasi niteliği ve yapısına bağlı olarak 
TBMM’nin yetkileri arasında kuruma müdahalede bulunmak veya belirli denetimler için yetkilen-
dirmek de olduğu belirtilmelidir. Yasal çerçevenin Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılacak bu tür 
müdahaleleri ve yetkilendirmeleri önleyecek şekilde düzenlenmesi  gerekmektedir.

Yandaki tabloda, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kapasitesi, yönetişimi ve yolsuzlukla mücadeledeki 
rolü bakımından yapılan değerlendirmenin gösterge puanları verilmektedir. Bu bölümün devamın-
da her gösterge için nitel değerlendirmeler yer almaktadır.
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PUAN

GENEL DEĞERLENDİRME
53,5

PUAN

KAPASİTE
69

PUAN

YÖNETİŞİM
54

PUAN

ROL
37,5

Gösterge Yasa Uygulama

Kapasite

Kaynaklar N/A 100

Bağımsızlık 50 25

Yönetişim

Şeffaflık 75 50

Hesap Verebilirlik 50 50

Dürüstlük Mekanizmaları 50 50

Rol

Soruşturma 50

İyi Uygulamaların 
Teşvik Edilmesi 50
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YAPI
Kamu Denetçiliği Kurumunun temelleri 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile 2006’da 
atılmış olsa da anayasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle 25 Aralık 2008’de Anayasa Mah-
kemesi tarafından iptal edilmiştir.1 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Kamu Denetçiliği Kuru-
mu’na ilişkin kanunu 22 Nisan 2010 tarihinde 334 ‘evet’, 70 ret ve iki çekimser oy ile kabul etmiştir. 
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluşu 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen ve çeşitli anayasal 
değişiklikleri içeren referandum ile kabul edilmiştir.2 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanu-
nu ile 2012 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. 2 İlk kamu başdenetçisi göreve Aralık 
2012’de başlamıştır. 

Beş kamu denetçisi ve bir kamu başdenetçisi bulunmaktadır. Her kamu denetçisinin farklı uzmanlık 
alanları bulunmaktadır, örneğin: Zekeriya Arslan çevre, kentleşme, enerji, sanayi, gümrük, yerel yöne-
timler ve mülkiyet hakları ile ilgili şikayetlerle ilgilenmekte; Mehmet Elkatmış ise insan hakları, adalet, 
güvenlik, mülteci politikaları ve memurlarla ilgili düzenlemelere ilişkin konularla ilgilenmektedir.3

Avrupa’daki emsallerinin aksine, Kamu Denetçiliği Kurumu bir önleme mekanizması olarak çalış-
mamaktadır. Bakanlar Kurulu kararıyla,4 bu rol 2012 tarih ve 6332 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye 
İnsan Hakları Kurumu’na verilmiş ve İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Mu-
amele veya Cezaya Karşı Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol’de öngörülen görevleri yerine getirmesi 
ve yetkilerini kullanmasına karar verilmiştir.5

Kamu Denetçiliği Kurumu kamu hizmetlerinin sunumu konusuyla ilgilenen bağımsız bir şikayet 
mekanizmasıdır ve idarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarının yasaya ve hakkaniyete 
uygun olup olmadığını analiz etme, araştırma ve bu konuda tavsiyelerde bulunma yetkisine sa-
hiptir. Bireyler ve tüzel kişilikler, yabancı uyruklu olanlar da dahil olmak üzere, Kamu Denetçiliği 
Kurumu’na şikayetlerini iletebilirler Kamu Denetçiliği Kurumu Mart 2013 tarihinde şikayetleri kabul 
etmeye başlamıştır. Mayıs 2014’e kadar yaklaşık 10,000 şikayet almıştır ve bu şikayetler beş kamu 
denetçisine dağıtılmıştır.6 Kamu Denetçiliği Kurumu’na 2014 yılında toplan 5639 şikayet başvurusu 
yapılmıştır. Buna ek olarak 2013 yılından 1528 dosya 2014 yılına devredilmiştir. Kurum incelemeye 
alınan toplam 7167 adet şikâyet başvurusunun yaklaşık % 89’unu sonuçlandırılmıştır.7 56 adet tav-
siye sunmuş ve 60 şikayet tahkim usulü ile sonuçlandıran Kamu Denetçiliği Kurumu kısıtlı imkânla-
rından dolayı yayınlanan tavsiye kararlardan sadece 5’ine yanıt verebilmiştir. 8

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

100

Kaynaklar (Uygulama)

Kamu Denetçiliği Kurumu veya dengi kurumlar uygulamada hedeflerine ulaşabilmek için 
gereken kaynaklara ne ölçüde sahiptir?

6328 sayılı Kanun’a göre bütçe TBMM bütçesinden ve diğer gelirlerden sağlanmaktadır.9 Kurumun 
ilk yılı olan 2013’te bütçe Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilmiştir ve 2013 bütçesi toplamda 
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17.575.000 TL (yaklaşık 5.7 milyon Euro), iken harcamalar da 14.129.183 TL olarak gerçekleşmiş-
tir.10 2015 yılı bütçesi 15.368.000 TL‘dir (yaklaşık 5.1 milyon Euro). Başbakanlık Teftiş Kurulu Baş-
müfettişi Bülent Tarhan’a göre, Kamu Denetçiliği Kurumu faaliyetlerini gereğince yerine getirmek 
için gerekli mali kaynaklara ve insan kaynaklarına sahiptir.11 Ayrıca, kamu denetçilerinin teknik des-
teğe ihtiyaç duydukları durumlarda dışarıdan bilirkişiler görevlendirerek gerekli teknik uzmanlığa 
ulaşma hakkı da bulunmaktadır.12

Kamu denetçileri benzer kadrolardaki kamu görevlileri ile aynı sosyal haklara sahiptirler. Başde-
netçi Başbakanlık müsteşarı ile aynı haklara ve aynı maaşa sahipken, kamu denetçileri Başbakanlık 
müsteşar yardımcılar ile aynı haklara sahiptirler. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında görüşülen kurumun bünyesindeki 
bir  uzman, insan kaynakları kapasitesinin personelin becerilerini ve uzmanlığını geliştirmeyi hedefle-
yen eğitimler ve çalışma ziyaretleri ile genişletildiğini ifade etmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında da ifade 
edildiği üzere, Kamu Denetçiliği Kurumu, gerçekleştirdiği bu faaliyetlerde kolluk kurumları gibi ilgili 
kamu kurumlarıyla da işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, kurum bazı üniversitelerle lisansüstü öğrencilere 
ilişkin resmi anlaşmalar imzalamıştır ve her yıl iki uzmanı eğitim için yurtdışına göndermektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi için verilen süre altı aydır; bu süre Kamu Denetçiliği Kurumu’nun vakaları 
incelemesi, ilgili taraflardan bilgi toplaması ve bulguları gözden geçirmesi için yeterlidir.  2014 yılında, 
değerlendirme sürecinin daha da kısaltılması amacıyla kuruma 50 yeni uzman yardımcısı alınmıştır.

50

Bağımsızlık (Yasa)

Kamu Denetçiliği Kurumu yasal olarak ne ölçüde bağımsızdır?

2010 yılında gerçekleştirilen anayasal referandum ile Anayasa’nın dilekçe hakkının kullanılmasına 
ilişkin 74. maddesi değiştirilmiş ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunma hakkı eklen-
miştir. Anayasal değişikliğin ardından, Haziran 2012’de 6328 sayılı Kanun ile Kamu Denetçiliği Ku-
rumu kurulmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bağımsızlığı 6328 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile güvence altına alın-
maktadır. Kurumun bağımsızlığına ilişkin yasal çerçeve bir dereceye kadar Avrupa standartlarına 
uygundur. Yine de, Kamu Başdenetçisi’nin ve kamu denetçilerinin seçilmesi sürecine ilişkin önemli 
sorunlar vardır. 

Kanun’a göre, Kamu Başdenetçisi gizli oylama yöntemi ile TBMM üyelerinin toplam sayısının üçte 
ikisinin çoğunluğu ile seçilmektedir. Eğer ilk tur oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, üçte ikilik ço-
ğunluk ikinci tur oylamada aranmaktadır. Eğer yine başarılı olunamazsa üçüncü bir oylama gerçek-
leştirilmekte ve mutlak çoğunluğa erişen aday seçilmektedir. Eğer üçüncü turda hiçbir aday mutlak 
çoğunluğa ulaşamazsa, ilk iki sıradaki adaylar arasında dördüncü bir oylama gerçekleştirilmektedir.13

Bu oylama sistemi kapsamlı ve uluslararası standartlara uygun bir sistem olarak görülmektedir. 
Ancak, partizanlığın ve kutuplaşmanın ciddi seviyelerde olması ve yüksek seçim barajı nedeniyle 
TBMM’deki çoğulculuğun ve adil temsilin risk altında olduğu Türkiye’de, bu tür bir sistem bile adil 
bir sonuca varmayabilmektedir. Yasama bölümünde de tartışıldığı üzere, TBMM için yüzde 10 olan 
seçim barajı oyların çoğunluğunu alan siyasi partinin baskın bir güce sahip olmasını sağlarken oyla-
rın yüzde 10’unu almayı başaramayan partilerin temsil edilememesine neden olmaktadır. Dolayı-
sıyla, mecliste sayıca çoğunluğa sahip olan siyasi parti kamu denetçilerinin seçilmesi konusunda da 
oldukça etkin olabilmektedir. 
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Avrupa Konseyi de 2013 tarihli kararında beş kamu denetçisinin atanması sürecini eleştirmiş ve 
Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Ortak Komisyon’un 
6328 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre TBMM’de oylamaya sunulacak adayları belirledikleri sü-
recin siyasi niteliğinden bahsetmiştir. Konsey, bu yeni kurulan kurumun ve fonlarının güvenilirliği 
ve etkinliğinin sağlanması için, TBMM’yi kamu başdenetçisi ve kamu denetçilerinin seçilmesi ve 
seçimine ilişkin kıstasları gözden geçirmeye teşvik etmiştir.14

6328 sayılı Kanun ve ilgili Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, 
kamu başdenetçisinin ve kamu denetçilerinin seçimi konusunda yerine getirilmesi gereken kıstas-
ları belirlemektedir. Bir dönem başdenetçi veya denetçi olarak görev yapan bir kimse sadece bir 
dönem daha başdenetçi veya denetçi seçilebilmektedir. 

6328 sayılı Kanun’un 15. maddesi kamu denetçilerinin görevden alınması için yerine getirilmesi ge-
reken koşulları tanımlamaktadır. Bu doğrultuda, eğer başdenetçinin veya denetçilerin 10. maddede 
sayılan nitelikleri (yaş, deneyim, kamu haklarından yasaklı olmamak vb.) taşımadıkları Komisyon15 
tarafından anlaşılırsa veya bu nitelikleri seçildikten sonra kaybederlerse başdenetçinin ve denet-
çilerin görevlerinin sona erdirilmesine TBMM tarafından görüşmesiz olarak karar verilir. Koşullar 
net olduğu için, denetçilerin siyasi müdahale ile görevlerinden alınma olasılıkları oldukça kısıtlıdır. 

Kanun aynı zamanda Kamu Denetçiliği Kurumu çalışanlarının görevlendirilmesi konusundaki ko-
şulları da tanımlamaktadır. Genel sekreter kamu başdenetçisi tarafından üniversitelerin dört yıllık 
programlarından mezun olmuş, kamu kesiminde en az 10 yıl çalışmış ve 657 sayılı Kanununun 48. 
Maddesindeki kıstasları yerine getiren adaylar arasından seçilmektedir. Başdenetçi aynı zamanda 
diğer çalışanları da belirler. Kanun aynı zamanda uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına ilişkin 
genel gerekleri de sıralamaktadır. Bu koşullar kurumun bağımsızlığına katkıda bulunmakta ve yö-
netimden gelebilecek müdahaleleri de önlemektedir. 6328 sayılı Kanun’un 30. maddesi hiçbir çalı-
şanın siyasi parti üyesi olamayacağını belirtmektedir.

25

Bağımsızlık (Uygulama)

Kamu Denetçiliği Kurumu uygulamada ne ölçüde bağımsızdır?

Kamu Başdenetçisi’nin adaylık süreci başta olmak üzere, uygulamadaki bağımsızlık önemli bir endi-
şe konusudur. Mevcut Başdenetçi Mehmet Nihat Ömeroğlu’nun adaylığına karşı çeşitli protestolar 
yapılmış ve itirazlar aynı zamanda seçim sürecinde TBMM’ye de taşınmıştır. 

Ana muhalefet partisi olarak CHP seçime katılmamış ve partinin milletvekilleri TBMM’de karşıt gö-
rüşte pankartlarla süreci eleştirmiştir. Yapılan açıklamalara göre 733 adaydan sadece 15’i Genel 
Kurul’a taşınmıştır. Genel Kurul 15 adaydan 5 kişiyi kamu denetçisi olarak seçmiştir. Bu süreçte hü-
kümet muhalefet partileri tarafından sunulan tüm teklifleri reddetmiştir.16 Karma komisyonun salt 
çoğunluğu iktidar partisinden oluştuğundan ve bu aşamada da örneğin 2/3 gibi nitelikli çoğunluk 
aranmadığından parlamento genel kurulu tarafından seçilecek 5 denetçinin adaylarının belirlen-
mesinde bile  muhalefet partilerinin hiçbir önerisi dikkate alınmamıştır. 

Yasaya göre, Kamu Başdenetçisi’nin ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görev alacak diğer kamu denet-
çilerinin seçimi için salt çoğunluk dahi aranmamaktadır. Bu çerçevede; Kamu Başdenetçisi ve diğer 
kamu denetçilerinin parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin tercih ve beklenti-
lerine göre seçilmesi,  daha en başta, bu kurumun tartışılır hale getiren önemli bir sorundur. 



Uluslararası Şeffaflık Derneği
149

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

Oysa gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde saygınlık ve etkinlik kazanmış  ombudsmanlık ku-
rumlarının seçim süreçleri incelendiğinde söz konusu kaygı ve kuşkuları giderecek yöntemlerin 
uygulandığı görülmektedir. Örneğin İspanya Ombudsmanı (El Defensor Del Pueblo) iki meclisli 
parlamentonun toplam üye sayısının beşte üçü oranıyla seçilebilmektedir. Avusturya’da Anaya-
sa’nın 148. maddesinin 2. fıkrası gereğince, Parlamento’da en çok oya sahip olan üç siyasal partinin 
belirleyecekleri birer kişi Ombudsman Kurulu’na (Board of Ombudsman) seçilmekte; maddenin 
3. fıkrasına göre; Ombudsman Kurulu’nıın sözcüsü rotasyon esasına göre her yıl değişmektedir. 
İsveç’te Ombudsman, çift meclisli parlamentonun her iki meclisten eşit sayıda üyenin oluşturduğu 
bir kurulca oybirliğiyle seçilmektedir.17

Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin iktidar partisi AKP ile daha önceden sahip oldukları siyasi 
ilişkilere ve büyük çaplı insan hakları davalarındaki rollerine ilişkin de eleştiriler yapılmıştır. İnsan 
Hakları İzleme Örgütü ilk Kamu Başdenetçisi’ni insan haklarına saygı gösterme konusundaki geçmi-
şi nedeniyle eleştirmiş ve bu pozisyonda görevlendirilmesinin yeni Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 
etkinliğini riske sokacağını ifade etmiştir.18

Gerçekten de, Ömeroğlu 2006 yılında Ermeni asıllı Türk gazeteci Hrant Dink’in Türk Ceza Kanu-
nu’nun 301. maddesine göre suç olan «Türklüğe hakarette bulunma» suçunu işlediğine karar ve-
ren  hakimler arasında yer almıştır. Kamu Denetçisi Muhittin Mıhçak da aynı davada görev alan 
hakimlerden biridir. Bunların yanı sıra Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas da AKP’nin Parti İç 
Tüzüğü’nü hazırlayan kişiler arasında yer almıştır ve AKP’den milletvekili olmak üzere aday gösteril-
miştir; Kamu Denetçisi Serpil Çakın AKP’nin Kadın Çalışma Grubu’nun Yönlendirme Komitesi üyesi 
olarak görev almıştır. Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış kuruculardan biridir ve AKP milletvekili 
olarak görev almıştır. Kamu Denetçisi Zekeriya Aslan ise eski bir AKP milletvekilidir.19

Görev sürelerinin başlangıcından itibaren, kamu denetçileri ve Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu ta-
rafından yapılan basın açıklamalarının önemli bir bölümü siyasi bağlantıları ve bunların etkilerine 
ilişkin iddialarla ilgili olmuştur. Ömeroğlu’na karşı yakın zamanda ileri sürülen iddiaların ardından 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek Türkiye’nin ilk Kamu Başdenetçisi’ne karşı bir soruşturma başlattığını 
ifade etmiş ve Kamu Başdenetçisi’nin de soruşturulmayı talep ettiğinin altını çizmiştir.20

Kamu denetçilerinin çalışmalarına ve raporlarındaki bulgulara ilişkin de bazı eleştirilerde bulunul-
muştur.21 Örneğin, Gezi olaylarına ilişkin, orantısız polis gücünün insan hakları ihlallerine neden 
olduğu tespit edilen kararda, kolluk kurumlarının yaralanmalar ve ölümlerdeki sorumluluğunu vur-
gulamak yerine, rapor yerel yasaların insan haklarına ilişkin uluslararası  normlar ile uyumlu hale 
getirilmesi gerekliliğine yoğunlaşmıştır.22 Kolluk kurumlarını sorumlu tutma konusundaki bu bariz 
ihmalin nedenlerinden biri raporun hazırlandığı sırada mahkemelerin yargı yetkisi altında bulunan 
ve hala devam etmekte olan ceza davaları olmasıdır. Ancak, raporun özündeki yanlılık, molotof 
kokteyli atan bir adamın gösterildiği sansasyonel kapak fotoğrafında da görülmektedir. Rapora, 
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İnternet sitesinden ulaşılabilir.23

YÖNETİŞİM

75

Şeffaflık (Yasa)

Kamunun Kamu Denetçiliği Kurumu’nun faaliyetleri ve karar verme süreçlerine ilişkin bilgi 
edinebilmesini sağlayan hükümler ne ölçüde mevcuttur?
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6328 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre, şikayetler başvuran kişilerin isteği üzerine gizli tutul-
maktadır, ancak bazı örnek vakalara İnternet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun kararları, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’e göre, kararın arkasındaki gerekçeleri ve nedenleri de içermelidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu her takvim yılı sonunda faaliyetlerine ilişkin bir yıllık rapor hazırlar ve 
tavsiyeler sunar. Bu rapor bir sonraki yılın Ocak ayının sonuna kadar Meclis Komisyonu’na sunu-
lur. Komisyon bu raporu inceler ve kendi yorumlarını içeren bir rapor hazırlayarak bunu TBMM’de 
görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı’na gönderir. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yıllık raporu Resmi 
Gazete’de yayınlanarak kamuya açık hale getirilir. Kamu Denetçiliği Kurumu aynı zamanda gerekli 
olduğunda yıllık raporu beklemeksizin özel raporlar hazırlayabilir ve basın açıklaması yapabilir.24

Şikayet Birimi’nden sorumlu personel, vatandaşları ve tüzel kişilikleri sahip oldukları yasal haklar 
hakkında bilgilendirme yükümlülüğüne sahiptir ve bu telefonla da yapılabilir. Kamu Denetçiliği Ku-
rumu’na gerçekleştirilen ziyaret sırasında görüşülen kurumun bünyesindeki bir uzman telefonla bil-
gilendirme yapmanın başvuruda bulunan kişilere daha hızlı ve etkin bir biçimde cevap verebilmek 
bakımından yaygın bir uygulama olduğunu ifade etmiştir.25

Kamu Denetçiliği Kurumu aynı zamanda şikayette bulunma usulleri ve süreçlerine ilişkin farklı dil-
lerde tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirebilir.26 Kararlar ve raporlar resmi İnternet sitesinde veya 
yasal bir engel olmadığı ve kişisel bilgiler korunduğu sürece diğer ortamlarda yayınlanır.27

Genel Sekreter, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bazı Kanunlar ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesi doğrultusunda mali 
hizmetler birimlerine ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yerine getirir. Dolayısıyla, 
kanun mali yönetimde şeffaflığı ve bütçeye ilişkin bilgilerin kamuya açık halde tutulmasını sağla-
maktadır.28

50

Şeffaflık (Uygulama)

Uygulamada, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun faaliyetleri ve karar verme süreçlerinde şeffaf-
lık ne ölçüde mevcuttur?

Kamu Denetçiliği Kurumu ilk yıllık raporunu 2013 yılında yayınlamıştır. Rapor kurumun örgütsel 
yapısı, insan kaynakları istatistikleri, yürüttüğü faaliyetler, mali bilgileri ve yapılan şikayetlere,  karar 
durumlarına ilişkin istatistikler içermektedir. Ancak, bu rapora İnternet sitesi üzerinden ulaşılama-
maktadır.

Kamuyu özellikle ilgilendiren vakalarda, Kamu Denetçiliği Kurumu vakanın incelenmesi için ilgili 
taraflardan elde edilen belgeler de dahil olmak üzere verilen kararlara ilişkin ayrıntıları yayınlamak-
tadır. Gezi olaylarına ilişkin verilen karar ve çeşitli insan hakları ihlalleri vakaları bir araya getirilerek 
bir rapor hazırlanmıştır. Çeşitli konularda verilen pek çok karar kurumun İnternet sitesinde yayın-
lanmaktadır.29

Görüşmeler sırasında edinilen bilgilere göre, kararların sonuçlandırılması ve şikayette bulunan ki-
şilere geri bildirim sağlanması için tanınan sürelerin ihlal edildiğine dair kayda geçen hiçbir vaka 
bulunmamaktadır.
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Şikayetlerin incelenmesi sürecinde, Kamu Denetçiliği Kurumu sivil toplum da dahil olmak üzere ilgili 
taraflardan bilgi talep etmektedir ve sivil toplum temsilcileriyle de görüşmektedir. Ancak, usulle il-
gili eksikliklerden dolayı geri gönderilen şikayetlerin oranı göz önünde bulundurulduğunda,30 Kamu 
Denetçiliği Kurumu ve sivil toplum arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi gerektiği söylenebilir.31 

Kamu başdenetçisi ve kamu denetçilerinin kısa biyografilerine İnternet sitesi üzerinden ulaşılabil-
mektedir. Ancak mal varlığı beyanları yayınlanmamaktadır. Dürüstlük ilkelerine uygunluğu gerekti-
ren bu tür bir kamu hizmeti pozisyonu için, mal varlığı beyanlarının kamuya açık olmasının iyi niye-
tin önemli bir göstergesi olacağı dikkate alınmalıdır. Başdenetçi ve diğer kamu denetçilerinin mal 
varlığı bildirimlerini açık bir şekilde yapmaları kanunla zorunlu olmamakla birlikte, temel rollerinin 
iyi yönetişim ilkelerini geliştirmek olduğu düşünüldüğünde bunun yapılması şeffaflık ve dürüstlük 
açısından iyi bir örnek oluşturacaktır.

50

Hesap Verebilirlik (Yasa)

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yürüttüğü faaliyetlere ilişkin rapor ve hesap vermesini sağ-
layacak hükümler ne ölçüde mevcuttur?

6328 sayılı Kanun’a göre Kamu Denetçiliği Kurumu yalnızca TBMM’ye hesap vermekle yükümlüdür. 
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan ve kurumun faaliyetleri, tavsiyeleri ve kararlarına 
ilişkin bilgiler içeren raporların yukarıda da bahsedildiği üzere yıllık olarak TBMM’ye sunulması ge-
rekmektedir.32

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararları yargısal denetime tabidir; ancak mahkeme tarafından bir 
denetim yapılabilmesi için TBMM’den izin alınması gerekmektedir. Kamu Başdenetçisinin ve kamu 
denetçilerinin denetimi de iyileştirilmesi gereken alanlardan biridir. Bu kişilerin faaliyetlerinin de-
netlenmesini düzenleyen net ve kapsamlı bir politika bulunmamaktadır. Kamu görevlilerinin amir-
lerinden izin alınmadan soruşturulmasını yasaklayan 4483 sayılı Kanun’a (kamu kesimi bölümünde 
daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır) tabi oldukları için, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hesap verebilir-
liğini güvence altına alan mekanizmalarda bazı ciddi  eksiklikler bulunmaktadır.

Mevzuattaki bir diğer önemli eksiklik ise Kamu Denetçiliği Kurumu’nun mali hesapları ve raporla-
rının denetlenmesine ilişkin kapsamlı bir düzenlemenin olmayışıdır. Kanun’da denetim ilkelerini 
veya bu görevin verildiği organı tanımlayan belirli bir madde bulunmamaktadır.

50

Hesap Verebilirlik (Uygulama)

Uygulamada, Kamu Denetçiliği Kurumu yürüttüğü faaliyetler hakkında ne ölçüde rapor ve 
hesap vermektedir?

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından sunulan raporlar kurumun örgütsel yapısı, insan kaynakları 
istatistikleri, yürüttüğü faaliyetler, mali bilgilere, şikayetlere ve karar durumlarına ilişkin istatistikler 
içermektedir. Görüşmelerde elde edilen bilgilere göre, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazır-
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lanan raporlar uygun zaman çerçevesi içinde sunulmakta ve TBMM’de ve kamusal çevrede tartışıl-
maktadır.

Yukarıda da değinildiği gibi, yargısal denetim mekanizmasının TBMM’den izin alması gerekmekte-
dir. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun soruşturulmasının TBMM gündemine girdiği tek bir vaka bulun-
maktadır. Ocak 2014 tarihinde Meclis Başkanı Cemil Çiçek, hakkında  bir Cumhuriyet Başsavcısı’nı 
yolsuzluk soruşturmasını bırakması konusunda tehdit ettiğine dair iddialar bulunan Kamu Başde-
netçisi Ömeroğlu’na karşı bir soruşturma başlattığını belirtmiştir. Cemil Çiçek aynı zamanda Öme-
roğlu’nun da bu soruşturmanın gerçekleştirilmesini talep ettiğini ifade etmiştir.

50

Dürüstlük Mekanizmaları (Yasa)

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun dürüstlüğünü sağlayacak hükümler ne ölçüde mevcuttur?

Kamu Başdenetçisinin ve kamu denetçilerinin göreve başlamak için yemin etmeleri gerekmektedir. 
Bu yemin 6328 sayılı Kanun’da tanımlanmıştır ve görev süresi boyunca tarafsızlık, dürüstlük, adil ve 
eşit davranma ilkelerine uymayı temin etmektedir.

Şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeleri vurgulayan Kamu Görevli-
leri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ekinde yer alan “Etik 
Sözleşmesi” Kamu Denetçiliği Kurumu çalışanları için de geçerlidir ve kurumun İnternet sitesinde 
yer almaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu kamu kesimindeki etik ilkeleri düzenleyen mevzuata tabidir, dolayısıyla 
tüm çalışanlar (denetçiler de dahil olmak üzere) çıkar çatışmaları, hediye alma ve verme, siyasete 
girme konusundaki kısıtlamalar ve mal varlığı beyanları konularındaki kurallara uymak zorundadır-
lar. Ancak, özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu için etik ilkeleri düzenleyen bir yasal çerçeve bulun-
mamaktadır

Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçileri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal varlıklarını açıklamak zorundadırlar.33 Ancak bu kanunun mal 
varlığı beyanlarının kamuya açık olmasını gerektirmemesinden dolayı bu bilgiler gizli tutulmaktadır.

50

Dürüstlük Mekanizmaları (Uygulama)

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun dürüstlüğü uygulamada ne ölçüde sağlanmaktadır?

Medya tarafından ya da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sırasında hediye ve konukseverlik, istihdam 
sonrası veya çıkar çatışmalarına ilişkin dürüstlük kurallarının Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 
ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt sunulmamıştır. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere kamu denetçi-
lerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin önemli iddialar bulunmaktadır. 

Şu da belirtilmelidir ki, Kamu Denetçiliği Kurumu’na ilişkin etik standartların geliştirilmesi için giri-
şimlerde bulunulmuş ve 2013 yılında personel için etik ilkelere ilişkin bir eğitim düzenlenmiştir.34 
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Ancak dürüstlük ilkelerine dair bir iletişim stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır; yapılan bir medya 

incelemesi kamu başdenetçisi tarafından dürüstlük mekanizmaları ve ilkelerine ilişkin yapılmış çok 

az sayıda bildiri örneği olduğunu ortaya koymuştur.35

Dürüstlük mekanizmalarındaki bir diğer önemli eksiklik de mal varlığı beyanlarının kamuya açık-

lanmaması ve bu konuda düzenli denetim mekanizmalarının olmayışıdır. Kamu başdenetçisinin ve 

kamu denetçilerinin mal varlığı beyanları mevzuattaki eksikliklerden dolayı İnternet sitesinde yer 

almamaktadır.

ROL

50

Soruşturma

Kamu Denetçiliği Kurumu kamudan gelen şikayetlerle ilgilenme konusunda ne ölçüde aktif 
ve etkindir?

Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayette bulunma işlemleri karışık değildir ve elektronik formlar, faks 

ve e-posta aracılığıyla şikayette bulunma konusunda İnternet sitesinde gerekli açıklamalar yer al-

maktadır. Aynı zamanda engelli bireylerin ve çocukların beklentilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi karşı-

layabilmek için videolar ve alt siteler de bulunmaktadır.36

2014 yılında, şikayetlerin yüzde 50’sinden fazlası İnternet sitesindeki elektronik formlar üzerinden 

ulaştırılmıştır. Kurum 2014 yılı içerisinde toplam 6348 şikayet dosyasını işleme koymuş, bunlar-

dan yüzde 37’si ilgili idareye ya da yargı kurumuna gönderilmiştir. Ancak bunlardan yüzde 34’ü 

vakanın Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kapsamı dışında olması, gereken bilgileri içermemesi veya 

halihazırda davaların yargı yetkisi altında olması gibi gerekçelerle “incelenmeyecektir” kararı ile 

sonuçlanmıştır.37

2014 Yıllık Faaliyet Raporu’nda sunulan istatistikler, verilen kararların yalnızca yüzde 1’inin “tavsi-

yeler” içerecek şekilde sonuçlandığını göstermiştir ki bu, oldukça düşük bir orandır. Bu oran halkla 

ilişkiler ve iletişim alanlarında daha iyi programlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Kamu De-

netçiliği Kurumu’nun inceleyebileceği konulara ve şikayette bulunmadan önce izlenmesi gereken 

idari şikayet usullerine ilişkin bilgi eksikliği bulunmaktadır.

Kamu görevlilerinin ve  farklı eğitim düzeylerine sahip insanların anlayabileceği açıklayıcı rehberler 

ve broşürlerle, yayınlarla, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlevleri ve önemine ilişkin farkındalığın 

arttırılması yerinde olacaktır.  

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından sunulan tavsiyelere uyulma oranı tatmin edici değildir.38 Tav-

siyelere uyma oranının arttırılması için kamu kesiminde bir danışma kültürü ve diyaloğunun des-

teklenmesi gerekmektedir.

Şikayetler genelde memurlara ilişkin düzenlemeler, eğitim, vergiler, insan hakları ve sosyal güvenlik 

konuları ile ilgilidir.39 Şimdiye kadar, ifade özgürlüğü konusunda çok az sayıda şikayet alınmıştır ki 

bunun nedenlerinden biri de bu konudaki farkındalığın düşük olmasıdır. Medyadan hiçbir şikayet 

alınmamış olması dikkat çekicidir.40
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İyi Uygulamaların Teşvik Edilmesi

Kamu Denetçiliği Kurumu hükümet içinde ve kamuda etik davranış standartlarına ilişkin 
farkındalığın artırılması konusunda ne ölçüde aktif ve etkindir?

Kamu Denetçiliği Kurumu merkezi yönetim altındaki kamu idaresi, sosyal güvenlik kurumları, yerel 
yönetimleri, yerel yönetimlere bağlı çalışan idareleri, yerel yönetim birlikleri, döner sermaye41 sahi-
bi kuruluşları, yasalarla kurulan fonları, kamu tüzel kişilerini, kamu iktisadi teşebbüsleri, ilgili kamu 
kuruluşları ve bağlı kuruluşları ve iştirakleri, kamu kurumu statüsüne sahip meslek kuruluşları ve 
kamu hizmetleri sunan özel sektör tüzel kişilikleri ile ilgili olan vakaları incelemektedir.

 Ancak, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler, Cumhurbaşkanı tarafından re’sen imzala-
nan kararlar ve emirler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin kullanıl-
masına ilişkin işlemler ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri nitelikteki faaliyetleri Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun görev kapsamı dışında kalmaktadır.42 Anayasa’nın 144’üncü maddesi uyarınca adalet 
hizmetlerinin ve savcıların idari görevleri yönünden denetiminin adalet müfettişleri ve savcı ve ha-
kim sınıfından iç denetçilerin denetimiyle sınırlandırılması, yani dolaylı bir biçimde kamu denetçisi 
incelemesi dışında bırakılması da önemli bir eksikliktir.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun askeri ve yasama kurumlarını inceleyememesine neden olan kısıtla-
malar, muhalefet partileri ve hatta bizzat kamu başdenetçisi tarafından eleştirilere hedef olmuş-
tur.43 Bu kısıtlamalar, bu organların sorgulanmasını sağlayan mekanizmaların güçsüz olduğunu ve 
pek çok durumda cezasız kalabileceklerini göstermektedir. Bu anlamda, Kamu Denetçiliği Kurumu 
iyi uygulamaları teşvik etme konusunda kısıtlanmıştır. Avrupa Konseyi “yasal hükümlerin Anaya-
sa’ya uygunluğunun sorgulanması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma konusundaki yetkiye 
sahip olmaması” konusunun altını çizmektedir.44 Örneğin; İspanya ve Polonya ombudsmanlarının 
kendi görev alanıyla ilgili yasaların iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma yetkisi bulunmak-
tadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun  vakalara ilişkin incelemelerini, şikayetin içeriğini ve Kurum’un bul-
gularını ardındaki gerekçelerle birlikte yayınlaması farkındalık yaratma konusunda olumlu olacak-
tır. Ancak bunun dışında, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun iyi yönetişimi teşvik etme konusundaki 
rolü tartışmalı olmuştur. İyi yönetişime ilişkin kamu açıklamaları veya kampanyaları gerektiği kadar 
yaygın ve görünür değildir. Kamu Başdenetçisi’nin medyadaki varlığı kamuoyu üzerinde bir etki 
oluşturmak için çok kısıtlı kalmaktadır.
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SAYIŞTAY

ÖZET
Sayıştay’ın kamu sektöründe verimsiz yönetimin ve kamu kaynaklarındaki zararların tespit edilmesi 
açısından temel bir rolü vardır ve bu önemli görevi yerine getirebilmek için yeterli kaynağı bulun-
maktadır. 

Ancak, Sayıştay’ın bu görevi uygun bir biçimde yerine getirmesini engelleyen birtakım zorluklar da 
bulunmaktadır. Önceki bölümlerde de değinildiği gibi, yasadaki boşluklar ile denge ve denetleme 
mekanizmalarının iyileştirilmesi konusunda siyasi iradenin olmayışı bu konudaki temel sorunlardır. 
Sayıştay’ın performans denetimi gerçekleştirememesi ve yürütmenin denetimi konusunda yasama 
ile yeterli işbirliğinin sağlanamaması başlıca  eksikliklerdir. Yasal çerçeve ve uygulamalar, işe alım 
süreçlerinde siyasi etkiye neden olabilecek ortamı sağlamaktadır ve Sayıştay’ın gücünü ve denetim 
sistemlerine sağladığı verileri kısıtlamaktadır.

Yandaki tabloda Sayıştay’ın kapasite, yönetişim ve yolsuzlukla mücadeledeki rolü açısından yapılan 
değerlendirmenin gösterge puanları sunulmaktadır. Bu bölümün devamında her göstergeye ilişkin 
nitel bir değerlendirme de yer almaktadır.
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GENEL DEĞERLENDİRME
58

PUAN

KAPASİTE
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YÖNETİŞİM
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PUAN

ROL
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Gösterge Yasa Uygulama

Kapasite

Kaynaklar N/A 100

Bağımsızlık 50 50

Yönetişim

Şeffaflık 50 50

Hesap Verebilirlik 50 25

Dürüstlük Mekanizmaları 75 50
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Etkin Mali Denetim 50

Ululsüzlük Tespiti ve 
Yaptırım Uygulama 50

Mali Yönetimi İyileştirme 50
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YAPI
Sayıştay 1862 yılında Sultan Abdülaziz’in fermanı ile kurulmuş ve 1876 tarihli ilk Osmanlı Devleti 
Anayasası’nda yüksek denetim kurumu olarak tanımlanmıştır. Sayıştay 1982 Anayasası’nın tanıdı-
ğı yetkilerle  merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları, yerel yönetimler, özel yasalarla 
kurulan ve sermayesinin %50’sinden fazlası doğrudan veya dolaylı olarak devlete ait olan anonim 
şirketler ve diğer kamu idareleri (meslek kuruluşları hariç) olmak üzere kamu kurumları için mali 
denetimler ve uygunluk denetimleri yürüten bir yüksek denetim kurumu olarak çalışmaktadır. Sa-
yıştay aynı zamanda yargı yetkisine ve işlevlerine sahiptir ve bu yetki Sayıştay daireleri tarafından 
kullanılmaktadır.

Sayıştay’ın teşkilatı şu bölümlerden oluşmaktadır;

a) Başkanlık, b) Daireler, c) Genel Kurul, d) Temyiz Kurulu, e) Daireler Kurulu, f) Rapor Değerlendir-
me Kurulu, g) Yüksek Disiplin Kurulu, h) Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu, i) Dene-
tim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, j) Başsavcılık. 

Sayıştay personeli şu şekildedir: 

a)  Meslek Mensupları, 

1)  Sayıştay Başkanı,

2)  Daire başkanları ve üyeler,

3)  Sayıştay Denetçileri,

b)  Başsavcı ve savcılar, 

c)  Destek personeli.

Sayıştay Başkanı’nın seçiminden önce Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulur. Komisyon, Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyeleri arasından, siyasi partilere üye olan ve bağımsız milletvekillerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ndeki temsil güçleri oranında belirlenen 15 kişiden oluşur. Plan ve Bütçe Ko-
misyonu Başkanı, kendi siyasi parti grubunun kontenjanından Ön Seçim Geçici Komisyonu’na katılır 
ve başkanlık eder. Aday seçimleri gizli oyla yapılır. Komisyon tarafından belirlenen adayların isimle-
ri, seçim yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunulur. Sayıştay Başkanı’nın 
görev süresi beş yıldır ve aynı kişi en fazla iki kez seçilebilir. 

Daireler birer hesap denetim mahkemesidir. Sorumluların hesap ve işlemlerine ilişkin  yargılama-
lara esas oluşturan raporlarda belirtilmiş kamu zararına ilişkin hususları hükme bağlarlar, denetim 
raporları hakkında görüş bildirirler ve Sayıştay Başkan’ı tarafından incelenmesi istenen konu ve 
kurumlar hakkında görüş bildirirler veya karar verirler. Daire başkanları gizli oylama yoluyla Sayış-
tay Genel Kurulu tarafından en az üç yıl hizmette bulunmuş üyeler arasından toplam üye sayısının 
mutlak çoğunluğuyla seçilir. Daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri dolan veya 
kendi isteğiyle üyeliğe geri dönen daire başkanları bir kere olmak üzere tekrar seçilebilir. Başkan 
tarafından üyeler arasından iki başkan yardımcısı görevlendirilir ve daire başkanlığı statüsüne sahip 
olurlar.

Sayıştay’daki Başsavcı ve diğer savcılar Maliye Bakanı ve Sayıştay Başkanı’nın ortak kararı ile atanır. 
Savcılar, kendisine sunulan yargılamaya esas oluşturacak raporları, temyiz konusu dosyaları ve di-
ğer işleri inceleyerek düşüncesini gerekçeli olarak bildirirler.1



Uluslararası Şeffaflık Derneği
159

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

100

Kaynaklar – Uygulama

Sayıştay uygulamada hedeflerine ulaşabilmek için yeterli kaynaklara ne ölçüde sahiptir?

Sayıştay bütçe taslağını kendisi hazırlar ve bu taslak Sayıştay Başkanı tarafından Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu’na sunulur. Sayıştay,  genel yönetim bütçesinden tahsis edilen bütçeden başka 
bir gelir kaynağına sahip değildir. Sayıştay’a ayrılan bütçede bir artış eğilimi görülmektedir. 2012’de 
bütçe 143,399,473 TL iken (yaklaşık 48 milyon Euro); 2015’te 186,372,500 TL’ye (yaklaşık 62 milyon 
Euro) ulaşmıştır.2  Ek finansal kaynak ihtiyacı durumunda Sayıştay TBMM’ye başvurabilir ve genel 
yönetim bütçesinden ek kaynak ayrılmasını talep edebilir. Dolayısıyla, Sayıştay görevlerini yerine 
getirmek için yeterli finansal kapasiteye sahiptir ve finansal kaynaklarının denetimini, yönetimini 
kendisi gerçekleştirmektedir.

Sayıştay’ın insan kaynaklarında son yıllarda istikrarlı bir artış olmuştur.3 2014 Yıllık Raporu’na göre, 
personel sayısı başkan, 2 başkan yardımcısı, 8 daire başkanı, 45 üye, bir başsavcı ve 8 savcı, 893 de-
netçi ve 586 idari çalışan olmak üzere toplam 1.544’tür.4 Sayıştay aynı zamanda çalışanların bilgisi, 
donanımı ve eğitim düzeyleri bakımından da avantajlı bir konumdadır.5

Sayıştay’ın eğitim ve kariyer olanakları yeterli düzeydedir. Denetçiler kariyerlerine denetçi yardım-
cısı olarak başlamakta ve iki yıl eğitime tabi olmaktadırlar. Bu eğitimler eğitici denetçilerinin göze-
timinde gerçekleştirilmektedir. İki yıllık eğitimden sonra, mesleki eğitim ve staj gerçekleştirilmek-
tedir. Mesleki eğitim ve stajın ardından, denetçi yardımcılarının profesyonel denetçi olarak çalışma 
yetkisi alabilmeleri için başarıyla geçmeleri gereken bir sınav bulunmaktadır.6 

Denetçiler aynı zamanda kariyerleri boyunca Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi bünyesinde 
çeşitli eğitimlerden geçmektedirler.7 Meslek mensuplarının eğitim seviyeleri yeterlidir; 17 üye dok-
tora diplomasına (%1,1), 279 üye yüksek lisans diplomasına (%18,6) ve 822 üye lisans diplomasına 
(%54,7) sahiptir.8 6085 sayılı Kanun üye ve Başkan olabilmek için belirli kıstaslar tanımlanmıştır. 
Sayıştay üyeleri ve Başkanı üniversiteden mezun olduktan sonra en az on altı yıl kamu hizmetinde 
çalışmış olmak zorundadır.9

50

Bağımsızlık – Yasa

Sayıştay’ın ne ölçüde resmi operasyonel bağımsızlığı vardır?

Sayıştay doğrudan Anayasa tarafından tanımlanarak oluşturulmuştur; ancak Sayıştay’ın bağımsız-
lığı Anayasa’daki ilgili maddelerde doğrudan güvence altına alınmamıştır. Anayasa’nın 160, 164 ve 
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165. maddeleri Sayıştay’ın görev ve yetkilerinin genel kapsamını tanımlamaktadır.10 Anayasa’nın 
160. maddesi Sayıştay’ın TBMM adına denetleme yapmakla görevli olduğunu ifade etmektedir. 
Sayıştay aynı zamanda yargı yetkisine sahiptir.11

Sayıştay’ın bağımsızlığı ilkesi 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile sağlanmaktadır. Sayıştay’ın inceleme, 
denetleme ve kesin hükme bağlama görevlerini yaparken işlevsel ve kurumsal bağımsızlığı olduğu 
ifade edilmektedir.12 Sayıştay’ın programı ve yöntemleri doğrultusunda kendi gündemini belirle-
mesi beklenmektedir. 6085 sayılı Kanun’da, “Sayıştay’a denetim görevinin planlanması, program-
lanması ve yürütülmesinde talimat verilemez” ifadesi yer almaktadır ancak TBMM, soruşturma ve 
araştırma komisyonlarının kararlarına dayanarak ek denetimler yapılmasını talep edebilir.13

2010 yılında 6085 sayılı Kanun’un kabulü ile Başkan’ın görev süresi yedi yıldan beş yıla düşürülmüş-
tür ki bu süre milletvekillerinin görev sürelerinden bir yıl daha uzundur. Sayıştay Başkanı Meclis 
tarafından gizli oylamayla ve çoğunluğun oyuyla iki aday arasından seçilir. Başkan iki defadan fazla 
seçilemez. Görev süresinin bitiminden sonra, eski başkan Sayıştay üyeleri arasında en kıdemli üye 
statüsü ile yerini alır14. 

Üyeler ise daha karmaşık bir sistemle seçilmektedir. Sayıştay Başkanlığı boş kontenjan sayısı beşe 
ulaştığı zaman başvuru çağrısı yapar. Sayıştay Genel Kurulu başvuranları değerlendirir ve her bir boş 
kontenjan için dört adaydan oluşan bir liste hazırlar. Liste aday sayılarının ikiye indirilmesi amacıyla 
Ön Seçim Geçici Komisyonu aracılığıyla TBMM’ye gönderilir. Nihai adaylar Meclis Genel Kurul toplan-
tısında gizli oylama ile seçilir.15 Seçilen üyeler 65 yaşında emekli olana kadar görevlerinde kalabilirler.16

Başkan, daire başkanları ve üyeler azlolunamaz veya kendileri istemedikleri sürece 65 yaşından 
önce emekliye sevk edilemez.17 Daire başkanları ve üyelerin görevlerinin vakar ve şerefi ile bağdaş-
mayan veya hizmetin aksamasına sebep olan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, Sayıştay 
Başkanı durumu inceledikten sonra alacağı karara göre, haklarında disiplin kovuşturması yapılır. 

Sayıştay Başkanı’nın uygunsuz davranışlarda bulunması durumunda, Yüksek Disiplin Kurulu, Kurul 
dışından üç kişiyi görevlendirir (başkanlar ve üyeler arasından) ve incelemenin sonuçları elde edil-
dikten sonra bir karara varır. Kurul emeklilik veya istifa çağrısında bulunabilir ve kararı bir ay içinde 
uygulamaya koyabilir.18

Denetçiler üç aşamalı bir işlem doğrultusunda işe alınır. İlk iki aşama merkezi sınav sistemi tarafın-
dan hazırlanan ve yürütülen sınavdır (KPSS). Üçüncü aşama ise daha önceden Kurum tarafından 
gerçekleştirilen sözlü sınavın yerini alan kurumsal düzeyde yapılan mülakattır.19 İki aşamalı mer-
kezi sınav sistemine rağmen, işe alımlarda hala üçüncü aşamadan kaynaklanan kayırma ve siyasi 
etki riski bulunmaktadır. Merkezi sınavlardan sonra, adaylarla mülakatlar gerçekleştirilmekte ve bu 
mülakatlara işe alınacak kişi sayısının üç katı kadar aday davet edilmektedir. Davetlerin çok sayıda 
olması adayların öznel bir biçimde değerlendirilmesi ve elenmesine elverişli bir ortam oluşmasını 
engellemektedir.  Buna ek olarak, mülakatları kaydetme konusunda bir zorunluluk olmadığı için, 
mülakatların adayların öznel bir biçimde değerlendirilmesi için bir araç olarak kullanılma riski bu-
lunmaktadır.20

Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevlerine, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile tüm devlet memurları için tanımlanan uygunsuz davranışlar dışında 
son verilemez. Aylık ve diğer hakları ellerinden alınamaz ve meslek mensupları için tesis edilmiş sı-
nıflardan başka bir sınıftaki görevde çalıştırılamazlar. Ancak haklarında disiplin veya ceza kovuştur-
ması yapılmasına karar verilenler, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu kararıyla geçici 
bir süre için Sayıştay tarafından görevden uzaklaştırılabilir.21
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6085 sayılı Kanun aynı zamanda başka görevlerin kabul edilmesine ilişkin yasakları tanımlamakta 
ve personelin kamu idarelerinde, gerçek ve tüzel kişiler yanında paralı veya parasız olarak görev 
almalarını ve bilirkişilik yapmalarını yasaklamaktadır. Bu maddeye ilişkin istisnalar Başkan’ın bilgisi 
ve onayı dahilinde kooperatifler ve hayır kurumlarının yönetim ve denetim kurullarında görev alan 
veya mesleki konularda ders veren kişileri kapsamaktadır.22

50

Bağımsızlık – Uygulama

Uygulamada, Sayıştay işini yaparken haksız dış müdahalelerden ne ölçüde uzaktır?

Başkan ve üyeler seçilirken ve denetçiler işe alınırken bu prosedürlere bağlı bir siyasi etki riski bu-
lunmaktadır. Üyelerin seçilme sürecinin ikinci aşamasında , Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 
kendi siyasi yönelimleri doğrultusunda karar vermesini engelleyecek bir denetim bulunmamakta-
dır. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 40 üyesinden 25’i iktidar partisinden oluşmaktadır. Bu sebeple 
Sayıştay üyelerinin seçiminin bağımsızlığı konusunda Komisyon’un yapısı ve bunun etkilerine ilişkin 
sorunlar muhalefet partileri tarafından dile getirilmiştir.23

Danıştay’ın 2 ve 6 Şubat 2009 tarihlerinde Sayıştay tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavları askıya 
alması ve ardından iptal etmesi denetçilerin işe alım süreci üzerindeki siyasi etki konusunda bir 
örnek vaka olarak incelenebilir. Danıştay «adaylara sorulan soruların ve adayların verdiği yanıtların 
kaydedilmediğini ve sözlü sınav komisyonu tarafından verilen puanların yazıldığı bir tutanak bulun-
madığını” ifade ederek sözlü sınav işlemlerinin yürütmesini durdurmuştur.24 Danıştay’ın kararından 
sonra, Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişiklik ile sözlü sınav mülakatla değiştirilmiştir. Bu değişik-
lik ile “verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirileceği, bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir 
kayıt sistemi kullanılmayacağı” ifade edilmiştir.25 Bu durumların yanı sıra, bir Sayıştay denetçisi, 
gerçekleştirilen görüşmede görevde yükselme konusunda siyasi etkiler ve baskılar olduğundan söz 
etmiştir.26

2009 yılında gerçekleştirilen Sayıştay Başkanı seçimi de seçilen başkanın denetim tecrübesine sahip 
olmaması gerekçesiyle muhalefet partileri tarafından eleştirilmiştir.27 Sayıştay’ın siyasallaştırıldığı-
na işaret eden bu tür vaka ve eleştiriler kurumun bağımsızlığı konusunda endişelerin ortaya çıkma-
sına neden olmaktadır.

Şimdiye kadar hiçbir Başkan’ın siyasi nedenlerle veya ilgili bir gerekçe olmaksızın görevinden uzak-
laştırılması gibi bir durum ise yaşanmamıştır.28

Şeffaflık bölümünde de daha detaylı olarak belirtildiği gibi, yıllık raporlar TBMM’ye teslim edilme-
miştir. Yaklaşan seçimler öncesi raporların yayınlanmasının hükümetin güvenilirliğine zarar verme 
ihtimaline karşı hükümet tarafından geciktirildiği iddia edilmiştir. Ekonomi Bakanı, Bakanlar Kuru-
lu’ndan basına sızdırılan bu iddiaları reddetmemiştir.29
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50

Şeffaflık – Yasa

Kamunun Sayıştay faaliyetleri ve kararlarına ilişkin bilgilere ulaşmasını sağlayan hükümler 
ne ölçüde mevcuttur?

Anayasa’ya göre, Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanunu tasarısının verilmesinin 

ardından en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar.30

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na göre, Sayıştay dış denetim genel değerlendirme raporu31 faaliyet ge-

nel değerlendirme raporu32, mali istatistikleri değerlendirme raporu33 ve genel uygunluk bildirimi34 

hazırlamaktan sorumludur. Sayıştay aynı zamanda kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin belirli konu-

lar üzerine yoğunlaşan denetim raporları hazırlar. Bu yıllık denetim raporlarının ilgili Komisyon’da 

(Plan ve Bütçe Komisyonu veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu) tartışılmak üzere TBMM’ye 

sunulması gerekir. Sayıştay raporları, TBMM’ye sunulduğu ve ilgili kamu idarelerine verildiği tarih-

ten itibaren on beş gün içerisinde Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tara-

fından, kanunların, açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç olmak üzere, kamuoyuna duyurulur.35

832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun uygulandığı dönemde, denetim altındaki hesaplar ve birimler Sayış-

tay Genel Kurulu tarafından belirlenmekteydi. Ancak, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu bu yetkiyi Başkan 

ve Başkan Yardımcılarından oluşan daha küçük bir organa vermektedir. Planlama aşamasında ya-

pılan bu değişiklik karar verme sürecindeki şeffaflığı ve hesap verebilirliği engelleme potansiyeline 

sahiptir.36

Sayıştay raporlarının yasama organına gönderilmesi ve tartışılması gerekmektedir. 2013 yılında 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 2010 yılında 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 

kabul edilmesi ile bilgilerin kamu ve yasama organı ile paylaşılması yasal bir zorunluluk olarak ta-

nımlanmıştır.37 Ancak, Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan kamu kurumlarına ilişkin tekil 

denetim raporlarının TBMM’ye sunulmaması son yıllardaki bütçe planlama görüşmeleri sırasında 

eleştirilere neden olmuştur.38

Denetim sonuçlarının kamuya duyurulması konusunda; savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili 

kamu idareleri için oluşturulmuş istisnalar bulunmaktadır. Savunma, güvenlik ve istihbarat ile ilgili 

kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet varlıklarına ilişkin denetim  raporlarının kamuoyuna 

duyurulması kararı; ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak Sayıştay’ın hazırladığı ve Bakanlar Ku-

rulu’nun onayladığı  bir yönetmelikle alınabilir.39

Yargı raporları kamuoyuna duyurulması gereken raporlar içerisinde yer almamaktadır. Bu rapor-

lar bir kamu görevlisinin neden olduğu düşünülen kamu kaynaklarındaki zararlara ilişkin iddiaları 

ve incelemeleri içermektedir. Araştırma kapsamında görüşülen bir Sayıştay denetçisine göre, bu 

hüküm muhtemel dış müdahalelere karşı denetçilere bir koruma sağlamaktadır.40 Bununla birlikte 

yargı raporlarına ilişkin nihai kararların da kamuya açıklanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu 

eksiklik Sayıştay denetimlerinin ve yargı raporlarına dayalı yargı süreçlerinin etkinliğinin izlenmesi-

ne engel olmaktadır.
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Şeffaflık – Uygulama

Sayıştay’ın faaliyetleri ve kararlarında ne ölçüde şeffaflık bulunmaktadır?

Sayıştay raporları son yıllarda yoğun tartışmalara konu olmuştur. Örnek vermek gerekirse, 6085 sa-
yılı Sayıştay Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra Sayıştay 2011 yılı için kamu kurumlarının dene-
tim raporlarını TBMM’ye göndermemiştir. Akif Hamzaçebi gibi muhalefet partilerinden milletvekil-
leri basın açıklamaları yapmış ve Sayıştay’dan bilgi talebinde bulunmuşlardır. 2013’te bu raporların 
yine TBMM’ye sunulmaması nedeniyle benzer bir tartışma yaşanmıştır. Sayıştay, resmi bir açıklama 
yayınlamış ve denetim raporlarının, yargı raporlarının ve Sayıştay raporlarının farklı prosedürle-
re tabi olduklarını ve bu prosedürleri düzenleyen yeni yasal çerçevenin de bu doğrultuda farklılık 
gösterdiğini belirtmiştir.41 Sayıştay’ın ilgili kamu kurumlarının tekil denetim raporlarını TBMM’ye 
sunma zorunluluğu bulunmadığı için mevzuata uygun davrandığı ve TBMM’ye sunması gereken 
raporları; yani genel uygunluk bildirimi, dış denetim genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri 
değerlendirme raporu ve faaliyet genel değerlendirme raporlarını gönderdiği ifade edilmiştir.

 Sayıştay kendi İnternet sitesinde, faaliyetlerine ilişkin bilgi sunma ve uzmanlık alanına ilişkin çeşitli 
referanslar sağlama konusunda iyi bir performans göstermektedir. Kurumun İnternet sitesindeki 
bilgiler güncellenmektedir. 1999-2014 yıllarını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporları, 2000-2014 yıllarını 
kapsayan Stratejik Planlar ve 2009-2014 yıllarını kapsayan Performans Programlarına İnternet sitesi 
üzerinden erişilebilmektedir. Sayıştay’ın yıllık raporları, kurumun yapısı, hedefleri ve amaçları, mali 
tabloları ve mali denetim sonuçları ve son olarak GZFT (SWOT) analizine ilişkin bilgiler içermektedir.

50

Hesap Verebilirlik – Yasa

Sayıştay’ın faaliyetlerine ilişkin rapor ve hesap vermesini sağlayacak hükümler ne ölçüde 
mevcuttur?

Sayıştay Başkanı, gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında yılda iki kez Meclis Plan ve Bütçe Komisyo-
nu’nu ve gerekirse diğer ilgili komisyonları bilgilendirmekten sorumludur.42 5018 sayılı Kanun’a 
göre, genel yönetim bütçesine bağlı olan kurumlar son altı ayda gerçekleştirdikleri faaliyetleri, büt-
çe uygulamalarını ve gelecekteki altı aya ilişkin planlarını kamuya duyurmak zorundadır. Raporlar, 
talep edilmesi durumunda Maliye Bakanlığı’na sunulur ve kurumların raporlarını Kurumsal Mali 
Durum ve Beklentiler Raporları aracılığıyla kamuya duyurmaları gerekmektedir.43 Bu doğrultuda, 
Sayıştay, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu temmuz ayında ve Faaliyet Raporları’nı 
da yıl sonunda hazırlar. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, yasal olarak Sayıştay’ın tekil kamu kurum/kuruluşlarının denetim rapor-
larını birleştirerek TBMM’ye genel bulguları içeren bir rapor  sunması gerekmektedir. Bu noktada 
atılması gereken bir sonraki adım raporların kamunun erişimine de açılmasıdır. 

Anayasa’nın 160. maddesine göre, Sayıştay merkezi yönetim bütçesine bağlı kurumlardan bi-
ridir; dolayısıyla bizzat Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek denetimlere tabidir. Ancak, 6085 
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sayılı Kanun’un 79. maddesi de aynı zamanda Kurum’un denetimi konusunu düzenlemekteydi 
ve Meclis Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen bir komisyona yetki verilmişti. 5018 sayılı 
Kanun’un 69. maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 79. maddesi doğrultusunda Komisyon 
tarafından hazırlanan denetim raporları 2013 yılına kadar Meclis Başkanlık Divanı’na sunulmuş-
tur. Anayasa Mahkemesi bu uygulamanın Anayasa’nın Sayıştay’ın yetkilerini tanımlayan 160. 
maddesine aykırı olduğunu beyan etmiş, dolayısıyla 6085 sayılı Kanun’un 79. maddesinin yü-
rürlükten kaldırılmasına karar vermiştir.44 Bu karara dayanarak Sayıştay kendi mali raporlarını 
denetlemektedir. 

Sayıştay yargısal işlevini yerine getirirken, yetkili birimlerin hesaplarının ve işlemlerinin yasal dü-
zenlemelere uygun olup olmadığına karar verir. Denetim sürecinin sonunda, denetçiler kamu 
kaynaklarında meydana gelen zararlara ilişkin bir araştırma hazırlarlar. Eğer denetçiler yetkilile-
rin karşıt savlarıyla tatmin olmazlarsa, Kurum’un savunmasını ve denetçilerin görüşlerini içeren 
yargıya esas rapor hazırlarlar. Sayıştay daireleri, bu yargı raporunda kamu zararına ilişkin her 
türlü iddiayı inceleyip karara bağlamakla yükümlüdür. Bu yargı raporları için; temyiz, duruşmanın 
gözden geçirilmesi ve kararın düzeltilmesi gibi hukuki hak arama yolları bulunmaktadır. Diğer 
rapor türlerinin yargı denetimine tabi olması için -mali raporlar ve performans raporları gibi-
, 2557 sayılı Kanun’da tanımlanan koşullar yerine getirilmelidir.45 Sayıştay denetim raporlarını; 
aynı zamanda açıklanmasını sağlamak, gerekçeleri ve karşıt savları öğrenmek üzere ilgili kuruma 
sunmaktadır, böylelikle Sayıştay rapor bulgularının sorgulanabilmesi için de bir ortam sağlamak-
tadır.

25

Hesap Verebilirlik – Uygulama

Uygulamada, Sayıştay yürüttüğü faaliyetler hakkında ne ölçüde rapor ve hesap vermekte-
dir?

Sayıştay Yıllık Faaliyet Raporları kamuya açıktır.46 Bu raporlar kurumun mali tablolarını ve perfor-
mansını içermektedir.

Ancak, Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarının bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’ye 
sunulmaması giderilmesi gereken çok temel bir eksikliktir. . Avrupa Komisyonu 2013 Türkiye İlerle-
me Raporu’nda, etkin TBMM tartışmalarının olmayışı vurgulanmıştır. Rapor bu konuya şu ifadelerle 
dikkat çekmiştir:

“2013 genel bütçesine ilişkin TBMM görüşmeleri, bir önceki yıla ait kamu harcamalarının yöneti-
mine ilişkin yeterli geri bildirim olmaksızın, Aralık ayında yapılmıştır. Bu durum Temmuz 2012’de, 
Sayıştay Kanunu’nda, Sayıştay’ın TBMM adına denetim dahil yasal yetkilerini ve çalışma usullerini 
zayıflatan Hükümet inisiyatifli bir değişiklik yapılmasıyla ortaya çıkmıştır.“ 47

Denetim raporlarının “kalite kontrol” ve “rapor değerlendirme” süreçlerine ilişkin de eleştiriler bu-
lunmaktadır. Denetçilerin raporunda yer alan 31 bulgudan 15’inin TBMM’ye sunulacak olan bir-
leşik rapora dahil edilmediği medyaya yansımıştır.48 Medyada yer alan haberler ve tartışmaların 
ardından Sayıştay bir basın açıklaması yayınlamış ve işlemin standart “kalite kontrol” işlemleri ile 
ilişkili olduğunu ifade etmiştir. Bir Sayıştay denetçisi ise kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede 
bu kontrol sürecinin olumsuz etkilerini  güçlü bir biçimde vurgulamıştır.49
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2013 yılında 6085 sayılı Kanun’da yapılan değişikliğe kadar, Sayıştay TBMM tarafından yetkilendi-
rilen bir Komisyon tarafından denetlenmiştir. Bu denetimlerden elde edilen bulgular yıllık faaliyet 
raporlarında yayınlanmıştır ve Kurum’un internet sitesi üzerinden erişime açıktır.

75

Dürüstlük Mekanizmaları – Yasa

Sayıştay’ın dürüstlüğünü sağlayacak mekanizmalar yasal çerçevede ne ölçüde mevcuttur?

2009 yılı Sayıştay İç Kontrol Eylem Planı’nda, etik ilkelerin kurum içindeki yapısal ve kültürel de-
ğişimler yoluyla geliştirilmesi başlıca amaçlardan biri olarak yer almıştır. Bu çerçeve içinde, Etik 
Kurulu’nun 2009 yılına kadar kurulması hedeflenmiştir. Ancak, 2015-2016 Sayıştay İç Kontrol Eylem 
Planı incelendiğinde, Sayıştay’ın bu hedef doğrultusunda hiçbir yapısal değişim gerçekleştirmediği 
gözlemlenmektedir. Son eylem planında (2015-2016) Sayıştay, dürüstlük mekanizmalarına ilişkin 
hedeflerini şu şekilde tanımlamaktadır; bir etik kurulu kurulması, Sayıştay’ın eğitim programlarına 
etik ilkelerinin de dahil edilmesi, Sayıştay için bir etik uygulama rehberi hazırlanması ve uygulanma-
sı ve Sayıştay çalışanları için profesyonel etik  ölçülerin belirlenmesi.50

Sayıştay çalışanları etik ilkeler konusunda diğer devlet memurları ile aynı yasal çerçeveye tabidir. 
Bu yasal çerçeve “Kamu Sektörü” bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu çerçeveye ek 
olarak, Sayıştay denetçileri için  özel düzenlemeler de bulunmaktadır.51 Bu düzenlemeler hediye 
alma ve verme, çıkar çatışması, mesleki sırların saklanması ve tarafsızlık gibi konulara ilişkin kurallar 
içermektedir.

50

Dürüstlük Mekanizmaları – Uygulama

Sayıştay’ın dürüstlüğü uygulamada ne ölçüde sağlanmaktadır?

Disiplin kurallarının ihlali karşısında uygulanan yaptırımlar eylemin niteliği ve önemine göre farklılık 
göstermektedir. 

 Buna ek olarak kurumun bünyesindeki uzmanlar kurum kültürüne ve geleneğine de büyük bir 
önem verildiği de ifade edilmektedir. Dolayısıyla tarafsızlık, bağımsızlık, denetlenen kurumlardan 
ve kişilerden menfaat sağlamama gibi ilkelerin sözlü ve yazılı kurumsal değerler olarak Sayıştay 
denetçilerine hatırlatıldığı vurgulanmaktadır.52. Bu konuya dair önemli bir örnek, bir denetçinin, 
denetimini gerçekleştiği kuruma ait bir arabayı kullanması sonucunda soruşturma başlatılması ve 
soruşturma sonucu denetçinin işinden ayrılması sonuçlanmasıdır.53

Ancak, başka bir Sayıştay denetçisi ile yapılan görüşmede, etik ilkeler konusunda sistemli bir eğitim 
ve izlemenin olmayışı ve yaptırım mekanizmalarının etkisizliği gibi sorunlar da eleştirilmiştir.



166
Uluslararası Şeffaflık Derneği

ROL

50

Etkin Mali Denetim

Sayıştay kamu harcamalarının etkin bir biçimde denetlenmesini ne dereceye kadar sağla-
maktadır?

Etkin mali denetimler yürütülebilmesi için, Sayıştay’ın kamu kurumlarından gerekli bilgileri alması, 
kamu kurumları bünyesindeki iç denetimlerin sonuçlarını incelemesi ve performans denetimlerini 
gerçekleştirebilmek için yeterli kapasite ve yetkiye sahip olması gerekmektedir. Sayıştay’ın devlet 
dairelerinde gerçekleştirilen iç denetimlerin etkinliğini incelemesi yaygın bir uygulamadır, ancak, 
etkin mali denetimlerin diğer ön koşulları dikkate alındığında, bu görevin yerine getirilmesi konu-
sunda birtakım engeller bulunmaktadır.54

Denetçilerin ilgili kamu kurumunun gereken bilgileri veya belgeleri sağlamadığını ifade ettiği rapor-
lar bulunmaktadır. İşbirliği içinde çalışma ve Sayıştay’ın talep ettiği bilgileri sağlama konularındaki 
isteksizlik denetim raporlarında yetersizliklere neden olabilmektedir.55 Bununla birlikte Sayıştay’ın 
gerekli bilgileri ve belgeleri talep etme yetkisine sahip olduğu; bir kamu görevlisinin istenen bilgi 
veya belgeleri vermeyi reddetmesi durumunda Sayıştay’ın Kurum’dan ilgili kişiye istenen bilgileri 
tam olarak sağlayana kadar yarım maaş verilmesini talep edebileceği de not edilmelidir. Kamu gö-
revlisinin 3 ay boyunca aynı davranışta ısrar etmesi durumunda ilgili kamu kurumu disiplin veya 
ceza kovuşturması başlatabilmektedir.

Bunların yanı sıra, 6085 sayılı Kanun’da yapılan bir değişiklikle, denetimlerin kapsamı performans 
denetimlerini kısıtlayacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte Sayıştay ta-
rafından hazırlanan raporların kurumlarının mali yapısının ve faaliyetlerinin yasal çerçeveye uy-
gunluğuna  odaklanması sağlanmış, belirli kamu harcamalarının kurum veya toplumun ihtiyaçları 
gözetilerek yapılıp yapılmadığı ve kaynakların verimli, etkin ve tutumlu bir biçimde kullanılıp kul-
lanılmadığı inceleme kapsamının dışında bırakılmıştır. Performans denetimi; 6085 sayılı Kanun’da 
“hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak 
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi” şeklinde tanımlanmaktadır ve bu durum performans göstergeleri 
kapsamının yalnızca kurum tarafından belirlenen hedefleri içine alacak biçimde daraltılmasına ve 
kamu kaynaklarının etkin kullanımına ilişkin değerlendirmenin süreç dışında kalmasına neden ol-
maktadır. Bu tanımla performans denetiminin yerini performans ölçümü almaktadır ve bu işlem 
aslında denetim kurumuna değil, denetlenen kurumlara  düşen bir görevdir. 

Bu değişiklikler Sayıştay’ın kapasitesini kısıtlamış olsa da, kurum çeşitli raporlarında kamu kaynak-
larının etkin olmayan bir biçimde kullanılmasının sonuçlarına  yer vermektedir. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın56 ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun57 harcamalarına ilişkin yakın zamanda hazırlanan 
raporlar buna örnek olarak gösterilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili olan denetim raporu devlet 
okullarının çoğunda elektriğin birim fiyatının işletmelerle aynı oranlarda olduğu, aslında serbest 
tüketici olarak kayıt olmaları durumunda daha düşük fiyatla hizmet alabilecekleri konusunun altını 
çizerken, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na ilişkin rapor şeffaflık ve rekabet eksikliğine ve kamu 
hastanelerindeki tedarik süreçlerindeki yüksek fiyatlandırılmış ödemelere değinmektedir.
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50

Usulsüzlük Tespiti ve Yaptırım Uygulama

Sayıştay devlet memurlarının uygunsuz davranışlarını denetleyebilmekte midir? 

Uygunsuz davranışların veya bir devlet memurunun herhangi bir eyleminden kaynaklanan kamu 
zararının tespit edilmesi durumunda; denetim sürecinde kanıtlar toplanır, kamu kaynaklarında bir 
zarara neden olmuşsa yargı raporları hazırlanır ve nihai karar için bu raporlar Sayıştay dairelerine 
gönderilir. Sayıştay daireleri başsavcılıktan yazılı görüş ister ve kamu kaynaklarında meydana gelen 
zararın iadesinin talep edilmesi yönünde bir karar verebilir.

Ancak, Sayıştay’ın denetleme yetkisinin bulunmadığı bazı alanlar mevcuttur. Avrupa Komisyonu 
2014 Türkiye İlerleme Raporu’nda, “Büyükşehir belediyeleri adına hizmet sağlayan bazı kurumlar 
(örn. Vergi Uzlaştırma Komisyonları ve belediye mülkiyetindeki özel şirketler) Sayıştay’ın harcama 
sonrası denetiminden muaf tutulmuştur ve bu durum yolsuzluk riski doğurmaktadır” ifadesi yer 
almaktadır.58 Dolayısıyla, yasal olarak Sayıştay bu alanlardaki uygunsuzlukları inceleme konusunda 
yetkili değildir. . 

Belediye şirketlerinin belediyeler tarafından açılmış ihalelere katılarak bu ihaleleri kazandıkları, bu 
durumun hem bir denetim açığına işaret ettiği, hem de ihalelerde rekabet ilkesinin ihlaline sebep 
olduğu yönünde önemli eleştiriler bulunmaktadır.59 Yaygın olarak kullanılan taşeron sistemi de 
gerekli denetimlerin yapılmasını engellemektedir. Türk Ceza kanununa göre kamu payı ne olursa 
olsun, kamu iştirakleri yetkilileri “ihaleye fesat karıştırma” suçunun öznesi olabilirken, Sayıştay de-
netimi kapsamında olmamaları büyük eksikliktir. Sayıştay’ın yetki alanları konusundaki bu boşluğun 
giderilmesi gerekmektedir. 

50

Mali Yönetimi İyileştirme

Sayıştay devletin mali yönetiminin geliştirilmesi konusunda ne ölçüde etkindir?

Etkin Mali Denetim başlığında da ele alındığı üzere, Sayıştay etkinlik, verimlilik ve tutumluluk kri-
terlerine dayalı olarak performans denetimleri gerçekleştirme yetkisine sahip değildir. Sayıştay’ın 
kamu sektörünün mali yönetiminin geliştirilmesi konusundaki rolü performans denetimlerinin dar 
kapsamlı tanımı ile kısıtlanmıştır. Dolayısıyla denetçiler denetimlerini hukuka uygunluk ve düzenli-
lik açılarından gerçekleştirmektedirler. 

Denetim raporlarında yer alan önerilere ilişkin gelişmelerin ve hayata geçirilen önlemlerin takip 
edilip kamuoyu ile bu bilgilerin paylaşıldığı bir mekanizma .yapılandırılmamıştır.

Tekil ve birleşik/çoğul denetim bulguları ve önerileri yoluyla mali yönetimin geliştirilmesinin yanı 
sıra, Sayıştay aynı zamanda makro düzeyde de etkili olabilir. Ancak,  önerilerinin sunulacağı bir 
mekanizma da yapılandırılmamış ve Sayıştay yetkilileri tarafından başlatılan politika oluşturma ve 
karar alma süreçlerine dair tartışmalar bulunmamaktadır.
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Risk odaklı ve sektörel temelli denetimlerin olmayışı, Sayıştay’ın mali yönetimi makro düzeyde ge-
liştirmeye dair rolünü sınırlamaktadır. Bu tarz denetimler yalnızca Sayıştay’ın mali yönetimi geliş-
tirme konusundaki rolünü hayata geçirmesi için değil, aynı zamanda yasama organının Sayıştay’ın 
sağladığı verilere dayanarak etkin bir biçimde denetim gerçekleştirmesi için de gereklidir.
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10
TEFTİŞ KURULLARI

ÖZET
Yolsuzlukla mücadele alanının kurumsal yapısı bu alanın işlevselliğini ve verimliliğini engelleyecek 
derecede karmaşıktır ve Türkiye özellikle bu konuyla ilgilenen bir çatı yolsuzlukla mücadele kuru-
muna sahip değildir. Ancak, yolsuzlukla mücadele ve etik konularında çalışan çeşitli kamu kurumları 
bulunmaktadır. Teftiş kurulları kamu kurumlarındaki yolsuzlukların tespit ve soruşturma aşamala-
rında merkezi bir rol üstlenmektedir. Bu kurullar, bakanlıklara bağlı veya bakanlıklarla ilişkili kamu 
kuruluşlarının mali yönetimlerinin geliştirilmesi için denetim, teftiş, soruşturma yapma ve tavsiye 
hazırlamakla yetkilendirilmiştir.

Teftiş kurullarının bağımsızlığı, bu organların doğrudan Başbakanlık’a, bakanlıklara, merkezi ida-
reye veya düzenleyici makamlara bağlı olmalarından dolayı sorunlu bir alan olarak kendini gös-
termektedir. Teftiş kurullarının şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusunda, yasal düzenlemelerdeki 
boşluklar ve etkin izleme mekanizmalarının eksikliği denetimin niteliğini zedelemektedir. Teftiş 
kurulları arasındaki koordinasyon eksikliği ve ön soruşturma işlemleri bakımından sınırlı yetkilere 
sahip olmaları bu organların etkinliklerini kısıtlamaktadır. Denetim görevi gören tüm kurumların, 
kurulların ve denetçilerin yürütme erkinden bağımsız çalışabilmesini güvence altına alacak bir yasal 
düzenleme yapılmalıdır. 

Yandaki tabloda teftiş kurullarının kapasiteleri, yönetişim düzeyleri ve yolsuzlukla mücadeledeki 
rolleri bakımından değerlendirildiğinde ulaştığımız puanlar yer almaktadır. Bu bölümün devamında 
her gösterge için nitel değerlendirmelere de yer verilmiştir.
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PUAN

GENEL DEĞERLENDİRME
47

PUAN

KAPASİTE
62,5

PUAN

YÖNETİŞİM
46

PUAN

ROL
33

Gösterge Yasa Uygulama

Kapasite

Kaynaklar 100 75

Bağımsızlık 50 25

Yönetişim

Şeffaflık 50 25

Hesap Verebilirlik 50 25

Dürüstlük Mekanizmaları 75 50

Rol

Önleme 50

Eğitim 25

Soruşturma 25
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YAPI
Türkiye’de yolsuzlukla mücadele alanında yetkilendirilmiş ve uzmanlaşmış bir çatı kurum bulunma-
maktadır. Yolsuzlukla mücadele ve ilişkili diğer alanlarda -kamuda etik standartların geliştirilmesi 
(Kamu Görevlileri Etik Kurulu), suç gelirlerinin aklanması ile mücadele (Mali Suçları Araştırma Ku-
rulu) gibi alanlarda çalışan farklı kurumlar bulunmaktadır. Bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarına 
bağlı faaliyet gösteren teftiş kurulları yolsuzlukla mücadele konusunda temel bir görev üstlenmek-
te ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından koordine edilmektedir.

Teftiş Kurulları bu yapısal çerçeve içinde değerlendirilmiştir. Bu kurullar, bakanlıklar ve bağlı kamu 
kuruluşlarının mali yönetimlerinin geliştirilmesi için denetim ve teftiş yapma, soruşturma ve tavsiye 
hazırlama görevlerini yerine getirmektedir. Teftiş kurulu temsilcileri Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi 
(2010-2014) çerçevesinde çeşitli çalışma gruplarında da sorumluluk almıştır.

Birden fazla bakanlığı kapsayan soruşturmalar söz konusu olduğunda, sorumluluğu üstlenme yetki-
si Başbakanlık Teftiş Kurulu’ndadır. Kurul aynı zamanda yolsuzlukla mücadele alanında bir koordi-
nasyon kurumu olarak çalışmaktadır ve Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yöne-
timin Geliştirilmesi Komisyonu’nun sekretaryası olarak yetkilendirilmiştir. Ayrıca, UNCAC (BM Yol-
suzlukla Mücadele Sözleşmesi) İnceleme Süreci’nin, G20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu’nun 
ve Açık Yönetim (OGP) Grubunun da iletişim noktası olmuştur. Aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin 
de desteğiyle “Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının ve Uygulamalarının Koordinasyonu-
nun Güçlendirilmesi” başlıklı bir AB projesini yürütmüştür. 

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

100

Kaynaklar (Yasa)

Teftiş kurullarının etkin bir biçimde görevlerini yerine getirebilmelerini sağlayacak yeterli 
kaynakları sunan hükümler ne ölçüde mevcuttur?

Bakanlıklara ve Başbakanlık’a bağlı teftiş kurulları, bütçelerini planlama ve yönetme konusunda 
5018 sayılı Kanun’a tabidir. Kurulların özerk bütçeleri yoktur; bu bütçeler kurulların doğrudan bağ-
lı oldukları bakanlıklara göre genel yönetim bütçesinden tahsis edilmektedir. Müsaderelerin Türk 
Ceza Kanunu’nun 54. ve 55. maddelerine göre yürütülmesi ve bu kanunun teftiş kurullarına bu tür 
bir yetki vermemesi nedeniyle, kurulların mal varlıklarını müsadere ederek gelir elde etmeleri de 
mümkün değildir.

Kurulların bütçeleri genel bütçenin planlanma ve hazırlanma sürecinde belirlenmektedir. 5018 sayılı 
Kanun’un 13. maddesi bütçeye ilişkin ilkeleri tanımlamakta ve işbirliği, görüşmeler, değerlendirme, 
makro-ekonomik istikrarın sağlanması, şeffaflık, açıklık ve doğruluk kavramlarını vurgulamaktadır.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişi Bülent Tarhan, yasayla genel bütçeye dahil edilmiş olma-
larının bu kurumların bütçelerinde belli bir düzeyde mali istikrar sağladığını ifade etmiştir. Fazla-
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dan bütçeye ihtiyaç duyulduğu durumlarda genel bütçedeki diğer kalemlerden aktarma yapılması 
mümkündür.

Bu çerçevede, yasal düzenlemeler Teftiş Kurulları’na yolsuzlukla mücadele görevlerini etkin bir bi-
çimde yerine getirmelerini sağlayacak düzeyde yeterli kaynak sunmaktadır.

75

Kaynaklar (Uygulama)

Uygulamada, teftiş kurulları hedeflerine ulaşabilmek için yeterli kaynaklara sahip midir?

Yukarıda da ele alındığı üzere, genel yönetim bütçesine dahil oldukları için teftiş kurullarının büt-
çeleri zaman içinde belli bir istikrara kavuşmuştur.  Buna ek olarak, Teftiş Kurulları aynı zamanda 
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlardan da önemli ölçüde destek al-
maktadır. Başbakanlık Teftiş Kurulu, iki Avrupa Birliği kurumu tarafından finanse edilen “Türkiye’de 
Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının ve Uygulamalarının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi” pro-
jesini yürüten temel kurumdur. Projenin iki yıllık bütçesi 1.4 milyon Euro’dur ve kurum çalışanları-
nın uzmanlığının geliştirilmesi için ciddi anlamda bir mali kaynak sağlamıştır.1

Ancak, müfettişlerin görev ve işlevlerinin kapsamı göz önüne alındığında maaş düzeylerinin yeterli 
değildir.2 Tarhan 15 yıllık hizmet süresi boyunca müfettişlerin maaşlarında bir düşüş eğilimi oldu-
ğunu ileri sürmekte ve bu eğilimin Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu da 
dahil olmak çeşitli teftiş kurullarında yüksek bir personel değişim oranına neden olduğunu ifade et-
mektedir.3 Müfettişlerin maaşlarının ve çalışma standartlarının korunmasını sağlayacak bir politika 
olmaması insan kaynaklarının istikrarını riske atmaktadır.

Çalışanların ve müfettişlerin akademik geçmişleri ve iş deneyimleri görevlerini etkin bir biçimde 
yerine getirebilmeleri için yeterlidir. Müfettiş adaylarının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen bir sınavı (KPSS) oldukça yüksek bir sıralamayla geçmeleri daha 
sonra da alım yapan kurum tarafından gerçekleştirilen iki günlük bir sınavda başarı göstermeleri 
gerekmektedir. Son olarak, adayların sözlü sınavı da geçmesi gerekmektedir.4 Başarılı adaylar üç 
yıllık bir staja katılma hakkı kazanmakta ve bu süre içinde çeşitli değerlendirmelere tabi olmakta-
dırlar. Uzman veya müfettiş olabilmeleri için bir yeterlilik sınavını geçmeleri, bazı durumlarda da 
tez hazırlamaları gerekmektedir. Kurullarda yabancı dil kursları veya ilgili alanlarda yüksek lisans 
programları bitirme imkanları da bulunmaktadır.

50

Bağımsızlık (Yasa)

Teftiş Kurulları yasal olarak ne ölçüde bağımsızdır?

Teftiş Kurulları’nın başkanları açık bir rekabet ortamı içinden seçilmemekte, atama yöntemi ile 
belirlenmektedir. Aday olmak için gerekli kıstaslar ilgili yönetmeliklerle tanımlanmıştır. Örneğin; 
Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanı müsteşar veya müsteşar yardımcısı olarak çalışmış müfettişler 
arasından seçilirken,5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu başkanı 10 yıllık 
deneyim sahibi müfettişler arasından seçilmektedir.6 Teftiş Kurulları’na dışarıdan kişilerin de ata-
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nabildiğini ve bu tür durumlarda Teftiş Kurulu Başkanı’nın denetim anlamında yeterli arka plana 
sahip olamayabildiğini ifade edilmektedir.7. Ancak, genel uygulama, atanacak kişinin kurum içinden 
adaylar arasından seçilmesi şeklindedir. Mevzuatta teftiş kurulu başkanları için belirli bir görev sü-
resi tanımlanmamıştır.

Her ne kadar belirlenen kıstaslar müfettişlerin eğitim ve iş deneyimi bakımından gerekli donanıma 
sahip olmalarını sağlama konusunda yeterli olsa da, bir seçim sürecinin olmamasının teftiş kurulu 
başkanlarının atanması konusunda siyasi etki ve baskı riskini doğurduğu da dikkate alınmalıdır. Görü-
şülen bir uzman sözlü sınav sürecinin siyasi etkilere ve baskılara açık bir durum yarattığını belirtmiştir.

Teftiş Kurulları’nın tümünün çalışmalarını düzenleyen yönetmelik müfettişlere gerekli güveni sağ-
layacak niteliktedir.  Müfettişlerin görevden alınması veya yerlerinin değiştirilmesi yalnızca etik il-
keler, sağlık ve mesleki yetkinlik konularında görevlerinin getirdiği gereklere ters düşen durumların 
kanıtlanması halinde mümkündür.8 Bağımsızlık konusunda olumlu değerlendirilen bir diğer önlem 
ise Anayasa’nın 68. maddesi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile tanımlanmış olan siyasi parti 
üyeliği konusundaki yasaklamalardır.

25

Bağımsızlık (Uygulama)

Teftiş kurulları uygulamada ne ölçüde bağımsızdır?

Tüm teftiş kurulları doğrudan Başbakanlık’a, bakanlıklara veya düzenleyici makamlara bağlıdır. Do-
layısıyla, örgütsel yapı bakımından özerk bir yolsuzlukla mücadele kurumu bulunmamaktadır.

Her ne kadar müfettişler yasayla ihtiyari görevden alınma ve yer değiştirmelere karşı korunsa da 
yasal çerçeve teftiş kurulu çalışanlarının korunması için yeterli önlem sağlamamaktadır.9 Tarhan 
kendisi veya çalışmaları konusunda herhangi bir baskıyla karşılaşmadığını ifade etse de, müfettişler 
üzerindeki siyasi etkiyi önleyecek belirli önlemlerin olmadığını ve müfettişlerin korunmasını sağla-
yacak düzenleyici mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

YÖNETİŞİM

50

Şeffaflık (Yasa)

Teftiş kurullarının faaliyetleri ve karar verme süreçlerine ilişkin kamunun bilgi edinebilme-
sini sağlayan hükümler ne ölçüde mevcuttur?

Bakanlıklara veya Başbakanlık’a bağlı Teftiş Kurulları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na tabidir. Kanunun 7. maddesi kamu kurumlarının aşağıdakileri yerine getirmesini gerek-
tirmektedir:

 …hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlan-
ması; yetkili organlarda görüşülmesi; uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna 
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açık ve ulaşılabilir olması; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 
desteklerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması.10

Teftiş Kurulları bulgularını ve tavsiyelerini ilgili bakana raporlar halinde sunmaktadırlar. 

Ancak, Teftiş Kurulları’nın bilgi yönetimi ile ilgili faaliyetlerini ve bulgularına, tavsiyelerine ilişkin 
şeffaflık mekanizmalarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçeveye de ihtiyaç vardır. Yolsuzlukla il-
gili konularda daha etkin bir biçimde bilgi toplanmasını ve raporlanmasını sağlamak amacıyla, teftiş 
kurullarının faaliyetleri ve değerlendirmelerine ilişkin raporlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu bilgi 
paylaşımı yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir.

25

Şeffaflık (Uygulama)

Uygulamada, teftiş kurullarının faaliyetleri ve karar verme süreçlerinde şeffaflık ne ölçüde 
mevcuttur?

Başbakanlık Teftiş Kurulu mevzuatların, uluslararası sözleşmelerin, kurumun görev tanımının ve 
resmi duyuruların paylaşıldığı bir İnternet sitesine sahiptir. Kurul’un İnternet sitesi üzerinden ulaşı-
labilen yıllık faaliyet raporları yalnızca 2008, 2009 ve 2010 yıllarına aittir. Başbakanlık Teftiş Kurulu 
tarafından hazırlanan yıllık raporlar; kuruma ilişkin genel bilgileri, ilgili mevzuatı, istatistikleri ve 
faaliyetlere ilişkin temel bilgileri kapsamaktadır. Ancak gerçekleştirilen soruşturmalara ilişkin bilgi-
lerde sunulan ayrıntılar yeterli değildir; sadece soruşturma sayısı ve bu soruşturmalara konu olan 
kurumlara ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

UNCAC Öz Değerlendirme Raporu’nun hazırlık aşaması sırasında, Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve Tür-
kiye Uluslararası Şeffaflık Derneği çok sayıda resmi yazışma ile Kurul’a görüş sormuş ve işbirliği içinde 
çalışma teklifinde bulunmuştur. Ancak Kurul talebe karşılık vermediği gibi, nihai değerlendirme ra-
porunu da kamuyla paylaşmamıştır. Bu çerçevede, Kurul’un şeffaflık alanındaki performansı zayıftır.

20 bakanlık arasından, sadece sekizinin Teftiş Kurulu kendi İnternet sitesine sahiptir. İnternet üzerin-
den yayınladıkları kısıtlı bilgiler ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan yıllık raporlar ince-
lendiğinde, kamuyla bilgi paylaşımı konusundaki performanslarının zayıf olduğu söylenebilir. Birçok 
durumda, yıllık faaliyet raporları kendi İnternet sitelerinde veya ilgili bakanlıkların İnternet sitelerinde 
yer almamaktadır. Dolayısıyla, faaliyetlerine ilişkin bilgi edinmek ve etkinliklerini izlemek zordur.

50

Hesap Verebilirlik (Yasa)

Teftiş Kurulları’nın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin rapor ve hesap vermesini sağlayacak hü-
kümler ne ölçüde mevcuttur?

Teftiş Kurulları’nın üst kurumlara hesap verebilmesi gerekmektedir; bunlar Başbakanlık Teftiş Ku-
rulu ve doğrudan bağlı oldukları bakanlıklar ve düzenleyici makamlardır. Yurttaşların bilgi edinmek 
adına yapacakları başvuruları ve şikayetleri ilgili bakanlıkların ve düzenleyici makamların yanıtlama-
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sı gerekmektedir. Görüşülen bir uzman, BIMER üzerinden bakanlıklara, kurulların işlemleriyle ilgili 
bakanlıklara yapılan başvuruların hiçbirinin olumlu yanıtlanmadığını belirtmiştir. 

Başbakanlık ve bakanlıklar 5018 sayılı Kanun’a tabidir ve dolayısıyla yıllık faaliyet raporları hazırla-
maları (madde 41), ve bu raporları kamuyla paylaşmaları ve birer kopyasını da Sayıştay’a ve Maliye 
Bakanlığı’na sunmaları gerekmektedir. Teftiş Kurulları faaliyet raporlarını bakanlıklara ve Başba-
kanlık’a sunarken, aynı zamanda soruşturmalara ilişkin de raporlar hazırlamaları gerekmektedir. 
Bu raporların türü her kurumun kendi ilgili yönetmelikleri ile tanımlanmaktadır ve raporlar buna 
göre düzenlenmektedir. Bunlara ek olarak, teftiş kurulları aynı zamanda soruşturma raporları ha-
zırlamaktadırlar ve yolsuzluk tespit ettikleri durumlarda konuyu savcılığa taşımaları gerekmektedir.

Raporlama konusunda hesap verebilirliğe de katkı sağlayan bir takım düzenlemeler olmasına rağ-
men, yasal çerçevede eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin, ihbar edenleri korumaya ilişkin düzenle-
meler Teftiş Kurulları da dahil olmak üzere kamu kurumları bünyesinde kusurlu davranışların rapor-
lanmasına elverişli bir ortam sağlamaya yeterli değildir.

5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu bir suça tanık olduğunu itiraf eden kişiler için koruyucu önlemler 
sağlamaktadır. Ancak koruyucu önlemlerin sağlanması için belirli kıstaslar bulunmaktadır; örneğin 
suçun 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suç olması gerekmektedir. Rüşvet ve ihaleye 
fesat karıştırma suçlarının cezasının 10 yıldan az olmasından dolayı, bu madde yolsuzluğu ihbar 
edenler için geçerli değildir. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu yalnızca ihbar edenlerin kimliklerinin kendi rızaları olmaksızın kamuyla paylaşıl-
mamasını sağlamaktadır. Ancak ihbar edenlerin yaptığı bildirimlerin asılsız olduğu durumlarda kim-
likleri suçlama altında kalan kişilerle paylaşılabilmektedir. Dolayısıyla, Teftiş Kurulları bünyesinde 
hesap verebilirliği sağlayan veya ihbar edenleri teşvik eden bir koruma sistemi bulunmamaktadır.

Her ne kadar teftiş kurullarında hesap verebilirliği sağlayan özel bir sivil izleme mekanizması bulun-
masa da, vatandaşlar 4483 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlilerine karşı şikayette bulunabil-
mektedir11 ve 3071 sayılı Kanun kapsamında dilekçe hakkına sahiptir.12

25

Hesap Verebilirlik (Uygulama)

Uygulamada, teftiş kurulları yürüttükleri faaliyetler için ne ölçüde rapor ve hesap vermek-
tedir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere, teftiş kurulları yıllık faaliyet raporları hazırlamaktadır. Ancak faali-
yetlere ilişkin bilgi sunma konusundaki performansları zayıftır. Teftiş faaliyetlerine ilişkin bilgilerin 
toplandığı ve kamuyla paylaşıldığı bir veri tabanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla teftiş kurullarının 
uygulamadaki hesap verebilirliğinin değerlendirilmesi güçtür.

Teftiş kurullarının hesap verebilirliğinin sağlanması için izleme mekanizmaları da bulunmamakta-
dır. Faaliyetlerinin izlenmesi için bir vatandaş denetim mekanizması bulunmamaktadır ve sivil top-
lumla teftiş kurulları arasındaki işbirliği de oldukça kısıtlıdır. Bu durum kurulların kapasitesini ve 
yolsuzlukla mücadele konusundaki işbirliğini kısıtlarken, aynı zamanda teftiş kurullarının etkinliğine 
olan güveni de zayıflatmaktadır.
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75

Dürüstlük Mekanizmaları (Yasa)

Teftiş kurullarının üyelerinin dürüstlüğünü sağlayacak hükümler ne ölçüde mevcuttur? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 
siyasi ve ticari faaliyetler, hediye kabul etme, çıkar çatışmaları ve kamu kaynaklarının kötüye kulla-
nılması konularına ilişkin yasakları tanımlamaktadır. Ayrıca Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Müfettiş-
ler için Davranış Kurallarına İlişkin Yönetmelik yayınlamıştır. Bu yönetmelik tarafsızlık, objektiflik, 
eşitlik, dürüstlük, çıkar çatışmalarından kaçınma, saygı ve kibarlık, gizlilik, mesleki özen ve yetkinlik 
ilkelerini düzenlemektedir. Her bir teftiş kuruluna ilişkin özel düzenlemeler ve yönetmeliklerde de 
etik davranış ilkelerine ilişkin maddeler bulunmaktadır.

Teftiş Kurulları’nın çalışanları 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na tabidir. Görevlerine başladıklarında mal bildirimlerinde bulunmaları ve bu 
bildirimleri her on yılın başında ve ortasında, Şubat ayı sonuna kadar yenilemeleri gerekmektedir. 
Kanun aynı zamanda hediyelere ilişkin düzenlemeleri de tanımlamaktadır; değeri 10 aylık asgari 
maaş tutarından fazla olan hediyeler ve bağışlar geri verilmelidir. Ancak, Kanun mal bildirimlerinin 
kamuya açık olmasını veya doğruluklarının düzenli olarak kontrol edilmesini gerektirmemektedir.

657 sayılı Kanun tarafından öngörülen istihdam sonrası kısıtlamalar, görevlilerin kamu kurumun-
dan ayrıldıktan sonra üç yıl boyunca kamu görevlisi olarak üstlendikleri rol ile ilgili alanlarda iş 
yapmalarını ve çalışmalarını yasaklamaktadır.

50

Dürüstlük Mekanizmaları (Uygulama)

Uygulamada, teftiş kurulu üyelerinin dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 2013 Yıllık Raporu’na13  göre, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve diğer 
teftiş kurulları çalışanlarına ilişkin beş şikayette bulunulmuştur. Ancak, bu şikayetlerin nasıl ele alın-
dığına veya bu şikayetlere ilişkin karar alınıp alınmadığına dair bilgi bulunmamaktadır. Görüştüğü-
müz bir uzman denetçi işe alımlar ve terfiler konusunda çok sıkı uygulanan bir dürüstlük mekaniz-
ması olduğunu belirmiştir. İstihbarat servislerinin de dahil olduğu bir araştırma süreci sonucunda 
adaylar belirlenmektedir ve tüzükler kurullarda göreve başlayacak kişilerin uyması gereken etik 
kuralları açıkça tanımlamaktadır. 
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ROL

50

Önleme

Teftiş kurulları yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ne ölçüde önleyici faaliyet girişimlerinde bu-
lunmaktadırlar?

Teftiş kurullarının önleyici rolleri olmasına rağmen, bu rollerde etkin faaliyet göstermelerine en-
gel olan bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Kusurlu davranışların zamanında tespit edilebilmesi ve 
yolsuzluğun önlenebilmesi için teftişlerin kapsamının performans ve operasyon denetimlerini de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

Teftiş Kurulları aynı zamanda araştırmalar gerçekleştirme ve yolsuzlukla mücadele stratejilerine 
girdi sağlama yoluyla da önleyici faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun, 
2010 Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi’nin hazırlanmasında önemli bir rol oynamıştır.14 Teftiş 
kurulları aynı zamanda Ulusal Strateji‘ye ilişkin Eylem Planı’nın uygulanması aşamasında da çalış-
ma gruplarında yer almışlardır. Ancak, uygulamadaki ilerleme konusunda kamuyla paylaşılan bir 
bilgi olmaması ve ülke genelinde yıllık yolsuzluk algısı anketleri yürütülmesi ve yolsuzluğa ilişkin 
verilerin kapsamlı bir şekilde izlenmesi gibi bazı  gündelik politika vaatlerinin 15 yerine getirilmemiş 
olmasından dolayı bu çabaların etkisi ve sonuçları tartışma konusudur. Strateji ve Eylem Planının 
uygulanma süreci şeffaf olmadığı gibi, sonuçları da kamuoyuna duyurulmamış, bu çerçevede ger-
çekleştirilen işlemler ve alınması gereken önlemler ve öneriler de bilinememektedir.

25

Eğitim

Teftiş kurulları yolsuzlukla mücadele konusunda eğitim faaliyetleri ne ölçüde bulunmaktadırlar?

Çalışanların soruşturma konusundaki uzmanlık ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için tasarlanmış, 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının ve Uygulamalarının 
Koordinasyonunun Güçlendirilmesi projesi gibi bazı programlar bulunmaktadır. Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu da etik eğitimleri konusunda Teftiş Kurulları’yla işbirliğinde bulunmaktadır. Ancak, Teftiş 
Kurulları tarafından yönetilen yapılandırılmış veya düzenli bir eğitim mekanizması bulunmamakta-
dır. Teftiş Kurulları’nın eğitim faaliyetlerine girişme konusundaki kapasiteleri ve iradeleri oldukça 
kısıtlıdır. Kamu farkındalığı yaratılmasına veya sivil toplumla diyaloğun ve işbirliğinin güçlendirilme-
sine adanmış bir program veya eylem planı bulunmamaktadır.

25

Soruşturma

Teftiş kurulları yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmalara ne ölçüde katkı sağlamaktadır?

Teftiş Kurulları, şikayetlere veya istihbarat bilgilerine dayanarak düzenli denetimler, teftişler ve 
soruşturmalar gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Bu çerçevedeki önemli bir eksiklik  ön soruştur-



Uluslararası Şeffaflık Derneği
179

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

ma ve teftişlerin gerçekleştirilmemesidir. Ayrıca, Teftiş Kurulları denetim mekanizmaları açısından 
iç denetim birimleri arasındaki hedef, rol ve sorumluluklar çerçevesinde yaşanan karmaşadan da 
zarar görmektedir. Kamu Maliye Yönetim Kanunu, Sayıştay’ın üstlendiği yeni görevlere destek ver-
me beklentisi ile idari yapılanmada bağımsız iç denetim birimleri oluşturmuştur. Fakat Kanun, iç 
denetim birimleri açısından tüm kurumlar için tutarlı bir şekilde uygulanmadığından yeni kurulan 
birimler teftiş sisteminin genelinde olumsuz etkiler doğurmuştur.16

Soruşturmaların kapsamı; faaliyetlerin kurumun hedefleri ve yasal çerçevesi, malvarlıklarının ve 
kaynakların korunması, muhasebe, mali yönetim, bilgi ve insan kaynakları yönetimi ve reform alan-
ları bakımından verimliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesini içermektedir.17

Müfettişler ilgili kurumlardaki her türlü bilgiye ulaşma yetkisine sahiptir; bu durum onlara önemli 
bir güç sağlamaktadır. Her ne kadar cezai kovuşturma, görevden uzaklaştırma ve kamu varlıklarının 
geri alınması tavsiyesinde bulunabilseler de, raporları yalnızca tavsiye niteliğindedir.18 Soruştur-
malar sırasında yolsuzluk tespit edildiğinde, teftiş kurullarının konuyla ilgili  bilgileri toplamaları ve 
savcılığa bir rapor halinde sunmaları gerekmektedir.

Teftiş Kurulları’nın önemli yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılmasındaki rolü, SELDI Ağı (Kalkınma ve 
Dürüstlük için Güneydoğu Avrupa Liderliği) kapsamında hazırlanan ve yayınlanan TESEV raporunda 
vurgulanmıştır. Rapora göre Susurluk, Nesim Malki, Emlak Bank, İmar Bank, Neşter, Paraşüt ve 
Akrep davaları ve operasyonları Teftiş Kurullarının soruşturmaların yürütülmesinde ve yolsuzluk 
iddialarına ilişkin kanıt toplanmasında önemli rol oynadığı örneklerdir.19

Teftiş Kurulları tarafından gerçekleştirilen yolsuzlukla ilgili denetimlere veya soruşturmalara ilişkin 
kapsamlı bir veri tabanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla etkinliklerinin değerlendirilmesi zordur. Ör-
neğin Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yıllık raporları teftişleri veya soruşturmalara ilişkin istatistikler 
ve bu faaliyetlere konu olan kamu kurumlarına ilişkin bilgileri içermekte, ancak bu soruşturmaların 
bulgularına veya sonuçlarına dair bir bilgi sunmamaktadır. Teftiş Kurulları’nın etkinliğinin sağlan-
ması ve geliştirilmesi için bu bilgilerin toplanarak kamuoyuyla paylaşılabileceği bir elektronik bilgi 
sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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11
SİYASİ PARTİLER

ÖZET
Siyasi partiler yolsuzluk riski bakımından ülkedeki en hassas kuruluşlardandır. 2013 Küresel Yol-
suzluk Barometresi sonuçlarına göre, çalışmaya katılanların üçte ikisi siyasi partilerin yolsuzluğa 
karışmış olduklarını düşünmektedir.1 Benzer bir biçimde Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2015 
Yolsuzluk Araştırması’na göre siyasi partiler %50’lik bir oranla yolsuzluğun en yaygın olduğu kurum 
olarak algılanmaktadır.2 

Şeffaflık ve siyasetin finansmanının etkin denetimine ilişkin mekanizmalar geliştirilmesi ve siyasi 
etik ilkelere ilişkin mevzuatın 2012’ye kadar tamamlanması amacıyla, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele 
Stratejisi ve Eylem Planı 2010’da yürürlüğe koyulmuştur. Buna karşılık, bu konularda hiçbir iler-
leme kaydedilmemiştir. Siyasi partilerin finansmanını düzenleyen mevzuattaki eksiklikler varlığını 
sürdürmektedir. Avrupa’daki diğer ülkelerin aksine, Türkiye’de siyasi partilerin finansmanını ve iş-
leyişini izleyen ve denetleyen bağımsız bir kurum bulunmamaktadır. Bunun yerine, siyasi partilerin 
mali hesaplarının denetlenmesinden ve partilerin kapatılma kararının alınmasından Anayasa Mah-
kemesi sorumludur. 3

Mevcut mevzuat tarafından sağlanan siyasi patilerin bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ni-
telikleri tatmin edici seviyede değildir. Özellikle, siyasi partilerin finansmanın denetiminde bazı so-
runlar bulunmaktadır. Mevzuattaki açık olmayan tanımlar, uzun denetim süreçleri ve parti örgüt-
lerinin şeffaflık konusundaki isteksizlikleri nedeniyle, siyasi partilerin finansmanından kaynaklanan 
siyasi yolsuzluk riski denetlenememektedir. Siyasi Partiler Kanunu’nda ve partilerin tüzüklerinde 
parti içi demokrasiyi düzenleyen kurallara yapılan vurguya karşın, Kanun’un genel özellikleri, birçok 
siyasi parti için merkeziyetçi uygulamaları ve parti üst yönetim birimlerinin güçlenmesini teşvik 
etmektedir.
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YAPI
Türkiye’deki siyasi partiler ilk kez 19. yüzyılın sonunda “Komiteler” ve “Cemiyetler” şeklinde kurul-
muştur.4 Bu kurumlar 1961 Anayasası dönemine kadar Dernekler Kanunu ile düzenlenmiştir. Siyasi 
partilerin derneklerden farklı bir statü kazanmaları 1965’te yürürlüğe giren ilk Siyasi Partiler Kanu-
nu ile olmuştur. 1982 Anayasası Döneminde, siyasi partiler, 1983’te kabul edilen 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanunu uyarınca faaliyette bulunmaktadırlar.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki iki başarısız çok parti deneyimden sonra, 1946’da çok partili sisteme ge-
çilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi (ilk adıyla Halk Fırkası) 1950’de yapılan milletvekili seçimlerine kadar 
muhalefetsiz tek parti iktidarını sürdürmüştür.  Bu seçimlerde iktidara gelen Demokrat Parti, 1960’da 
askeri darbe ile görevden alınmış ve kapatılmıştır. 1961 Anayasası ile kurulan ve 1962’de kuruluş 
kanunu kabul edilen Anayasa Mahkemesi’ne siyasi partileri denetleme ve kapatma yetkisi verilmiştir. 
Bu tarihten günümüze kadar toplam 24 parti Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmıştır.5

Türkiye, 2002 erken milletvekili seçimlerinden bu yana kesintisiz olarak tek parti hükümeti tara-
fından yönetilmektedir. 1 Kasım 2015’te yapılan milletvekili seçimlerinde geçerli oyların ve san-
dalyelerin partiler arasındaki dağılımı şöyledir: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) %49.50 (317 
milletvekili);ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %25.32’ ( 134 milletvekili);  Kürt 
hakları savunucusu Halkların Demokrasi Partisi (HDP) %10.76 (59 milletvekili) ve Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) %11.90 (40 milletvekili).  Diğer partiler %10 barajını ve bağımsız adaylar da yeterli oyu 
sağlayamadıklarından için TBMM dışı kalmışlardır. 

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

50

Kaynaklar – Yasa

Yasal çerçeve, siyasi partilerin kurulmasına ve faaliyet göstermesine elverişli ortamı ne 
ölçüde sağlamaktadır?

Siyasi partiler, önceden izin almaksızın kurulur (1982 Anayasası Madde 68 ve 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanunu Madde 5)6. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı yalnızca bir partinin üyesi olma 
hakkına sahiptir. Siyasi partiler, asgari bir koşul olarak 30 Türk vatandaşı kurucu üyeye ilişkin belge-
lerin diğer belgelerle (parti programı ve tüzüğü vb.) birlikte İçişleri Bakanlığı’na sunulmasıyla tüzel 
kişiliklerini kazanırlar. Partiler, seçimlere katılabilmek için, Seçim Günü’nden en az 6 ay önce ülke 
genelindeki şehirlerin en az yarısında yerel örgütlerini kurmaları  veya TBMM’de temsil ediliyor 
olmaları gerekir (2820 sayılı Kanun Madde 36). Bir başka deyişle, siyasi partilerin kurulması kolay 
olmakla birlikte, seçimlere katılabilmeleri için ülke çapında yaygın örgütlenmeleri gerekmektedir. 

2820 sayılı Kanun (Dördüncü Bölüm), partilerin amaçları ve faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar getir-
mektedir. Bu sınırlamalar arasında, “üniter devlet, azınlıklara ilişkin dini, etnik veya dil farklılıkları 
yaratmanın yasaklanması ve Atatürk ilke ve inkılâplarının korunması” gibi ilkeler yer almaktadır. 
Anayasa bu sınırlamaları kısaca sayarak; bir siyasi partinin bu faaliyetlerin odağı haline gelmesi du-
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rumunda partiye yasak getirilebileceği belirtilmektedir. Bu ilkesel sınırlamalar, ideolojik yelpazenin 
tamamında yer alan siyasi partilerin temsil edilmesini engellemektedir. Ayrıca, bu sınırlamalar siya-
si partilerin kapatılması için yasal bir dayanak sunmaktadır.7 Bununla birlikte, son yıllarda Anayasa 
Mahkemesi’nin AİHM kararları ile uyum içinde davranması sonucunda, bu sınırlamalar uygulamada 
önemini yitirmiştir. Örneğin, Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR)’ne ilişkin Anayasa Mahkeme-
si’nin hükümlerinde AİHM kararları büyük rol oynamıştır. Aynı şekilde, Anayasa Mahkemesi’nin 
AKP’yi kapatmama yönünde aldığı karar AİHM’nin Türkiye Birleşik Komünist Partisi -Türkiye dava-
sına yaklaşımı ile örtüşmüştür.8

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi partilerin gerçekleştirdiği faaliyetleri inceleme yetkisi 
bulunmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalet Bakanlığı ve ya diğer bir siyasi partinin talebi 
üzerine harekete geçmesi için gerekli bir takım işlemler vardır. Ayrıca, Başsavcılık re‘sen ve kendi 
takdir yetkisine dayanarak hiçbir denge ve denetleme mekanizması olmaksızın da bu yönde bir giri-
şimde bulunabilir.9 Siyasi partilerin kapatılması Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davayı açmasının ardın-
dan Anayasa Mahkemesi’nin nihai kararı ile gerçekleşir.10 Anayasa Mahkemesi, ayrıca, siyasi parti-
lerle ilgili yasaklara uyulup uyulmadığını gözden geçirir ve partilerin yıllık mali hesaplarını inceler.

Siyasi partiler merkezi ve yerel örgütlerin bir önceki yıla ilişkin birleştirilmiş hesaplarını cari yılın 
Haziran ayı sonuna kadar Mahkeme’ye sunmak zorundadır. Mahkeme sunulan belgelere ve mev-
cut verilere göre gelirlerin ve giderlerin uygunluğunu inceler. 2011 yılında yapılan bir değişiklik11 ile 
siyasi partilerin giderlerinin kapsamı amaçları doğrultusunda düzenlenebileceği, istenilen artışların 
sağlanabileceği biçimde genişletilmiştir. Giderler için bir üst sınır bulunmamaktadır. Siyasi partile-
rin amaçlarının geniş biçimde tanımlandığı dikkate alındığında, bu durum suiistimale açıktır.

Devlet, son yapılan milletvekili genel seçimlerde verilen geçerli oyların en az yüzde 3’ünü almış olan 
partilere de doğrudan mali yardım sağlamaktadır.12 Ancak, bu partilerin oy oranları, yüzde 10’luk ulu-
sal barajı geçen,  en düşük oy oranına sahip  siyasi partinin oyları ile orantılı olarak hesaplanır. Bu ko-
şulları sağlayan siyasi partiler yıllık devlet yardımını yerel seçimlerde iki katı fazla, milletvekili seçimle-
rinde ise üç katı fazla alır. Milletvekili seçimlerine ve yerel seçimlere katılan siyasi partiler devlet radyo 
ve TV kanallarında ücretsiz yayın yapabilir, ancak iktidardaki partiye daha çok zaman tanınmaktadır.13

50

Kaynaklar – Uygulama

Siyasi partilere sağlanan mali kaynaklar etkin siyasi rekabete ne ölçüde olanak sağlamak-
tadır?

Yakın zamanlara kadar, siyasi partilere sağlanan devlet yardımı hak sahibi partilerin yıllık gelirle-
rinin büyük bir kısmını (yaklaşık olarak yüzde 90) oluşturmaktaydı.14 Son yıllarda, devlet yardımı 
alan üç parti (Ak Parti, CHP ve MHP) dikkate alındığında bu oran yüzde 50’lere gerilemiştir.15 Öte 
yandan, devlet yardımı alabilme barajı 2014’te yüzde 7’den 3’e düşürülmüş olsa da, oyların büyük 
oranda dört partide toplandığı bir süreçte, devlet yardımı alamayan partiler ciddi mali sorunlarla 
karşılaşmaktadır. 

Her şeyden önemlisi, milletvekili seçimlerindeki yüzde 10’luk baraj, tüm siyasi partilerin TBMM’de 
temsil edilebilmesini engellemektedir. Meclis’te temsil edilmeyen bu partilerin yeni üyeler bulması 
güçleşmektedir ve bu partiler üyelik aidatı, bağış toplayamamaktadır. Prof. Dr. Gençkaya’nın da 
ifade ettiği üzere, büyük partiler devlet yardımından kolayca faydalanırken, küçük partiler özel ve 
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kurumsal kaynaklardan mali destek bulma konusunda zorluk yaşamaktadırlar. Bu durum küçük 
partilerin aleyhinde bir haksız rekabete neden olmaktadır. İktidar ve muhalefet partilerine sağla-
nan devlet yardımları arasında büyük farklar bulunmaktadır.16 Bu yöntem, siyasi rekabette eşitlik 
ilkesini ihlal ederek iktidar partisinin lehine olan bir sisteme yol açmaktadır. 1 Kasım 2015 Milletve-
kili Seçim sonuçlarına göre, 2016’da dört parti devlet yardımı alacaktır.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu (Madde 61), siyasi partilerin gelir kaynaklarını şu şekilde sıralamış-
tır;17 Bağışlar, ayni destekler, üyelik aidatları, parti yayınlarının satış gelirleri ve konserler, balolar 
gibi etkinliklerden ve parti malvarlıklarından elde edilen gelirler. Kamu kurumları siyasi partilere 
mali veya ayni olarak destek sağlayamazlar. İşçi sendikaları ve dernekler siyasi partilere mali destek 
sağlayamazlar. Ancak, vakıflar ve kooperatifler için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Özel ve 
tüzel kişiler siyasi partilere her yıl yeniden değerleme oranına göre artan belirli bir üst sınırda ba-
ğışta bulunabilir veya ayni destek sağlayabilir.18

Radyo ve televizyonlardaki yayın süresi de muhalefet partileri için  önemli bir sorun teşkil etmekte-
dir. Her ne kadar seçimlerden bir hafta önce tüm siyasi partiler için devlet radyo ve televizyonunda 
ayrılacak süreler eşit olarak belirlense de, uygulamadaki yayın süresi dağılımı oldukça eşitsizdir. 
AGİT değerlendirmesine göre19 2014 yılında gerçekleştirilen son Cumhurbaşkanlığı seçimleri sıra-
sında, devlet televizyonu da dahil olmak üzere büyük medya kuruluşları; tartışmalarda, haberlerde 
ve güncel haber programlarında iktidar partisinin lehine açık bir biçimde yanlılık göstermiştir. Ben-
zer bir durum, 2015 Milletvekili Seçimlerinde de gözlemlenmiştir.20

50

Bağımsızlık –Yasa

Siyasi partilerin faaliyetlerine haksız dış müdahalelerde bulunulmasını önleyen yasal gü-
venceler ne ölçüde mevcuttur?

Anayasa (Madde 68 ve 69) ile Siyasi Partiler Kanunu (Madde 98, 99 ve 100) siyasi partilerin kapatıl-
masına izin vermektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin kapatılması için Anayasa 
Mahkemesi’nde şu koşullarda dava açma hakkına sahiptir (Madde 101): Bir siyasi partinin, tüzük 
veya programının devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan hak-
larına, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine, millet egemenliğe, demokratik ve laik cumhuriyet 
ilkelerine aykırı olması, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savun-
mayı ve yerleştirmeyi amaçlaması ve suç işlenmesini teşvik etmesi. Partiler yabancı devletlerden, 
uluslararası örgütlerden veya Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yar-
dım alırsa kapatılabilir. Anayasa Mahkemesi bu kuralları ihlal eden partilerin aldığı devlet yardımını 
kısmi olarak kesme yetkisine sahiptir (Madde 101). Bu hükümler, öncelikle, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na sonra da Anayasa Mahkemesi’ne önemli bir yasal güç tanımakta ve dolayısıyla siyasi 
partilerin bağımsızlığını olumsuz olarak etkilemektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı her siyasi parti için, parti çalışanlarının kişisel bilgilerini, üye listesini, 
yayınları, parti programlarında ve tüzüklerinde yapılan değişiklikleri içeren bir kayıt tutar (Madde 10). 
Bu örnek dışında, siyasi partilerin gözetimi konusunda yasal çerçevede ek mekanizmalar bulunma-
maktadır. Öte yandan, Kanun’da yazılı yasaklar nedeniyle, siyasi parti faaliyetlerinin sınırlanması söz 
konusudur. Kanunu’nun merkeziyetçi ve hiyerarşik yapısından dolayı, “son on yılda birtakım reformlar 
gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, siyasi partiler hala devletin birimleri olarak tanımlanmaktadır”.21 
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50

Bağımsızlık – Uygulama

Uygulamada siyasi partiler faaliyetlerini yürütürken haksız dış müdahalelerden ne ölçüde 
uzaktır?

Siyasi parti kapatma davaları ve kararları son yıllarda azalmış olsa da, 2000’li yıllarda gerçekleşen iki 
önemli dava bulunmaktadır. İlk dava, 2008’de devletin laik yapısına aykırı eylemlerde bulunduğu id-
diasıyla AKP’ye karşı açılmıştır. İktidarda olan AKP “zor” da olsa kapatılmaktan kurtulmuştur. Partinin 
kapatılması için Anayasa Mahkemesi üyesi on bir kişiden en az yedisinin kapatma yönünde oy vermesi 
gerekmektedir. AKP davasında, altı üye kapatma yönünde oy verirken beş üye kararı reddetmiştir. 
Mahkeme, iktidar partisinin “laikliğe aykırı faaliyetlerin odağı olduğunu” kabul ederek, partiyi yakın 
inceleme altında tutmaya karar vermiş ve mali yaptırım uygulamıştır. Bu bağlamda, partiye sağlanan 
devlet yardımı miktarının azaltılması kararı ile dava sonuçlanmıştır.22 Diğer dava, 2009’da  Kürt siyasi 
hareketini temsil etme iddiasını taşıyan Demokratik Toplum Partisi’ne (DTP) karşı “devletin bölünmez 
bütünlüğünü bozma amacı taşıyan eylemler gerçekleştirdiği” iddiasıyla açılmıştır. Dava sonucunda, 
DTP kapatılmıştır ve iki milletvekili de dahil olmak üzere partinin 37 üyesi ve dört belediye başkanına 5 
yıl süreli siyaset yasağı getirilmiştir.23 Mahkeme’nin kapatma kararından bir yıl önce bir önlem olarak 
yeni bir parti olan Barış ve Demokrasi Partisi’ni (BDP) kurmuştur.

Bunlara karşın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin kullandığı mevcut 
yaklaşım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile uyum içerisindedir. 24 Buna göre, 1962-2009 yılları ara-
sında toplamda 25 partiye yasak getirilmesine25 ve mevcut yasal çerçevedeki eksikliklere karşın, siyasi 
partilerin kapatılması ve yasaklanması uygulamalarında elde edilen ilerleme göz ardı edilmemelidir.

Toplumsal siyasette, en önemli endişe konusu Kürt siyasi hareketidir. Bu hareketin içindeki birçok 
siyasetçi devletin bölünmez bütünlüğüne bir tehdit olarak görüldükleri için “KCK”26 davaları ile tu-
tuklanmıştır. 2009 ve 2011 yılları arasında yürütülen KCK operasyonları çerçevesinde içinde seçil-
miş belediye yetkililerinin ve valilerinde olduğu birçok Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP)27 üyesi 
gözaltına alınmış ve Terörle Mücadele yasası kapsamında  terör örgütü üyeliğiyle suçlanmışlardır.28 
Bu bağlamda, Human Rights Watch, 2014 Türkiye raporunda hükümetin Terörle Mücadele yasasını 
kullanarak kişiler üzerinde baskı kurmasını ve delil olmadan bu yasa üzerinden hareket edilmesini 
eleştirmiştir.29 

Muhalefet partilerinin, özellikle, seçim kampanyalarında toplantı yeri sağlanması, devlet radyo ve 
televizyonlarında iktidar partisiyle orantılı olarak zaman verilmesi gibi konularda engellerle karşı-
laştıkları bilinmektedir. 

YÖNETİŞİM

50

Şeffaflık – Yasa

Siyasi partilerin mali bilgilerini kamuoyuna açıklamalarını zorunlu kılan düzenlemeler ne 
ölçüde mevcuttur?
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Kayıtlı tüm siyasi partilerin yıllık hesaplarını denetim için Anayasa Mahkemesi’ne sunmaları gerekir. 
Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan 30 Mart 2011 tarihli değişiklik uyarınca, tamamlanmış denetim 
raporlarının Resmi Gazete’de ve Anayasa Mahkemesi’nin İnternet sitesinde kamuoyuna açık olarak 
yayınlanması gerekir.30 Ancak, siyasi partilerin kendi hesaplarını kamuoyuna açık hale getirme zorun-
luluğu bulunmamaktadır. GRECO’ya (Yolsuzluğa Karşı Ülkeler Grubu) göre, siyasi parti finansmanında 
şeffaflık konusunda kısmi bir ilerleme sağlanmıştır. GRECO, partilerin mali durumuna ilişkin tüm bilgi-
lerin kamuoyu tarafından kolayca ulaşılabilir hale getirileceği, daha şeffaf bir düzen önermektedir.31

Siyasi partilere, özel ve tüzel kişilerce yapılacak bağışlar için yıllık üst sınır belirlenirken partilerin 
harcamalarına dair bir üst sınır bulunmamaktadır. Yalnızca 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (Madde 55B), kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlan-
ması sırasında, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanmasının zorunlu kılmıştır.32

6271Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu seçim kampanyalarının finansmanında şeffaflığı doğrudan 
düzenleyen ilk  kanundur. Siyasi partilere,  özel ve tüzel kişilerce yapılacak bağışlar için yıllık üst sınır 
belirlenirken partilerin harcamalarına dair bir üst sınır bulunmamaktadır. Yalnızca 298 sayılı Seçim-
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (Madde 55B), kamuoyu araştırmaları 
ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması-
nın zorunlu kılmıştır.33 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu34 seçim kampanyası finansmanına 
ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri getirmiştir. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaş-
kanı adaylarının kampanya gelir ve giderlerini denetler ve denetim raporlarını kamuoyuna sunar. 
Bununla birlikte,  Cumhurbaşkanı Seçimine katılacak adaylara yapılacak ayni yardımları ve üçüncü 
şahısların mali destekleri düzenlenmemiştir. Üçüncü şahısların mali destekleri konusunda şeffaflığı 
artırmak amacıyla, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Türkiye’ye siyasi partilere “yakın” ya 
da siyasi partilerin etkisi altına girmiş kuruluşlarının gelir ve giderlerinin de siyasi parti hesaplarıy-
la birlikte incelenmesini önermektedir. Bu çerçeveye sadece partiler tarafından kurulan kadın ve 
gençlik kolları değil, partilerin “gizli” destekçilerine dönüşen vakıf ve dernekler de dâhil edilmeli-
dir.35 Bu konudaki en önemli yasal boşluk, milletvekili seçimleri ve yerel seçimlerdeki adaylar için 
kampanya finansmanına ilişkin bir düzenleme bulunmamasıdır. 

25

Şeffaflık – Uygulama

Kamuoyu siyasi partilerden ilgili mali bilgileri ne ölçüde alabilmektedir?

Siyasi partilere ilişkin mali bilgilere ulaşmanın tek yolu Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanan 
denetim raporlarıdır. Mahkeme, denetim süreçlerine ilişkin karar raporlarının bulunabilmesi için 
bir çevrimiçi arama motoru tasarlamıştır. 36

Raporların içeriğinin yeterince ayrıntılı olmamasına ve güncelliğine dair önemli eleştiriler bulun-
maktadır. 37  Örneğin, 2014 Ekim ayı sonu itibarıyla iktidar partisinin (AKP) mali hesaplarına ilişkin 
ulaşılabilen en son denetim raporu 2009 yılına aittir.38 Ayrıca, mali denetim raporları; parti finans-
manı ve harcamalarına ilişkin olarak yalnızca genel gelir ve gider kalemlerine yer vermektedir. Yasal 
bir zorunluluk olmamasına karşın, bazı partiler kendi hesaplarını internet sitelerinde açıklamakta-
dır39. Ancak, siyasi partilerin finansmanının şeffaflığı konusunda kamuoyu farkındalığı yaratılması 
için bu bilginin daha fazla kanal aracılığıyla duyurulması gerekmektedir.

Uluslararası Şeffaflık Derneği 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimi sürecini ve 
siyasi partiler ile bağımsız adayların seçim kampanyalarını yakından takip etmiştir. Türkiye’de siyasi 
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partilerin ve bağımsız adayların seçim kampanyalarının finansmanını denetleyen bir düzenleme ol-
madığı için, Uluslararası Şeffaflık Derneği siyasette şeffaflığın ve hesap verebilirliğin desteklenmesi 
için siyasi partileri ve adayları seçim kampanyalarının bütçelerini ve kaynaklarını gönüllü olarak ka-
muoyuna açıklamaya davet etmiştir. 7 Haziran seçimleri için siyasi partilerin hiçbiri parti bütçelerini 
açıklamamışlardır. Ancak 33 aday bireysel seçim kampanyalarının bütçelerini açıklamıştır.

Aynı zamanda, Uluslararası Şeffaflık Derneği, adayları kampanya döneminde malvarlıklarını açık-
lamaya davet etmiştir. Binlerce adaydan yalnızca 34’ü malvarlığı beyanı formunu doldurarak ve 
imzalayarak malvarlıklarını açıklamıştır.40 Bu gönüllü beyanların önemli tarafı Türk siyasetinde bir 
ilk olmalarıdır.

50

Hesap Verebilirlik – Yasa

Siyasi partilerin görevlendirilmiş bir devlet kurumu tarafından mali açıdan denetlenmesini 
düzenleyen hükümler ne ölçüde mevcuttur?

Yasal çerçeve hesap verebilirlik için temel denetim ilkelerini sunmaktadır, ancak bu ilkeler yeterin-
ce etkili değildir. Siyasi partilerin hesap verebilirliğinin sağlanması için, Anayasa’nın 69. maddesi ve 
2820 sayılı Kanun siyasi partilerin gelirleri, giderleri ve alımlarını denetleme yetkisini Anayasa Mah-
kemesi’ne vermektedir. Mahkeme denetimi gerçekleştirirken Sayıştay’dan yardım alabilir. Mahke-
me’nin kararı nihaidir. Kanun, yalnızca tutarsız veya yanlış raporlama için değil, aynı zamanda geç 
verilen mali raporlar için de yaptırımlar tanımlamaktadır.

GRECO, Mahkeme’nin performansını kısmen kabul edilebilir bulsa da, bazı uzmanlar Mahkeme’nin 
görevlerini farklı bakış açılarıyla eleştirmiştir.41 Demokratik ülkelerin birçoğunda siyasi partilerin de-
netimi Sayıştay ya da bu amaç doğrultusunda görevlendirilmiş özel komisyonlar tarafından gerçek-
leştirilmektedir.42 Her halükarda, Mahkeme’nin nitelikli insan kaynakları bakımından kapasitesinin 
geliştirilmesi gerekmektedir.43

Siyasi partilerin mali raporlarını yıllık olarak Anayasa Mahkemesi’ne sunmaları gerekmektedir. Gelir 
kalemleri Siyasi Partiler Kanunu’nda üyelik aidatları, milletvekilliği aidatları, adaylık aidatları, bağış-
lar, bayrakların, yayınların satılmasından ve etkinlikler ve organizasyonlardan elde edilen gelirler 
şeklinde belirlenmiş olmasına rağmen, gider kalemleri belirlenmemiştir. Kanuna göre (Madde 70), 
“partinin amaçlarına ulaşması için yapılan her türlü harcama ‘gider’ olarak kabul edilmektedir”44. 
Bu açık olmayan tanımlama denetim sürecinde öznel kararlar alınması ihtimalini ortaya çıkarmak-
tadır. GRECO raporlarında, seçim dönemlerinde siyasi parti adaylarının bireysel harcamalarının 
mali denetimin dışında bırakılması eleştirilmiş ve bunların da denetlenmesi önerilmiştir.45 Ayrıca, 
denetim süreci yalnızca genel merkezin birleştirilmiş hesaplarını kapsadığı için, il ve ilçe örgütleri 
ayrı bir denetime tabi değildir. 

Avrupa Komisyonu’nun 2012, 2013 ve 2014 Türkiye İlerleme Raporları’nda ifade edildiği üzere, 
siyasi finansmana ilişkin Türkiye’deki yasal çerçevedeki eksiklikler yalnızca açık olmayan dar ta-
nımlamalardan değil, aynı zamanda da dolaylı mali desteklerin özellikle soruşturma ve denetim 
süreçlerinin dışında tutulmasından da kaynaklanmaktadır.46 2014 İlerleme Raporu’nun siyasi fi-
nansmana ilişkin hükümlerinde bir reform yapılmadığını ve kampanya bütçelerine, bağışlara ve 
adayların malvarlığı beyanlarına ilişkin denetimdeki eksikliklerin yerel seçimlerde de devam ettiğini 
ifade etmiştir.47 GRECO, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu dışında Parti Finansmanı’nda 
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şeffaflığa ilişkin sunulan dokuz öneriden hiçbirini tatmin edici biçimde yerine getirmediği sonucu-
na varmıştır.48 En son yayınlanan GRECO raporunda İkinci Uyum raporundan beri Türkiye’de parti 
finansmanında şeffaflığın sağlanmasına yönelik bir gelişme olmadığı kaydedilmiştir. Her ne kadar 
Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir çalışma grubu tarafından Siyasetin Finansmanında Şef-
faflığın sağlanması amacıyla çeşitli yasalarda değişiklik yapmayı öngören bir yasa tasarısı hazırlansa 
da bu tasarı ne Bakanlar Kurulu’na ne de TBMM gündemine getirilememiştir.49

50

Hesap Verebilirlik – Uygulama

Uygulamada siyasi partiler üzerinde etkin mali denetim ne ölçüde mevcuttur?

Türkiye’deki siyasi partilerin yıllık hesaplarında, gelirler ve giderlere ilişkin ayrıntılı ve kapsamlı bir 
bilgi bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin somut ve ölçülebilir veriler olmamasına karşın, dolaylı 
mali desteklerin miktarının, özellikle adayların hiçbir beyana tabi tutulmadığı kampanya dönemle-
rinde, siyasi partilerin beyan ettiği gelirlerden daha fazla olabilmektedir.50

Türkiye’de parti hesaplarını denetleyen kurum Anayasa Mahkemesi’dir. Uzmanlar denetimlerin 
yürütülmesi konusunda   pek çok eksiklik tespit etmiştir.  Anayasa Mahkemesi’nin kısıtlı insan 
kaynakları, denetim sürecindeki temel zorluk olarak belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından 
tüm partiler için hazırlanan denetim raporları, Mahkeme’nin İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.51 
Mahkeme’nin yaptırımların uygulanmasını öneren kararları bu raporlarda bulunmaktadır, ancak 
denetim süresinin oldukça uzun olması önemli bir sorundur. Yayımlanan kararların çoğu karar tari-
hinden 5 yıl önceki mali hesaplarla ilgilidir. Bu uzun denetim süreleri, kamuoyunun denetim süreç-
leri ve sonuçlarına ilişkin bilgilere zamanında ulaşmasını engellediği için eleştirilmektedir.52

Anayasa Mahkemesi’nin, Siyasi Partiler Kanunu’nda tanımlanan kurallara aykırı bir gelir elde edildi-
ğine dair bir sonuca varması durumunda, Hazine, siyasi partilerin malvarlıklarına el koyma hakkına 
sahiptir. Ancak, kamuoyuna açıklanan bilgi sınırlı olduğu için, ilgili kanun tarafından tanımlanan 
yaptırımların etkinliğini değerlendirmek oldukça güçtür. Anayasa Mahkemesi kararlarının İnternet 
üzerinden yayınlanmasına karşın, yargı sistemine ilişkin resmi istatistikler, davalara, siyasi partilerin 
yasa dışı mali faaliyetlerine ilişkin soruşturmalara veya mali raporlarının yanlışlığına veya malvarlık-
larına el konulmasına ilişkin verileri içermemektedir.53

75

Dürüstlük Mekanizmaları – Yasa

Başlıca siyasi partilerde parti içi demokrasiye ilişkin kurumsal düzenlemeler ne ölçüde 
mevcuttur?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu (Madde 7 ve 13), Parti Büyük Kongresi, Parti Lideri, Merkez Karar 
Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Disiplin Kurulu da dahil olmak üzere, siyasi partilerin 
yönetişim yapısını düzenleyen bir çerçeve sunmaktadır. Partilerin temel kararları Parti Büyük Kong-
resi’nde alınır. Kongrenin üyeleri her yıl gizli oylama ile parti liderini, yönetim kurulu ve disiplin 
kurulu üyelerini seçme; parti programı ve tüzüğünde değişiklik yapma ve partinin nihai hesaplarını 
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kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Kanuna göre, partinin lideri Büyük Kongre’de oyların 
mutlak çoğunluğunu alarak seçilir. Eğer adaylardan hiçbiri ilk iki turda oyların mutlak çoğunluğunu 
alamazsa, üçüncü turda en çok oy alan aday lider olarak seçilir.

Siyasi Partiler Kanunu’na göre, parti tüzüğü veya programının değiştirilebilmesi için, parti liderinin, 
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Merkez Karar Kurulu üyelerinin ve/veya parti büyük kongresi üyeleri-
nin %20’sinin değişikliği veya ilgili tadili teklif etmesi gerekir. Büyük Kongre’nin toplanamadığı acil 
durumlarda, Merkez Karar Kurulu parti tüzüğü veya programının değiştirilmesi ve partinin kapatıl-
ması kararı haricinde her kararı alabilir.

Siyasi Partiler Kanunu (Madde 12) siyasi partilerin üye olma istemlerini sebep göstermeksizin red-
dedebileceğini belirtmektedir. Ancak, üyeliğe kaydını isteyenin, istemini reddeden teşkilatın bir üst 
kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 

Siyasi Partiler Kanunu (Madde 57) hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası 
verilen parti üyesinin, bu cezaya karşı disiplin kuruluna sevk eden organ veya merci veya disiplin 
kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve iç yönetmeliğe şekil 
ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar 
niteliğindeki son karara karşı otuz gün içinde nihai kararı veren merciin bulunduğu yer asliye hukuk 
mahkemesine itiraz edebileceğini belirtmektedir. Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden önce ve 
en geç otuz gün içinde basit muhakeme usulüne göre inceleyerek karara bağlar, bu karar kesindir. 

Kanun (Madde 37), siyasi partilere çeşitli modeller arasından aday gösterme sistemlerini seçme 
şansını tanımaktadır ancak aday gösterme süreci temelde çoğu siyasi partide Merkez Yürütme Ku-
rulu veya parti yönetimi tarafından sonuçlandırılır.

Partiler bünyesindeki demokratik yönetişim, temsil ve aday gösterme süreçlerini düzenleyen iç ku-
rallara ilişkin de iyi örnekler bulunmaktadır. Örneğin, iktidar partisi olan AKP, tartışmaların çözüm-
lenmesinden sorumlu bir “demokrasi hakem kurulu” oluşturmuştur.54 Ana muhalefet partisi olan 
CHP de 2012 ve 2014 yıllarında parti tüzüğü ve genelgelerinde yapılan değişikliklerle kadınların ve 
gençlerin temsil edilmesi için bir kontenjan stratejisi benimseyerek önemli adımlar atmıştır. Aday 
gösterme süreci sırasında genel merkezden önerilen adaylara ilişkin, kadınlar için belirlenen kon-
tenjan %33, genç adaylar için belirlenen kontenjan ise %10’dur.55 Buna ek olarak, genel merkez 
tarafından önerilen adaylar için %15’lik bir üst sınır belirlenmiştir.

25

Dürüstlük Mekanizmaları – Uygulama

Uygulamada siyasi partilerde etkin parti içi demokrasi ne ölçüde mevcuttur?

Kanun’da ve partilerin tüzüklerinde siyasi partilerin yönetişimine ilişkin maddeler ve kurallar bulun-
masına rağmen, uygulamada dürüstlük (integrity) hala sorgulanmakta olan bir konudur. Uzman-
larla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, parti içi karar alma süreçlerine ilişkin en temel zorluklar, 
yukarıdan aşağıya işleyen süreç ve liderlerin bu karar alma süreci üzerindeki güçlü etkisi olarak 
tanımlanmıştır.56,57,58 Parti tarafından benimsenen öncelikler ve takip edilen politikalar, yalnızca ka-
muoyu için değil parti üyeleri için de genellikle tartışmaya açık değildir. 

Partilerin yönetim organlarına ilişkin demokratik usullerin ve dürüstlük mekanizmalarının olmadığı 
konusunda bir fikir birliği bulunmaktadır. 1980’li yıllara kadar karar alma süreçlerinde demokratik 
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bir kültür olmasına karşın, bu kültür 1980 askeri darbesinden sonra kaybedilmiştir. Tüm siyasi par-
tiler askeri yönetimce kapatılmış;  yeni Siyasi Partiler Kanunu ile partilerin yönetim yapılarında yeni 
bir hiyerarşi kurulmuştur. Böylece, karar alma süreçleri yanında,  milletvekili adaylarının belirlen-
mesinde de ön seçim gibi demokratik yöntemler yerine, adayların lider ve merkez yönetim organı 
tarafından belirlenmesi gibi uygulamalar yaygınlaşmıştır.

Bunun yanı sıra, siyasi partilerdeki disiplin mekanizmalarının ve Disiplin Kurulları’nın parti içindeki 
karşıt görüşleri ortadan kaldırma amacıyla çalıştırıldığına dair örnekler bulunmaktadır. Bu tür du-
rumlara ilişkin yakın zamanda rastlanan örnekler iktidar partisine ve ana muhalefet partisine aittir. 
AKP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), özel dershaneler ve yolsuzluk iddialarını ele alma yakla-
şımlarına ilişkin hükümet politikalarını eleştiren beyanlarından sonra, eski Kültür Bakanı Ertuğrul 
Günay’ı, İzmir Milletvekili Erdal Kalkan’ı ve Ankara Milletvekili Haluk Özdalga’yı disiplin kuruluna 
sevk etme kararı almıştır. Bu kişilerin disiplin kuruluna gönderilme nedenleri “partiyi ve hükümeti 
küçük düşürücü sözlü ve yazılı ifadelerde bulunmak” olarak belirtilmiştir. Kararın ardından üçü de 
AKP’den istifa ettiklerini duyurmuşlardır. 59 Ana muhalefet partisi CHP Milletvekili Süheyl Batum da 
parti politikalarına ilişkin eleştirilerinden sonra disiplin kuruluna sevk edilmiştir.60

Siyasi partilerde demokratik tartışmaların ve katılımın eksikliğine ilişkin en göze çarpan örneklerden 
biri de son yıllarda gerçekleştirilen parti grup toplantılarıdır. Eskiden bu toplantılar parti üyelerinin 
ve milletvekillerinin bir araya gelerek parti gündemini tartıştıkları etkinlikler iken, son yıllarda bu 
etkinlikler parti üyelerinin alkışlarıyla katıldıkları, parti liderinin basın toplantıları haline dönüşmüş-
tür. Bu toplantılar sırasında sadece liderin konuşması yayımlanmakta, partiler tarafından İnternet 
üzerinden paylaşılmakta ve medyada yer bulmaktadır.61

ROL
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Çıkarların Birleştirilmesi ve Temsili

Siyasi partiler, siyasi alanda toplumsal çıkarları ne ölçüde birleştirmekte ve temsil etmek-
tedir?

Türkiye’deki siyasi partilerin çoğunluğu patronaj ilişkilere dayanmakta ve dar bir kesimin çıkarlarına 
odaklanmaktadır. Dolayısıyla, birçok toplumsal çıkar grubu siyasi parti sisteminde temsil olanağı 
bulamamaktadır. Ayrıca, TBMM’de temsil için yüzde 10 ülke barajı, siyasi yaşamda seçeneklerin yer 
alması olanağını sınırlamaktadır. 

Seçim rekabeti dört büyük parti arasında sıkışıp kalmıştır ve siyasi tartışmalar TBMM’de yer alan 
bu dört parti arasında olmaktadır Dört partinin sahip olduğu oy oranı toplam oyların %90’ından 
fazlasını oluşturmaktadır. Bu partiler arasındaki yapıcı diyaloglar ve işbirliği oldukça sınırlıdır. Ku-
tuplaşma her partinin toplumun yalnızca belli kesimleriyle ilgilenmesine neden olmaktadır ve bu 
nedenle sosyal diyalog zarar görmüştür. 

Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu da Türkiye’deki siyasi kutuplaşma sorununu vur-
gulamakta ve partilerin sadece belirli konulara odaklanma eğilimi gösterdikleri ve kısa süreli siyasi 
kavgalara takılıp kaldıkları izlenimi verdikleri yerel seçimlere değinmektedir. Aralık 2013’te ortaya 
çıkan yolsuzluk skandalına ilişkin olarak bakanları da kapsayan yolsuzluk soruşturmasından ve Ma-
yıs 2012’de İstanbul’da küçük bir parkın yıkılmasına karşı başlayan ve ülke çapında hükümet karşıtı 
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ayaklanmalara dönüşen “Gezi Parkı” protestolarından sonra zaten kutuplaşmış olan ülkedeki siyasi 
iklimi daha da ağırlaştırmıştır. 62 Aynı şekilde, siyasi iktidarın mezhepçi, Sünni İslamcı bir ton içeren 
ve laiklere ve İslam inancı mensubu olmayan kişilere ve Türkiye’de yaşayan farklı inançlara sahip 
Alevi toplumuna yönelik söylemleri de şüphesiz zaten kutuplaşmış olan toplumdaki siyasi gerginli-
ğin artmasına neden olmuştur. 63

Bazı partilerle, inşaat, medya gibi bir takım alanlarda etkin olan sermaye grupları arasındaki yandaş 
himayeciliğine dayalı ilişkiler de, siyasi yolsuzluk algısını artıran ve halkın siyasi partilere olan güvenini 
azaltan önemli bir sorun haline gelmiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2013 yılı Küresel Yolsuzluk 
Barometresi, siyasi partilerin Türkiye’deki en çok yolsuzluğa karışmış kurumlar olarak görüldüklerini 
tespit etmiştir ve bu durum halkın gözünce ciddi bir meşruiyet eksikliği olduğunu göstermektedir.64 
Benzer bir biçimde Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2015 Yolsuzluk Araştırması’na göre siyasi partiler 
%50’lik bir oranla yolsuzluğun en yaygın olduğu kurum olarak algılanmaktadır.65 2002 yılında, Star TV 
ve Gazetesi sahibi Cem Uzan parti liderliğine seçilmiş ve 2002 ve 2007 genel seçimlerinde aday olmuş-
tur. Uzan lehine yapılan ve Star Gazetesi’nde yer alan yanlı medya yayınları Tunç ve Arsan tarafından 
gerçekleştirilen 2002 seçimlerindeki medya yayınlarına ilişkin çalışmada ortaya çıkarılmıştır.66 Günü-
müzdeki medya patronları ve siyasetçiler arasındaki ilişkiler de sorgulanmaktadır. Hükümet yanlısı 
olarak bilinen medya kuruluşları enerji ve inşaat sektörlerinde de yatırım sahibidir ve bu sektörlerde 
büyük çaplı kamu ihalelerini de almaktadır. Aktivistlerden oluşan “Mülksüzleştirme Ağları” tarafından 
görselleştirilen kolektif veri toplama ve haritalandırma çalışması bu ilişkileri İnternet üzerinden göz 
önüne sermektedir.67 Çeşitli iş çevreleri ve medya patronları ile sıkı ilişkiler geliştiren AKP’nin siyasi 
gücünü pekiştirmesine ilişkin örnekler bu Ağ üzerinden incelenebilir. 

25

Yolsuzlukla Mücadele Taahhütleri 

Siyasi partiler, kamuoyuna hesap verme ve yolsuzlukla mücadeleye gereken ilgiyi ne ölçü-
de göstermektedir?

Yolsuzlukla mücadele taahhütleri siyasi partilerin programlarında ve seçim beyanlarında sıklıkla yer 
almaktadır. Ancak bu taahhütler genellikle yerine getirilmemektedir. İktidar partisi olan AKP’nin 
2002 yılı Seçim Bildirgesi üç temel ilkeye dayanmaktadır; yolsuzlukla mücadele, yoksullukla mü-
cadele ve yasaklarla mücadele. Bu bildirgede yer alan yolsuzlukla mücadele taahhütleri ve AKP 
parti programı, mevzuata ilişkin çok sayıda belirli eksikliklere işaret etmiş ve bunların üstesinden 
gelinmesi için, siyasi finansmanda ve kamu ihaleleri düzenlemelerinde değişiklikler yapılması da 
dahil olmak üzere çeşitli eylem önerileri sunmuştur. AKP’nin 14 yıllık iktidarına ve TBMM tarafın-
dan yapılan bir takım kanun değişikliklerine karşın, kampanya finansmanında şeffaflık ve malvarlığı 
beyanları gibi bu taahhütlere dair iyileştirmeler çok kısıtlı sınırlı ve yetersiz kalmıştır.

Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarından sonra, yolsuzluk siyasi partilerin başlıca gündem maddesi 
haline gelmiştir. Bu olaylar hükümet tarafından komplo olarak değerlendirilmiştir ve  bu konuya 
dair her türlü hesap verme mekanizmasından kaçınılmıştır. AKP ne bir parti içi soruşturma yürüt-
müş, ne de Bakanları partinin disiplin kuruluna göndermiştir. 68 Yolsuzluk iddialarında adı geçen 
Bakanlar kabine değişikliği öncesinde istifa etmişlerdir. Daha sonra Mayıs 2014’te savcının Bakanlar 
hakkındaki iddianamelerini incelemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Ancak 
Komisyon’un çalışmalarına yayın yasağı getirilmiştir. Aralık 2014’te yeni atanan savcı yolsuzluk so-
ruşturması kapsamında 53 kişi hakkında takipsizlik kararı vermiştir. 69
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Ayrıca, söz konusu bakanlar TBMM soruşturması önergesinde oy çoğunluğuyla soruşturulmaması-
na karar verilmiştir. Bunun yerine, partiyi ve hükümeti eleştiren milletvekilleri disiplin mekanizma-
larına maruz kalmıştır. Bu siyasi ortam, bu iddiaların ayrımcılık içermeyen, şeffaf ve tarafsız biçimde 
ele alınmasını engellemiştir. Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu’nda da ifade edildiği 
üzere, iddialardan sonra hükümetin verdiği karşılık, yargının bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı konu-
larında önemli endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.70

Muhalefet partileri yolsuzlukla mücadele konusundaki vaatlerini ilan etmekte ve bu konuda müca-
dele etme isteklerini seçim bildirgelerine ve kamu beyanlarına yansıtmaktadırlar. Ancak, TBMM’de-
ki sandalye dağılımı ve yolsuzlukla mücadele eylemlerinde bulunma konusunda etkili bir güç birliği 
yapamadıklarından çabalar yetersiz kalmaktadır. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu gibi düzenli olarak 
soru önergeleri veren ve muhalefet partilerinin yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini yöneten az sa-
yıda milletvekili bulunmaktadır. Ancak, parti düzeyinde yolsuzlukla mücadelenin öncelikli hale ge-
tirilmesi için sistematik ve sürekli bir çaba bulunmamaktadır. Yukarıda anılan yolsuzluk iddiaların-
dan sonra, CHP 17 Aralık tarihinin “Yolsuzlukla Mücadele Günü”71 ilan edilmesini öneren bir kanun 
teklifi sunmuş ve GRECO önerilerine ilişkin ilerleme konusunda bir soru önergesi vermiştir.72 Bunlar 
yolsuzlukla mücadele konusunda atılan önemli adımlar olmakla beraber, mevzuatta ve uygulama-
da bir değişiklik sağlanabilmesi için partiler arasında işbirliği ve yolsuzlukla mücadele konusunda 
güçlü bir istek şarttır.
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MEDYA

ÖZET
İfade özgürlüğü Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak, uygulamada, sansür ve ga-
zetecilerin dava edilmesi için defalarca kullanılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Türk 
Ceza Kanunu’nun 299 ve 301. maddeleri bakımından ciddi endişeler vardır. Uluslararası raporların 
neredeyse tamamında, gazetecilerin hapse atılması, İnternet erişiminin engellenmesi, yayınların 
yasaklanması, siyasi müdahale ve otosansür Türkiye’de medya sektörünü simgeleyen eden uygula-
malar olarak eleştirilmektedir.

Özellikle son yıllarda sansür önemli bir sorun haline gelmiştir. Freedom House ve Gazetecileri Koru-
ma Komitesi (CPJ), gazetecileri hapse atan ülkeler sıralamasında Türkiye’nin, İran ve Çin’in önünde, 
dünyada birinci olduğunu belirtmiştir. CPJ’nin raporuna göre, 2012 yılı sonunda 49 gazeteci demir 
parmaklıklar ardındaydı; bir yıl önce bu rakam sekizdi.1 Hükümetin ifade özgürlüğünü baskı altına 
alan eylemleri Aralık 2013’teki büyük yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasından beri yoğunlaşmıştır.2

Geçtiğimiz yıl boyunca, onlarca gazeteci hükümet baskısı sonucu işlerinden atılmış, hükümet yet-
kililerinin gazetecilere yönelik tehditleri yaygın hale gelmiştir. 14 Aralık 2014 tarihinde çok sayıda 
gazeteci tutuklanmış ve yargılanmıştır.3 Bu durum medyada gözdağı verme ortamının yeniden be-
lirmesine neden olmuş ve çeşitli basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye’nin dünyadaki sıralaması 
gerilemiştir. 2013 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye bir önceki yıla göre altı sıra 
düşerek 154. sıraya yerleşmiştir.4 Benzer şekilde Freedom House, Mayıs ayında yayımladığı Basın 
Özgürlüğü 2014 raporunda, Türkiye’de basın özgürlüğünde “önemli düşüş” ve oto sansür ve ku-
tuplaşmada artış olduğunu belirterek, Türkiye’yi “Kısmen Özgür” kategorisinden çıkararak “Özgür 
Değil” kategorisine indirmiştir.5

Türkiye’de yayınları düzenleme makamı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’dur (RTÜK). Düzenleyici 
makam olarak, nesnelliği ve mali ve idari özerkliğe sahip olması dürüstlük mekanizmasının işleyişi 
için yüksek önem taşımaktadır ve gereklidir. Ancak RTÜK’te karar süreci ve RTÜK’ün genel yapısı 
siyasi etkiye açıktır ve verilen kararlar genellikle hükümet lehinedir. Bertelsmann Vakfı’nın hazırla-
dığı Sürdürülebilir Yönetişim Göstergeleri 2014 raporu RTÜK’ün siyasi yapısının (Üst Kurul başkan 
seçimi süreci başta olmak üzere) endişe verici olduğunu ve RTÜK’ün medya üzerinde özellikle Aralık 
2013’ten sonra artan baskısının hükümete açıkça karşı çıkan medya organları için zorluklar oluştur-
duğunu belirtmektedir.6

Mevzuat medyada dürüstlüğü sağlamak için yeterli değildir. Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler 
Sendikası’nın çabalarına rağmen medyaya karşı toplumdaki güven düzeyi düşüktür.

Tipik olarak varlıklı kişilerin kontrolünde olan büyük şirketler gruplarının birer parçası olan büyük 
özel medya kuruluşları (Doğan, Çalık, Doğuş, Turkuaz, Çukurova ve Ciner) Türk medyasının tanım-
layıcı bir özelliğidir. Bu grupların enerji, ticaret, turizm, bankacılık gibi alanlarda da yatırımları bu-
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lunmaktadır ve gruplar bu alanlarda kamu ihalelerine katılmaktadır.7 Bahsi geçen gruplar siyasi ve 
mülkiyet yapıları eksenlerinde hükümet destekçileri ve hükümet karşıtları olarak ikiye bölünmüş 
durumdadır. Bu durum vatandaşların nesnel haberlere erişmesini güçleştirmektedir ve medyayı, 
gözetim işlevini yerine getirmekten uzaklaştırmaktadır.

Aşağıdaki tabloda medyanın kapasite, yönetişim ve rolü bakımından değerlendirilmesini özetleyen 
gösterge puanları verilmektedir. Bu bölümün kalan kısımlarında ise, her göstergeye ilişkin nitel 
değerlendirmeler yer almaktadır.

PUAN

GENEL DEĞERLENDİRME
26

PUAN

KAPASİTE
25

PUAN

YÖNETİŞİM
29

PUAN

ROL
25

Gösterge Yasa Uygulama

Kapasite

Kaynaklar 50 25

Bağımsızlık 25 0

Yönetişim

Şeffaflık 25 25

Hesap Verebilirlik 50 25

Dürüstlük Mekanizmaları 25 25

Rol

Yolsuzlukların Ortaya 
Çıkarılması 25

Yolsuzluklar Hakında 
Bilgilendirme 25

Yönetişim Hakında
Bilgilendirme 25
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YAPI
Resmi istatistiklere göre, Türkiye’de 24 ulusal, 17 bölgesel ve 205 yerel televizyon işletmesi hâliha-
zırda yayın yapmaktadır.8 Medyada ağırlıklı olarak reklamlardan elde edilen ticari gelirin büyük kıs-
mını TV kanalları almaktadır. Kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 1961 yılında, 
ilk özel televizyon istasyonu ise 1990 yılında kurulmuştur.9

2014 yılında ulusal gazete sayısı 182’dir; bunlar toplam tirajın %83,9’una karşılık gelmektedir.10 
Günlük olarak her 1000 kişiden 96’sı gazete almaktadır; Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında satış 
oranları nispeten düşüktür.11

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ek olarak üç temel kanun medya sektörünü düzenlemektedir: 
5187 sayılı Basın Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ve 6112 sayılı Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun. 26 Haziran 2004 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Basın Kanunun amacı basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün 
tanımını düzenlemektir. Radyo ve Televizyon Kanununun amacı radyo ve televizyon ile tüm med-
ya araçlarından yapılan yayınların düzenlenmesine ve özerkliği ve tarafsızlığı Anayasada hükme 
bağlanan RTÜK’ün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 
1983 tarihli bu kanun halen yürürlüktedir, fakat 2002 yılından itibaren kanunda çeşitli değişiklikler 
yapılmıştır. Son olarak, 2011’de kabul edilen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun (kısaca Yayın Kanunu) radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini ve ifade 
ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının idarî, malî ve teknik yapıları 
ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, teşkilâtı, görev, yetki ve sorum-
luluklarına ilişkin usul ve esasları düzenler. Bunlara ek olarak Şubat 2014’te kabul edilen ve internet 
kullanımını düzenleyen yeni İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunla Telekomünikasyon İletişim Başkanlı-
ğı’na (TİB) internet sitelerine erişime engelleme yetkisi verilmiş, TİB’in erişim engellemesi kararının 
herhangi bir mahkeme kararı beklenmeden 4 saatlik bir zaman zarfında uygulanması sağlanmıştır.12

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

50

Kaynaklar – Yasa

Yasal çerçeve, çeşitlilik içeren bağımsız medya oluşmasına elverişli ortamı ne ölçüde sağ-
lamaktadır? 

Türkiye’de yasal çerçeve, yazılı basın kuruluşu kurma ya da gazetecilik mesleğine giriş gibi konular-
da engel oluşturmamakta, bu konudaki özgürlükleri korumaktadır. Ancak, görsel yayıncılık kuruluş-
larının kurulmasına ilişkin birtakım çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır. İlgili Avrupa Birliği direktifle-
rine uyum sağlamak amacıyla 1994 tarihli olan eski kanunun yerine 2011 tarihli 6112 sayılı Kanun 
getirilmiş olmasına rağmen, yayıncı kuruluşlarda yabancı mülkiyeti ve kontrolü medya sektörünü 
düzenleyen kanunlar kapsamında sınırlandırılmaktadır.13
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Gazete, dergi veya diğer yazılı medya oluşumlarını kurmak için sadece yayının sahibi ve içerik ayrın-

tısını içeren bir beyannameyi yerel başsavcılığa sunmak yeterli olmaktadır. Eğer beyanname kanun 

tarafından tarif edilen şartları karşılamıyorsa, yayının sahibi bildirim tarihinden itibaren iki hafta 

içinde beyannameyi düzeltmek zorundadır. Beyanname bu süre içinde düzeltilmezse, savcılık ya-

yının durdurulması için Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurur ve Asliye Ceza Mahkemesi az iki hafta 

içinde karar verir. Bu karar acele itiraz yolu talebiyle temyiz edilebilir.14

Öte yandan, görsel yayıncılık hakkındaki mevzuat medyada çeşitliliği ve çoksesliliği sağlamaktan 

uzaktır. Görsel yayıncılık kuruluşlarını kurmak için RTÜK’ten lisans alınmasına gerek vardır.15 Görsel 

yayıncılık lisansı yalnızca anonim şirketlere verilmektedir,16 dolayısıyla bu yayın lisansı siyasi parti-

ler, işçi sendikaları, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar veya yerel yöne-

timlere verilemez. Bu durum, görsel yayıncılıkta çeşitliliğin önünde bir engel olarak görülmekte ve 

İletişim Araştırmaları Derneği’ne (İLAD) göre, üniversitelerin iletişim fakültelerine görsel yayıncılık 

yasağı getirilmesi, haber yapmayı, eğitimi ve uzman yayıncılığı engellemektedir.17

Televizyon ve radyo işletmelerinde izin verilen yabancı payı 2011 itibariyle %50’ye (önceki kanunda 

%25’ten) yükseltilmiştir ve özellikle medya hizmetleri sunucularında “doğrudan” yabancı ortaklık 

kısıtlamalarını sınırlandırılmıştır. Bu hüküm Türkiye medya sektörüne ilgi göstermeye başlayan ya-

bancı sermayenin önündeki önemli bir engeli kaldırmıştır.

Lisansa ek olarak, şirketlere karasal televizyonlar ve radyoların temel unsuru olan frekans tahsisi 

yapılmalıdır. Frekans sayısı sınırlıdır ve frekanslar ihale yoluyla tahsis edilmektedir.18 Uydu yayıncı-

lığı için frekans kısıtlaması bulunmazken karasal yayın için frekans tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Ne var ki, Türkiye’de bu tür frekansların tahsisi problemlidir. 1990’larda ordu ile Refah Partisi ara-

sındaki çatışma sonucu İslami kuruluşlara ve medyaya karşı güvenlik önlemleri kabul edilmiş ve bu 

dönemde frekans tahsisi durdurulmuştur. 2000’li yılların başında Telekomünikasyon İletişim Baş-

kanlığı’na frekans tahsisi planlama yetkisi veren birçok yasal ve yapısal düzenlemeler yapılmıştır.19 

Ancak, yeni kanun frekans tahsis planlama görevini RTÜK’e vermiştir. Yeni Yayın Kanunun 26(4) 

maddesine göre; “sıralama ihalesine, radyo ve televizyon yayın şirketi olarak kurulan, radyo ve te-

levizyon yayıncılık alanında en az bir yıl faaliyette bulunan, ihale şartnamesinde belirtilen ön şartları 

yerine getiren ve Üst Kuruldan ihaleye girmek için yeterlilik belgesi alan medya hizmet sağlayıcı 

kuruluşlar katılabilir.”20

Bu çerçevede yeni kanun hükümleri, Anayasa tarafından güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırı 

olarak sektörün eski oyuncularına sıralama ihalesinde avantaj sağladığı söylenebilir.21

Tekelleşmeyi önlemek için, kanunda medya hizmetleri sunucularının sahip olabileceği azami pi-

yasa payı belirlenmiştir. Önceki kanunda radyo ve televizyon şirket ortaklıklarına başka bir radyo 

televizyon şirketinin ortak olmasına izin verilmemesine rağmen, 2011 tarihli 6112 sayılı Yayın Ka-

nunu, gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak en fazla dört medya hizmetleri sunu-

cusunda pay sahibi olmalarına izin vermiştir. Ancak, bu tarz ortaklıklarla kurulan medya hizmetleri 

sunucusunun yıllık toplam ticarî iletişim gelirinin sektörün toplam ticarî iletişim gelirinin %30’unu 

geçmemesi gereklidir. Bu oran geçildiği takdirde, gerçek veya tüzel kişi medya hizmetleri sunucusu 

içindeki payını bu yasal sınırlar içinde kalacak şekilde 90 gün içinde devretmek zorundadır. Aksi 

takdirde, RTÜK ay başına 400.000 TL (130.000 Euro) para cezası uygulayabilir.22 Bu konuda tek kaygı 

toplam hasılatı ve bu hasılat üzerinde gerçek veya tüzel kişilerin paylarını değerlendirebilecek bir 

hesaplama yönteminin kanunla belirlenmemiş olmasıdır.23
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Kaynaklar – Uygulama

Farklı perspektifler sağlayan, çeşitlilik içeren ve bağımsız medya ne ölçüde mevcuttur?

Türkiye çeşitli yerli ve yabancı süreli yayınlara sahiptir. Ulusal gazetelerin sayısı 43’tür ve yarısı 
haftalık olarak yayınlanan 3.450 adet süreli yayın bulunmaktadır. Ulusal gazetelerin toplam tirajı 
74 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 4,5 milyondur. Türkçe dışında diğer dillerde yayınlanan 9 gazete 
vardır, fakat azınlık gazeteleri 500’den 2000’e varan oldukça sınırlı baskı sayısına sahiptir.24

2003 itibarıyla toplam 257 televizyon istasyonu ve 1.100 radyo istasyonu lisanslı olarak faaliyet gös-
termektedir; ancak lisanssız olarak faaliyet gösterenler de vardır. Türkiye’de medya sektörü Doğan 
Grubu, Doğuş Grubu, Zirve Holding, Ciner Grubu ve Feza Grubu gibi büyük çok sektörlü grupların 
hakimiyeti altındadır.25 Tüm büyük ticari kanallar ve gazeteler bu medya holdinglerine aittir. Ancak 
AKP döneminde siyasi kutuplaşmanın artması ve hükümetin medya üzerindeki rolü sonucu, muha-
lif medya kuruluşlarının yeterli mali kaynakları bulunmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de muhalif 
medyanın sürdürülebilirliği kaygı konusudur.26

Reklamlar ve kamu ilanları, medya işletmelerinin tek gelir kaynağını oluşturmaktadır. Fakat tek 
kamu yayıncısı olan TRT kamu ve reklam gelirlerinin birleşiminden oluşan bir kaynak ile finanse edi-
lir. Kurumun gelir kaynaklarını video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler, elektrik enerjisi 
hasılatından ayrılan %2’lik paylar ve genel bütçeden yapılacak katkılar oluşturmaktadır.27

Yasal çerçevede hiçbir medya kuruluşunun ticari iletişim gelirlerinde pazar payının %30’dan fazla 
olamayacağının belirtilmesine rağmen, toplam gelirin ve şirket paylarının hesaplamasında açıklık 
yoktur.28 Bununla birlikte, RTÜK veri toplama ve denetleme mekanizmaları konusunda şeffaflıktan 
uzak bir görüntüdedir. İnternet sitesinde medya kurumlarının bir önceki seneye ait verilerini toplu 
bir halde yayımlamakta, kuruluşlara ait verileri ticaret sırrı olduğu gerekçesiyle detaylı bir biçim-
de sağlamamaktadır.29 Bu eksikliklere ek olarak, iktidara yakın medya kuruluşları hükümetin res-
mi tebliğlerinden faydalanarak maddi fırsatlar yaratmaktadır; hükümetin iş dünyası, ve dolayısıyla 
medya sektörü, üzerindeki etkisi sayesinde iktidara yakın duruşlu medya kuruluşları özel sektörden 
ve kamu kuruluşlarından aldıkları reklamlarla kaynaklarını artırabilmektedir.30 Ayrıca Basın İlan Ku-
rumu da yazılı basına resmi ilan ve duyuruları dağıtmakla yetkilendirilmiştir. Ancak Kurumun bu 
mekanizmayı bir cezalandırma aracı olarak kullanabildiği yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Sözeri, 
kurumun çeşitli basın kuruluşlarına ilan verilmesini medya etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
yasaklayabildiğini belirtmektedir.31

Frekansların tahsisi sırasında usulsüzlükler dikkat çekmektedir. Yayın şirketleri, frekansların sınırlı 
olması sebebiyle lisanslama zorunluluğuna tabidir. Bu sorunun aşılması için gerekli olan frekansla-
rın genişletilmesi ise bugüne kadar hala tamamlanmamıştır. Bu nedenle, karasal yayın piyasasına 
girecek bir işletmenin, hâlihazırda bir medya kuruluşuna ait olan bir frekansı satın alması dışında 
başka seçeneği bulunmamaktadır. Kurban ve Sözeri’nin söylediği üzere “frekansların tahsisi ile ilgili 
açmaz, pazara giriş maliyetini artırarak engel oluşturmakta ve görsel yayıncılığın çeşitlenmesine ve 
çoğulculuğuna başlıca engel teşkil etmektedir.”32

Medya, toplumun farklı yapısını da yansıtmamaktadır.33 Kürtler ve Aleviler orantısız olarak ana 
akım medyada olan Türk çoğunluktan daha az haber veya yayın konusu olmaktadır. Aşırı muha-
fazakar gazeteler “Ermeni”34 ve “Rum”35 kelimelerini küfür sözcüğü olarak kullanmaktadır. Benzer 
şekilde ateist ve LGBTİ bireylere de aşağılayıcı muamele gözlenmektedir.36
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Bağımsızlık – Yasa

Medyanın faaliyetlerine haksız dış müdahalelerde bulunulmasını önleyen yasal güvenceler 
ne ölçüde mevcuttur?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ifade özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Anayasa’nın 26. mad-
desine göre, herkes tek başına veya toplu olarak düşüncelerini ve kanaatlerini açıklama ve yaymak-
ta özgürdür. Ancak bu özgürlüğün kullanılması milli güvenlik, kamu düzeni, devlet sırrı, devletin 
bölünmez bütünlüğü ve suçların önlenmesi yararına sınırlandırılabilmektedir.37 Bu geniş ve belirsiz 
sınırlamalar, 26. maddenin kapsamını tartışmaya açmaktadır. Kurban ve Sözeri, liberal görüntüsü-
nün arkasında Anayasa’nın yüksek değerlerinin milliyetçilik, kültürel muhafazakarlık ve devletçilik 
olduğunu ve bunların medyada ifade özgürlüğünün önündeki başlıca engeller olduğunu ileri sür-
mektedir.38

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5537 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6112 Yayın Kanunu’nda ba-
sın özgürlüğünü önemli ölçüde sınırlayan hükümler vardır ve bu hükümler basın çıktıları üzerinde 
dolaylı kontrol kurmakta, örneğin milli güvenliğe yönelik tehdit, genel ahlak kuralları ve onur kırıcı 
yayınlara karşı korunma gerekçeleriyle ilişkilendirmek suretiyle, hükümetin basın kuruluşlarını ve 
gazetecileri dava etmesine ve gazete ve gazetecilerin para cezaları ile karşı karşıya kalmasına imkan 
tanımaktadır.39

Medyanın bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü için Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi ciddi bir sorun 
teşkil etmektedir. Bu madde, Türklük, Cumhuriyet ve devletin kurum ve organlarının aşağılanma-
sını suç olarak nitelemektedir.40 Bu madde gazeteciler, yazarlar ve akademisyenler dahil geniş bir 
yelpazedeki kişilerin yargılanması için kullanılmıştır.41

Basının bağımsızlığı ile ilgili diğer bir engel, sansür ve gazetecilerin yargılanması için defalarca kulla-
nılan Terörle Mücadele Kanunu’dur. Bu kanunun gazetecilerin yargılanması için kullanılması 2006 
yılında yapılan değişiklikle artmıştır. Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesi altında terör ör-
gütleri ile bağlantılı propaganda faaliyetleri hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Sınır Tanımayan 
Gazeteciler’e göre, 

“Ne propaganda ne de terörist örgütleri tanımlıyor olmasına karşın, bu madde neredeyse her gaze-
teciyi veya basını hedef almak için mümkün olan en geniş biçimde yorumlanabilmektedir.”42

2013 yılında, hükümet ifade özgürlüğünü sınırlamak için kullandığı bazı kanunları dördüncü yasa 
reform paketinin kabulüyle değiştirmiştir. Reform paketinin amacı Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin (AİHM) bu alanda tespit ettiğini ihlal sayısı azaltmaktır. Bu çerçevede paketin getirdiği 
yasal değişiklikler Terörle Mücadele Kanunu madde 6/2 yoluyla yasa dışı örgütlerin demeçlerini 
yayımlama veya haber yapma üzerine konulan ağır kısıtlamaların kaldırılmasını ve Terörle Müca-
dele Kanunu madde 7/2 ve Türk Ceza Kanunu madde 220/8’deki “terörizm propagandası yapmak” 
suçunun kapsamının daraltılmasını içermiştir.43 Her ne kadar Terörle Mücadele Kanunu’nun 6/2 ve 
7/2 maddeleri yasadışı grupların açıklamalarının yayınlanmasını daha az kısıtlayıcı hale getirecek 
şekilde (açıklama sadece açık şekilde şiddet, zor kullanma ve tehdit içeriyorsa yayın suç olarak 
sayılır) değiştirilse de reform paketi Türk Ceza Kanunu’nun 125 (hakaret) 301 ve 304. madde gibi 
sorunlu maddelerine bir değişiklik getirmemiştir.44
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Aralık 2013’teki yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasını müteakip, kritik bilgiler, ses kayıtları ve id-

dianameler İnternet yoluyla sızdırılmıştır. Bunun üzerine hükümet İnternet sansürünün kapsamını 

genişleterek bilgi akışını kontrol etmeye çalışmış, birçok İnternet sayfasını engellemiştir.45 Bu çer-

çevede, Şubat 2014’te 5651 sayılı İnternet Kanununda yapılan değişiklik sansürün kanunlaştırılması 

olarak nitelenmiştir.46 Kanun, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na İnternet sayfalarının, özel 

hayatın ihlal edildiğine dair salt bir iddiaya dayanarak hiç soruşturmaksızın, dört saat içinde kapat-

ma ve erişimi engelleme izni vermiştir.47

0

Bağımsızlık – Uygulama

Uygulamada, medya işini yaparken haksız dış müdahalelerden ne ölçüde uzaktır?

2014 Dünya Basın Özgürlük Endeksi’nde Türkiye 180 ülke içinde 154. sırayı almıştır.48 Raporda 2013 
yılı sonunda yaklaşık 60 gazetecinin tutuklu olması ile Türkiye medya mensuplarını en fazla hapse 
atan ülkelerden bir olarak tanımlanmıştır. Onlarca tutuklu gazeteci yıl boyunca serbest bırakılmıştır 
ancak yargı süreçleri devam etmektedir. Ayrıca, basın mensuplarını cezalandırmak amacıyla tutuk-
lama birçok kez kullanılmış; “yargılanmadan önce aylarca hapiste kalmışlardır.”49

Gazetecileri Koruma Komitesi, 14 Aralık 2014 tarihinde, gazeteciler, televizyon şov yapımcıları, 
oyun yazarları ve polis memurları dahil en az iki düzine insanın tutuklanmasını kınamıştır. Yetkili 
makamlar bu kişilere “korkutma ve tehdit”, “devleti ele geçirmek için çete kurma”, “sahtecilik” 
ve “iftira” dahil birçok suç isnat etmiştir.50 Bu operasyon, o zaman Başbakan olan Erdoğan’ın eski 
müttefiki ABD’de yaşayan Fethullah Gülen ve destekçilerine karşı yapılan en önemli operasyon ol-
muştur. Gülen hareketine mensup oldukları iddia edilen polis ve savcıların 2013 yılında Erdoğan’ın 
yakın çevrelerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatmasının ardından Erdoğan’ın Gülen ile 
arası açılmış ve Gülen hareketini yurt dışından “paralel bir devleti” yönetmekle suçlamıştır.51

Yayın yasakları bilgi erişim hakkı ve ifade özgürlüğü için başlıca engellerden biridir. Freedom Hou-
se’a göre:

“…yaklaşık 400 kitaptan oluşan yasaklı kitaplar listesine 2012 yılında yasaklanmış on kitap daha 
eklenmiştir; öte yandan yıl içinde toplatılan 46 yayının 12’si gazeteler olmuştur. Yayınlar, çeşitli 
bakanlıklar veya kurumların emirleriyle yasaklanmaktadır. Yasaklı konular Kürt sorunu, Ermeni soy-
kırımı veya İslam’ı veya Türk devletini aşağıladığı kabul edilen her konuyu içermektedir.”52

2014 sonunda verilen bir Meclis soru önergesi Ocak 2010 ile Haziran 2014 arasında 149 yayına 
yasak getirildiğini ortaya çıkarmıştır.53 Futbol maçlarında yapıldığı iddia edilen şike ve Soma maden 
felaketinden yolsuzluk iddialarının Meclis soruşturmasına kadar çok sayıda yayın yasaklanmıştır.54

Medya kuruluşlarının bazen siyasi nedenlerden dolayı etkinliklere girişleri ve bilgiye erişimleri en-
gellenmektedir. Eylül 2012’de Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel, Aydınlık, Özgür Gündem ve Ye-
niçağ olmak üzere 7 yayın kuruluşunun, AKP’nin dördüncü parti kongresini izlemek için akreditas-
yonları kabul edilmemiştir.55 Kasım 2014’de medyanın 17-25 Aralık yolsuzluk skandalının Meclis 
soruşturma komisyonu hakkında haber yapması yasaklanmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve 
Gazeteciler Sendikası mahkeme kararının sansür anlamına geldiğini ifade etmiştir.56 Yine de, To-
day’s Zaman ve T24 haber portalı dahil bazı basın organları mahkeme kararına uymayacaklarını ilan 
etmiş ve tutanaklardaki bazı ayrıntıları yayınlamıştır.
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Türkiye’de 90.000 web sitesine erişim engellidir ve bu erişim yasaklarının %90’ı Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurulu kararları ile gerçekleşmiştir. Freedom House 2013 İnternet Özgürlüğü raporu 
Türkiye’nin İnternet özgürlük durumunu 100 üzerinden 49 puanla (0=en iyi, 100=en kötü) “kısmen 
özgür” olarak değerlendirmiştir.57 Twitter ve YouTube’a erişim 2014 yılında engellenmiş, ancak bu 
yasak, toplumun memnuniyetsizliğinin artması ve Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü lehi-
ne kararı sonucu iki ay içerisinde kaldırılmıştır.58 Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
3110/10 sayılı Ahmet Yıldırım v. Türkiye kararında bir internet platformunun tamamına erişimi en-
gellemenin ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetmiştir.59

Nedim Şener iktidar partisinin, kendi politikalarını eleştiren haberlerin ve üst düzeyli yetkililerin 
demeçlerinin haber yapılmasını önlemek amacıyla medyayı kontrol etmek istediğini belirtmekte-
dir.60 Şener’e göre, hükümetin medyaya müdahalesine çarpıcı bir örnek, “Alo Fatih” olarak bilinen 
olaydır. Başbakan Erdoğan Gezi olayları sırasında Habertürk TV’nin yönetim kurulu üyelerinden biri 
olan Fatih Saraç’ı Fas’tan arayarak, MHP liderine ait bir konuşmanın ekrandaki alt yazısını Haber-
Türk ekranından kaldırılmasını istemiştir. Bundan sonra, Saraç yazı işleri müdürünü arayarak gerekli 
talimatları aktarmıştır.61

Benzer bir şekilde, Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi olan Yıldırım Demirören ile o zaman Başba-
kan olan Erdoğan arasında geçen ve internete sızan bir görüşme yazılı basına dış müdahalelerin de-
rinliğine dair bir örnek olarak gösterilmektedir. Bu iddiaya göre Erdoğan, 28 Şubat 2013 tarihinde 
Milliyet’te yayınlanan “İmralı zabıtları” adlı haber hakkında Demirören’i azarlamış ve “Milliyet’ten 
hiç kimseyi artık uçağına almayacağını” belirtmiştir.62 Bianet’e göre, bu konuşma, Milliyet gazete-
sinden önde gelen gazeteciler Hasan Cemal, Can Dündar, Yazı İşleri Müdürü Derya Sazak ve Genel 
Yayın Koordinatörü Tahir Özyurtseven’in işten atılmalarının arkasındaki nedenlerdendir.63

Medya kuruluşu sahipleri üzerinde hükümetin baskısının en kritik göstergelerinden biri artan otosan-
sürdür. Ceren Sözeri, otosansürün medyada oldukça yaygın olduğunu ve kurumsallaşmaya başladığı-
nı, gazetecilerin haber yapıldığında kendilerine zarar verecek konuların farkında olduklarını belirtmiş-
tir.64 Hükümet baskısı ve denetimi nedeniyle, medya kuruluşu sahipleri hükümet aleyhinde fikirlerini 
gazete köşelerinde ve TV programlarında haber yapan çalışanlara hoşgörü göstermemektedir.

Bu bağlamda, Gezi Parkı Protestolarının başlangıcında, ana akım medyanın bu olayı haberleştir-
memiş olması kayda değer bir örnektir. Büyük TV kanalları, polis göstericilere karşı aşırı kuvvet 
ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, penguenler hakkında belgeseller ve yemek programı yayınlamayı 
yeğlemiştir.65 Bunun sonucunda insanlar, sokaklarda ne olup bittiğini öğrenmek için ana akım ka-
nallar yerine sosyal medyayı kullanmıştır.66 Ana akım medyanın işçi ölümleri gibi konuları da haber 
yapmaktan kaçınması medyanın özel sektörden ve yürütmeden bağımsız hareket edemediğini gös-
termektedir.

Freedom House’a göre, hükümetin medya üzerindeki en büyük baskı gücü ekonomiktir.67 Aralık 
2013 yolsuzluk skandalındaki en şaşırtıcı iddialardan biri, Başbakan’ın oğlunun ve bir bakanın yön-
lendirmesiyle Türkiye’nin varlıklı ve siyasi bağlantıları güçlü bazı işadamlarını (Başbakan Tayyip Er-
doğan’ın damadının genel müdür olduğu Çalık Grubu) Sabah gazetesi ve ATV kanalının sahibi en 
büyük medya kuruluşlarından biri Turkuaz Medya’yı satın almaya yönlendirdiği yönündeki iddia-
dır68 Yaklaşık 700 milyon Euro toplam tutarın dörtte üçünün devlet bankaları Vakıfbank ve Halk-
bank’tan sağlanan borçlarla karşılandığı belirtilmiştir. Qatar Investment Authority (Katar Yatırım 
Kurumu) de aynı ihale kapsamında Turkuaz Medya’da %25 pay sahipliği edinmiştir.69 2008 yılında, 
devlet bankaları tarafından Turkuaz Medya’ya sağlanan bu borçlar ile ilgili süresi, taksitlendirilmesi 
ve diğer şartları gibi bilgilerinin talep edildiği bir Meclis soru önergesi verilmiştir. Bu Meclis soru 
önergesine cevap olarak, düzenleyici makamlar ve bankalar talep edilen bilgilerin ticari sır olduğu-
nu ileri sürerek hiç bilgi vermemiştir.70
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Daha sonra Turkuaz Medya Grubu ATV ve Sabah’ı 2013 yılında Kalyon İnşaat’a satmıştır. Aralık 
2013 yolsuzluk davasının iddianamesindeki, önemli iddialardan biri Sabah ve ATV’nin Turkuaz Med-
ya’dan Kalyon İnşaat’a aktarılma kaynağının Başbakan’ın oğlu ve bir bakan tarafından yaratılma-
sıdır.71 Bu fona katkıları olan tanınmış iş adamının varlıkları geçici olarak dondurulmuştur.72 Daha 
sonra bu varlıklar serbest bırakılmış, soruşturma kapsamındaki iddialar yargılama sürecine geçme-
den kapanmış, kimse ceza almamış ve mahkeme ceza kovuşturmasını sona erdirmiştir.

Buna ek olarak hükümeti eleştiren medya kuruluşları vergi denetimlerinin hedefleri olmuş, bü-
yük para cezalarına çarptırılmıştır.73 Örneğin, iktidar partisi AKP’ye yöneltilen yolsuzluk iddialarını 
takiben Doğan Medya Grubu’na bir kerede çok büyük miktarda vergi cezaları74 verilmiş; bunun 
sonucunda Doğan Grubu ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Milliyet dahil bazı medya 
varlıklarını satmak zorunda kalmıştır.75 Bu ve benzeri olaylar sonucu büyük medya sahipleri diğer 
sektörlerdeki faaliyetleri uğruna iktidar partisine karşı çıkmaya cesaret edememektedir.76

Türkiye’de medyanın personel, habercilik ve yayın politikaları ile ilgili bilgiler kamuya açık değildir. 
Bununla birlikte, büyük medya sahiplerinin yazı işleri üzerindeki baskısı yaygın bir olgu olarak dikkat 
çekmektedir; yazı işleri müdürü kanalıyla kuruluş sahibinin isteğiyle haberlerin iptal edilmesi veya 
manipüle edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Başlıca medya kuruluşlarının kontrolünün büyük şirket 
gruplarında olması yazı işleri müdürünün bağımsız ve eleştirel habercilik yapma yeteneğini zayıf-
latmaktadır. Geleneksel olarak zayıf olan sendikalar, meslekteki önemli işsizlik oranı ve ideolojik 
bölünmeler de dikkate alındığında durum daha da ağırlaşmaktadır.77

Diğer bir endişe konusu da gazetecilerin çalışma şartlarıdır. Yazı işleri personeli ile karşılaştırıldığın-
da genç gazeteciler ve muhabirlerin hakları korunmamaktadır ve çalışma şartları oldukça risklidir.78

YÖNETİŞİM

25

Şeffaflık – Yasa

Medyanın faaliyetlerinde şeffaflığı sağlayacak hükümler ne ölçüde mevcuttur? 

Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında, basın kuruluşları başsav-
cılığa sahibinin ve yayın içeriğinin ayrıntılarını kapsayan bir beyanname vermektedir.79 Benzer şekilde 
yayın kuruluşları, 6112 sayılı Kanun uyarınca, mülkiyet yapılarını RTÜK’e bildirmek zorundadır.80 Buna 
rağmen, Türkiye’de yasal çerçeve basında mülkiyet şeffaflığını temin etmekte yetersizdir.

25

Şeffaflık – Uygulama

Uygulamada medya ne ölçüde şeffaftır?

Türkiye’de medya sahipliği tartışması siyasiler, medya patronları ve iş insanları üçgenindeki soru-
lar etrafında şekillenmektedir. Basın yayın konusunda kanuni düzenlemelerin eksikliği ve var olan 
düzenlemelerin uygulanmaması şeffaflıktan uzak bir medya sahipliği düzeninin oluşmasını sağla-
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mıştır. Medya patronlarının diğer iş alanlarındaki paylarına bakıldığında enerji, sanayi ve inşaattan, 
sağlık, finans ve eğitime kadar geniş çerçevede etkin olduğu görülmektedir. Bu bağlamda paydaş-
ların ve yatırımcıların diğer sektörler üzerinde kurduğu baskının medya üzerinde de kurulduğu ve 
ötesinde, medyanın bu baskının sürdürülebilmesi için bir araç olarak kullandığı görülebilir.81 Bu dü-
zen içerisinde sansür ve otosansür mekanizmaları beslenerek medyanın bağımsızlığına, şeffaflığına 
ve etik ilkelerine olan güveni zedelemektedir.

Medya sahipliği ve şeffaflık tartışmaları beraberinde gerçek lehtar tartışmalarını da getirmektedir. 
RTÜK medya kuruluşlarının sahipleri hakkındaki bilgileri kamuoyuna açık hale getirse de bu kuru-
luşların arkasında kağıt üzerinde görünmeyen lehtarların olduğuna dair kaygılar bulunmaktadır. 
Bunun en çarpıcı örneklerinden biri bugün “havuz medyası” olarak tabir edilen kuruluşlar etrafın-
daki tartışmalardır. Bu kapsamda, Türkiye’de STK’lar ve diğer gruplar medya sahipliği ayrıntılarını 
açığa çıkarmada önemli rol oynamaktadır.82

Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, medya kuruluşlarının satışı ve satın alınması alanında da 
şeffaflık yoktur. Medya kuruluşlarında hissedarlar ve pay sahipliğinin oranları konusunda kamuya 
açık bilgi bulunmamaktadır.

50

Hesap Verebilirlik – Yasa

Medya kuruluşlarının faaliyetlerinden sorumlu tutulmasını sağlayacak yasal hükümler ne 
ölçüde vardır?

RTÜK, görsel yayıncılığın düzenleyici makamıdır; medya sektörünü hem düzenler hem de denet-
ler.83 Kanuna göre, düzenleyici makamlar nesnel olmalı ve idari ve mali özerkliğe sahip olmalıdır. 
Ancak RTÜK üyelerinin seçim süreci (6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hiz-
metleri Hakkında Kanunun 35. maddesinde tanımlandığı üzere84) oldukça siyasidir ve iktidar partisi 
lehine suiistimal edilmeye açıktır.

Her siyasi parti, gruplarının milletvekili sayısı oranında aday göstermektedir. 2014 yılında, AKP 9 
üyeden 5’ini atamıştır; kalan üyelerden 2’si CHP, 1’er üye de MHP ve HDP tarafından atanmıştır. 
RTÜK’ün bazı üyeleri Kurul’un hükümet tarafından bir araç olarak kullanıldığını ve hükümetin gör-
sel medyayı iktidar partisinin tarafını tutacak şekilde düzenlemeye eğilimli olduğunu iddia etmiş-
lerdir.85

Medyada hesap verebilirliğin geliştirilmesi kapsamında öz denetim amacıyla kurulmuş olan Basın 
Konseyi önemli bir yerdedir. İfade özgürlüğü ve iletişim özgürlüğünü destekleyen Türkiye Basın 
Konseyi 1988 yılında bağımsız sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Kurum “Daha özgür ve 
daha saygın basın” şiarı ile yola çıkmış ve meslek etik kurallarına ve ilkelerine uygun olarak basının 
öz düzenleme kurmayı amaçlamıştır:

“Yasal usullere uyacağımızı ve özellikle basının haber yapma hakkına ve kamunun haber alma hak-
kına karşı yürütülecek her türlü girişime karşı olduğumuzu ilan ediyoruz.”86

Konsey’in temel işlevi, olayları gözlemek ve gözdağı ve tehditler hakkında yapılan haberleri ve şika-
yetleri değerlendirmektir.87 Konseye yıllık ortalama 160 şikayet ulaşmaktadır. Bu şikayetlerin hepsi 
hakkında Konsey’in bir işlem yapmasına gerek kalmamakta, taraflar arasında anlaşma sağlanması 
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durumunda şikayetler geri çekilmektedir.88 Basın Konseyi “az sayıda gazetenin paydaşı olduğu bir 
kurum olarak medya camiasında hak ettiği saygıyı görmemektedir.”89 Bu bağlamda konsey için ön-
cül konuların itibar ve nesnellik olduğu söylenebilir.90 TESEV raporuna göre Basın Konseyi’nın devlet 
ideolojisinden bağımsızlığı meslekteki birçok gazeteci tarafından tartışılmaktadır.91

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre “düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şe-
reflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır”.92 
6112 sayılı Kanun93 bu süreci düzenlemektedir. Gerçek veya tüzel kişi, yayın tarihinden itibaren 60 
gün içinde, düzeltme ve cevap yazısını ilgili basın kuruluşuna gönderir. 

Basın kuruluşları tam düzeltmeyi hiçbir değişiklik ve ekleme yapmaksızın yayınlamaktadır. Yazılı ba-
sında da benzer şekilde yazı işleri müdürü düzeltmeyi aynı yerde, aynı boyutta yazı ile ve değişiklik 
yapmadan yayınlamak zorundadır.94 Düzeltme ve cevap günlük yayınlarda üç gün içinde, haftalık/
aylık süreli yayınlarda gelecek baskıda yayınlanmak zorundadır.95 Bu açık ve güçlü hükümlere rağ-
men, yasal çerçeve düzeltme yazılarının doğruluğunu güvence altına almamaktadır, bu nedenle 
bazen düzeltmelerin yanlış bilgileri düzeltip düzeltmediği belirsizdir.

25

Hesap Verebilirlik – Uygulama

Uygulamada, medya kuruluşlarından ne ölçüde hesap sorulabilmektedir? 

Yayıncılık ve radyonun temel düzenleme makamı RTÜK siyasi etki altındadır.96 Özellikle Kurul’un siyasi 
oluşumu kaygı konusudur. Kurul, Meclis tarafından, siyasi partilerce belirlenen adaylarının oluşturdu-
ğu bir havuzdan, altı yıllığına seçilen dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurul iktidar partisinin çoğunlukta 
olduğu Meclis tarafından seçilen 9 üyeden oluşmaktadır.97RTÜK, medya sektörünün hesap verebilir-
liğine çok az katkıda bulunmaktadır. Aksine, RTÜK’ün medyanın hesap verebilirliği konusunda kamu 
algısını kötüleştirdiği söylenebilir. Örneğin, RTÜK eski başkanlarından biri uluslararası “Deniz Feneri” 
dolandırıcılık davasının baş aktörü olmakla suçlanmıştır.98 Nisan 2012’de, Ankara Ağır Ceza Mahke-
mesi, eski RTÜK başkanı ve Kanal 7 Genel Müdürü dahil 20 şüpheli hakkında Almanya’da yerleşik Türk 
yardım derneği Deniz Feneri üzerinden sahtecilik, görevin kötüye kullanılması ve kamu görevlisinin 
dolandırıcılığa katılması suçlarını içeren bir iddianameyi kabul etmiştir. Deniz Feneri yönetimi, Alman-
ya’da yardım için toplanan paraları, yardım kuruluşunu kuran bir Türk televizyon ağı olan Kanal 7’ye 
bağlı şirketler ve işletmelere aktarmakla suçlanmışlanmışlardır.99 Sözeri’ye göre, Basın Konseyi’nin 
yaptırım gücü olmadığından, yazılı basının hesap verebilirliği bakımından etkisi çok düşüktür. Önce-
ki konsey başkanlarından biri, kuruluşundan itibaren 23 yıl boyunca görevde kalmıştır ve bu durum 
tek adamlık endişelerine neden olmuştur. Konseyin güvenilirliğini zedeleyen unsurlardan bir diğeri 
de ülkedeki en büyük basın kuruluşlarından birinin etkisi altında olmasıdır. Basın Konseyi’nin Doğan 
Medya Grubu tarafından kurulduğu ve bu nedenle Türkiye’de basın politikasının gelişimine katkıda 
bulunmaktan daha farklı gündemlere sahip olduğu konusunda eleştiriler vardır. 

Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet ve Milliyet gibi birkaç ana gazetenin “okur temsilcisi” vardır.100 Top-
lam tiraj içinde bu gazetelerin payları dikkate alındığında, okur temsilcisine sahip olan basın oranı 
yetersiz kalmaktadır.101

Şener, düzeltme yazılarının nadir olduğunu ve uygulandığı zamanda da, genellikle gazetenin en 
görünmez kısımlarında küçük harflerle yayınlandığını belirtmiştir.102
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Dürüstlük Mekanizmaları – Yasa

Medya çalışanlarının dürüstlüğünü sağlayan hükümler ne ölçüde vardır? 

Türkiye’de medya çalışanlarının dürüstlüğünü sağlayacak yasal hükümler yoktur. Sektör genelinde 
zorunlu etik davranış ilkeleri de bulunmamaktadır. Bununla birlikte birkaç medya şirketi dürüstlük 
mekanizması oluşturmak için girişimde bulunmuştur. Okur temsilciliği bu kapsamda örnek olarak 
değerlendirilebilecek uygulamalardan biridir.

Hâlihazırda dört Türk gazetesinin (Hürriyet, Sabah, Star ve Milliyet) gazetelerinin gazetecilik etik 
ilkelerine uygunluğunun kendi gözlemini yapan faal okur temsilcileri vardır. Buna ek olarak 34 ulu-
sal ve yerel televizyon kanalının irtibat bilgileri RTÜK İnternet sitesinde verilen “izleyici temsilcileri” 
vardır.103 Benzer şekilde, Doğan Medya, Cumhuriyet gazetesi ve TRT gibi çeşitli medya kuruluşları 
kendi etik ilkeleri düzenlemelerine sahiptir.104 Kurum içi öz düzenleme örneği olarak Doğan Medya 
Grubu’nun aşağıdaki ilkesini vermek mümkündür: “Gazeteciliğin başlıca fonksiyonu tarafsız bilgile-
rin ortaya çıkarılması ve çarpıtılmadan, abartı veya dışardan müdahale olmadan, en kısa zamanda 
ve tam doğrulukla kamuya yaymaktır. Gazeteciler mesleki çalışmalarını kişisel menfaat ve etkileyici 
ilişkilerden ayırmalıdırlar.”105

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan “Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bil-
dirgesi” şu hususların altını çizmektedir: “Her gazeteci ve basın-yayın kuruluşu, gazetecilerin hak-
larını savunmalı, mesleki ilkelere uymalı ve aşağıda tanımlanan ilkelere uyulmasını sağlamalıdır. 
Basın-yayın kuruluşlarının icra direktörleri, baş editörleri, yönetici editörleri, sorumlu editörler ve 
diğerleri, istihdam ettikleri gazetecilerin mesleki ilkelere uymasından ve mesleki ilkelere göre üre-
tilen basın-yayın ürününden sorumludurlar. Gazetecilerin hakları, kamunun haber alma hakkı ve 
ifade özgürlüğünün temelini oluşturmaktadır. Mesleki ilkeler, öte yandan, doğru ve güvenilir bilgi 
iletişiminin temelleridir.”106

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan davranış ilkeleri kapsamlı ve açık olmasına rağ-
men mecburi değildir.107

25

Dürüstlük Mekanizmaları – Uygulama

Uygulamada, medya çalışanlarının dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır?

Uygulamada Türkiye’de medya çalışanların dürüstlüğü sorunlu bir alandır. Kamu, medya çalışanla-
rına karşı oldukça şüpheci ve güvensizdir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Küresel Yolsuzluk Baro-
metresi’ne göre, ankete katılanların %56’sı medyanın yolsuzluk/aşırı derecede yolsuzluk yaptığını 
düşünmektedir.108 Basında öz düzenleme sistemi yoktur ve etik davranış ilkeleri tutarlı biçimde 
uygulanmamaktadır.109

Bazı medya organları (T24 ve Today’s Zaman) 17-25 Aralık yolsuzluk skandalı kapsamımda yürütü-
len soruşturmaya ilişkin belgelere bu konuda yayın yasağı getirilmiş olmasına rağmen sayfalarında 
yer vermiştir. Yayın yasağı getirilen belgelerde, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, toplamı 47 milyon 
Euro’ya ulaşan 28 farklı rüşvet suçlamasıyla ve “Suç işlemek amacıyla suç örgütü oluşturmak”, “sah-
te belge ile ithalat yapmak”, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nu ihlal” suçlamalarıyla karşı karşıya 
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kalmıştır. Tutanaklardaki iddiaların özetine göre, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun inşaat şirketi için yapılan 
ayrı bir soruşturma sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir soruşturma 
başlamıştır. Belge, Bayraktar’ın bakanlık denetlemesinden sorunsuz geçmesi için Ağaoğlu’na yar-
dım ettiğini iddia etmektedir.110

Friedrich-Ebert Stiftung tarafından yapılan basın araştırması etik olmayan gazetecilik örneklerini 
ortaya çıkarmıştır. Raporda açıkça bahsedildiği gibi hükümet yanlısı gazeteler “üretilmiş ve haya-
li” haberler kullanmıştır. Bir uç örnek, Takvim gazetesinin CNN sunucusu Christian Amanpour ile 
yaptığı sahte röportajdır.111 Gazete, röportajı 18 Haziran 2013 tarihinde manşetten bildirmiş ve 
Amanpour’un CNN yayın yönetmeninin onu Türkiye’deki protestoları ülkede istikrarı uluslararası iş 
dünyasının gözünde zedeleyecek şekilde haber yapmaya zorladığını belirten ifadelerine yer vermiş-
tir. Bu sahte röportaja göre, Amanpour para için gerçekleri çarpıttıklarını söylemiştir, Amanpour rö-
portajın sahte olduğunu belirtmiş ve “kendinden utan @Takvim benimle yaptığın SAHTE röportajı 
yayınladığın için” tweetini atmıştır.112 Diğer bir sahte röportaj, hükümet yanlısı Yeni Şafak gazetesi-
nin önde gelen dilbilimci ve filozof Noam Chomsky ile yaptığı röportajdır. Chomsky’nin söylemediği 
sözlerin röportajda yer aldığı, çeviri hataları nedeniyle fark edilebilmiştir. 113

Sabah’ın okur temsilcisi Yavuz Baydar’ın işten çıkarılması da basında dürüstlük mekanizmasının 
işleyişi hakkında kayda değer bir örnektir. Baydar’ın bir kamu araştırmasının bir bölümünde ga-
zetede yayınlanan yanlış bir bilgiyi düzeltmesini takiben kurum içerisinde başlayan gerginlik Gezi 
olaylarında yaşanan süreçte artmıştır. Editöryal bağımsızlık ve etik kaygıyla gönderdiği yazıların 
sansürlenmesi sonrası işine son verilen Baydar, Sabah’ta okur temsilciliğinin yanında Uluslararası 
Ombudsmanlar Örgütü ve UNESCO Türkiye Ulusal İletişim Komitesi’nde de çalışmalara katılmış ve 
görüşlerini aktarmıştır. Sonrasında Sabah, İnternet sitesinden ombudsmanın geçmiş yazılarına da 
erişimi bloke etmiştir.114

Friedrich-Ebert Stiftung tarafından yapılan medya araştırması, şu gerçeğin altını çizmektedir:“-
Gazeteciler belirli marka, spor takımı veya lokanta üzerinde olumlu haber yapmaları karşılığında 
ödüllendirilmektedir. Teknoloji firmaları özellikle gazetecilere ve sayfa yazarlarına yeni ürünlerini 
tanıtmak amacıyla hediye olarak cep telefonu gibi küçük aletler sunmaktadır, gazetecilerin çoğu bu 
hediyeleri tartışmasız kabul etmektedir.”115

Röportaj yapılan her iki kişi de116 yazı işleri müdürü veya gözde gazeteciler tarafından teklif edilen 
hediyelerin ve ikramın Türkiye’de oldukça yaygın olduğunu ileri sürmüştür. Bahsi geçen medya 
araştırmasının sonuçlarını destekleyen bu iddia iş insanları ve siyasetçiler ile basın kuruluşu temsil-
cileri arasındaki ilişkiyi de gözler önüne sermektedir.

Uluslararası ziyaretlerde Cumhurbaşkanı’nın veya Başbakan’ın uçağına davet edilmek gazeteciler 
için en prestijli gayri resmi akreditasyon olarak kabul edilebilir ve bu ayrıcalıktan büyük çoğunlukla 
hükümete yakın gazeteciler faydalanmaktadır. Bu yüzden, uluslararası siyasi etkinlikler hakkında 
haberleri ağırlıklı olarak hükümet onaylı basın yapmaktadır.

ROL

25

Yolsuzlukların araştırılması ve açığa çıkarılması

Medya yolsuzluk olaylarını araştırılmasında ve açığa çıkarılmasında ne ölçüde etkin ve 
başarılıdır? 
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Ana akım medya, yolsuzlukların araştırılması ve açığa çıkarılmasında pek etkin ve başarılı değildir. 
Muhalif medyanın yüksek profilli olayları ortaya çıkaracak çok az kaynağı ve bağlantısı vardır.

Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkmıştır. 
Birçok iş adamı ve gazeteci yolsuzluk ağının farkında olmasına rağmen, yolsuzluk medya tarafın-
dan değil, savcılar tarafından açığa çıkarılmıştır.117 Ana akım medya, üst düzey devlet görevlileriyle 
bağlantılı yolsuzluk olaylarını yayınlamamayı tercih etmektedir. Benzer şekilde, siyasi ve mali baskı 
nedeniyle, medya kuruluşları iktidar partisinin itibarını ve görüntüsünü zedeleyecek haberleri ya-
yınlamaya cesaret edememektedir.118 Freedom House’ın özel bir raporunda vurgulandığı üzere:

“Hükümet ve destekçileri, medya sahiplerinin başbakanı (Cumhurbaşkanı’nı) memnun etmeye he-
vesli olduklarını bilmektedir ve bu medya sahipleri bile onu gücendirmenin sonuçlarından kork-
maktadırlar.”119

İş adamları tarafından reklamlar yolu ile uygulanan baskı, yolsuzlukların araştırılması ve ortaya çı-
karılmasında diğer bir engeldir. Ana akım medyada, Türkiye’nin en büyük 10 teşebbüsü hakkında 
olumsuz haberleri okumak veya görmek mümkün değildir.120

Ayrıca, Türkiye’de çok sayıda gazetecinin hapse atılmış ve tutuklanmış olması, genç gazetecileri 
yolsuzluk gibi “tehlikeli” konularda uzmanlaşmaktan caydırmaktadır. 17-25 Aralık yolsuzluk iddia-
larının ayrıntılarını araştıran ve skandalın ortaya çıkmasından sonra hakkında haber yapan birkaç 
gazeteci daha sonra hüküm giymiştir.121 Yolsuzluk skandalını haber yapan 70 gazeteci aleyhinde 
devam eden 120 dava vardır. Yine Aralık 2014’de, ABD’de yerleşik Müslüman din adamı Fethullah 
Gülen ile yakınlığı bilinen gazeteciler ve televizyon yapımcıları dahil 31 kişi tutuklanmıştır.122

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne göre, yolsuzluk olaylarının haber yapılması nedeniyle 2014 yılının 
ilk altı ayında 1037 gazeteci işlerinden atılmıştır.123 Dahası, 217 gazeteci aleyhinde zorlayıcı önlem-
ler uygulanmış ve toplamda 83 kişi istifaya zorlanmıştır. 22 gazeteci fiilen hapis cezası çekmektedir 
ve diğer 61 kişi Erdoğan’a “hakaret” etmekten tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.124 Meclis 
yolsuzluk soruşturma komisyonu faaliyetleri ile ilgili en son yayın yasağı araştırmacı gazeteciliği 
engelleyen uç bir örnektir.125

Bu baskılara karşın, araştırmacı gazeteciliğe bir olumlu örnek Batı Balkanlar ve Türkiye’de araştır-
macı gazeteciliğin gelişmesini amaçlayan “Objective” projesidir. 2013 yılında Türkiye’den dört yıl 
boyunca desteklenmek üzere sekiz öneri seçilmiştir.126 Diğer bir olumlu örnek, araştırmacı gaze-
teci Ahmet Şık’ın uluslararası bağımsız bir jüri tarafından, 2014 UNESCO Guillermo Cano Küresel 
Basın Özgürlük ödülüne layık görülmesidir.127 Şık’ın 2011 yılında sözde terör örgütü Ergenekon 
ile bağlantılı suçlamalardan dolayı tutuklandığını ve hapse atıldığını belirtmek gerekir. “İmam’ın 
Ordusu” başlıklı kitabı da yasaklanmış ve el konulmuştur. 2012 yılında tutukluluktan serbest bı-
rakılmış ve İstanbul’daki Gezi gösterileri sırasında yaralanmıştır.128
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Kamunun yolsuzluk ve etkileri konusunda bilgilendirilmesi 

Medya, kamuyu yolsuzluk ve ülkedeki etkileri konusunda bilgilendirmede ne ölçüde etkin 
ve başarılıdır?

Medya kamuyu yolsuzluklar hakkında bilgilendirmeye ve yolsuzluğun nasıl önleneceğine yönelik 
özel program yürütmemektedir. Ancak 17-25 Aralık yolsuzluk skandalından beri, tartışma program-
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larında yolsuzluk en önemli konu olmuş ve katılımcılar yolsuzluğu siyasi kapsamda değerlendirme-
ye başlamıştır. 

Hükümete yakın medya kuruluşları 17-25 Aralık yolsuzluk skandalı ile ilgili haber yayınlamamayı 
tercih etmiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2014 Yolsuzluk Algıları Endeksi’nin (CPI) yayınlanma-
sından sonraki yazılı basının tepkileri bu eğilimin destekçileri için örnek teşkil etmiştir. Türkiye CPI 
2014’de 5 puan düşerek (50’den 45’e) tüm ülkeler içinde en büyük düşüşü kaydetmiştir. Türkiye 
Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yapılan basın toplantısı sonrası, birçok gazete (Hürriyet, 
Cumhuriyet, Taraf, Birgün, Bugün, Posta, Sözcü, Zaman) haberi ilk sayfalarından yayınlamıştır. An-
cak hükümet yanlısı hiç bir gazete (Sabah, Milliyet, Akşam, Star, Takvim, Güneş, Habertürk, Türkiye, 
Vatan, Yeni Şafak) konuya değinmemiştir.129

25

Kamuyu yönetişim konularında bilgilendirme 

Medya, hükümet ve diğer yönetişim aktörlerinin faaliyetleri konusunda bilgilendirmede ne 
ölçüde etkin ve başarılıdır?

Medyanın iktidarı denetleme anlamında gerçek rolünü bastırmak için, hükümet sert müdahale 
taktiklerini devreye sokmuştur. Bunlar; kitlesel işten atmaları, gözdağı verilmesini, basın impara-
torlarının rüşvetle satın alınmasını veya zorla dışarıda bırakılmasını, telefon dinlemelerini ve hapis 
cezalarını kapsamaktadır. Hükümet, hükümetin hesap verebilirliği hakkında kamu tartışmalarını 
bastırmak için medya üzerinde baskı gücünü kullanmıştır.130 Sonuç olarak otosansür ana akım med-
ya içinde yaygınlaşmış ve haberler çoğunlukla hükümet yanlısı hale gelmiştir.

Baydar’a göre, medya sahipleri ve hükümet arasındaki yakın bağlantılar basın gücünün suiistimali-
ne yol açmaktadır. Ana akım medya sahiplerinin telekomünikasyon, bankacılık ve inşaat sektörleri 
gibi diğer alanlarda yatırımları da bulunmaktadır ve bazıları büyük kentsel dönüşüm projeleri dahil 
kamu ihalelerinden çıkar sağlamaktadır.131 Birkaç küçük ve bağımsız medya kuruluşu, hükümete 
karşı eleştirel yaklaşımını korumakta olsa da ana akım medya bu haberleri gündeme taşımadığı için 
etkili olamamaktadır.132

Kanun çıkarmak gibi insanların günlük hayatını doğrudan etkileyebilecek hükümet girişimlerinin 
gerekçeleri ve açıklamaları hakkında kamuya bilgi verilmemektedir. Öte yandan, tüm televizyon 
ve basın kuruluşları, hükümetin birtakım faaliyet ve kararlarını duyurmaktadır. Nitekim Şener, hü-
kümetin ana akım medya tarafından yayılacak haberlerin alanını ve kapsamını kontrol ettiğini ileri 
sürmüştür.133
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13
SİVİL TOPLUM

ÖZET
Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) Türkiye’nin kalkınma ve demokratikleşme süreci için hayati öneme 
sahip aktörlerdir. Türkiye ataerkil devlet geleneği ile güçlü bir merkez ve zayıf bir çevre tarafından 
şekillenmiş, bu düzende sivil toplum geleneksel olarak çevrede, daha zayıf bir yapıda kalmıştır.1 
2000’li yıllarda, Türkiye’deki STK’ların sayısı hızlandırılan AB üyeliği süreci ile belirgin biçimde art-
mıştır.2 Sivil toplum kuruluşlarının sayısının artması ve vatandaşların bu kurumlarla kurdukları ilişki-
lerin güçlenmesine rağmen, STK’ların uzmanlık, insan kaynakları ve mali kaynaklar açısından sahip 
oldukları kısıtlı kapasite bir süregelen bir sorundur.

Sivil topluma katılıma elverişli bir ortam sağlanabilmesi için örgütlenme hakkına ilişkin mevzuatın 
geliştirilmesi ve Avrupa standartlarına getirilmesi gerekmektedir. STK’ların karşılaştığı çifte stan-
dart ve STK’lar ile kamu kesimi arasında yapılandırılmış ve sürekli bir diyalog mekanizmasının olma-
yışı, sivil toplumun politika yapımı sürecindeki etkisini sınırlamaktadır.

STK’ların katılımı ile ilgili zorlukların yanı sıra, dürüstlük ilkelerinin benimsenmesi gibi STK’ların ken-
di yönetişimine ilişkin de geliştirilebilecek alanlar mevcuttur.

Yandaki tabloda, Türkiye’deki STK’ların kapasiteleri, yönetişimi ve yolsuzlukla mücadeledeki rolle-
rine ilişkin göstergeler verilmektedir. Devam eden kısımda ise her bir göstergenin niteliksel değer-
lendirmesini ortaya koymaktadır.
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PUAN
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KAPASİTE
37,5

YÖNETİŞİM
PUAN 50

PUAN
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37,5

Gösterge Yasa Uygulama

Kapasite

Kaynaklar 50 25

Bağımsızlık 50 25

Yönetişim

Şeffaflık N/A 50

Hesap Verebilirlik N/A 50

Dürüstlük Mekanizmaları N/A 50
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İdareden Hesap Sorma 50

Politika Reformu 50
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YAPI
Yasal statü bakımından, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları 4 farklı kategoriye ayrılabilir: Dernek-
ler, vakıflar, meslek odaları ve sendikalar. Sivil ağ ve platformlar gibi STK’lar ise ilgili kanunda yer 
bulmamıştır. İşlevleri ve yasal statülerindeki farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, bu çalış-
mada yalnızca dernekler ve vakıfları ele almaktayız. Analiz kapsamının bu iki kategori ile kısıtlanma-
sı aynı zamanda çalışmanın bölgesel karşılaştırılabilirliğini de sağlamaktadır.

Medeni Kanun’un 56. maddesi dernekleri “gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma 
dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştir-
mek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları” olarak tanımlamaktadır. Medeni 
Kanun’un 101. maddesi ise vakıfları şu şekilde tanımlar: “Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli 
mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluk-
larıdır.”

2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bünyesinde derneklere ilişkin hizmetleri yürüt-
mek üzere bir birim kurulmuştur. Türkiye’deki tüm dernekler, Dernekler Dairesi Başkanlığı’na ka-
yıtlıdır. Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın temel işlevi derneklerin kurulması, kayıt altına alınması ve 
daha verimli ve maliyet-etkin olmasının sağlanması şeklinde tanımlanmıştır. Bu amaçla, 2014 yılın-
da Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) hayata geçirilmiştir ve 
Daire Başkanlığı aynı zamanda sendikaların ve siyasi partilerin kaydedilmesinden de sorumludur.3

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın resmi kayıtlarına göre, Türkiye’deki aktif dernek sayısı 104.149’dur.4 
Bu dernekler yardım faaliyetleri üstlenen derneklerden (%8,6), hemşehri derneklerine(%18,9),5 
spor faaliyetlerini destekleyen örgütlerden (%15,2), mescit ve cami yapımını desteklemek için ça-
lışanlara kadar (%24,6) değişiklik göstermektedir.6 Bunların yanı sıra insan haklarının korunması 
ve sosyal hizmetler konularında çalışan dernekler (örn. eğitim, sağlık), eğitim dernekleri, mesleki 
dayanışma dernekleri, çevrenin korunması için çalışan dernekler ve kültür dernekleri de bulunmak-
tadır.

TÜSEV tarafından 2014’te hazırlanan Türkiye’de Sivil Toplum Ortamı Raporu’na göre üyelerin sayısı 
9.689.180’e çıkmıştır.7 Türkiye’nin 2011 yılındaki nüfusunun 77 milyon olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda, derneklere üyelik oranının yaklaşık olarak %12,2 olduğu sonucuna varılabilir.8 STK 
sayılarındaki artışa rağmen, hak temelli çalışan kuruluşların sayısı oldukça azdır.9 Dolayısıyla sivil 
toplum katılımının demokratikleşme ve politika reformları üzerindeki etkisi de kısıtlıdır. Toplam 
nüfusa oranlandığında ülke genelindeki toplam STK üyelerinin %2,3’ü kadın (1.850.945) ve %9,9’u 
erkektir (7.939.923).10

166 adet azınlık derneği (gayrimüslim topluluklar),11 275 adet Mülhak vakıf,12 1 adet zanaatkar vak-
fı, 975 adet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, 32 adet çevre koruma vakfı ve 3.767 adet diğer 
alanlarda çalışan vakıflar13 ve 41.720 mazbut vakıf bulunmaktadır.14

2011 yılı CIVICUS Sivil Toplum Endeksi’nde (CSI) Türkiye 100 üzerinden 46,5 toplam puan ile 33 ülke 
arasında 29. sırada yer almıştır. Aynı raporda vatandaşların katılım oranı %31,4 olarak belirlenmiş-
tir ve bu rakam Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır.15
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DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

50

Kaynaklar – Yasa

Yasal çerçeve, sivil topluma elverişli ortamı ne ölçüde sağlamaktadır?

Anayasa sivil toplum katılımına ilişkin hakları güvence altına almaktadır. Haberleşme hürriyeti hakkı 
(madde 22), düşünce ve kanaat hürriyeti hakkı (madde 25), söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkı (madde 26), önceden 
izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hakkı, (madde 33) sendika 
kurma ve sendikal faaliyette bulunma hakkı (madde 51, 52) ve önceden izin almadan, silahsız ve 
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasa’da tanımlanan haklardır.

Türkiye’deki sivil toplum ortamını düzenleyen çeşitli yasalar bulunmaktadır.16 Mevzuat dernekler 
açısından çalışılabilir bir ortam sağlamaktadır. Ancak, 2004 yılında AB’ye katılım süreci çerçevesin-
de sağlanan dernekler ve vakıflara ilişkin mevzuatta bir takım gelişmelere rağmen, mevcut yasalar-
da halen önemli kısıtlamalar bulunmaktadır.

STK’ların çalışabileceği elverişli bir ortamın sağlanmasına ilişkin zorlukların ilki yasal çerçevedeki 
tanım eksikliğidir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, dernekler ve vakıflar tüzel kişilikler olarak kabul 
edilmektedir; ancak platformlar ve ağlar gibi diğer STK türleri bu yasal tanımların dışında kalmak-
tadır. Bu tür örgütler kurulabilmektedir ancak yasal bir statüye sahip olmadıkları için bağış kabul 
etme, kamu fonlarına başvurma veya çalışan istihdam etme imkanına veya hakkına sahip değil-
dirler. Bunun sonucunda, bu dar kapsamlı tanım sivil toplum faaliyetlerini ve işbirliği imkanlarını 
kısıtlamaktadır.

Bir dernek kurmak için 7 kurucu üyeye ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak, ilk 6 ay içerisinde 
9 üyenin daha derneğe katılması ve bir yönetim kurulu oluşturulması gerekmektedir. Vakıfların 
kurulması için kurucu üye sayısı bakımından bir gereklilik yoktur; bununla beraber kuruluşun asgari 
olarak 55.000 TL (yaklaşık olarak 18.000 Euro) değerinde malvarlığına sahip olması gerekmektedir. 

Türk Medeni Kanunu’nda STK’ların çalışacağı konulara ilişkin, belirli bir ırk veya cemaatin destek-
lenmesi gibi kısıtlanmış bazı alanlar bulunmaktadır.17 Bunun yanı sıra “toplum ahlakı, milli birlik ve 
milli menfaatler”18 gibi kavramlar yoruma ve öznel yargılara açık olmaları sebebiyle sivil toplum 
aktivistleri ve kuruluşları için bir engel ve tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

Örnekle açıklamak gerekirse, 56. ve 101(3). maddeler “ahlaka” aykırı faaliyetleri yasaklamaktadır. 
Bu tür net olmayan bir ifade STK’ların, özellikle de LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel) 
alanında çalışanların haklarının baskılanmasına açık bir ortam oluşturmaktadır. Kaos Gay ve Lez-
biyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği’ne (KAOS-GL)19 karşı 2005 yılında açılan dava bu 
sorunu ortaya koymaktadır. 2005 yılında, Ankara ilinin vali yardımcısı derneğin kuruluşunun 4721 
sayılı Medeni Kanun’un 56. maddesi uyarınca yasaya aykırı ve “ahlaksız” olduğunu öne sürerek bir 
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suç duyurusunda bulunarak KAOS-GL’nin kapatılmasını talep etmiştir. Ancak, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı kuruluşun kapatılması talebini reddetmiştir.20

Mart ve Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen “Anadolu Arap Birliği Hareketi Derneği” ve “Mar-
din Süryani Birliği Derneği’nin kapatılma davaları da sivil topluma elverişli bir ortam ve örgütlenme 
özgürlüğüne ilişkin engellere birer örnek sunmaktadır. Bu dernekler Türkiye’de kurulan ilk Arap 
ve Süryani dernekleridir ve 31 Mart 2015 tarihinde Midyat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 
kapatılmaları istemiyle haklarında dava açılmıştır. Dava sonucunda belirsiz ve kapsamlı amaçları ve 
bu amaçlara ulaşmak için geniş çaplı faaliyetlerinden dolayı derneklerin feshedilmesine karar veril-
miştir. Bunun yanı sıra, bu karara ilişkin sebepler arasında eş-başkanlık, üyelik sürecinde kadınlar ve 
engelli bireyler için pozitif ayrımcılık, tüzüklerde şehirlerin eski isimlerinin kullanılması gösterilmiş-
tir. Dernek isminde “birlik” kelimesinin kullanılması da mahkeme kararını etkileyen faktörler ara-
sında gösterilmiştir. Her iki dernek de kararı temyiz için Yargıtay’a başvurmuştur.21 Yabancı STK’lar 
da kayıt süreçlerinde zorluklarla karşılaşmaktadır; kayıt sürecinde şeffaflık olmaması ve açıklama 
yapmaksızın reddetme bu konudaki temel sorunlar olarak görülmektedir.22

Ayrıca, derneklere ve vakıflara vergi muafiyeti sağlayan kamu yararı statüsü için Bakanlar Kuru-
lu’nun onayı gerekmektedir. Ancak, kanun kamu yararı kavramını net bir biçimde tanımlamamak-
tadır, dolayısıyla karar verme süreci Bakanlar Kurulu’nun takdirine kalmaktadır ve bu durum Av-
rupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu’nda da vurgulandığı üzere tarafsızlık ve şeffaflık 
bakımından endişelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.23

Yasal çerçevedeki eksiklikler aynı zamanda STK’lar arasında da eşitsizliklere neden olmaktadır. 
“Kamu yararına çalışan dernekler”in statüsü Dernekler Kanunu’nda24 tanımlanmıştır ve 2860 sayılı 
Yardım Toplama Kanunu25 çok sayıda STK’yı yerel yönetimlerle işbirliği yapma ve mali kaynaklarının 
sürdürülebilirliğini güvence altına alma imkanından mahrum bırakmaktadır. Aynı zamanda, beledi-
yeler “kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile 
ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilirler.” Ancak bu tanımın dışında kalan vakıflar ve dernekler 
“mahallin en büyük mülki idare amirinin iznini almak” zorundadırlar.”26

STK faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, STK’ların mali ve insan kaynakları kapasitelerinin geliştirilme-
sini destekleyen bir yasal çerçevenin eksikliğinden dolayı genellikle risk altındadır. Avrupa Komis-
yonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu, STK’ların mali kaynaklarına ilişkin zorlukları şu şekilde ifade 
etmektedir:

“Türkiye, vergi teşvikleri gibi tedbirlerle sivil toplum kuruluşlarının yurt içi özel finansmanını teşvik 
etmek yerine, çoğunlukla orantısız olan muhasebe gereklilikleri ile mali yönetimlerini zorlaştırma-
ya devam etmiştir. Aynı zamanda, vergi muafiyeti ve kamu yararı statüsü çok kısıtlı sayıdaki sivil 
toplum kuruluşuna verildiğinden, sivil toplum kuruluşlarına yönelik kamu finansmanı da yeterince 
şeffaf ve kurallara dayalı değildir.”27

Bunların yanı sıra, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu da ek kısıtlamalar getirmektedir. Bu kanun 
uyarınca, Kasım 2014 tarihi itibarıyla yalnızca 20 dernek önceden izin almaksızın yardım toplama 
hakkına sahiptir. STK’ların toplam sayısı göz önünde bulundurulduğunda, bu rakam oldukça düşük-
tür.28 Ayrıca, derneklerin herhangi bir hizmetten gelir elde edebilmeleri için iktisadi işletme kurma-
ları gerekmektedir. Ancak, iktisadi işletmeler özel sektör girişimleri olarak değerlendirildiği için aynı 
zamanda ek masraflar da yaratmaktadırlar. STK’ların KDV, kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödeme-
leri de gerekmektedir.29 Sivil toplum kuruluşları ancak AB projeleri yürütmeleri gibi durumlarda 
projelere ilişkin masrafları için KDV muafiyeti başvurusunda bulunabilmektedir.

Bireysel ve kurumsal bağışların artırılması için vergi teşviklerinin bulunmasına rağmen, vergi in-
dirimi olan bağışlar için alt sınır yıllık gelirin %5’i olarak belirlenmiştir ve bu durum sadece kamu 
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yararı statüsüne sahip STK’lar için geçerlidir.30 Dolayısıyla vergi indirimleri bağışçılık için bir teşvik 
sağlamamaktadır.

Dernekler ve vakıfların uluslararası bir kuruluştan hibe aldıkları zaman ilgili kamu otoritelerini (İçiş-
leri Bakanlığı bünyesindeki Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Başbakanlık bünyesindeki Vakıflar Genel 
Müdürlüğü) bilgilendirmeleri gerekmektedir. Dernekler bu tür bir ön bilgilendirme gerçekleştir-
meden yabancı kaynaklı fonları kullanamazlar, Dernekler Dairesi Başkanlığı’nı bilgilendirmemeleri 
durumunda da ceza alırlar.

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair 5072 sayılı Kanun uyarınca 
Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, 
yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.31 Ancak bu hükme karşın kimi vakıf ve derneklere ta-
nıtma fonu gibi kaynaklardan ödeme yapılabilmektedir. Yine, aynı Kanun uyarınca kamu görevlileri 
tarafından kurulan derneklere de bazı kısıtlamalar getirilmiştir.

STK’ların maruz kaldığı zorluklardan bir diğeri de insan kaynakları ile ilgilidir. En temel eksiklikler-
den biri yasal çerçevede gönüllülüğün tanımının yapılmamış olmasıdır. Mevzuatta sivil topluma 
ilişkin bir gönüllülük tanımı olmadığı için, pek çok STK’nın amaçları doğrultusunda kendilerine özel 
belirlenmiş politikalara göre kendi gönüllü ilişkilerini tanımlamaktadırlar. Ancak, somut tanımların 
olmayışı bazı STK’ların bir takım cezalara maruz kalmalarına neden olmaktadır. Türkiye’de gönüllü-
ğü tanımlayan bir yasal çerçeve olmayışı uygulamada kısıtlamalara neden olmakta ve STK’lara mali 
açıdan zorluklar doğurmaktadır. TÜSEV’in 2012 Yılı Sivil Toplum İzleme Raporu’nda belirtildiği üze-
re, gönüllüleri gerçekleştirdiği faaliyetlere dahil eden bir STK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından gerçekleştirilen denetimde «sigortasız işçi çalıştırma» suçlamasıyla önemli bir meblağda 
para cezasına çarptırılmıştır.32

25

Kaynaklar – Uygulama

STK’lar etkin biçimde faaliyet göstermek için yeterli para ve insan kaynaklarına ne ölçüde 
sahiptir?

STK’lar üyelik aidatları, hizmet/ürün satışlarından elde edilen gelirler, bireysel bağışlar ve kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında şirketlerden gelen desteklerle mali kaynaklarını güvence 
altına alır. Bu desteklerin dışında, bazı kamu kurumları, AB Programları, uluslararası kuruluşlar ve 
büyükelçilikler tarafından yürütülen hibe programlarına da başvurabilirler.

TACSO’nun katkılarıyla ortak bir süreçte “Genişleme Bölgesinde Sivil Toplumun Desteklenmesi için 
AB Rehber İlkeleri” ile ilgili olarak hazırlanan Taslak Türkiye Durum Raporu’nda yayımlanan anket 
verilerine göre, STK’ların %66’sı üyelik aidatlarından, %44’ü vatandaşlardan, %24’ü kendi yerel yö-
netimlerinden ve/veya bölgesel yönetimlerden, %17’si diğer yabancı özel veya kamu kaynakların-
dan, %29’u AB fonlarından, %23’ü hükümetlerden/ bakanlıklardan/ kamu yönetim kurumlarından, 
%19’u ülkede faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinden ve %11’i kamu şirketlerinden gelir elde 
etmektedir.33

2015 yılı Filantropi Özgürlüğü Endeksi, vergi teşvikleri ve mali teşviklerin Türkiye’deki sivil toplum 
kuruluşlarının etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.34 Ay-
rıca, Türkiye’de bağışçılığın gelişmesini etkileyen kurumsal ve yasal çerçevenin yanı sıra, kültür ve 
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sosyal alışkanlıklar da sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışların düzeyinin düşük olması üzerinde 
etki sahibidir. Bağış yapma davranışlarını, yani normal bir ay içinde parasını yardım işlerine bağışla-
yan, gönüllü olarak zamanını ayıran ve yabancılara yardım eden kişi oranını ölçen Dünya Bağışçılık 
Endeksi’ne göre, Türkiye 135 ülke arasında 128. sırada yer almaktadır.35

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına kamu fonları sağlanması konusunda koordinasyon mekaniz-
maları veya bir çerçeve strateji veya uygulama rehberi bulunmamaktadır. AB ülkelerinde ve aday 
ülkelerde gözlenen iyi uygulama örneklerinin aksine, çeşitli kamu kuruluşları bünyesinde yapılandı-
rılmış destek programları görülmektedir.36

İlgili kurumlar arasında uyulan kapsamlı bir politika ve koordinasyon eksikliği dikkat çekmektedir.37 
Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları ve Dernekler Dairesi Başkanlığı farklı hibe programlarına sahiptir. 
Örneğin, 2013 yılında toplamda 10.043.712 TL (yaklaşık olarak 3,3 milyon Euro) derneklere mali 
destek olarak sunulmuştur. 2014 yılında STK projelerinin desteklenmesi için bütçeden ayrılan top-
lam miktar 31.952.732 TL (yaklaşık olarak 10,5 milyon Euro) olmuştur.38 Benzer biçimde, 2012 yı-
lında Kalkınma Bakanlığı’nın Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesince, çeşitli STK projelerine 
toplamda 66.505.583 TL (yaklaşık 22 milyon Euro) destek sağlanmıştır.39

Ancak, bu hibelere ilişkin bilgi sağlayan merkezi bir iletişim kanalı bulunmamaktadır. Ayrıca, bu hi-
belerin bazıları sürekli nitelikte değildir ve değerlendirme ve duyuru süreçleri şeffaf değildir. Buna 
örnek olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan hibe almaya hak kazananların listesinin Bakanlığın 
İnternet sitesinde yayınlanmaması verilebilir. İnternet sitesindeki arama motoru yalnızca proje 
tekliflerinin referans numaraları ile bilgi sağlamaktadır. Bu ve bunun gibi örnekler kamu fonlarının 
dağıtımındaki dürüstlük ve şeffaflık eksikliğini göstermekte, bu uygulamalar sonucu STK’ların bilgi-
ye erişimi ve eşit imkanlardan faydalanması zorlaşmaktadır. TÜSEV tarafından hazırlanan 2014 yılı 
Türkiye Sivil Toplum İzleme Raporu aynı zamanda Bakanlıklar ile ortak projelere katılacak STK’ların 
seçiminde de açık kriterlerin ve şeffaflığın olmadığını vurgulamaktadır.40

Türkiye’deki STK’ların mali kaynaklarını değerlendiren kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Der-
nekler Dairesi Başkanlığı derneklerin mali kaynaklarına ilişkin bilgileri yıllık temelde ve yabancı kay-
naklara ilişkin bilgileri her hibe alınışından sonra toplamaktadır; ancak bu verilerin analiz edildiği 
ve/veya kamu ile paylaşıldığı bir platform bulunmamaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü son 5 yıla ait verilerini yayınlamıştır ve gelir ve gider kalemlerine ilişkin 
bilgi sunmaktadır.41 Vakıflara ilişkin bu veriler vakıfların temel fon kaynağının vakfın statüsüne göre 
değiştiğini ortaya koymaktadır. Azınlık vakıflarının, mülhak vakıfların ve yeni vakıfların kaynaklarına 
ilişkin 2009-2013 yılları arasındaki döneme ait bilgiler bulunmaktadır.42 Vakıflar Genel Müdürlüğü 
aynı zamanda sivil toplum çalışanlarının sayısını da yayımlamaktadır. 2014 yılında Türkiye genelin-
deki 4.893 vakıftan ücretli personel çalıştıran 1884’ünde çalışan kişi sayısı 16.773’tür.43

STK’lara mali kaynak sağlayan pek çok AB projesi de mevcuttur. Ancak, sıkı proje başvuru ve yö-
netim süreçlerinden dolayı AB hibe programları pek çok STK açısından erişilebilir değildir. Ayrıca, 
profesyonel insan kaynaklarına erişim olmayışı ve dil engeli de AB fonlarına ulaşma konusundaki 
önemli sorunlardandır. Daha esnek hibe programlarına duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurularak 
2013 yılında doğrudan AB Türkiye Delegasyonu tarafından uygulanan Sivil Düşün programı hayata 
geçirilmiştir. Program 45 bireysel aktiviste ve 96 STK’ya küçük çaplı fonlar sağlayarak Türk sivil top-
lumunun ihtiyaçlarına cevap veren fon sağlama programlarına iyi bir örnek oluşturmuştur.44 Ayrıca, 
Türkiye’deki sivil toplum gelişimini ve sivil toplum-kamu kesimi işbirliğini güçlendirmek amacıyla 
AB Türkiye Delegasyonu tarafından uygulanan kapsamlı bir proje ile 65 STK’ya 1.400.000 Euro’dan 
fazla fon sağlanmıştır. AB aynı zamanda STK’lara Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Erasmus+, 
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Cordis (Toplum Araştırma ve Bilgi Hizmeti) ve Creative Europe (Yaratıcı Avrupa) gibi çeşitli program-
lar kapsamında teknik yardım ve mali destek de sağlamaktadır.45

İşbirliği STK’lar için değerli niteliklerden biridir ve Türkiye’deki STK’lar arasındaki işbirliğinin gelişti-
rilebilmesi için iletişim ve bilgi kanallarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. TACSO tarafından gerçek-
leştirilen bağımsız bir ankete göre, ankete katılan STK’ların %17’si bir, %10’u iki, %15’i üçten fazla 
uluslararası ağa dahil olduğunu belirtirken, %16’sı bir, %13’ü iki, %27’si ise üçten fazla ulusal ağa 
dahil olduğunu belirtmiştir.46

Uzmanlığın paylaşılması ve geliştirilmesi için ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışmak için, 
STK’ların kullanıcı dostu bir bilgi platformuna ihtiyacı vardır. Dernekler Dairesi Başkanlığı TÜSEV ile 
işbirliği içinde, Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nin de mali desteğiyle, 2008 yılında bir çevrimiçi platform 
kurmuştur. Ancak, sağlanan etki kısıtlı olmuştur ve platform projenin bir çıktısı olarak hazırlandığı 
ve sürdürülebilirliği güvence altına alınmadığı için, platforma günümüzde erişilememektedir. 47

50

Bağımsızlık – Yasa

STK’ların faaliyetlerine haksız dış müdahalelerde bulunulmasını önleyen yasal güvenceler 
ne ölçüde mevcuttur?

Vatandaşlarının dernek kurmasına izin verilmektedir ve bu hak Anayasa tarafından güvence altına 
alınmıştır. Örgütlenme hürriyeti ve dernek kurma hakkını tanımlayan 33. maddeye göre, 

“hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz ve dernek kurma hür-
riyeti ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak 
ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlandırılabilir. Dernek kurma 
hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.”48

Örgütlenme hürriyeti ve dernek kurma hakkını tanımlayan 33. maddede derneklerin hakim kararıy-
la nasıl tasfiye edildiğini ve faaliyetlerinin askıya alındığını da açıklamaktadır.

“Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut 
yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir makam, derneği faaliyetten 
men ile yetkilendirilebilir. Bu makamın kararı, yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunu-
lur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten 
kalkar. Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin ge-
rektirdiği ölçüde devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir”. 49

Bu maddede yer alan hükümler vakıflar için de geçerlidir.50

İfade veya örgütlenme özgürlüğünün korunması hakkına ilişkin bir yasal çerçeve bulunmamaktadır. 
Mevzuattaki bu boşluk polis, hükümet ve yargı gibi üçüncü tarafların müdahalelerine açık bir ortam 
oluşturmaktadır. Ayrıca, bazı meslek gruplarının dernek kurmaları konusunda bir takım kısıtlama-
lar bulunmaktadır. Silahlı Kuvvetler çalışanları yalnızca spor kulüpleri kurabilirler ve başka amaçlar 
taşıyan dernekler kuramazlar; kolluk kuvvetleri de aynı kısıtlamalara tabidir.

Kamu görevlilerinin STK yönetim kurullarında üye olmalarına ilişkin şartları öngören bir kanun bu-
lunmamaktadır; ancak 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na göre her 



220
Uluslararası Şeffaflık Derneği

il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerinde kamu 
çalışanları bulunmaktadır. Vali, bu vakıfların başkanı, belediye başkanı, İl Maliye Müdürü, İl Milli 
Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Müftüsü, 
Köy Muhtarı, Mahalle Muhtarı ve STK’ların temsilcileri Kurul’un üyeleridir.51

Bunlara rağmen, “toplum ahlakı” ve “Türk aile yapısı” gibi yoruma açık kavramlar LGBT bireyler ve 
bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu, Anayasa’nın temel ilkelerine, hukuka ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere 
aykırı olan derneklerin kurulmasını yasaklayan Türk Medeni Kanunu’ndan alıntı yapmaktadır52 ve 
dolayısıyla bu kavramlar savcıların yorumuna kalmakta ve sonuçlar genellikle LGBT kurumlar aley-
hinde engeller yaratmaktadır.

Türkiye dernek kurma hakkı ve örgütlenme özgürlüğü gibi ilkeleri garanti altına alan Ekonomik, Sos-
yal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme, Paris Şartı (tam adıyla Avrupa’nın Geleceği İçin 
Paris Şartı), Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası metinlerin imzacısıdır. 
Bununla birlikte Anayasa bu hakların kullanımına ilişkin kimi sınırlamalar tanımlamaktadır. 6. Fık-
rada geçen “birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin 
gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir” hükmü 
bu sınırlamalara bir örnektir.

Bu yaklaşımın doğal bir uzantısı olarak eski Dernekler Yasasının 4’üncü maddesi, kimi kamu görev-
lilerinin dernek kurma hakkını tümüyle kaldırmış; 16’ıncı maddesi ise; Sayıştay Denetçileri, Adalet, 
Milli Eğitim Bakanlıkları personeli gibi bazı kamu görevlilerinin derneklere üye olmasını ‘izin’ koşu-
luna bağlamıştır. 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu bu konuda çok daha ileri bir hukuksal metin 
olmasına karşın 3’ncü maddesinin “ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen 
kısıtlamalar saklıdır” içerikli ikinci fıkrasıyla da –anayasal hükme uygun olarak- bazı kamu görevlile-
rinin dernek kurma ve derneklere üye olma özgürlüğü sınırlandırılmaktadır.

25

Bağımsızlık – Uygulama

Sivil toplum, haksız dış müdahaleler olmadan ne ölçüde varlığını sürdürebilmekte ve faali-
yet gösterebilmektedir?

Türkiye’deki STK’ların durumunu inceleyen çalışmalar, yasaların uygulanması konusunda keyfilik, 
eşit olmayan muamele ve otoritelerin STK’lar üzerinde, özellikle de insan hakları alanında çalışan 
STK’lar üzerinde, baskı uygulaması gibi çeşitli sorunlar bildirmektedir.53

Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu’nda şu ifadeye yer verilmektedir: 

“Hak temelli derneklere yönelik denetimlerin sıklığı, süresi ve kapsamı konusunda ayrımcı uygula-
malar olduğu bildirilmiştir. Bir uluslararası STK, kayıt için altı yıl beklemiştir; bir diğerinin davası ise 
hala devam etmektedir. Suriye veya Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yardım sağlamak isteyen bazı 
uluslararası STK’ların çalışmaları kendilerine açıklanmayan gerekçelerle engellenmiştir.”54

Bunların yanı sıra, sivil toplum faaliyetlerinin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu temel alınarak 
yorumlanması ifade ve örgütlenme özgürlüğünün engellenmesine neden olmaktadır. TÜSEV ta-
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rafından hazırlanan 2012 Sivil Toplum İzleme Raporu’nda şu ifade yer almaktadır: “İnsan hakları 
savunucusu STK’lara üye kişilerin 2011 ve 2012’de de süren Terörle Mücadele Kanunu kaynaklı 
tutuklamalarına bakıldığında, Ege ve Marmara bölgelerindeki şehirlerde de görülmekle birlikte yo-
ğun olarak Doğu ve Güneydoğu şehirlerinde yaşandığı görülmektedir.” Avrupa Komisyonu Türkiye 
İlerleme Raporu da insan hakları savunucularının maruz kaldığı yasal işlemlere dikkat çekmektedir. 
2013 yılında Van’da faaliyet gösteren 10 STK terörist örgütlere yardım etmek ve terörist propagan-
dası yapmakla suçlanmıştır. Bu STK’ların kapatılması istemiyle açılan dava delil yetersizliği nedeniy-
le reddedilmiştir.55

TÜSEV tarafından hazırlanan raporda aynı zamanda “AB tarafından sağlanan fonların ya da AB üye-
si devletler tarafından sağlanan proje esaslı fonların da Terörle Mücadele Kanunu ile tanımlanan 
suçlar kapsamında değerlendirilmesi eğiliminin var olduğu” ifade edilmektedir.56 Terörle mücade-
le mevzuatının kovuşturmalarda kullanılması ağırlaştırılmış hapis cezalarına ve yargılama öncesi 
gözaltılara neden olmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda da belirtildiği üzere, 1.570 
gün yargılama öncesi gözaltı süresinden sonra, yasa dışı örgüte üye olmakla suçlanan insan hakları 
savunucusu Muharrem Erbey ‘delil yetersizliğinden’ salıverilmiştir.57

“Genel ahlak”, “Türk aile yapısı”, “ulusal güvenlik” ve “kamu düzeni” gibi kavramlar da geniş çapta 
kullanılmaktadır ve ifade ve örgütlenme özgürlüğünü engellemektedir. LGBT hakları örgütleri “ge-
nel ahlak” kavramından dolayı İnternet sitelerinin kapatılması için davalara maruz kalmaktadır.58 
Siyah Pembe Üçgen hakkında 2009’da valilik tarafından derneğin amaç ve hedeflerinin “Türk ahlak 
değerlerine ve aile yapısına” aykırı olduğu gerekçesi ile sunulan bir şikayet sonucu dava açılmıştır. 
Siyah Pembe Üçgen aleyhinde açılan dava son yıllarda açılan tek kapatma davası değildir. 2005 
yılında KAOS-GL ve 2006 yılında Pembe Hayat ve 2013 yılında Ekogenç kapatma davaları ile karşı-
laşmıştır. Bu davaları kazanmış olsalar da, bu süreçler boyunca faaliyetlerini sürdürme konusunda 
çeşitli zorluklar yaşamışlardır. Ekogenç davasında, yalnızca cinsel yönelim değil aynı zamanda örgüt 
yapısındaki yatay hiyerarşi de kapatma nedenleri arasında gösterilmiştir.

Eşit olmayan muamelenin dışında, Türkiye’deki STK’ların bağımsızlığı konusunda önemli endişele-
re neden olan başka konular da mevcuttur. Aralık 2013 tarihindeki yolsuzluk soruşturmalarından 
sadece birkaç hafta sonra, hükümete verdikleri güçlü destekle tanınan sivil toplum gruplarından 
oluşan Sivil Dayanışma Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdikleri desteği göstermek ama-
cıyla bir kampanya başlatmıştır. Ülke genelinde üzerlerinde Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Sağlam İrade” 
sloganı bulunan binlerce dev kampanya posteri asılmıştır.59 Cumhurbaşkanı seçim sürecinde de 
platform ondan fazla ulusal gazeteye tam sayfa reklam vermiştir.

Aynı dönemde TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) çıkan yolsuzluk iddiaları sonucun-
da ulusal çapta bir odak noktası haline gelmiştir. Vakfın yürütme kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜR-
GEV adına hukuka aykırı bağışlar toplamakla suçlanmıştır. Belirli belediyeler tarafından bir takım 
arsa parsellerinin TÜRGEV’e bağışlandığı iddia edilmiştir60 ve 606 milyon TL (yaklaşık 202 milyon 
Euro) değerindeki bir arsa parselinin vakfa yalnızca 3 milyon TL’ye (1 milyon Euro) tahsis edildiği 
öne sürülmüştür.61

Bu tür vakalar Türkiye’de Hükümet Tarafından Yürütülen Sivil Toplum Örgütleri veya Hükümet Ta-
rafından Organize Edilen Sivil Toplum Örgütleri’nin (GONGO’lar)62 varlığına ve bu alandaki mani-
pülasyon ve çıkar çatışmalarına ilişkin endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, 
2014’te Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’nin izlenmesi ve uygulanması için Türkiye’nin seçtiği STK’larda da kendini gös-
termiştir. AKP hükümeti ile yakın ilişkileri ile tanınan üç STK, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 
Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD-D) ve Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER) 
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GREVIO’ya (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi İzleme Grubu) seçilmiştir. Kadına 

yönelik şiddete ilişkin uluslararası bir sözleşmenin ağırlıklı olarak kamu çalışanlarından oluşan ve 

GONGO’lar tarafından domine edilen kısıtlı bir “sivil toplum” katılımı sağlanan bir komite tarafın-

dan izlenmesinin kabul edilemez olduğu ileri sürülmüştür.63GONGO’lara ilişkin bir eleştiri son CIVI-

CUS raporunda da dile getirilmiştir.64

YÖNETİŞİM

50

Şeffaflık – Uygulama

STK’larda ne ölçüde şeffaflık vardır?

STK’ların çoğu ilgili kitlelere ulaşmak, görüşlerini, basın açıklamalarını ve faaliyetlerine ilişkin bilgi-

leri paylaşmak için İnternet siteleri, e-posta grupları, Facebook ve Twitter hesapları gibi İnternet 

araçlarını kullanmaktadır. 

Yıllık raporlarını sunarken, dernekler, Dernekler Dairesi Başkanlığı’na sundukları mali tablolar da da-

hil olmak üzere tüm bilgilerin kamuya açık olup olmayacağı konusundaki kararlarını beyan ederler. 

Derneklere, Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın DERBİS sistemine yıllık raporlarını sunarken, sunduk-

ları bilgilerin halka açık olmasını kabul edip etmedikleri sorulur. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 

bilgi talebi sonucunda Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan verilere göre, 2013 yılında 

raporlarını sunan derneklerin %90’ından fazlası65 bilgilerinin halka açık olmasını kabul etmiştir. An-

cak, kamuoyuyla paylaşmayı tercih ettikleri kısımlar incelendiğinde, dernek temsilcilerinin halka 

açık olmasını en az tercih ettikleri kısmın mali durum kısmı olduğunun da ifade edilmesi gerekir. 

TACSO için gerçekleştirilen bir anket STK’lar için şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim önlem-

lerini benimsemeleri konusundaki zorlukları ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlara göre, mali 

kaynakların, insan kaynaklarının ve zamanın yetersizliği en önemli engelleri oluştururken, bunları 

yol haritasının, sistemin ve bu konulara ilişkin teknik bilginin olmayışı takip etmektedir.66

50

Hesap Verebilirlik – Uygulama

STK’lar hizmet sundukları kitlelere ne ölçüde hesap vermektedir?

STK’ların kurulları örgütün üyelerinden meydana gelmektedir. Temel yönetim organları yönetim 

kurulu ve denetim kuruludur. Türk Medeni Kanunu bu organların gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve 

denetim raporlarını yıllık üyelik toplantılarında sunmalarını gerektirmektedir. Az sayıda STK iç ve/

veya dış denetim raporlarını da yayınlamaktadır. TACSO tarafından hazırlanan rapora göre, ankete 

katılan STK’ların %47’si dış denetim yaptırmadıklarını belirtmiştir.67

Ancak iç denetim mekanizmaları da kuvvetli değildir. Ayça Bican’ın da belirttiği üzere, STK’lardaki iç 

düzenleme önlemlerinin büyük ölçüde mali kaynaklara dayanmaktadır ve bu durum mali kaynak-
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lara erişimi zor olan STK’lar için engel teşkil etmektedir.68 TACSO’nun STK’lar için Öz-Düzenleme 
Sistemleri konulu araştırmasının da ortaya koyduğu üzere, zayıf bir “destekleyici” mali ortamda yer 
alan STK’lar için kritik bir soruna neden olduğu dikkate alınmalıdır.69

CIVICUS CSI 2009 raporu STK’ların Yönetim Kurulu’nun ve/veya örgütün Başkanlarının karar alma 
sürecinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır.70 Bu eğilim demokratik yönetişim ve 
kurulların hesap verebilirliği konularında eksikliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Raporda 
da ifade edildiği üzere, karar alma süreçlerinin işlevselliği ve etkinliği pek çok paydaş tarafından 
kuşkulu görülmektedir. Katılımcılar bazı STK’larda görevlendirilen kurullara tanınan baskın rollerin, 
adam kayırma ve hiyerarşi ile birlikte iç demokrasinin önünde engeller oluşturduğunu vurgulamış-
lardır.

STK’lardaki yönetim kurullarına ilişkin bir diğer sorun azınlık vakıflarını ilgilendiren özel bir durum-
dur. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ilgili Yönetmeliği askıya almasından dolayı, azınlık vakıflarının 
2013 yılından beri yeni yönetim kurulu seçmelerine izin verilmemektedir.71

50

Dürüstlük Mekanizmaları – Uygulama

Uygulamada STK’ların dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır?

2009 yılı verilerine göre CIVICUS Sivil Toplum Endeksi, STK’ların üçte ikisinden fazlasının (%68,7) 
kamuya açık etik davranış ilkelerinin olmadığını ortaya koymaktadır; ancak örgütlerin bu konuya 
karşı gösterdiği ilgide bir artış olduğu da belirtilmelidir. 

Sektörün genelini kapsayan etik davranış ilkeleri olmamasına rağmen, bazı STK’lar öz-düzenleme 
için çaba göstermektedir. TACSO raporu için gerçekleştirilen ankete göre, ankete katılan STK’ların 
%56’sı yürütme kurulunun, çalışanların ve gönüllülerin eylemlerini düzenleme amacı taşıyan etik 
davranış ilkelerine sahiptir.72

Gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi araştırmaya dayanarak, eğitimden73 insani yardıma74 kadar değişen 
çeşitli farklı alanlarda çalışan pek çok STK’nın kuruluş tüzüklerinde ve beyan edilen vizyonlarında 
etik kavramların, ilkelerin ve davranış ilkelerinin bulunduğu sonucuna varabiliriz. Kal-Der (Kalite 
Derneği) bir çeşit iç ihbar mekanizmasına sahiptir ve bu sektörün benimseyebileceği bir iyi uygula-
ma örneği sunmaktadır.75

ROL

50

İdareden Hesap Sorma

Sivil toplum, hükümetin eylemlerinden sorumlu tutma ne ölçüde aktif ve başarılıdır?

STK’lar Türkiye’deki hükümeti sorumlu tutma konusunda kısıtlı bir etkiye ve başarıya sahiptir. AB’ye 
katılım süreci reform uygulamalarının izlenmesi ve hükümeti sorumlu tutma amacıyla bir takım or-
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tak kurumların ve yapıların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 2002 yılında, AB reformlarının daha 

ileri düzeye taşınması ve halk düzeyinde AB konusunda farkındalık yaratma amacıyla 175 STK bir 

araya gelerek Avrupa Hareketi 2002 adı altında bir sivil platform oluşturmuştur.

Ancak, Türkiye’deki STK-kamu kesimi ilişkileri bireysel bağlamlara ve koşullara dayalıdır. Avrupa 

Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu STK’lar ve kamu otoriteleri arasında genel anlamda sür-

dürülebilir ve yapılandırılmış bir diyalog olmadığını teyit etmektedir. Raporda şu ifadeye yer veril-

mektedir: “Demokrasiye ilişkin temel konular da dahil olmak üzere pek çok konuda hakim çoğun-

luk tarafından teklif edilen mevzuat, Meclis’te uygun biçimde tartışılmadan ya da paydaşlara sivil 

toplum örgütlerine yeterince danışılmadan kabul edilmiştir. Genel karar alma süreci, hem ulusal 

hem de yerel anlamda, sivil toplum ile daha yapılandırılmış ve sistematik bir istişareyi içermelidir. 

Mevcut yasal çevrenin yenilenmesi ve genel anlamda sivil toplum kuruluşlarının gelişimine olanak 

sağlayan bir hale getirilmesi zorunludur.” 76

Yeni anayasa hazırlık süreci sırasında, STK-kamu kesimi ilişkilerinin genişletilmesi için imkanlar 

doğmuştur. 440 STK yeni Anayasa’ya ilişkin görüşlerini İnternet araçları kullanarak ifade etmiştir. 

Ancak, bu süreç de STK’ların sürece olan katkılarının takip edilmemesi ve halka geri bildirim yapıl-

mamış olması sonucu durma noktasına gelmiştir.

Hükümetinin kanun yapım sürecine yaklaşımı aynı zamanda STK’ların kanun değişiklikleri ve teklif-

leri konusundaki tartışmaları izlemelerine de engel olmaktadır. Çeşitli, hatta birbiriyle alakalı olma-

yan tasarıları ve konuları kapsayan torba yasaların hazırlanması ve teklif edilmesi yoluyla, kanun ya-

pıcılar teklif edilen düzenlemelere ilişkin kamu tartışmalarının daha başlangıç aşamasında ortadan 

kaldırılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla STK’lar mevzuattaki bu tür değişiklikleri takip etme, izleme 

ve bunlar hakkında yorum yapma konusunda zorluklarla karşılaşmaktadır.

Yolsuzlukla mücadele alanında çalışan çok az sayıda STK bulunmaktadır. Uluslararası Şeffaflık Der-

neği, TEPAV, TÜSİAD, SAYDER (Sayıştay Denetçileri Derneği), TESEV, DENETDE (Devlet denetim Ele-

manları Derneği) ve TÜMİKOM (Türkiye Milletvekillerini ve Seçilmişlerini İzleme Komiteleri Derne-

ği) bu alanda önde gelen kuruluşlardır. 

Bu kayıtlı STK’lar dışında, tamamı oyların izlenmesi konusunda çalışan Oy ve Ötesi, Sandık Başında-

yız, Türkiye’nin Oyları ve Ankara’nın Oyları gibi az sayıda yolsuzluk karşıtı girişimler de bulunmak-

tadır. Bu gruplar büyük şehirlerdeki gönüllüler tarafından kurulmuş ve 2014 yılındaki yerel seçim-

lerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 2015 yılındaki milletvekili genel seçimlerinde izlenmiş ve 

raporlanmış ihlaller hakkında gönüllüleri eğiterek binlerce kişinin katılımını sağlamıştır.

2012 yılında kurulan Denge ve Denetleme Ağı da 180’den fazla STK’dan oluşan bir diğer sivil plat-

formdur. Ağın kampanyaları ve savunuculuk programları, geniş bir tanımla, devlet kurumlarında 

kuvvetler ayrılığını ve vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve bağımsız medya tarafından gerçekleş-

tirilecek denetimleri kapsayan denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesini hedeflemektedir.77 

Ancak, kutuplaşma da kamu-STK diyalogunda kendini göstermektedir. Genelde, bulundukları 

pozisyona da bağlı olarak, STK’lar politika yapıcılar üzerinde etki sahibidir ve görüşleri genellikle 

hükümet tarafından dikkate alınmaktadır. Yakın zamanda yaşanan Gezi Parkı Protestoları ve yeni 

kısıtlayıcı İnternet düzenlemeleri (pek çok STK’dan gelen geniş çaplı eleştirilere rağmen) bu kutup-

laşma etkisinin somut örneklerindendir. Bu süreçlerde konuyla ilgili STK’ların danışmanlık çabaları 

değerlendirilmemiş, politika yapımı sırasında STK’lardan ve toplumdan gelen eleştiriler de göz ardı 

edilmiştir.
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25

Politika Reformu

Sivil toplum, yolsuzlukla mücadele konusundaki politika reformu girişimlerinde ne ölçüde 
aktif olarak rol almaktadır?

Türkiye’de STK’lar genel anlamda reform girişimlerinde bulunma konusunda sınırlı etkiye sahiptir. 
2010 yılı CIVICUS Sivil Toplum Endeksi sivil toplumun politika üzerindeki kısıtlı etkisini ve toplum 
algısını göstermektedir.78 İç paydaşların %73’ü Türkiye’deki sivil toplumun bu alanda kısıtlı bir etki-
sinin olduğunu veya hiç olmadığı kabul etmektedir. 

Yolsuzlukla mücadele reformları gibi siyasi açıdan daha hassas alanlar konusunda, politika reformu 
girişimlerinde bulunma açısından STK’ların rolü daha da kısıtlıdır. Türkiye’deki önde gelen STK’lar 
olan Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), İktisadi Kal-
kınma Vakfı (İKV), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Türk Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (TÜSİAD), çeşitli farkındalık yaratma kampanyaları düzenleyerek veya destek-
leyerek ve hükümetin yolsuzlukla mücadele politikalarına ilişkin inceleme raporları yayımlayarak 
yolsuzluğu siyasi gündemde tutmayı ve/veya gündeme getirmeyi amaçlamaktadır. Bu raporların 
ötesinde, bu kuruluşlar hükümet için politika tavsiyeleri hazırlamaktadır. Bunlara karşın, hazırlık 
aşamasında pek çok STK’ya danışılmış olmasına rağmen, Türk hükümeti 2010-2014 Ulusal Yolsuz-
lukla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının hazırlık ve görüşme süreçlerinde STK’ların görüşlerini 
rapora yansıtma konusunda isteksiz davranmıştır.79

Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu da 2010-2014 ulusal yolsuzlukla mücadele stra-
tejisi ve eylem planının uygulanmaya devam ettiğini, ancak sonuçta elde edilen etkiye ilişkin Mec-
lis’e veya sivil topluma herhangi bir bilgi verilmediğini ifade etmektedir.80 Bu tür bir bilgi saklama 
durumu UNCAC (BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi) inceleme süreci sırasında da yaşanmıştır. 
Hükümet, çok sayıda bilgi talebinde bulunulmasına rağmen, Uluslararası Şeffaflık Derneği’ne kendi 
öz-değerlendirme raporuna ilişkin bir bilgi sunmamıştır. Bu tür bir ortamda, STK’ların yolsuzlukla 
mücadele reformu görüşmelerine sağlayabilecekleri katkılar da kısıtlıdır. 

Yeni Anayasa çalışmaları sürecinde TUMIKOM parlamentonun şeffaflığı, hesap verebilirliği ve siya-
sal etik hakkında bir teklif sunmuştur. Fakat bu teklif değerlendirilmemiş, Anayasa çalışmaları ve 
siyasal etik alanında bir ilerleme kaydedilememiştir.

2014 yılında 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun ilk uygulaması sırasında, Uluslarara-
sı Şeffaflık Derneği ve Denge ve Denetleme Ağı siyasi finansman alanındaki şeffaflık konusundaki 
mevzuattaki eksiklikleri ortaya koyan halka yönelik kampanyalar yürütmüş, politika dokümanları 
ve raporları yayınlamıştır. Uluslararası Şeffaflık Derneği adayların malvarlıklarını beyan etmelerini 
talep eden bir dilekçeye İnternet üzerinden binlerce imza toplamıştır. Üç aday malvarlıklarını beyan 
etmiştir; ancak şeffaflık sağlanması konusundaki mevzuat değişiklikleri hala Meclis gündemindeki 
yerini almamıştır.

Politika reformlarında sivil toplumun varlığı konusunda yakın zamanda meydana gelen gelişme-
lerden biri de yararlanma hakları, açık yönetişim, cezasızlık ve kamu alımları gibi tematik alanlar-
da politika tavsiyeleri hazırlamayı amaçlayan C20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu olmuştur. 
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Başkanlığını yaptığı bu grup düzenlediği toplantılarda oluşturduğu 
ortak tavsiyeleri 2015’teki G20 zirvesi sırasında hükümetlere sunmuştur.
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14
İŞ DÜNYASI

ÖZET
Türkiye’de yeni bir iş kurma süreci külfetli bir süreç değildir ve işletme giderleri OECD ortalama-
sından düşüktür. Ancak, işletme ihtilafları ve fikri mülkiyet hakları üzerinde anlaşmazlıklar olduğu 
takdirde yargılama süresi taraflar için ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Kamu görevlilerinin ticari işletmelerin faaliyetlerine müdahalelerini sınırlayan herhangi bir yasal 
hüküm bulunmamaktadır. Üstelik hükümet, hükümet yanlısı işadamları lehinde yetkisini kullanma 
eğilimindedir. Türkiye’de iş dünyasında dürüstlük ve bütünlük kavramları tanımlar çerçevesinde ol-
dukça sorunludur ve yasal çerçeve ile güvence altına alınmamıştır. Yolsuzlukla mücadele politikası 
ve faaliyetleri bakımından iş dünyası ile devlet ve sivil toplum arasındaki bağlantı sınırlıdır.

Yandaki tabloda, iş dünyasının kapasitesi, yönetişimi ve yolsuzlukla mücadeledeki rolü bakımından 
değerlendirmesinin özeti olan gösterge puanları verilmektedir. Bu bölümün geri kalan kısımları her 
gösterge için nitel değerlendirmeyi sunmaktadır.
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YAPI
Türkiye 2014 verilerine göre 798 ABD Doları GSYH ile dünyanın 18. büyük ekonomisidir.1 Devletin 
ekonomideki doğrudan faaliyeti kamu iktisadi teşebbüslerin özelleştirilmesi sonrası azalmış olsa 
da, düzenleyici kurumlar, mali denetim, kamu ihaleleri ve lisanslar gibi transfer mekanizmaları ile 
ticari işletmeler üzerinde hala büyük kontrol gücü vardır.

TÜİK verilerine göre 2014 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayı-
sının %99,8’ini, istihdamın %75,8’ini, maaş ve ücretlerin %54,5’ini, faktör maliyetiyle katma değerin 
%54,2’sini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %54,2’sini oluşturmuştur.2 Türkiye ekonomisinde 
en büyük 1000 sanayi kuruluşu, işletme GSYH’nin %11’ini, toplam istihdamın %4’ünü ve yıllık ihra-
catın %40’ını temsil etmektedir.3

2001 yılı mali krizi sonrası bir takım düzenleyici kurumlar kurulmuştur. Bu bağımsız kurumlar ban-
kacılık, enerji, bilgi teknolojileri ve finans sektörlerini kontrol etmeye yetkilidir.

Özel sektörü düzenleyen başlıca kanunlar Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-
nu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş 
Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur.

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

75

Kaynaklar – Yasa

Yasal çerçeve, ticari işletmelerin kurulmasına ve faaliyet göstermesine elverişli ortamı ne 
ölçüde sağlamaktadır?

2011 yılında kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu, uluslararası standartlara uygun bir biçimde, 
özel sermayenin teşvikini, halka açılmayı ve yönetimde şeffaflığı sağlayacak kurumsal bir yönetişim 
yaklaşımını amaçlamaktadır.4

Yeni kanunla Türkiye’nin denetleme ve düzenleme kurumları daha iş dostu olmuştur. Türkiye’de iş 
kurmak isteyenler uyruğuna bakılmadan ve oturma izni aranmadan iş kurma hakkına sahiptirler. Bu 
kapsamda girişimcinin firma kurmak ve bir firmayı tescil ettirmek için yedi bürokratik ve yasal işlemi 
yerine getirmesi gerekmektedir. 1) MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kanalıyla şirket sözleşmesi 
ve şirket kuruluş sözleşmesini sunmak, 2) şirket belgelerini tanzim etmek ve noterden tasdikletmek 
3) sermayenin belirli bir yüzdesini Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmak, 4) kuruluş sermayesi-
nin en az %25’ini bankaya yatırmak ve dekont almak, 5) tescil için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvu-
ruda bulunmak, (6) yasal defterleri noterden tasdikletmek ve (7) şirketin Ticari Sicil ilanı ile birlikte 
vergi dairesine kayıt yaptırmak.5

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun kabulünden ve Ticaret Kanunu ve diğer çeşitli kanunlarda 
yapılan revizyonlardan sonra, tescil ve kuruluş süreci çok büyük ölçüde sadeleşmiştir. Türkiye’nin 
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bu girişimleri Türkiye’yi doğrudan yabancı yatırımlar için OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-
gütü) ülkeleri arasında en liberal hukuk rejimine sahip ülkelerden biri yapmıştır.6 Uluslararası Fi-
nans Kurumu (IFC) ve Dünya Bankası’nın 2012 Doing Business Türkiye Raporu (İş Yapma Kolaylığı 
Raporu), şirket sözleşmesi ve diğer belgeler için noter tasdik ücretleri gibi bazı kısıtlayıcı koşulları 
ortadan kaldırmak, inşaat izni ve ruhsatı almak için gerekli zamanı ve idari giderleri (elektrik alma 
vs.) azaltmak ve kredi bilgilerine erişimi iyileştirmek suretiyle, Türkiye’nin iş kurmayı kolaylaştırdı-
ğını belirtmiştir.7 

İyileştirmelere rağmen, Türkiye’de iş yapmayı daha zor hale getiren en son değişikliklerden sonra 
Türkiye’nin puanı 2015’te düşmüştür. Türkiye, 2014 yılında asgari sermaye şartını yükseltmek ve 
2015 yılında noter ve şirket sicil ücretlerini artırmak suretiyle iş kurmayı daha zor hale getirmiştir.8 
Dünya Bankası’nın 2015 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda, 189 ülke arasında Türkiye 55. olmuştur. 
2015 İş Yapma Kolaylığı Raporu sıralamasına dayanak teşkil eden 10 başlık şunlardır: iş kurma, 
inşaat ruhsat işlemleri, elektrik bağlantısına erişim, mülk tescili, kredi alma, azınlık yatırımcıların 
korunması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulatılması ve iflas işlemleri. Türkiye 
“iş kurma” derecelendirme listesinde 79. sıradadır.9

Türkiye’de bir iş kurmak için gereken işlemler diğer OECD ülkelerine yakın sayıda olsa da maliyetleri 
diğer OECD ülkelerinden neredeyse %140 daha yüksektir. Türkiye’de şirketlere yüklenen işletme 
vergisi OECD ortalamasından düşüktür ve raporda 56. sırayı almaktadır. Şirketler yıllık karlarının 
%40,1’ine tekabül eden 11 değişik vergi ödemektedir; kurumlar vergisi %18,13 ile en yüksek payı 
almaktadır ve %16,90’lık bir oran ile sosyal sigorta primleri takip etmektedir.10 Türkiye, 2012 yılında 
şirketlerin sosyal sigorta prim oranlarını %5 oranında düşürmüş olsa da 2015 yılında Türkiye işveren 
sosyal sigorta prim oranlarını yükselterek vergi ödemelerini daha maliyetli hale getirmiştir.

Serbest piyasa rekabeti 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir. 
1997 yılında kurulmuş olan Türkiye Rekabet Kurumu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçe-
vesinde uygulamaları düzenleyici kurumdur. Aralık 1994 tarihinde yayımlanan Rekabetin Korun-
ması Hakkında Kanun nispeten yeni bir kanun olmasına rağmen, Temmuz 2005’te ve Ocak 2008’de 
yapılan değişikliklerden sonra tekrar değişikliklere uğraması muhtemeldir. Ocak 2008’de yapılan 
değişiklikler idari para cezalarının hesaplanmasını değiştirmiştir. Değişiklik tasarısı şirketlerin birleş-
me kurallarını, yerinde denetimleri, para cezalarını ve soruşturmalarını içermektedir.

Bununla birlikte Dünya Bankası 2015 İş Yapma Kolaylığı Raporu, iflas çerçevesinin güçlü olmadığını 
göstermiştir. Türkiye’nin iflas çerçevesi açısından toplam puanı 16 üzerinden 8,0’dir ve bu puanla 
Türkiye küresel olarak iflas işlemleri tamamlama kolaylığı açısından 189 ülke arasında 109. sırada-
dır. Bir anlaşmazlık durumunda, bir ticari sözleşmeyi uygulatmak için gerekli işlem sayısı 35’tir ve 
ortalama 420 gün almaktadır.11

Avrupa Birliği 2014 İlerleme Raporu, ticari mahkeme hakimlerinin yeterince uzmanlaşmış olmama-
larını ticari sözleşmelerin uygulatılmasındaki fazlasıyla uzun sürecin nedenlerinden biri olduğunu 
vurgulamıştır.12

Mülkiyet hakları Anayasa’nın 35. maddesiyle korunmaktadır. Türkiye’nin hukuk sistemi arsa, bina-
lar ve ipotek dahil mal edinme ve elden çıkarmayı korumakta ve kolaylaştırmaktadır. Türkiye’nin 
hukuk sistemi mülk ve sözleşmede bulunan hakların uygulanması için araçlar sağlamaktadır ve ti-
caret ve iflas kanunlarına sahiptir. Haklar, kamu yararına olduğu sürece ve sadece kanunlar tarafın-
dan sınırlandırılabilir.13 2014 AB İlerleme Raporunda belirtildiği gibi “mülkiyet hakları alanında orta 
derecede iyi işleyen yasal sistem birkaç yıldır yürürlüktedir.”14
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Fikri ve sınai haklar, oldukça kapsamlı olan ve bu kanuna tabi olan işleri ayrıntılı olarak tanımlayan 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır. 15 AB İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi ta-
rafından hazırlanan Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) Uygulama Kılavuzu’na göre Türkiye’de 
fikri mülkiyet hakları kanunları çoğunlukla AB yasalarıyla uyumludur ve fikri hak ihlallerine karşı 
mücadelede yasal temeller sağlamaktadır.16 Ayrıca, telif hakları konusunda uzmanlaşan bir genel 
müdürlük 1989 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapmaktadır.

50

Kaynaklar – Uygulama

Uygulamada ticari işletmeler ne ölçüde etkin biçimde kurulabilmekte ve faaliyet göstere-
bilmektedir?

2014-2015 Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Raporu’nda Türkiye 144 ülke arasında 
45. sıradadır. Rapora göre, Türkiye’de zaten zayıf alanlardan biri olan kurumsal önlemlerde gerile-
me olmuştur. Bu gerileme, önceki yıla göre siyasetçilere olan kamu güveninin azalması (37.likten 
62.liğe), yargının daha az bağımsız oluşu algısı (85.likten 101.liğe) ve polis kuvvetlerinin daha az gü-
venilir olması (80.likten 103.lüğe) konularının yansımasıdır. İş dünyası da hükümet düzenlemelerin 
ağır yükü (71.) ve fiziki güvenliğin bazı alanlarındaki (99.) kaygılarını dile getirmiştir.17

Küresel Rekabet Raporu’na göre, iş insanları “verimsiz devlet bürokrasisi” ve “siyasi istikrarsızlığın” 
en sorunlu unsurlar olduğunu düşünmektedir. Kuruluş aşamasında şirketler ortalama 6,5 gün alan 
7 işlemi tamamlamak zorundadır; OECD’de ise ortalama işlem sayısı 4,8 ve süresi 9,2 gündür.18 
Nitekim kuruluş sürecini zorlaştıran asıl unsur bir işlem için harcanan ortalama zaman değil ancak 
işlem miktarıdır. İş kurma maliyeti kişi başına düşen gelirin %16’sıdır ve bu oran OECD’nin %3,4 
ortalamasıyla karşılaştırıldığında çok yüksektir. Yeni bir işin asgari ödenmiş sermayesi kişi başına 
düşen gelirin %12,1’idir.19 İş kurma maliyeti önceki yıla göre kişi başına düşen gelirin %10,5’inden 
%12,7’sine yükselmiştir. İnşaat ruhsatı almak hala çok zahmetli ve zaman alıcıdır.20

Mevcut hükümet iş ortamını iyileştirmek için yasal ve yapısal değişikliklere gitmiş olmasına rağmen, 
vergi oranları, aşırı bürokrasi, makroekonomik istikrarsızlık, kurumsal yönetişimdeki zayıflık, hükü-
met seviyesinde öngörülemeyen kararlar, vergi oranları ve yasal ve düzenleyici çevrede sürekli de-
ğişiklikler, Türkiye’ye yabancı yatırımcıların ilgisini azaltmaktadır.21 Ülkedeki iş ortamını engelleyen 
diğer bir problem büyük bir kayıt dışı ekonominin varlığıdır. Ekonominin %60’ından fazlasının kayıt 
dışı olduğu tahmin edilmektedir.22

Yolsuzluk başlı başına bir problem teşkil etmekte ve Türkiye’de iş yapma kolaylığının önünde 
bir engel oluşturmaktadır. AB ve OECD’nin 2011 SIGMA (Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için 
Destek) raporlarında belirtildiği üzere, şeffaflığın olmaması ve kamu idarelerindeki ağır bürokrasi 
Türkiye’de yolsuzluk riski doğurmaktadır.23 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası 
Grubu tarafından yapılan 2008 İş Ortamı ve İşletme Performansı Araştırması (BEEPS) Türkiye’de 
yolsuzluğun makroekonomik istikrarsızlık, verimsiz bürokrasi, düzenleyici politikalar ve vergi 
oranlarındaki belirsizlikler ile birlikte iş yapmanın önündeki en büyük engeller olduğunu göster-
miştir.24

Uluslararası Fikri Mülkiyet Birliği’nin Özel Raporu fikri mülkiyetlerin etkin koruması önündeki en-
gellerin altını çizmiştir. Yargı sürecinin caydırıcılığını engelleyen temel nedenler; gittikçe biriken 
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davalar, ceza seviyelerinin düşük olması ve sık sık ertelenmesi, yeniden suç işleme eğilimi ve hakim 
ve savcıların çevrimiçi korsanlığa karşı mücadelede isteksiz olmalarıdır.25

Türkiye, 2014 yılında mahkeme kullanıcıları için elektronik dosyalama sistemini uygulamaya koya-
rak sözleşmelerin uygulatılmasını basitleştirmiştir. İş Yapma Kolaylığı Raporu’na göre iflas işlem-
lerinin tamamlanması 3,3 yıl almakta ve sürecin ortalama maliyeti borçlunun varlığının %14,5’ini 
oluşturmaktadır.26 Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu, işyeri kapatma veya tasfiye 
sayılarında 2012 yılı ile karşılaştırıldığında %20,6 düşüş olduğunu ifade etmiştir. Sonuç olarak pa-
zardan çıkış maliyetli ve uzundur ve tasfiye işlemleri hala ağır ve etkisizdir.27

Teknolojik ve ekonomik faktörlerin yanı sıra, fikri mülkiyet hakları için etkin koruma olmayışı, pa-
tent başvurularının sayısında daraltıcı bir etki yaratmaktadır, dünyadaki toplam başvuru sayısı 2,3 
milyonu aşkın iken Türkiye’de 12.000’dir.28

25

Bağımsızlık – Yasa

İş dünyasının faaliyetlerine haksız dış müdahalelerde bulunulmasını önleyen yasal güven-
celer ne ölçüde mevcuttur?

Şirketlerin sicil ve lisans işlemlerini yapan kamu organları; noter, Halk Bankası (Ankara kurumsal 
şubesi), Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Vergi Dairesi’dir. Türkiye’de kanunlar kamu görevlilerinin kendi-
lerine, ailelerine, yakın akrabalarına, kendisiyle iş veya siyasi ilişki halindeki dostlara ve kişilere veya 
kuruluşlara menfaat sağlamalarını önlemektedir.

Örneğin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK), rüşvet ve çıkar çatışmalarını önlemek maksa-
dıyla birçok davranış ilkelerini ve suçlar için disiplin cezalarını içermektedir. Türkiye’deki personel 
performans raporları, disiplin ve suç soruşturmaları bakımından DMK’nın birçok diğer hükümleri de 
ciddiyetle dikkate (mevzuat ve uygulama bakımından) alınmaktadır. 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kamu sektöründe şeffaflığı artırmak yoluyla rüşvet ve 
çıkar çatışması dahil her çeşit etik olmayan davranışları önlemeyi amaçlamaktadır.29

Türkiye’de yasal çerçeve özel sektör işletmelerine haksız dış müdahalelere karşı etkin koruyucu 
önlemleri sağlamamaktadır. Şirketler ve kamu yetkilileri veya devlet kurumları arasındaki herhangi 
bir anlaşmazlıkta, şirketler ilk olarak kurumların şikayet mekanizmalarını kullanmak zorundadır. 
Her türlü anlaşmazlık için, ticaret mahkemelerin alanına giren borç davaları dışında, idare mahke-
melerine başvurmalarına ancak bundan sonra izin verilmektedir.

Rekabet Kurumu, 1994 yılından beri serbest rekabeti temin ederek piyasayı düzenlemek ve kü-
meleşme yapılarak pazar paylaşımında yoğunlaşmayı önlemekle yetkilidir. Bu Kurum ticari şirket-
lerin bağımsızlığı hakkında açık maddeleri içermeyen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’u uygulamaktan sorumludur.30 Rekabet Kurumu’nun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı 
olmasına rağmen, kanun Kurum’un idari ve mali özerkliğini güvence altına almaktadır. 

Mevcut yasal çerçeve dış etkilerden korumamakta ve açık piyasa oluşumuna engeller yaratmakta-
dır. 2015 yılı Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde, ekonomik özgürlük puanı geçen yıldan bu yana 10 
alanının 5’inde düşerek 1,7 puan gerilemiştir ve 63,2 olarak belirlenmiştir. İş özgürlüğü, iş yapma 
özgürlüğü, devlet harcamalarının kontrolü, fikri mülkiyet haklarındaki düşüşler, yolsuzlukta arın-
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mışlık ve yatırım özgürlüğü alanlarındaki ilerlemelerden daha fazla olmuştur. Türkiye’de iş yapma 
özgürlüğü 187 ülke arasında 106. sıradayken, parasal özgürlük bakımından 133. sıradadır.31

İş yapma özgürlüğü, emek özgürlüğü ve parasal özgürlük düzenleyici kurumların verimliliği katego-
risi altında toplanmaktadır ve bu kurumların verimsizliği dikkat çekmektedir. Özellikle, Merkez Ban-
kası bağımsızlığı, mali özgürlük endeksi ile ölçülmektedir. 1995 ve 2000 yılları arasında Türkiye’nin 
puanı 70 iken 2001 yılında 50’ye düşmüş ve 2011 yılına kadar aynı kalmıştır. 2012 yılından beri, 
Türkiye’nin mali özgürlük endeksi puanı 60’tır ve Türkiye bu puanla 2015 yılında 187 ülke arasında 
39. sırada bulunmaktadır.32

Merkezileşme sürecinin bir yansıması olarak yürütmenin iş dünyasını doğrudan etkilemesi ön plana 
çıkmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümeti Merkez Bankası’nın para politikasını defalarca eleş-
tirmiş ve Merkez Bankası’nın yıl içinde faiz oranlarını düşürmesi için baskı uygulamıştır.33 Bu durum 
bankanın ve iş dünyasının bağımsızlığının kanunlar tarafından korunamadığı konusunda endişeler 
oluşturmuştur.34

25

Bağımsızlık – Uygulama

Uygulamada iş dünyası faaliyetlerini yürütürken haksız dış müdahalelerden ne ölçüde 
uzaktır?

Türkiye’de iş dünyası uygulamalarına dış müdahaleler sorun olarak görülmektedir. Bertelsmann 
Vakfı’na göre kamu görevlilerinin iş dünyası hakkındaki çıkarları bazen görevleri ile çatışmakta-
dır.35 Benzer şekilde Dünya Bankası 2008 İşletme Araştırması’nda, ankete katılan şirketlerin %42’si 
yolsuzluğu iş yapma önündeki başlıca kısıtlama olarak tanımlamış ve işlerin yapılabilmesi için hala 
yüksek miktarda rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını bildirmişlerdir.

2013-2014 Küresel Rekabet Raporu şirketlerin %23’ünün kamu ihalesi alabilmek için hediye ver-
melerinin beklendiğini belirtmiştir. Yalnız orta ölçekli firmalar dikkate alındığında bu oran %48’e 
yükselmektedir. Bu kapsamda, yolsuzluk iş yapma maliyetini artırmakta ve elverişsiz bir iş yapma 
ortamı yaratmaktadır.36

Hukukçu Özlem Zıngıl Türkiye’de iş dünyasının devlet aleyhine dava açmaktan kaçınma geleneğinin 
altını çizmiştir.37 İş adamları devlet görevlileri ile mahkemede karşılaşmaktan mümkün olduğunca 
kaçınmaktadır. Her şeye rağmen Freedom House 2011 raporu, iş yapmanın son yıllarda kolaylaş-
tırıldığı, kamu görevlilerince rüşvet talep edilen yerlerde şirketlerin tescil işlemleri basitleştirilerek 
rüşvetin azaltıldığını belirtmiştir.38

Diğer bir kaygı konusu hükümetin, iktidar partisine yandaş veya ilişkisi grupları kayıran ve böyle 
olmayan şirketleri “cezalandıran” kararlarıdır. Hükümet, son on yılda, siyasi olarak geniş imkan-
lar yaratan altyapı ve inşaat sektörüne yoğun biçimde müdahil olmakta, sermaye birikimini des-
teklemektedir. Çoğunlukla MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) tarafından temsil 
edilen bu işletme grupları hükümet ile kişisel veya kurumsal bağlantıları kanalıyla kaynaklara daha 
iyi erişim kazanmışlardır. İslami doğrultuda olan MÜSİAD, AKP hükümeti ile yakın ilişkileri bilinen 
bir işadamları derneğidir. Hükümet ile ortak dini kimliği paylaşan yeni Anadolu tabanlı iş dünyası 
pazara girmiş ve özellikle kamu alımları39 ve kamu şirketlerinin özelleştirilmesinde hükümetin seçici 
teşviklerinden faydalanmıştır.40 TUSKON (Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) örne-
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ği yürütmenin iş dünyası üzerindeki etkisine çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir; Gülen Cemaatine 
yakınlığıyla bilinen TUSKON’un, hükümetin Fethullah Gülen ile olan ilişkileriyle paralel bir biçimde 
hızlı yükselişi ve düşüşü yürütmenin iş dünyası üzerine bahsedilen etkisinin bir kanıtıdır. Bu kap-
samda, çeşitli yerli sermaye grupları hızlıca büyümüş ve dev şirketler gruplarına dönüşerek, yerleşik 
şirketlerle yarışmaya başlamıştır.41

Bu yakın ilişki, hükümetin İstanbul’da laik ve liberal büyük iş dünyasını temsil eden TÜSİAD (Türk 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) ile ilişkilerinin kötüleşmesine yol açmıştır.42 2007 sonrasında, hü-
kümet vergi cezaları ve diğer idari cezalar yolu ile TÜSİAD üyesi Türk şirketleri üzerinde baskı kurma 
eğilimine girmiştir. Bu baskı eski TÜSİAD başkanı Muharrem Yılmaz tarafından da 2014 tarihli ko-
nuşmasında dile getirilmiştir. Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği ile görüşen bağımsız bir uzman, 
mali denetimlerin çeşitli işletme gruplarına bir ceza aracı olarak defalarca uygulandığını ve piyasayı 
hükümetin kararlarına uyumlu olarak tasarlamak için kullanılmaya hala açık olduğunu belirtmiştir.43 
Örneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Doğan basın grubunun savunduğu 
politikalardan rahatsızlığını belirtmesi ve boykot çağrısı üzerine 2009 yılında yapılan vergi denetleme-
si sonucu Doğan Medya Grubu’na 4,82 milyar TL (2,3 milyon ABD Doları) para cezası verilmiştir. 4445

Diğer bir örnek, Türkiye’nin en büyük sermaye grubu olan Koç Holding’e yönelik artan baskıdır. 
Haziran 2013’te Gezi Parkı Protestoları esnasında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Gru-
bu’nu ve Divan Oteli’ni göstericiler ile suç ortaklığı yapmakla suçlamıştır. Bunun üstüne, “yüksek 
faiz lobisi” olarak adlandırdığı Koç Grubu dahil bazı sermaye gruplarının gösterileri kışkırttığını ve 
oluşan riskli iş ortamından yararlandığını iddia etmiştir. Koç Grubu’nun üç ana enerji şirketinin do-
kuz bölgesel ofisi, Temmuz 2013’te Maliye Bakanlığı denetim ekiplerinin baskınına uğramıştır. Bu 
soruşturma, rutin bir soruşturma olmamıştır; bu nedenle Gezi Parkı Protestoları ile ilgili misilleme 
olarak algılanmıştır. Çeşitli şirketleri üzerinde tekrarlanan soruşturmalar sonrası, Koç Grubu 600 
milyon TL’den (300 milyon ABD Doları) fazla para cezasına çarptırılmıştır.46

Yakın tarihli başka bir örnek de Bank Asya ile ilgili gelişmelerdir. Bank Asya, Gülen hareketi ile bağ-
lantısı bilinen İslami eğilimli bir kuruluştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2013 yolsuzluk soruş-
turmasını müteakip, Gülen hareketini hükümete karşı komplo kurmakla suçlamıştır.47 Bundan son-
ra bazı kamu kurumları ve Türk Hava Yolları dahil hükümetle bağlantılı iş dünyası paralarını Bank 
Asya’dan çekmişlerdir.48 Banka’nın Maliye Bakanlığı ile düzenli işlemler için yapılmış olan standart 
anlaşması iptal edilmiştir. Borsa’da Bank Asya’nın halka açık işlemleri üç kez askıya alınmıştır. So-
nunda, devlet organı olan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından 2015 Şubat ayında Bank As-
ya’ya el konulmuştur.49

YÖNETİŞİM

75

Şeffaflık – Yasa

İş dünyasının faaliyetlerinde şeffaflığı sağlayacak hükümler ne ölçüde mevcuttur?

Genel yasal çerçeve, şeffaflığı sağlayacak raporlama mekanizmalarını büyük çapta sağlamaktadır. 
Kurumsal muhasebe alanında, mali raporlama için yasal ve kurumsal çerçeve yürürlüktedir. Türki-
ye, kurumsal şeffaflık endeksinde aldığı 9 üzerinden 6,8 puanla bu alanda görece yüksek seviyede 
şeffaflığa sahiptir.50
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Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye’de 
muhasebe ve denetim alanında düzenleyici görev ile yetkilendirilmişlerdir. SPK sermaye piyasa-
larını düzenleyen ve denetleyen yegane ulusal yetkili makamdır ve özel standart koyucu yetkilere 
ve halka açık şirketlerin ve diğer sermaye piyasası kuruluşlarının kurumsal yönetişimi ile ilgili geniş 
denetim yetkilerine sahiptir. Zorunlu kuralların ihlaline dair, SPK ihlali belirlemek, mahkemeden 
ihtiyati tedbirler almasını istemek, ilgili kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması için dava açmak 
ile yetkilendirilmiştir. Yeni kanun SPK’nın uygulama yetkilerinin kapsamını genişletmiş ve düzenle-
melere uymayanlar için yaptırımlarını artırmıştır.51

Kasım 2011’de kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Uluslarara-
sı Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) tam uyumlu olarak muhasebe standartlarını oluştur-
maktan sorumludur. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre (Yeni TTK), işletmeler kanuni defterlerini ve 
münferit veya konsolide mali tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Rapor-
lama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak tutmak zorundadır.52

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler ve bankalar mali tablolarını ve açıklama notlarını 
üç ayda bir hazırlamak zorundadır. Bu raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İnternet site-
sine yüklenmekte ve kamuya duyurulmaktadır. Mali tablolar; bilanço, kar-zarar tablosu, kapsamlı 
gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve açıklayıcı notlardan oluşmaktadır.53

Türkiye, uluslararası standartları benimseyen bir mevzuat oluşturmuştur. 6455 sayılı Kanun’a (yeni 
TTK değişikliği) göre tüm anonim şirketler mali denetime tabidir. Yeni TTK’nın temel amacı ulusla-
rarası standartlara sahip kurumsal yönetişim yaklaşımını geliştirmek, özel sermayeyi ve halka arz 
faaliyetlerini teşvik etmek ve yönetim işlemlerinde şeffaflığı oluşturmaktır.54

Türkiye’de mali denetim hizmeti yeni ticaret kanunu ile güçlendirilmiştir; hissedarlar çıkar çatış-
ması iddialarıyla şirkete denetçi atanmasını talep edebilmektedir. Borsaya kayıtlı şirketler, onaylı 
bağımsız denetçiler ve denetim firmaları tarafından yılda iki kez denetlenmektedir; bu denetçilerin 
denetim hizmetleri sunmak için izne ve sertifikaya sahip olması gereklidir. Her mali denetim şirke-
ti yıllık şeffaflık ve kalite güvence raporlarını hazırlamak ve kamuya bildirmek zorundadır. Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK mevzuatı gereği olarak bu raporlar; 
şirketin bağımsızlık politikalarını, mülkiyet ve operasyonel yapısını, izleme ve kalite kontrol sistem-
lerini ve sürekli eğitim süreçlerini içermek zorundadır.55

Bankacılık ve menkul kıymetler sektörü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere iki özerk idari yapı tarafından düzenlenmektedir. SPK 
ve BDDK Türkiye’de muhasebe ve denetim ile ilgili alanların düzenleme görevlerine sahiptir. BDDK 
denetime tabi tutulan kuruluşlarla ilgili ayrıntılı bilgileri yayımlamaktadır; bu bilgiler günlük, hafta-
lık, aylık veya üç aylık olarak ve etkileşimli sistemler içinde BDDK İnternet sayfasında halka açıktır.56 
Ayrıca, Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu, kara para aklama ve 
kaçakçılık gibi mali suçla mücadele etmekten sorumludur.

25

Şeffaflık – Uygulama

Uygulamada, iş dünyasında ne ölçüde şeffaflık vardır?

İş sektöründe, şirketlerin mülkiyet ve kontrol yapıları ile yolsuzlukla mücadele ve kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri hakkında çok sınırlı bilgi olması nedeniyle şeffaflığın yeterli olmadığı kabul 
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edilmektedir. Türkiye’de tüm şirketler Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Türk Vergi Mev-
zuatı’na göre kayıtlarını tutmaktadır. Kurumsal vergi beyanlarını Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet 
sitesine yükleyerek beyan etmektedirler. Ancak Türkiye’de şirketler mali ve operasyonel verilerini 
yayınlamak zorunda değildir. Bilgiler sadece şirketin kendisinden veya yasal yetkili makamlardan 
temin edilebilir. Zorunlu mali denetim kapsamı geçen yıllarda genişletilmiştir. Böylece, onaylanmış 
bağımsız mali denetçiler ve denetim firmalarının sayısı artmıştır.57

Tek istisna borsaya kayıtlı şirketlerdir. Bu şirketler bilançolarını kamuya sunmak ve bilgileri ilan et-
mek zorundadır. Şirketin izni olmadan bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Böylelikle 
denetim şirketleri, şirket bilgilerini toplamak için izin almak zorundadır. Ancak çoğu şirket böyle bir 
yetkiyi vermemektedir.58 Bu şirketlerin sunduğu emsaller negatif olarak yorumlansa da Uluslararası 
Şeffaflık Derneği’nin 2015’te yürüttüğü bir araştırmada, örneklem içerisindeki şirketlerin yönetim-
sel şeffaflığının (85 puan) 39 puan olan dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu göstermekte-
dir.59 Araştırma kapsamında değerlendirilen 100 şirketten 36’sı en yüksek skor olan 100 almış, 41’i 
de 75-100 puan aralığında yer bulmuştur.

Şirketlerin mülkiyet bilgilerine ulaşım, borsaya kayıtlı olan şirketler dışında kolay değildir. Kanuna 
uyumluluk yükümlülüğünün sadece borsaya kayıtlı şirketler için olduğunu not etmek gereklidir. Bu 
sebeple büyük işletmeler dahi mülkiyet ve kurul üyelerinin ayrıntılı bilgilerini İnternet sayfalarında 
ya da başka mecralarda paylaşmayı tercih etmemektedir.60

Türkiye’de özel olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) alanında çalışan iki sivil toplum kuruluşu 
bulunmaktadır; bunlar Türkiye KSS Derneği ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’dir. 
Bu dernekler Türk toplumunda KSS ve Sürdürülebilirlik için farkındalığın yükseltilmesi ve Türkiye’de 
bu konseptlerin gelişimini sağlamak için de farklı aktörlerin katkılarını artırmayı amaçlamaktadır. 
Türkiye’de KSS konusunda ayrı bir mevzuatın eksikliğine rağmen KSS alanına dahil olan birkaç unsur 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gibi ilgili yasalarla düzenlenmiştir. Türk şirketleri için KSS’nin 
yeni ortaya çıkan bir konsept olduğunu not etmek gerekmektedir. Şirketlerin %47,1’i KSS’nin far-
kında olmadığını belirtirken, %52,9’u KSS’nin fakında olduklarını belirtmiştir.61

Bu iki derneğin yanında, sadece KSS ile ilgili çalışmayan ancak kendi çalışmalarında ilgili konulara 
atıfta bulunan bazı diğer sivil toplum kuruluşları vardır. En büyük iş dünyası derneği TÜSİAD, örne-
ğin, “kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olarak şeffaflık, hesap verebilirlik, hakkaniyet ve sorum-
luluğun” geliştirilmesine gayret etmektedir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) yardım ve 
rehberlik sağlayarak ve en iyi uygulamaları teşvik ederek şirketler içindeki iyi yönetişimi yaygınlaş-
tırma girişimlerinde bulunmaktadır.62

75

Hesap Verebilirlik – Yasa

İş sektörünün denetimini ve şirketlerin kurumsal yönetişimini düzenleyen kural ve kanunlar 
ne ölçüde mevcuttur?

Türkiye iş sektörünün denetimini ve kurumsal yönetişimini düzenleyen için güçlü bir düzenleyici 
çerçeveye sahiptir. Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’de kurumsal yönetişim çerçevesini, karşılaşılan 
zorluklara rağmen ortaya koymaktadır.
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Kurumsal Yönetişim 2011 yılında kabul edilen Türk Ticaret Kanunu’nun ana kavramlarından biri-
dir.63 Bu yeni kanun, kurumsal yönetişimin dört boyutu olarak tam şeffaflık, adillik, hesap verebi-
lirlik ve sorumluluğu vurgulamaktadır. Yeni kanun kapsamında, sermayesi hisselere bölünmüş tüm 
şirketler İnternet sitesi açmak zorundadır ve bilgileri bu İnternet sayfasında halkın bilgiye erişimini 
mümkün kılan “bilgi toplumu” bölümünde paylaşmak ile yükümlüdür. Şirketin İnternet sitesi; his-
sedarlar, azınlıklar, kreditörler, menfaat paydaşları, Genel Kurul toplantıları ile ilgili belge ve çağ-
rılar, yıl sonu ve ara mali durumlar, birleşme ve bölünme bilançolar, mali denetim ve değerleme 
raporları, tasfiye ve iptal davası ile ilgili duyurular dahil olmak üzere şirket ile ilgili tüm bilgileri 
kapsamak zorundadır.64

2012 yılında kabul edilen Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye’nin yasal çerçevesindeki diğer bir ge-
lişmedir.65 Bu kanunun ana amacı “sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve 
rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin 
korunmasıdır.”66

Bu kanunla Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetkisi, borsaya kayıtlı şirketler ve borsaya ka-
yıtlı olmayan ancak halka açık şirketlere genişletilmiştir.

Kurumsal yönetişim ile ilgili sorumlulukları ve yasal yetkileri olan başlıca kurumlar şunlardır: Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Borsa İstanbul, 
Rekabet Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları (bu ikisi birlikte 
TÜRMOB’u teşkil etmektedir).67 Ayrıca, yasal statüleri olmayan gönüllü meslek dernekleri vardır.68

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, bankalar için başlıca yetkili makam olan BDDK, bankala-
rın yönetişim ilkelerine uygunluğunu denetlemekte ve kontrol etmektedir.69

“Kurumsal değerler ve stratejik hedefler banka bünyesinde tesis edilmelidir. Banka içinde yetkiler 
ve sorumluluklar açıkça belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim gö-
revlerini etkin şekilde yerine getirecek ve kurumsal yönetişim için üstlenilen rolün farkında olacak 
nitelikler ile teçhiz edilmelidir. Banka, çalışmalardaki en iyi uygulamaların kendi mali denetçileri ile 
olduğu kadar bağımsız mali denetçiler tarafından da etkin olarak uygulanmasını sağlamalıdır. Ücret 
politikasının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengelerine uygunluğu sağlanmalıdır. 
Kurumsal yönetişim içinde şeffaflık temin edilmelidir.”70

BDDK’nın mali ve kurumsal özerk yapısı kanunla açıkça güvence altına alınmıştır. 

50

Hesap Verebilirlik – Uygulama

Uygulamada, şirketlerde etkin kurumsal yönetişim ne ölçüde mevcuttur?

Yukarıda belirtilen kurumsal yönetişim hükümleri şirketlerin hesap verebilir kılınmasını kısmen sağ-
lamaktadır.71

Kurul üyelerine çeşitli sorumluluklar veren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kabulünden sonra, mali 
denetimlerin sıklığı ve etkinliği önemli oranda artmıştır. 2012 yılının sonunda, SPK’ya üye 600 şirket 
(Borsa İstanbul’da işlem gören 404 şirket dahil) bulunmaktadır ve Borsa İstanbul dünyada en iyi 
performans gösteren ikinci borsa olmuştur.72
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Borsa İstanbul’daki (Bİ) şirketler ayrıntılı mali raporlarını üç ayda bir yayınlamaktadırlar. Resmi 
gereklere ek olarak, yatırımcılar mali yapıları ve performans göstergeleri dahil periyodik raporla-
rı düzenli olarak görmeyi beklemektedir.73 Ancak sermaye piyasasındaki yakın zamanda yaşanan 
gelişmelere rağmen, özel nitelikler baskın kalmaktadır. Örneğin, borsaya kayıtlı Türk şirketleri sık 
sık aile kontrollü gruplar şeklinde, konsantre mülkiyetli şirketler olarak karakterize edilmektedir. 
Türk ekonomisinde, tipik olarak piramidal yapılarla kontrol edilen ve çoğunlukla birkaç nesildir aile 
fertleri tarafından yönetilen kurumsal şirketler grupları hakimdir. Bu nedenle hissedarların izleme 
işlevinin etkinliği zayıftır.74

Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin görüştüğü bir uzman75, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nu’nun hazırlanma sürecinin etkin aktörlerinden birinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu (BDDK) olduğunu iddia etmiştir. BDDK’nın etkin denetimi sonucu, bankacılık sektöründeki şir-
ketlerin mali ve yıllık raporları oldukça ayrıntılı ve etkili olmaktadır. Uzman, Mali Suçları Araştırma 
Kurulu’nun özellikle kara para aklamanın önlenmesinde etkisinin önemini de belirmiştir.76

SPK da borsaya kayıtlı şirketlerin kurumsal yönetişimini düzenlemek için açıkça yetkilendirilmiştir. 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Rekabet Kurulu, Muhasebe Stan-
dartları Kurulu gibi yukarıda anılan diğer denetleme organları da bulunmaktadır. Bu kurumlar 
denetimlerdeki boşlukların en aza indirgenmesini sağlayacak niteliktedir.

İş ortamına ilişkin olarak 2011 ve 201277 yıllarında kabul edilen piyasayı düzenleyen kanunların et-
kisi 2014 Küresel Rekabet Raporu’na yansımıştır. Özel kuruluşların hesap verebilirliği dört değişken 
tarafından ölçülmektedir: Denetleme ve raporlama standartlarının gücü, şirket kurullarının etkin-
liği, azınlık hissedar menfaatlerinin korunması ve yatırımcı korumasının gücüdür. Bu değişkenlerin 
değeri ve Türkiye’nin sıralaması 2011 yılından 2015 yılına önemli oranda yükselmiştir.78

2011 yılında Türkiye’nin denetleme ve raporlama standartlarının gücü puanı 7 üzerinden 4,4; şir-
ket kurullarının etkinliği puanı 4,2; azınlık hissedar menfaatlerini koruma puanı 3,9, ve yatırımcı 
korumasının gücü puanı 10 üzerinden 5,7’dir.79 2015 yılında Türkiye’nin denetleme ve raporlama 
standartlarının gücü puanı 4,8, kurumsal kurulun etkinliği puanı 4,4, azınlık hissedar menfaatlerini 
koruma puanı 4,2, ve yatırımcı korumasının gücü puanı (0-10 en iyi) 6,3’tür. Bu puanlara rağmen 
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin görüştüğü uzman, devletin, şirketleri yolsuzlukla mücadele ile ilgi-
li bilgileri açıklamaya teşvik etmediğini söylemiştir.80
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Dürüstlük Mekanizmaları – Yasa

Uygulamada, iş sektörünün tüm aktörlerinin dürüstlüğünü sağlayacak mekanizmalar ne 
ölçüde mevcuttur?

Türkiye’de sektör genelinde yürürlükte olan etik davranış ilkeleri ve dürüstlük mekanizması bu-
lunmamaktadır. Bundan dolayı, kurumsal hileleri veya işletme hilelerini önleyecek yetkilendirilmiş 
düzenleyici bir organ bulunmamaktadır. Şirketler, yolsuzluk ve hileleri önlemek için kendi düzenle-
melerini ve ana esaslarını çıkarabilmektedir.81

Türk Ceza Kanunu, aktif ve pasif rüşvet, yolsuzluğa teşebbüs, haraç, yabancı kamu görevlilerine 
rüşvet vermek, para aklama ve görevin kötüye kullanması dahil çeşitli şekildeki yolsuzluk faaliyetle-
rini suç kabul etmiştir.82 Türk Ceza Kanunu’nun 252, 253 ve 254. maddeleri rüşveti, faillerini (kamu 
görevlileri, bireyler) ve cezaları ayrıntılı olarak tanımlamıştır. 
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Her iki fail 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.83 Türk Ceza Kanunu’nun 252. mad-
desinde yapılan değişiklikle özel sektörde ticari ilişkilerde rüşvet Türk mevzuatına girmiştir.84 Ancak 
2009 GRECO Raporu’na göre “özel sektörde rüşvet, sadece özel sektörde faaliyet gösteren çok kü-
çük sayıda kuruluş, diğer bir ifadeyle kamu iştiraki olan veya kamu yararına faaliyet gösteren belirli 
bazı kuruluşlar bakımından suç sayılmaktadır.”85

Türkiye, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlen-
mesi Sözleşmesi’ne (OECD Sözleşmesi) taraftır ve sözleşme hükümlerinin ihlali halinde ağır ceza-
lar uygulanması öngörülmüştür. 2013 yılında, OECD Sözleşmesi altında Türkiye’nin yükümlülükleri 
kapsamında, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, yabancı kamu görevlilerine rüşvet vermeyi bir suç 
olarak kabul edecek şekilde değiştirilmiştir. Bu kapsamda 252/9 maddesi yabancı kamu görevlileri-
ne rüşvet suçunu tanımlamaktadır.

Eğer rüşvetin failleri rüşvetin ortaya çıkmasından önce suçu itiraf ederlerse cezalandırılmazlar. Ya-
bancı kamu görevlisine rüşvet suçunun failleri (yapısı, işlevi veya diğer herhangi bir kişi olmasına 
bakılmaksızın devlet veya hükümet) “etkin pişmanlığı” tanımlayan bu maddenin istisnasıdır.86 Etkin 
pişmanlık hükümleri, rüşvete konu olan menfaatin rüşvet verene iade edilmesini hükmünü iptal 
edecek ve resmi makamların öğrenmesinden sonra bu savunmanın ileri sürülmesini önleyecek şe-
kilde değiştirilmiştir.87

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu88, sermaye piyasasının güvenli, şeffaf, kararlı, adil ve rekabetçi 
bir ortam içinde çalışmasını ve gelişmesini sağlamayı ve yatırımcıların hak ve menfaatlerini koru-
mayı amaçlamaktadır. Sermaye piyasası kuruluşlarının kanuna aykırı bir faaliyete karıştıkları tespit 
edilmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu bu kuruluşların faaliyetlerini kısıtlayabilir, doğrudan 
geçici olarak faaliyetlerini askıya alabilir veya tümden veya belirli sermaye piyasası faaliyetleri için 
lisanslarını iptal edebilir.89

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) genel rolü; kara para aklama ve kaçakçılık gibi mali suç 
bağlamındaki şüpheli işlemler hakkında politikalar geliştirmek ve bilgi toplamaktır.

25

Dürüstlük Mekanizmaları – Uygulama

İş sektöründe çalışanların uygulamada dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır? 

Türkiye’de iş sektöründe dürüstlüğün sağlanması için sınırlı sayıda mekanizma bulunmaktadır. Tür-
kiye’nin parçası olduğu uluslararası düzenlemeler ve anlaşmalar çerçevesinde özel sektör içinde 
yolsuzluk ve rüşvet sorunlarının önemi artmaktadır. Türkiye’deki birçok şirket örneğin, ABD Rüşve-
tin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve Birleşik Krallık Rüşvet 
Kanunu (UKBA) hükümlerine tabidir. Bu nedenle şirketler (Roche gibi), yasal zorunluluk olmaması-
na rağmen genellikle etik davranış ilkeleri ve yolsuzlukla mücadele programlarına sahiptir.90

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER), düzenlediği bir ankette şirket yöneticilerine “Türk toplu-
munda algıladığınız en önemli etik problemler nedir” sorusunu yöneltmiştir. Ankete katılanların 
%55 yolsuzluk, %45,5’i rant, %45’i ayrımcılık ve %39,6’sı rüşveti en önemli problemler olarak sırala-
mıştır.91 Bu sonuçlardan bağımsız olarak ortaya çıkan bir başka sorun iş etiğinin uygulama mekaniz-
malarındadır. Uluslararası ve/veya kurumsal aktörler kurum kültürleri gereği dürüstlük ilkeleriyle 
hareket ederken daha küçük ya da yerel şirketlerin etik sorunları göz ardı ederek kazanç sağlaması 
çözülmesi gereken bir sorundur.
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Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) raporuna göre yolsuzluk ulaştırma sektöründe ça-
lışanlar için en büyük problem olarak algılanmaktayken inşaat sektörü tarafından en küçük problem 
olarak görülmektedir. Bununla birlikte, belki de çelişkili bir biçimde, araştırmaya katılanlar arasında 
inşaat sektöründekiler yolsuzluğun diğer sektörlere kıyasla daha yüksek bir hacme sahip olduğu-
na inanmaktadır. Araştırmada Türkiye’de iş yapmada yüksek vergiler, işgücü maliyeti ve kayıt dışı 
ekonomi en büyük üç problem olarak cevaplanmıştır. Rüşvet ve yolsuzluk orta seviyede problemler 
olarak görülmektedir. Araştırmaya katılanlar yolsuzluğun üç nedenini “gelir yetersizliği”, “kazanç ve 
güç sahibi olma güdüsü” ve “yasal yaptırımların olmayışı” olarak öne sürmüştür. Şaşırtıcı şekilde, 
katılımcıların %60’ı yolsuzluğu ihbar bile etmediklerini, %30’u yolsuzluğun nedeni olarak “ihbar için 
yasal bir yöntemin” olmadığını söylerken, %12’si “sonuçlarının herhangi bir getirisinin olmadığını” 
ve %6’sı “ihbar edenin kimliğinin ortaya çıkmasından” kaygılandıklarını belirtmiştir.92

4857 sayılı İş Kanunu’na göre mevzuattan veya sözleşmeden doğan hakların takip veya yükümlü-
lüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu husus-
ta başlatılmış sürece katılmak iş sözleşmesinin feshi için geçerli bir neden olamaz.93 Bu açıdan, ilgili 
kanunun 18. maddesi çalışanlar için kısmı bir güvence sağlamaktadır.

Kamu İhale Kurumu, daha önceki ihalelerde kuralları ihlal etmeleri nedeniyle ihalelerden yasak-
lanan şirketlerin listesini (yasaklılar listesi) tutmaktadır. Kurum, yasaklılar listesindeki şirketlerin 
kamu ihalelerine girmesini belirli bir süreyle yasaklamaktadır.

OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu, Türkiye’nin yabancı kamu görevlilerine rüşvetin tespit 
ve soruşturma seviyesi hakkındaki endişelerini ifade etmiştir. Türkiye’de yabancı kamu görevlile-
rine rüşvetin suç olduğu 2013 yılından beri sadece 10 iddia Türk makamlarının önüne gelmiştir. 
Türkiye bu iddialardan sadece 6’sına soruşturma açmış, bunların 3’ü kapatılmıştır. Türkiye’nin ya-
bancı kamu görevlilerine rüşvet suçu ile mücadeleyi uygulama seviyesi, oldukça düşüktür; son 
11 yıl içinde yalnızca bir dava açılmış, o da aklanma ile sonuçlanmıştır. Çalışma grubu bu yüzden 
Türkiye’nin uygulama girişimlerinde yeterli olmayan bir çaba gösteriyor olduğu konusunda endişe 
duymaktadır.94

ROL
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Yolsuzlukla mücadele politikasına katılım

İş dünyası yurtiçi yolsuzlukla mücadele yönetimine ne ölçüde faal olarak katılmaktadır?

Özel sektörün yolsuzlukla mücadele alanındaki kamu politikalarına katılımı şimdiye kadar çok sınırlı 
olmuştur. Yolsuzluk, iş dünyası ve hükümet ilişkilerinin gündeminde önceliğe sahip değildir.

Yine de iş dünyasının yolsuzlukla mücadele ile ilgili kurallar ve politikaların geliştirilmesini destek-
lediği birkaç olay vardır. Örneğin, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) inşaat sektörünün ortak prob-
lemleri ile ilgili tavsiyeleri içeren “İnşaat Sektörü Bildirgesi”95 yayınlamıştır. TMB, kamu ihale süreç-
lerinin adaletsiz ve şeffaflıktan yoksun olmasını eleştirerek yeni bir kamu ihale kanunu yapılmasını 
talep etmiştir. 
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Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), 2013 Aralık yolsuzluk skandalının ardından hü-
kümeti yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele ile ilgili somut adımlar atmaya çağırmıştır. Eski TÜSİAD 
Başkanı Muharrem Yılmaz, “yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele için süreklilik arz eden tutumların 
olması gerektiğini,” reform ve düzenlemenin şart olduğunu belirtmiştir.96

Bunun ötesinde, 311 Türk şirketi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Fakat söz konusu 
şirketlerin sözleşmeye uygunluğunu izlemek ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ndeki ilkeleri yaygın-
laştırmak için yeni bir stratejiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özlem Zıngıl’a göre, Türk iş dünyası bu alanda yeterince faal değildir. Zıngıl, sadece yolsuzluğun re-
kabeti önleyecek noktaya ulaşması halinde iş dünyasının fikirlerini ifade ettiğine dikkat çekmiştir.97 
Uluslararası Şeffaflık Derneği ile görüşen diğer bir uzman, yolsuzlukla mücadelenin Türkiye’de bir 
siyasi güç kavgası gibi veya siyasi bir söylem gibi algılandığını belirtmiştir. Bu sebeple yolsuzlukla 
mücadele daha zor olmaktadır.98

25

Sivil toplum kuruluşlarına destek/katılım

İş sektörü yolsuzlukla mücadele görevinde sivil toplum kuruluşlarına ne ölçüde destek 
vermekte/katılmaktadır?

Yolsuzlukla mücadele bakımından iş sektörü ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği zayıftır. 
Önceki bölümde bahsedildiği üzere, BM Küresel İlkeler sözleşmesini imzalayan şirketlerin sayısı 
artmaktadır. İş dünyasının sivil topluma katılımı konusunda, Türkiye Kurumsal Yönetişim Derneği 
(TKYD) ve Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) hatırı sayılır üyelik sayılarına ulaşmıştır. Fakat yolsuz-
lukla mücadele birkaç dernek ve çalışma grubunun çabalarından öteye gitmemektedir.

İş dünyasının sivil topluma olan desteği de, sivil toplumun başka kaynak arayışlarına yönelmesin-
den görüleceği üzere, yeterli değildir. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) attığı adım-
larla iş dünyasının sivil topluma destek olması konusunda örnek olmaktadır. Yolsuzlukla mücadele 
algıları üzerine yaptığı en son araştırmaya ek olarak, TÜSİAD, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin özel 
sektör alanındaki projelerini de desteklemektedir.

Bir bütün olarak ele alındığında, iş dünyasının sivil topluma desteği konusunda atılan doğru adımla-
ra rağmen genel bir iyiye gidişten bahsetmek mümkün değildir. Son dönemdeki uygulamalar, sivil 
toplumun yolsuzlukla mücadele konusunda daha etkin bir rol oynaması için özel sektörün desteği-
ne ihtiyaç duyduğunu kanıtlar niteliktedir.
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15
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
(KİT’LER)

ÖZET
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT’ler) değerlendirilmesinde karşılaşılan en önemli iki sorun ba-
ğımsızlık ve dürüstlük boyutlarında kendini göstermektedir. KİT’ler özerk kurumlar (işlevsel olarak 
yerinden yönetilen) olmalarına rağmen, Türkiye’de yasal ve düzenleyici çerçeve KİT’lerin bağımsız-
lığını korumamaktadır. Kurul üyelerinin çoğunluğunun atanmasına ve üretilen mal ve hizmetlerin 
fiyatlarına karar vermeye bakanlıklar yetkilidir. Tüm KİT’ler Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca denetlen-
mektedir ve denetleme raporları kamuya açıktır. KİT’lerin hesap verebilirliği üzerindeki en büyük 
endişe son yıllarda denetleme raporlarının zamanında TBMM’ye gönderilmemesidir. KİT’lerin dü-
rüstlüğü için özel düzenleme bulunmamaktadır. 

Yandaki tabloda, KİT’lerin kapasite ve yönetişim bakımından değerlendirmesi sonucunda ulaşılan 
gösterge puanları verilmektedir. Bu bölümün geri kalanında göstergeler için nitel değerlendirme 
sunulmaktadır.
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PUAN

GENEL DEĞERLENDİRME
35

PUAN

KAPASİTE
25

YÖNETİŞİM
PUAN 46

Gösterge Yasa Uygulama

Kapasite

Kaynaklar N/A N/A

Bağımsızlık 25 25

Yönetişim

Şeffaflık 50 75

Hesap Verebilirlik 75 50

Dürüstlük Mekanizmaları 25 0
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YAPI
İktisadi Devlet Teşekkülleri veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri son özelleştirilme dalgalarına rağmen, 
Türk kamu sektöründe hala önemli ekonomik-ticari ve idari aktörlerdir. 1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname KİT’leri bağlamaktadır.

KİT terimi İktisadi Devlet Teşekküllerinin (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşları’nın (KİK) (kamu altyapı 
hizmet sunucuları) her ikisi için de kullanılmaktadır ve sermayeleri devlete aittir.1 İktisadi Devlet 
Teşekkülleri piyasada ticari esaslara göre çalışmaktadır; Kamu İktisadi Kuruluşları ise belirli tekelleş-
miş mal ve hizmetler üreten ve pazarlayan devlet tekelleridir.2 Kamu yararının önceliği dikkate alın-
dığında, İDT’ler kar amacı güden kamu aktörü rolündedirler, KİT’lerse kar etmek zorunda değildir. 

Anılan kuruluşlar için gereken nitelikler, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hük-
münde Kararname’nin 4. maddesinde belirtilmiştir:

Bu teşebbüsler tüzel kişiliğe sahiptir; anılan Kanun Hükmünde Kararname ile saklı tutulan hususlar 
dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümle-
rine ve Sayıştay’ın denetimine tabi değildir.3 Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Teşebbüslerin 
sermayesi, ilgili bakanlığın talebi üzerine koordinasyon kurulunca tespit edilir.4

KİT’lerde çalışan kişi sayısında zamanla azalma gözlemlenmektedir. 2000 yılında KİT’ler 435.000 
kişiyi istihdam ederken, 2014 sonu itibarıyla bu sayı 124.000’e düşmüştür.5 Bu sayı, 25 milyon kişi 
olan toplam istihdamın yaklaşık %0,5’idir.6 KİT’ler 2013 yılını 1.785 milyon ABD Doları kayıpla ka-
pamıştır.7

DEĞERLENDİRME
KAPASİTE

25

Bağımsızlık – Hukuk

KİT’lerin bağımsız çalışması ve özel sektör şirketleri ile eşit şartların sağlanması için yasal 
ve düzenleyici çerçeve ne ölçüde mevcuttur?

KİT’ler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmaktadır8 ve her KİT yönetimi bir bakanlığa bağlıdır. KİT Ku-
rulları bir başkan ve beş üyeden oluşur. Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın 
teklifi üzerine ortak karar ile atanır. Yönetim kurulu üyelerinden ikisi ilgili bakanın, biri Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından 
ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.9 Bu yapı, hükümetin KİT’ler üzerindeki kontrol 
yetkisini açıkça göstermektedir.

233 sayılı KİT’ler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre KİT’ler ve bağlı kurumlar ürettik-
leri mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirlemekte serbesttir. Ancak aynı Kanun Hükmünde Kararna-
me’ye göre KİT’lerin bağlı olduğu bakanlık, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması hakkında Bakanlar 
Kurulu’nun kararını etkileyecek önerilerde bulunabilir. Eğer KİT, fiyatın düşük belirlenmesi ya da 
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genel kamu görevi sonucu yıl sonunda zarar ederse (görev zararı), zarar Hazine tarafından karşı-
lanmaktadır.10 Görev zararının hesaplanma yöntemi ve koşulları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit 
edilmektedir.11 İlgili bakanlığın önerisi üzerine Hazine görev zararını belirlemekle yükümlüdür. Fiyat 
belirleme ve görev zararı uygulamaları hükümetin KİT’lerin günlük yönetimine müdahalesine ola-
nak tanımaktadır. KİT’ler arasında ekonomik ve mali ilişkiler ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır.

25

Bağımsızlık – Uygulama

Uygulamada, KİT’ler günlük çalışmalarını devlet müdahalesinden ne ölçüde bağımsız ola-
rak yürütmektedir?

 

KİT’ler, Türk Anayasası ve idari sistemi içinde teorik ve yasal olarak özerk (işlevsel olarak yerinden 
yönetilen) olmasına rağmen, KİT’lerin bağlı/ilgili olduğu bakanlıklar yönetim kurullarının başkan 
ve üyelerini atamaktadır. Bu nedenle KİT’lerin yönetim kurul üyelerinin bağımsız hareket ettikle-
rini söylemek mümkün değildir. Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği ile görüşen bir KİT uzmanı,12 
KİT’lerin bağımsızlığı hakkındaki yorumunda hükümetin KİT’ler üzerindeki etkisinin altını çizmiştir.

Anılan Kanun Hükmünde Kararname’ye göre ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarının belirlenme-
sinde KİT’ler yetkilidir ve ancak ve ancak gerekli olduğunda Bakanlar Kurulu fiyatlarda değişiklik ya-
pabilir. Fakat adı açıklanmayan bir uzman,13 KİT ürünlerinin fiyatlarının daima hükümet tarafından 
belirlendiğini vurgulamıştır. Bu doğrultuda ekonomik aktörler bakanlıklar yolu ile fiyat belirleme 
sürecine sık sık müdahale etmektedir.14

Bir KİT uzmanı, KİT’lerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürünün seçiminde uzmanlık ve dü-
rüstlük bakımından nesnel bir ölçüt olmadığını açıklamıştır. Süreç içinde iktidar partisine bağlılık, 
dostluk ve akrabalık mesleki liyakatten daha yaygın ölçütlerdir.15 Hükümetin KİT’ler üzerindeki et-
kisine örnek olarak, önceki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, istifasından bir gün önce16 
üç kişiyi T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürü ve Haberleşme Genel Müdürü gibi önemli pozisyonlara atamıştır.17

YÖNETİŞİM

50

Şeffaflık – Yasa

KİT’lerin faaliyetlerinde şeffaflığı sağlayacak hükümler ne ölçüde mevcuttur?

KİT’ler ve bağlı şirketleri yıllık rapor, bilanço ve stratejik planlar hazırlamak ve bunları ilgili makam-
lara sunmak zorundadır. Ancak bu rapor ve planların kamuya açık olmasını gerektiren bir düzenle-
me yoktur. 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu18 ve KİT’ler hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye19 göre, KİT’ler 
Sayıştay tarafından denetlenecektir. Sayıştay, her yıl her KİT için ayrı ayrı ve tüm KİT’leri kapsayan 



250
Uluslararası Şeffaflık Derneği

bir toplu rapor hazırlamaktan sorumludur. Bu raporlar Sayıştay’ın resmi İnternet sayfasında bu-
lunmaktadır.20 Anayasa, 6085 sayılı Kanun ve KİT’ler için Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
hakkında Kanun21 tarafından öngörülen denetim, KİT’lerin Meclis tarafından denetlenmesi için da-
yanak oluşturmaktadır.

Meclis denetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu kanalıyla ya-
pılmaktadır. Denetleme, Sayıştay tarafından hazırlanan raporların, Başbakan’ın isteği üzerine ha-
zırlanan raporların ve Komisyonca karar verilen diğer konuların analizleri vasıtasıyla yerine getiril-
mektedir.22

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na23 göre anonim şirketler yıllık bağımsız dış denetime tabidir; 
26 KİT’ten 8’i bu kategoriye girmektedir.24 Bunun dışında bağımsız dış denetim için herhangi bir 
düzenleme bulunmamaktadır.

KİT’lerin yolsuzlukla mücadele programları için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 2014-
2018 dönemi için Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koordine edilen Onuncu Kalkınma 
Planı’nın 271 ve 272. maddelerinde KİT’lerin karar verme sürecinin etkinliğini, hesap verebilirliğini 
ve esnekliğini artırmak için mevzuat düzenlemeleri yapılacağı belirtilmektedir. Bu plana göre, iç 
denetim birimleri etkinleştirilecek ve iç ve dış denetim mekanizmalarının etkinliği artırılacaktır.25 
Planda, KİT’lerin şeffaflığının sağlanması ile ilgili hiçbir vurgunun olmaması dikkate alınmalıdır.

75

Şeffaflık – Uygulama

KİT’ler uygulamada ne ölçüde şeffaftır?

Yönetişim, mülkiyet yapısı ve KİT’lerin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler İnternet sayfaları kanalıyla 
halka açıktır. Yapı bölümünde anılan 26 KİT’ten 24’ünün yıllık raporlarına da İnternet sayfası yolu ile 
erişilebilmektedir. Yıllık raporlarını paylaşmayan 2 KİT, mali durumları ve temel faaliyetleri ile ilgili 
bazı bilgileri sağlamıştır. Yıllık raporların çoğu günceldir, yine de, mevcut en son yıllık raporlar, üç 
KİT’e ait 2012 tarihli raporlardır. 

İç denetçiler, her bir KİT bölümünü 2 ila 3 yılda bir denetlemektedir. Görüşülen uzmana26 göre, 
KİT’lerin iç denetim mekanizmaları usulsüzlükleri tespit etmeye odaklansa da yolsuzluğu önleme 
denetim kapsamında değildir. Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi, Kalkınma Bakanlığı KİT’lerin 
iç denetim mekanizmasının etkinliğini artırmayı tasarlamaktadır.27 Bu, denetleme mekanizmasının 
mevcut etkisi ve kalitesinde sorunlar olduğuna işaret etmektedir. 

Türkiye’de KİT’ler için merkezi bir koordinasyon birimi bulunmamaktadır. Son reformlarla ilga edil-
meden önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu bu kuruluşları denetlemekten sorumluydu. De-
netim mekanizmasındaki bu değişiklik sonrası KİT’lerin toplu raporlarının yayımlanması Sayıştay 
ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Toplu raporlar, KİT’lerin Türk ekonomisindeki 
payı, istihdam, mali durum, faaliyetler ve işlemler, yatırımlar ve özelleştirme gibi konuları kapsa-
maktadır. Bunların ötesinde, Hazine Müsteşarlığı, kazanç, katma değer, gelirler, çalışanların sayısı, 
maliyetler ve görev zararlarını içeren ayrıntılı KİT istatistiklerini yayımlamaktadır.28



Uluslararası Şeffaflık Derneği
251

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

75

Hesap Verebilirlik – Yasa

KİT’lerin denetimini düzenleyen kurallar ve kanunlar ne ölçüde mevcuttur?

KİT’lerin kurumsal yapısını ve faaliyetlerini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname’de KİT kurul 
üyelerinin görev ve sorumluluğu olduğu açıkça belirtilmiştir.29

Sayıştay her KİT için yıllık rapor hazırlamaktan sorumludur. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na30 göre, 
Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan KİT denetim raporları, içinde bulunulan yılın Eylül ayı 
sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kurulu’na gönderilmektedir. Bu aşamadan sonra, Rapor De-
ğerlendirme Kurulu, Ekim ayı sonuna kadar raporları kesinleştirmek ve birer nüshasını hem denet-
lenen KİT’e, hem de bağlı bakanlığa göndermek zorundadır. KİT’in, kesinleşmiş raporu almasından 
itibaren 30 gün içinde cevapları hazırlaması ve Sayıştay’a ve bağlı olduğu bakanlığa göndermesi 
gerekmektedir. Bağlı olduğu bakanlığın, bu cevaplara kendi girdilerini yapması ve raporun alımı-
nı takip eden 15 gün içinde bu nüshayı Sayıştay’a göndermesi gerekmektedir. Bu rapor, KİT’lerin 
cevapları ve bakanlığın girdileri ile birlikte yıl sonundan önce Meclis’e, Hazine Müsteşarlığı’na ve 
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmektedir.

Meclis Komisyonu sunulan tüm raporları ve KİT’lerin bilançolarını değerlendirmekten sorumludur 
ve usulsüzlük olup olmadığını tespit eder. Kuruluş ibra edilmezse sorumlular hakkında genel hü-
kümlere göre adli kovuşturma veya işlem yapılabilmesi için karar TBMM Başkanlığınca Başbakanlı-
ğa ve ilgili adli mercilere bildirilir.

Meclis KİT Komisyonu, KİT’lerin şartlarını değerlendiren bağımsız bir kuruluş olarak hareket eder; 
bu denetlemelerle ekonomik verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine fayda 
sağlanması hedeflenmektedir. KİT’lerin kurumsal hedefleri başarması ve uzun dönem kalkınma 
planlarına uyumu yüksek derecede önem taşır.31

KİT’ler Meclis ve Sayıştay dışında kurumlar tarafından da denetlenmektedir. Tüm KİT’ler bir ba-
kanlıkla ilgili veya bağlıdır. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun32 altında özelleştirme prog-
ramının parçası olan işletmeler doğrudan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlıdır. Bağlı olunan 
bakanlık KİT’lerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmasını sağlamaktan sorumludur. Ba-
kanlıklar belirli dönemlerden ziyade gerektikçe denetleme yapmaktadır ve bu denetimleri kendi 
teftiş kurulları marifetiyle uygulamaktadır.33

KİT’ler ekonomik ve ticari kuruluşlar oldukları kadar kamu teşebbüsleridir. Bu nedenle; Cumhurbaş-
kanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Başbakanlık, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine, Devlet Personel Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu gibi denetleme birimlerinin kamu kurumlarını denetlemek için genel hakları vardır; 
bu haklar bahsedilen kurumlara KİT’leri denetleme hakkını verir. Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı 
ve Kamu İhale Kurumu KİT’ler üzerinde düzenleyici, kontrol edici, isteğe bağlı ve tanımlayıcı ma-
kamlardır. KİT’ler, diğer ticari kuruluşların tabi olduğu denetlemelere de tabidir. 
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50

Hesap Verebilirlik – Uygulama

Uygulamada, KİT’ler üzerinde ne ölçüde etkin denetim vardır?

KİT’lerin çoğu yıllık raporlar hazırlamakta ve bunları kendi İnternet sayfalarında kamu erişimine 
sunmaktadır. KİT’lerin yıllık raporları dış denetim için de temel oluşturmaktadır.34

Uygulamada KİT’lerin hesap verebilirliği bakımından, Türkiye Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin gö-
rüştüğü uzmanlar, Sayıştay denetiminin oldukça kapsamlı ve yeteri kadar ayrıntılı olduğuna hemfi-
kirdir. Ancak, raporun Sayıştay bölümünde de belirtildiği üzere, bahsedilen raporların kalite kontrol 
mekanizmaları üzerinde otosansür iddiaları raporların tarafsızlığı hakkında soru işaretleri doğur-
maktadır.

KİT kurulları, atama mekanizması yoluyla bağlı oldukları bakanlıktan doğrudan yetki almaktadır. 
Dolayısıyla teoride stratejik kılavuzluk ve yönetimin gözetimi işlevlerini yürütmelerinde bir engel 
kalmamış olmaktadır. Ancak kurul üyelerinin atamaları üzerinde bir kontrol mekanizmasının olma-
ması sonucu, yönetim uygulamaları bakımından KİT’lerin yeterliliği ve nesnelliği endişe konusudur. 
Hissedarlar, özellikle devlet dışındaki hissedarlar, KİT’lerin yönetiminde etkiye sahip değildir. 35

25

Dürüstlük Mekanizmaları – Yasa

KİT’lerin dürüstlüğünü sağlayacak mekanizmalar ne ölçüde mevcuttur? 

Türkiye’de KİT’lere özgü bir kurumsal yönetişim ilkesi bulunmamaktadır. 223 No.lu Kanun Hük-
münde Kararname de herhangi bir etik ilkeyi ve yolsuzlukla mücadele hükümlerini (çıkar ilişkileri, 
rüşvet ve yolsuzluk, iyi ticari uygulamalar, mali ve siyasi faaliyetler, muhbirlikle ilgili) içermemekte-
dir.36 Tek istisna, KİT çalışanlarının iş ortaklarından hediye ve borç para alamayacakları hususudur.37 
KİT’lerin siyasi partilere bağış yapmalarına kısıtlamalar koyan yasal hükümler bulunmamaktadır.

Kamu İhale Kanunu’na göre,38 eğer ihalenin tahmini fiyatı, 2015 yılında yaklaşık 2,5 milyon ABD 
Doları olan eşik değerden düşük ise KİT’ler Kanun’dan muaftır.39 Türkiye’de kamu alımları40 üzerin-
deki kontrol mekanizmasının zayıflığı dikkate alındığında, KİT’lerin Kanun’dan bu muafiyeti ciddi bir 
sorun oluşturmaktadır.

0

Dürüstlük Mekanizmaları – Uygulama

Uygulamada, KİT’lerin dürüstlüğü ne ölçüde sağlanmaktadır? 

KİT’ler için kurumsal yönetişim ilkeleri, özgül etik davranış ilkeleri ve yolsuzlukla mücadele hüküm-
lerinin olmaması göz önüne alındığında, KİT’lerin dürüstlük ihlallerini gözlemleyecek bir birimin ya 
da kurumun olmaması ciddi bir sorundur. 
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Geçen yıllarda, KİT’lere yönelik çeşitli suçlamalar olmuştur. Bu suçlamalardan biri doğrudan 
TCDD’de gerçekleşen ihale yolsuzluk iddiasıdır. İddialara göre, TCDD Genel Müdürü dahil 52 kişi, 
210 milyon TL (70 milyon Euro) değerindeki iki ihalede, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak 
suçlarından soruşturma geçirmiştir. Soruşturmayı yürüten savcı diğer ihale rakipleri ile karşılaştırıl-
dığında, TCDD ile ilişkileri olan şirketlerin daha avantajlı konuma sahip olduklarını tespit etmiştir. 
Bu durum, kamu ihalelerinde hayati önemi olan serbest ve nesnel bir yarış için yeterli olmayan bir 
ortamı yaratmıştır.41 Soruşturmanın başladığı 2013 yılından itibaren, soruşturmayı yürüten Memur 
Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı görevinden alınmıştır. Davaya atanan yeni savcı “so-
ruşturmaya yer olmadığı” gerekçesiyle 2015 yılında soruşturmayı kapatmıştır.42

Bu iddialar serbest ve tarafsız rekabet ilkeleriyle uyumlu bir ortam yaratılmasının önüne geçmek-
tedir. Böyle bir ortamın oluşması özelleştirmelerde ve ihalelerde büyük sıkıntılar yaratmakta ve 
KİT’lerin yolsuzluktan arındırılması önünde engel teşkil etmektedir. 

KİT’lere yönelik ikinci bir suçlama, 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları ile ilgilidir. Bu soruşturma, İran-
lı işadamı Reza Zarrab’ın yaptığı kaynağı belirsiz para transferlerinin ve altın kaçakçılığının çeşitli 
bakanlar ve iş adamları tarafından Zarrab’ın verdiği iddia edilen rüşvetler karşılığında gizlenmesini 
kapsamaktadır.43 Bakanların da transferlerle ilgili sahte belgeler düzenlediği,44 özellikle altın külçe 
numaraları ile ilgili sahte bildirimler hazırladığı iddia edilmiştir.45

Bir KİT olarak Halkbank ve bankanın genel müdürü bu para transferlerinin merkezindedir. Söz ko-
nusu iddialara göre, İran’dan petrol ve gaz almak için olduğu gibi Zarrab’ın şirketlerini kullanarak 
yaptığı diğer işlemleri yürüten ana kuruluş olarak ön plandadır. İran’a uygulanan yaptırımlardan 
ötürü ABD Doları ve Euro olarak herhangi bir para transferi yasa dışı olduğundan ödeme aracı ola-
rak altın kullanılmıştır.46

Halkbank, genel merkezin ve bireysel şubelerinin işlemleri ile ilgili faaliyetlerinin yasa dışı olmadı-
ğını iddia etse de,47 banka genel müdürü bahsedilen transferler için rüşvet almakla suçlanmıştır.48 
Bu iddialar sonucunda genel müdürün evinde yapılan arama, içinde 4,5 milyon ABD Doları olan 
ayakkabı kutularının bulunmasıyla sonuçlanmış ve bundan dolayı ayakkabı kutusu Türkiye’nin yakın 
tarihindeki en büyük yolsuzluğun simgesi olmuştur. Genel müdür gözaltına alındıktan 57 gün sonra 
serbest bırakılmıştır ve mahkemede yargılanmamıştır.49

Diğer bir iddia, önceki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri bilinen Çalık Holding’in iki devlet 
bankasından aldığı borç ile ilgilidir. Türkiye’deki en büyük basın kuruluşlarından birini (Sabah-ATV) 
satın almak için iki devlet bankası Vakıfbank ve Halkbank’tan alınan borcun toplam değeri 750 
milyon ABD Doları’dır.50 Ayrıca, diğer suçlamalar, bu borcun geri ödenmesinde zorluk çekmesi ne-
deniyle Halkbank tarafından şirkete ilave 200 milyon ABD Doları borç verildiği iddiasıdır.51

Bu işlemlerin çeşitli Türk bankacılık kanunlarının ihlali olduğu söylenmektedir52 ve böylesine önemli 
miktarda borç alabilen şirketin altında bulunduğu şartlar ve şirketin özel bankalardan bu şartlarda 
borcu alıp alamayacağı konusu sorular oluşturmaktadır.53 Bunun ötesinde, Başbakanlık Teftiş Ku-
rulu’nun bir raporu, bu borcun, değeri dokuz kat şişirilmiş teminat gösterilerek alındığını belirtmiş-
tir.54 Şirketin bu devlet bankalarından almış olduğu borcu geri ödeyip ödeyemeyeceği de önemli bir 
kaygıdır; sonuçta bunun yükü vatandaşların omuzlarına yüklenecektir.55

Çalık Holding’in bu borcu geri ödemesi için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu ortaya çıkması üzeri-
ne, belirli şartlar kaldırılmış ve ödeme planlarında ayarlamalar yapılmıştır.56 Daha sonra bu medya 
grupları yine Erdoğan’la yakın ilişkileri olduğu iddia edilen bir Türk şirketine satılmıştır.57
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Türkiye Şeffaflık Sistemi, yasal çerçevesi ve teknik, finansal ve insan kaynakları açısından güçlü yön-
lere sahiptir, yolsuzlukla mücadele ve iyi yönetişim konularında Türkiye’nin önündeki asıl engel 
uygulama aşamasındadır.

Uygulama aşamasındaki bu engellerden en önemlileri, demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden biri 
olan kuvvetler ayrılığının ihlal edilmesi ve var olan yasal çerçeveye, anayasal düzene uyulmaması-
dır. Yürütme organlarının, değerlendirilen alanların tümü üzerinde baskı oluşturması, denge ve de-
netleme mekanizmalarının işlemesini engellemektedir. Yürütme organlarının elinde bulundurduğu 
güç demokrasiye aykırı niteliktedir ve siyasi muhalefet, medya veya sivil toplum içinde muhalif 
düşünce yapısını barındıran kurumlar baskı altındadır.

Siyasi gücün bu şekilde kötüye kullanılması yasal çerçevede de değişikliklere yol açmış, torba ya-
saların çıkarılmasıyla tasarıların etkili bir şekilde gözden geçirilmesine engel olunmuştur. 2000’li 
yılların başında gerçekleşen reform sürecinin tersine çevrildiği ve bu nedenle şeffaflık sistemini 
etkili kılacak birçok unsurun etkisini yitirdiği görülmektedir.

Bu değerlendirme, Türkiye’nin kurumlarının genel durumlarını ve iyi yönetişim ilkeleri ile ne ka-
dar uyumlu olduklarını göstermeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye’nin effaflık sistemi değer-
lendirmesinde iyi bir performans gösteremediği ve değerlendirmenin birçok alanında kurumların 
düşük puan aldığı görülmektedir. Değerlendirilen kurumlardan hiçbiri 100 üzerinden 60 puanı ge-
çememiştir ve dört kurum (Sayıştay, Ombudsman, Teftiş Kurulları ve Yasama Erki) dışındaki bütün 
kurumlar zayıf olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasal çerçeve içerisinde bağımsız bir niteliğe sahip olsa da milletvekil-
lerinin hesap verebilirliklerinin olmadığı görülmektedir. Oy oranı düşük partilerin seçim barajı do-
layısıyla TBMM’ye girememeleri de yürütme organları üzerindeki denetim gücünü azaltmaktadır.

Yönetim birimlerinin en önemli kurumlarından birisi olan yürütme erkinin, yolsuzlukla mücadele ve 
iyi yönetişim konularındaki çalışmalarını öncelik haline getirmemesi önemli bir sorun olarak ken-
dini göstermektedir. Bu alandaki en temel sorun, yürütme erki üzerindeki denetimlerin yetersiz 
kalması, gücünün sınırlandırılamaması ve suistimallerin birçoğunun bu nedenle cezasız kalmasıdır.

Türkiye Şeffaflık Sistemi’nin en büyük sorunlardan biri yargının bağımsızlığıdır. Hakimler ve Savcı-
lar Yüksek Kurulu’nun yapılan değerlendirme sonucunda, yargı süreçlerinde daha etkili ve hesap 
verebilir durumda olabilmesi için daha şeffaf ve bağımsız olması gerektiği kanısına varılmıştır. Bu 
şeffaflığın sağlanabilmesi, bağımsız ve etkin bir Savcılık ve Emniyet Teşkilatının desteği sayesinde 
mümkün olabilir.

Ne yazık ki savcılara ve polis teşkilatına yoğun müdahalelerin yapıldığı bir siyasi sistem gözlemlen-
mektedir. Savcılar birçok defa tehdit altında bırakılmış, hukuki ve cezai yaptırımlara uğramışlardır. 
Buna ek olarak, savcılık kurumu da şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında düşük performans 
göstermektedir. Polis teşkilatının etkinliği, kayırmacılık ve taraf tutma faaliyetleri yüzünden azal-
mış, yolsuzluk davalarına atanan polislerin de görevden alınması bu teşkilatın bağımsızlığı ve dü-
rüstlüğü konusunda ciddi şüpheler ortaya çıkarmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu’nun düşük performansı, Türkiye’deki demokrasinin meşruiyeti hakkında soru 
işaretlerine neden olmuştur. Kurul’un şeffaflığını ve hesap verilebilirliğini sağlayacak uygulamaların 
zayıflığı ve bu Kurul’u denetleyecek yasal mevzuatın eksikliği ve Kurul’un yetkilerinin kapsamı yerel 
ve genel seçimlerde siyasal partilerin finansmanlarını denetleme ve düzenleme gücünü elinden 
almaktadır. Siyasi partilerin finansmanı da önemli derecede yolsuzluk riskleri barındırmakta, par-
tilerin makul olmayan sebeplerle kapatılması siyasi ortamın özgürlüğü için ciddi bir tehdit oluştur-
maktadır.
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Yeterli kaynakları ve kapsamlı bir yasal mevzuatı olmasına rağmen kamu sektörü yolsuzluk riskleri 
taşımaktadır ve bu sektörde görevli kişiler bağımsız niteliklerini koruyamamaktadır. Yürütme or-
ganlarının idari yapılar üzerindeki etkisi ve bağımsız olmamaları sebebiyle kamu iktisadi kuruluşları, 
kamu sektöründeki yolsuzluğu arttıran kurumlardan biridir. Özel sektöre yönelik hazırlanan yasal 
mevzuat yeterince şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamaktan uzak olup, ayrıca bazı kamu görevlile-
rinin iş dünyasındaki çıkarları ve kamu ihaleleri ve özelleştirme süreçlerindeki şüpheli uygulamalar 
kaygı vericidir.

Sivil toplum sektörü AB uyum sürecindeki gelişmelerden kısmen faydalanmış olsa da, sistemin ye-
terince hesap verebilir duruma getirilmesini talep edebilecek ve sağlayabilecek kapasiteye sahip 
değildir. Sivil toplumun verimli bir şekilde işleyebilmesi için politika oluşturma süreçlerine daha et-
kili bir biçimde katılabilmesi gerekmektedir. Kamunun bir nevi gözlemciliği rolünde bulunan med-
ya, ulusal şeffaflık değerlendirmesinin en zayıf alanı olarak görülmektedir. Siyasi baskıya ve gazete-
cilerin sansürlenmesi ve cezalandırılması için yer yer kullanılan Terörle Mücadele Yasası veya Ceza 
Kanunu gibi yasal düzenlemelere atfedilebilecek bu zayıflık, endişe verici bir durumdur.

Tüm bu olumsuz gelişmeler ve düşük puanlara yalnızca olumsuz bir çerçeveden yaklaşmamak ge-
rekir. Değerlendirmenin sonuçlarında biri de, ilgili paydaşların da katkılarıyla bu zayıflıkların onarı-
labileceği ve değerlendirilen alanlarda gelişme kaydetmek için birçok olanağın olduğu gerçeğidir. 
Örneğin; Sayıştay’ın, her ne kadar yürütme organları yeterince denetleyebilecek yetki ve olanakları 
olmasa da, kamu sektöründeki verimsiz kaynak kullanımı ve kamu kaynaklarında oluşabilecek ka-
yıpları saptayacak finansal ve insani kaynakların var olduğu görülmektedir.

Değerlendirilen kurumlar arasında en yenisi olan Ombudsman (Kamu Denetçiliği Kurumu), ulusal 
şeffaflık değerlendirmesinde göreceli olarak güçlü bir kurum olarak gözükse de, diğer kurumlar gibi 
bağımsızlığı ve hesap verilebilirliği zayıftır. Yolsuzlukla mücadele için oluşturulmuş bir birimin yok-
luğunda kamu kurumlarındaki yolsuzlukları saptama görevinde teftiş kurullarına büyük sorumluluk 
düşmektedir. Fakat yine bu kurulların bakanlıklara bağlı olmaları ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun 
yetkisi altında bulunmaları etkinliklerini zayıflatmaktadır.

Yapılan değerlendirme, genel olarak şeffaflık sisteminin yürütme organlarının yetkilerini güçler 
ayrılığı çerçevesinde sınırlandıramadığına işaret etmektedir. Yolsuzluk riskleri, değerlendirilen her 
alanda karşılaşılsa da, şeffaflık sistemi değerlendirmesinin sonuçları doğrultusunda ulaşılması ge-
reken en önemli hedef siyasi gücün güçler ayrılığı ilkesi çerçevesinde kontrol edilmesidir. Bu hedef 
gerçekleştirilmeden yapılacak olan yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık reformları ne yazık ki şeffaflık 
sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmayacaktır.
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Yasama Erki
•	 TBMM’nin temsiliyet gücünün arttırılması ve seçmen iradesinin daha özgür bir biçimde kullanıl-

ması adına seçim barajı düşürülmelidir. Bu kapsamda RTÜK, Kamu Denetçiliği Kurumu ve YSK 
gibi kurumlara yapılan atama süreçlerinde adil bir temsiliyet anlayışıyla  hareket edilmelidir. 

•	 Milletvekilleri için dürüstlük önlemlerini ve bu önlemlerin uygulanış biçimlerini/araçlarını dü-
zenleyen kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturulmalı, Siyasi Etik yasası çıkarılmalıdır. Bu kapsamda, 
milletvekillerinin malvarlıkları düzenli ve karşılaştırmalı denetime olanak sağlayacak bir biçimde 
açıklanmalıdır. Malvarlığı bildirimleri kamuoyunun erişimine açık olmalıdır.  

•	 Yolsuzluk, usulsüzlük, kayırmacılık gibi suçlarla ilgili araştırma yapacak ve milletvekilleri için etik 
ve davranış kurallarını tanımlayacak bir Etik Komisyonu oluşturulmalıdır.   

•	 Milletvekili dokunulmazlığının kapsamı, ifade özgürlüğünü güvence altına alacak ve yolsuzlukla 
ilintili davaların görülmesine imkan tanıyacak bir biçimde yeniden tanımlanmalıdır.

•	 Sayıştay raporlarının TBMM’ye sunulmasının önündeki engeller kaldırılmalı ve bütçe görüşme-
lerinde bu raporları inceleyecek özel bir komisyon kurularak Meclis denetimi güçlendirilmelidir. 

•	 Bütçe oluşturma sürecinin süresi en az  üç aya çıkarılarak, Meclis’in güçlü ve etkin bir denetim 
ve planlama yapabilmesi sağlanmalıdır. Bu denetim ve planlama işlemleri sırasında sivil toplum 
örgütleriyle ve yurttaşlarla katılımcı bir anlayış içinde işbirliği yapılmalıdır. 

Yürütme Erki
•	 Kuvvetler ayrılığı ilkesi güvence altına alınmalı ve ihlaller son bulmalıdır. Yürütme erki yetkilerini 

anayasal sınırlar içinde kullanmalı ve yargı kararlarına kayıtsız şartsız uymalıdır. Devlet kurum-
larının denge ve denetleme işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesi için gerekli bağımsızlık 
koşulları oluşturulmalıdır. Bu kurumlara yapılan atamalarda kadrolaşma ve partizanlık eğilimle-
rine son verilmelidir. 

•	 Yürütme erki için dürüstlük önlemlerini ve bu önlemlerin uygulanış biçimlerini/araçlarını düzen-
leyen, çıkar çatışmalarının önüne geçecek kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturulmalıdır.

•	 Dokunulmazlık kapsamı, yolsuzlukla ilintili davaların görülmesine imkan tanıyacak biçimde da-
raltılmalıdır. 

•	 Yürütme erki, kamu kesiminde dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik için teşvik mekanizmala-
rı geliştirmelidir.

•	 Sivil toplumla istişare ederek, yeni bir ulusal yolsuzlukla mücadele eylem planı hazırlanmalı ve 
taahhüt izleme mekanizması getirilmelidir.

•	 Yolsuzluk gibi temel konularda toplumsal mutabakatı zedeleyecek, dokunulmazlık ve cezasızlık 
kültürünü besleyecek bir biçimde siyasi kutuplaşma yaratılmamalıdır. TBMM çatısı altında, yap-
tırım yetkisine sahip bir Daimi Yolsuzluklarla Mücadele Komisyounu oluşturulmalıdır. 

Yargı Erki
•	 Yargı bağımsızlığı güvence altına alınmalı, yargının siyasallaşmasının önüne geçilmelidir.
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•	 Hakimlerin atanma işlemleri, yargı bağımsızlığını sağlayacak ve yargı erkinin özerkliğini güvence 
altına alacak bir biçimde yeniden düzenlenmelidir.

•	 Hakimlerin atanması ve görev yerlerinin değiştirilmesi yalnızca nesnel liyakat ilkelerine göre 
gerçekleştirilmelidir. Buna dair kıstaslar saptanmalı ve şeffaf kılınmalıdır.

•	 HSYK üyelerinin atanma işlemleri kurumun bağımsızlığını güvence altına alacak biçimde yeni-
den düzenlenmelidir.

•	 Yolsuzluk olaylarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalara, mahkumiyet ve tüm karar gerek-
çelerine dair kayıtlar oluşturulmalı ve buna ilişkin ayrıntılı istatistikler anlaşılır ve bilgisayarca 
okunabilecek/değerlendirilebilecek bir veri biçiminde kamuya açık olmalıdır.

•	 Hakimlere ve savcılara göreve başlamadan önce yapılan sözlü sınavları ve mülakatları değerlen-
dirme yetkisi Adalet Bakanlığı’ndan bağımsızlığı sağlanacak şekilde idari yapısı yeniden düzen-
lenmiş HSYK’ya devredilerek yürütmenin bu sınavlar üzerindeki etkisine dair endişeler gideril-
melidir. Bu sınav ve görüşmelerde sorulacak soruların mesleki nitelikli olması zaruri kılınmalı ve 
bu sınavların sesli (ve hatta ayrıca görsel) kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

Savcılık
•	 Başsavcının diğer savcılar üzerindeki yetkisini kısıtlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

•	 Davaların yalnızca başsavcı takdirine bağlı olarak onaylanması ve dağıtımı uygulamasına son 
verilmelidir.

•	 Savcılıklar yıllık faaliyet raporlarını düzenli bir biçimde yayımlamalıdır.

•	 Yolsuzluk davaları ile ayrıntılı istatistikler, standartbir biçimde kamuoyuna duyurulmalıdır.

•	 Savcılık faaliyetlerine dış müdahalelerin, engellerin, haksız ceza ve yaptırımların önüne geçilme-
lidir. Bu gibi eylemler nedeniyle savcıların görevlerini siyasi baskı altında yapmaları engellenme-
lidir.

Kamu Kesimi
•	 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, AB kamu ihale direktifleriyle uyumlu olacak biçimde yeniden 

düzenlenmelidir. Kanun’daki istisnaların kapsamı daraltılmalı ve yeni istisna ekleme eğilimine 
son verilmelidir.

•	 Devlet sırrı ve ticari sır kavramları geniş yorumlara kapalı olacak bir biçimde açıkça tanımlanmalı 
ve bu konuda halkın bilgi edinme hakkını engelleyen suiistimallerin önüne geçilmelidir.

•	 Yürütme erki 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu’nun yetkilerini devre dışı bırakan uygulamalara 
son vermelidir ve ihalelerin Kurum tarafından denetlenmesi önündeki engeller kaldırılmalıdır. 
İhale başvuruları ayrıntılı bir biçimde yayınlamalıdır ve ihaleleri alan şirketlerin başvurularında 
öngörülen finansal koşulları keyfi bir biçimde değiştirmeleri engellenmelidir. Yürütme erki Ka-
nun’da tanımlanan istisnai koşulların dışında  ihale sürecini devre dışı bırakarak, mal ve hizmet-
leri ihalesiz alma eğilimine son vermelidir.

•	 Yolsuzluğu ihbar ve şikayet edenlere kapsamlı güvence sağlayacak yasal çerçeve (whistle 
blowing sistemi) oluşturulmalıdır. 
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•	 Kamu kurumlarının faaliyetlerine ilişkin denetim mekanizmaları geliştirilmeli ve kurumların gü-
venilirliği arttırılmalıdır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu etkin bir biçimde uygulanmalı ve yanıt-
sız bırakılan veya yanıt verilse de bilgi verilmeyen taleplerin sayısı düşürülmelidir. 

•	 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ndaki yol-
suzluk tanımı genişletilmeli ve  özellikle üst düzey veya risk grubunda bulunan kamu çalışanları-
nın mal varlıklarını düzenli, karşılaştırmaya olanak tanıyacak sıklıkta ve kamunun erişimine açık 
bir biçimde yayınlaması sağlanmalıdır. Amir izni zorunluluğunun fiili bir dokunulmazlık biçimi 
olarak kötüye kullanılması engellenmelidir.

•	 Kamu kesimi, yolsuzluk hakkında toplumun farkındalığını artırma çabalarını yoğunlaştırılmalı-
dır. TV’lerin en çok izlenen saatlerinde kamu spotları yayınlanmalıdır.

•	 Yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinde kamu kesimi ile sivil toplum arasındaki işbirliği tüm politi-
ka oluşturma süreçlerinde güçlendirilmelidir.

Emniyet Teşkilatı
•	 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, hesap verebilirliği artıracak biçimde değiştirilmelidir. Şiddet, 

işkence ve suçla ilintili olaylarda cezasızlık sona erdirilmelidir.

•	 Polis için zorunlu etik davranış ilkeleri çıkarılmalıdır.

•	 Personel alım ve atama süreci daha şeffaf olmalıdır.

Yüksek Seçim Kurulu
•	 Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tüm kararları yargı denetimine tabi olmalıdır.

•	 Kararlar gerekçeleriyle birlikte kamuya açık olmalıdır.

•	 YSK’nın bağımsız bütçesi olmalıdır.

•	 Bağımsız gözlemcilerin ve medya çalışanlarının YSK toplantılarına katılmasına ve seçimleri izle-
mesine izin verilmelidir.

•	 Adil, rekabetçi ve özgür bir seçim ortamını sağlamak için; seçim ihlallerinin önüne geçilmeli, 
kamu kaynaklarının seçim kampanyaları için kullanılması engellenmeli, bu konuda YSK etkin 
izleme ve denetim yapmalı ve bürokratların görevlerini tarafsızlık ilkesine uygun bir biçimde 
yapması sağlanmalıdır. 

•	 Yaşlı ve engelli yurttaşlar, sığınma evlerinde kalan kadınlar, çadırlarda yaşayanlar, evsizler, hür-
riyeti kısıtlılar ve mevsimlik tarım işçileri için seyyar sandıklar oluşturulmalıdır

Kamu Denetçiliği Kurumu
•	 Kurum’un çalışma alanlarına ilişkin sınırlamalar gözden geçirilmeli ve örneğin askeri harcamalar 

gibi alanlarda hak ihlallerinin etkin biçimde soruşturulmasını sağlayacak gerekli değişiklikler ya-
pılmalıdır.

•	 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun etkinliği arttırılmalı ve Kurum’a yaptırım uygulama yetkisi tanın-
malıdır. Atamalar partizan bir anlayışla yapılmamalı ve idari yapı Başbakanlık’tan özerk olacak 
biçimde yeniden düzenlenmelidir 
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•	 Kamu Denetçiliği Kurumu, görünürlüğünü artırmak ve Kurum’un varlığı hakkında halkın farkın-
dalığını artırmak için, başta Etik haftası olmak üzere çeşitli kampanyalara proaktif biçimde katıl-
malıdır.

•	 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hizmetleri ve izlediği prosedürler, basında ve sosyal medyada 
kamu spotları gibi kanallar yoluyla halka açık biçimde anlatılmalı ve düzenli olarak tanıtılmalıdır.

•	 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanu-
nu bu kurumların; diğer kamu kurumları, yargı erki, Meclis ve sivil toplum ile işbirliği koşullarına 
ve ilişkilerine dair açık hükümler içermelidir.

•	 Kamu Denetçiliği Kurumu’na yasama erkini denetleme yetkisi tanınmalıdır. Ayrıca askeri harca-
maları denetleme yetkisine olanak tanıyan yasal çerçeve oluşturulmalıdır.

Sayıştay
•	 Sayıştay; verimlilik ve etkinlik kıstaslarına dayalı performans denetimi yapma yetkisine sahip 

olmalıdır. Sayıştay’ın performans denetimi görevinin tanımı genişletilmeli ve etkin bir finansal 
denetim yapabileceği bir hale sokulmalı.

•	 Sayıştay, sektörel denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır.

•	 Denetim raporları TBMM’ye bütçe görüşmelerinden önce sunulmalı ve raporlar halkın erişimi-
ne tam olarak ve hiçbir bölümü saklanmaksızın açık olmalıdır.

•	 Kuruma alınacak denetçilerin seçilme süreçleri, yapılan sınav ve mülakatlar liyakat ilkesine uy-
gun olacak biçimde yürütülmelidir. 

Teftiş Kurulları
•	 Yolsuzlukla mücadele eden kurumların arasındaki işbirliğini, koordinasyonu ve geliştirilen ulusal 

stratejilerin, alınan önlemlerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacak, çatı görevi gören bir 
idari yapı oluşturulmalıdır.   

•	 Teftiş kurulları arasındaki koordinasyon, elektronik sistemler vasıtasıyla güçlendirilmelidir.

•	 Teftiş kurullarında şeffaflığı sağlayacak önlemler kabul edilmelidir.

•	 Yolsuzluğa ilişkin tüm verilerin saklandığı, denetim raporlarının toplandığı bir elektronik bilgi 
sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem kişisel bilgilere saygı gösterecek bir biçimde topluma açık 
olmalıdır.  

•	 Bütün denetim organları insan kaynakları ve mali kaynaklar açısından yürütmeden bağımsız 
olmalıdır.

Siyasi Partiler
•	 Tüm seçim dönemlerinde (Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili ve Yerel Yönetimler) siyasi partilerin 

ve adayların seçim kampanya bütçeleri, gelir kaynakları- ayni ve nakdi katkılar- ve harcamaları 
ayrıntılı bir biçimde kayıt altına alnmalıdır. Bu kayıtlar uzman denetçiler tarafından denetlen-
melidir. İlgili denetim raporları zamanında kamuoyuna açıklanmalıdır.
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•	 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu parti içi demokrasiyi güvence altına alacak ve partilerin aşağı-
dan yukarıya örgütlenebilmesinin önünü açacak biçimde değiştirilmelidir.

•	 Siyasi partilerin hazine yardımı alabilmesi için belirlenmiş olan en az %3’lük oy oranı, siyasi par-
tiler arasındaki rekabette adaletsizlik yaratmaktadır. Bu alt sınır kaldırılarak, tüm siyasi partiler 
seçimlerde aldıkları oy oranında Hazine yardımı almalıdır..

•	 Siyasi partiler, ayrıntılı bilançolarını düzenli aralıklarla kendi İnternet sitelerinde yayımlamalıdır. 
Siyasi partilerle ilişkili ya da onların denetiminde olan kuruluşların hesaplarının da parti hesap-
larıyla birlikte incelenerek, üçüncü kişilerin kayıt dışı bağış, katkı ve yardımları denetim altına 
alınmalıdır. 

•	 Anayasa Mahkemesi’nin siyasi parti denetim raporlarını açıklama süresi bir yılı aşmamalıdır.

•	 Parti kapatmaya ilişkin yasal hükümler, Venedik Komisyonu’nun tavsiyelerine uyacak bir biçim-
de gözden geçirilmelidir.

Medya
•	 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, uluslararası insan hakları hukukunun gerekliliklerine uy-

gun olarak tekrar formüle edilmeli ve uygulayıcıların uluslararası standartları eksiksiz şekilde 
benimsemesine yönelik, başta eğitsel olmak üzere, her türlü çalışma ve tedbire öncelik verilme-
lidir.Türk Ceza Kanunu’nun 299. ve 301. maddeleri kaldırılmalıdır. 

•	 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun idari özerkliği ve siyasi tarafsızlığı sağlanmalıdır.

•	 Basın kuruluşlarında çıkar çatışmasının önlenmesi, hesap verebilirliğin sağlanması ve bu husus-
ların kamuoyunca denetiminin sağlanabilmesi açısından, medya patronluğunun şeffaf olması 
sağlanmalı ve çapraz mülkiyete ilişkin etkin düzenlemeler yapılmalıdır.

•	 Editoryal bağımsızlığı temin etmek suretiyle, ifade özgürlüğü güçlendirilmelidir. Ceza hukuku 
ve ceza muhakemesi tedbirleri editoryal tercihleri ve yayın çizgisini değiştirmek veya etkilemek 
için araç olarak kullanılmamalıdır.

Sivil Toplum
•	 Vergi muafiyetleri ve yardım toplamaya ilişkin yasal çerçeve gözden geçirilerek eşitsizlikler or-

tadan kaldırılmalı ve sivil toplumun serpilmesine imkan tanıyan ortam sağlanmalıdır.

•	 Sivil toplumun kamusal finansmanı açısından şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir 
ulusal strateji oluşturulmalıdır. STK’lara kamu finansmanı sağlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler, 
ilgili kamu kurumları tarafından düzenli olarak kamuya açıklanmalıdır.

•	 Sürekli ve yapısal bir sivil toplum-kamu kesimi diyalog mekanizması tesis edilmelidir.

•	 Örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.

•	 Yasal çerçevede, kamu görevlilerinin örgütlenme hakkına ilişkin kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

•	 Kamu yararına çalışan dernekler statüsü nesnel kıstaslara göre tanımlanmalı ve statünün politik 
baskılara ve etkilere göre tanınması önüne engellenmelidir.



Uluslararası Şeffaflık Derneği
265

Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi

İş Dünyası
•	 Türk Ticaret Kanunu’ndan çıkarılmış olan iş dünyasında şeffaflık hükümleri tekrar konulmalıdır.

•	 İlgili kanunlar değiştirilerek, düzenleyici kurumlar ve mali denetimlerin bağımsızlığı güçlendiril-
melidir.

•	 Hükümet, şirketlerin yolsuzlukla mücadele faaliyetlerine katılmasını teşvik etmelidir.

•	 Ticaret mahkemeleri üzerindeki aşırı yükü azaltmak amacıyla, arabuluculuk mekanizmaları yay-
gınlaştırılmalıdır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri
•	 KİT’lerde yönetişim sorunlarını giderilmeli atama süreçleri bağımsız kurumların denetimine açık 

olmalıdır. 

•	 Tüm KİT çalışanları için zorunlu etik davranış ilkeleri getirilmelidir.

•	 Özelleştirme süreçleri şeffaf ve hesap verebilir bir biçimde yürütülmelidir. Süreçler bağımsız 
kurumlar tarafından denetlenmelidir.
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