
Sayı 14       2015 Güz www.seffaflik.org



Uluslararası Şeffaflık Derneği çalışanları ve gönüllüleri olarak
hazırladığımız bu dergiyi, şeffaflık talebimizi
sürekli gündemde tutmak ve mesajımızı daha
fazla insana ulaştırmak amacıyla hayata geçirdik.

Nihai amacımız, mevcut kaynaklarını doğru
kullanan, karar alırken vatandaşa danışan, bilgiyi
gizlemeyen açık bir demokrasi ve adaletli bir
şekilde kalkınan bir ekonomi; aracımız ise
şeffaflık ve hesap verebilirliği toplumun her
kesiminden yükselen güçlü bir talep ve sürekli
gündemde olan bir konu haline getirmek.

Bu projeyi hayata geçirmemize sağladıkları
finansal destek ile imkan sağlayan
İsveç Başkonsolosluğu’na teşekkür ederiz.



Bu sayımızda küresel düzeyde ekonomik gelişmeyi sağlamak 
ve ekonomik büyümenin önündeki engelleri kaldırmak için 
dünyanın en büyük ülkelerinin işbirliğini öngören ve 15-16 Kasım 
2015’te Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek G20 
platformunu değişik açılardan sizin için inceledik. Sürdürülebilir 
kalkınmayı teşvik etmek ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak 
amacıyla G20 ülkeleriyle uluslararası sivil toplum adına yakın 
ilişkiler kuran ve Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin de yürütme 
kurulunda yer aldığı C20 (Sivil Toplum 20) konularını da ele aldık.

Rusya’nın başkanlığı döneminde ilk kez kurulan C20 Grubu’nun, 
Avusturalya’dan sonra Türkiye’de de kurulmuş olması ülkemiz 
için tabi sevindirici. Dünya’daki önemli sorunlara sivil toplum 
perspektifini yansıtan bu süreç, katılımcılığın ender rastladığımız 
örneklerinden biri. Sivil toplum hepimiz için yakıcı olan yolsuzluk, 
çevre, kadın, göç gibi sorunlara politika önerileri getirdi ve 16 
Kasım’da dünya liderlerinin bu önerilere ne kadar kulak verdiğini 
hep birlikte göreceğiz.

 Türkiye gündeminin yanında, G20 ve C20, yolsuzlukla ne 
derecede başa çıkıyor? Bu zirveler ve çalışma gruplarının 
hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl bileceğiz? Bu sorular yeni 
G20 vaatleri tarafından ortaya atılan en önemli soru. 14. sayımızda 
bu konularla ilgili röportaj ve eleştiri yazılarına yer verdik. 

 Bu sayımızda ayrıca, 23 Kasım’daki açılış etkinliğiyle 
başlatacağımız ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere 
yolsuzlukla mücadele ve uyum konularında yol göstermesini 
hedeflediğimiz “Yolsuzluğa Sıfır Tolerans” programımızı sizlerle 
paylaşıyoruz. Eğitim programlarımızın yanı sıra, sürdürülebilir 
ekonominin ve toplumsal adaletin vazgeçilmez bir unsuru olarak 
“yolsuzluğa sıfır tolerans” politikası izleyen tüm şirketleri, Özel 
Sektör İşbirliği Programı’na katılmaya davet ediyoruz. Şirketlerin 
karşılıklı deneyim paylaşımlarında bulunabileceği, farklı konularda 
uzman görüşlerine erişebileceği ve ortak sorunlara ortak çözümler 
üretebilecekleri bir platform işlevini görmesini planladığımız bu 
program, üyelik esasına göre çalışacak. 

Son olarak, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin bu sene ilk 
kez vereceği Şeffaflık Ödülleri’nden bahsetmek isterim. 
Şeffaflık Ödülleri, yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların 
desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği 
yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya 
girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla Medya, Kurumsal ve Yurttaş 
olmak üzere 3 kategoride verilecektir.

Başvuruların 16 Kasım 2015’e kadar devam edeceği Şeffaflık 
Ödülleri’nin ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gelişmesine 
önemli etkilerde bulunmasını diliyoruz.

 Aydınlık günler dileklerimizle,

E. Oya Özarslan
Uluslararası Seffaflık Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin Şeffaf Gündemi

World Justice Project (WJP) 102 ülkenin yer aldığı 
Hukukun Üstünlüğü Endeksi raporunu açıkladı.Türkiye, 
yolsuzluğun engellenmesinde 102 ülke arasında 
49’uncu sırada.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi Bakırköy Cumhuri-
yet Başsavcılık’ının 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturma-
larını yapan savcılar Celal Kara ve Muammer Akkaş 
ile hâkim Süleyman Karaçöl hakkında hazırladığı 
iddianameyi kabul etti. Kara ve Akkaş hakkında ‘gö-
revi kötüye kullanma’ suçundan 3 yıl; hâkim Karaçöl 
hakkında da ‘görevi ihmal’ suçundan 2 yıl hapis istemi 
içeren dosya, son soruşturmanın açılması için Yargı-
tay’a sevk edildi. 

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden yeni meclise 
17-25 Aralık iddiaları soruşturulsun çağrısı

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 21 sivil toplum örgütü-
nün imzacı olduğu çağrıda Yeni Meclis’i, 17-25 Aralık 
iddialarına konu olan dört eski Bakan hakkında yeni 
bir Meclis Soruşturma Komisyonu kurması, iddiaların 
soruşturulması ve cezasızlık halinin ortadan kalkması 
için harekete davet etti. 

 “YOLSUZLUĞU ENGELLEME”de 
Türkiye geriledi 

Bilal Erdoğan’a mizah yazarlığı teklifi: 
“Gerçekleri yazsın Uykusuz’un kapıları ona açık.”

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından bu yana 
gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu 
Bilal Erdoğan, katıldığı Ramazan karikatürleri sergisi-
nin açılışında ilk kez takma bir isimle kısa bir dönem 
karikatüristlik yaptığını açıkladı. Haftalık mizah gazetesi 
Uykusuz’dan Vedat Özdemiroğlu, “Bilal’in kendisi mizah. 
Gerçekleri yazsın Uykusuz’un kapıları ona açık.” dedi.

Alman Lisesi’ne Almanya’dan özel müfettiş 

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’daki Özel Alman 
Lisesi’nde patlak veren yolsuzluk olayını yerinde 
incelemek üzere İstanbul’a özel müfettişler gönderecek. 
2 milyon 155 bin 246 Türk Lirası’nın zimmete geçirildiği 
iddia ediliyor.
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Yolsuzluktan bertaraf oldu, 
10 bin kişiye iftar verdi

Kayseri Şeker Fabrikasındaki yolsuzluk iddiasıyla açılan 
davadan beraat eden eski Yönetim Kurulu Başkanı 
Vedat Ali Özışık, 10 bin kişiye iftar verdi. 
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Dünyanın Şeffaf Gündemi

İlk yolsuzluk soruşturması ömür boyu 
hapisle sonuçlandı

Çin’in eski iç güvenlik şefi Cou Yongkang, hakkındaki 
yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ömür boyu hapse 
mahkûm edildi. Cou Yongkang söz konusu suçlamaları 
kabul etti, yaptıklarının ve Çin Komünist Partisi’ne (ÇKP) 
verdiği zararın farkında olduğunu belirterek özür diledi. 
Devlet sırlarını ifşa etmek, rüşvet almak ve görevi 
kötüye kullanmakla suçlanan eski güvenlik şefi, ÇKP’nin 
iktidara geldiği 1949 yılından bu yana ülke tarihinde 
yolsuzluk suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ilk 
kişi.Eu
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“Yoksullukla mücadele şampiyonu” 
yolsuzlukla suçlanıyor

Brezilya’da hakkında yolsuzluk soruşturması açılanlar 
arasına eski Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da 
katıldı. “Yoksullukla mücadelenin şampiyonu” olarak 
tanıtılan Lula, bir inşaat şirketinin girdiği ihalelerden 
komisyon almakla suçlanıyor. Cu
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Rüşvet isteyen 58 kişi işten çıkarıldı 

Bulgaristan Otomobil Yönetimi İcra Ajansı Müdürü 
Tsvetan Tsvetanov, son bir ay içinde 58 kişinin rüşvetten 
dolayı işten çıkartıldığını açıkladı.
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Blatter “ömür boyu men”le kurtuldu

FIFA İcra Kurulu’nun eski üyesi Sepp Blatter, ömür boyu 
futboldan men cezası aldı. FIFA’dan “Blatter, birçok kez 
görevini kötüye kullanmıştır” şeklinde açıklama yaptı. 
ABD’de 2013 yılında gözaltına alınmasının ardından 
rüşvet, dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçırma 
gibi suçlamaları kabul eden 70 yaşındaki Blatter’ın, 
suçlu bulunması halinde 75 yıl hapis cezası alabile-
ceği ve bu durumdan kaçınmak amacıyla FBI ve ABD 
savcılığıyla gizli bir anlaşma yaparak FIFA’nın üst düzey 
yöneticilerinin gözaltına alınmasına kaynak olacak bilgi 
ve belgeleri sağladığı belirtilmişti. Ra
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Putin: “Yolsuzluğa kesinlikle inanmıyorum, 
Nobel ödülü verilsin”

Bu sözleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ev 
sahipliği yapacakları 2018 Dünya Kupası’nın en büyük 
destekçilerinden FIFA’nın Başkanı Sepp Blatter için 
söylüyor. Blatter, 14 üst düzey yetkilinin tutuklanmasıyla 
sonuçlanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna karşın 
hala başkanlık görevini sürdürüyor. N
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Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak 7. medya etkinliğimizi 
“Geleneksel ve Alternatif Medyada Araştırmacı Gazetecilik” 
başlığıyla 22 Temmuz Çarşamba günü Taksim Elite World Ho-

tel’de gerçekleştirdik. Yerel, ana akım ve alternatif medya mensupla-
rının, iletişimcilerin ve gazetecilik bölümü öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleşen konferansımız, 2 ana oturum ve 4 panelden oluştu.

Kamu yararı doğrultusunda, insanların doğru, tarafsız ve eksiksiz haber 
alma haklarının karşılanabilmesi adına kullanılabilecek, medyanın en 
işlevsel ve değerli araçlarından biri olan araştırmacı gazeteciliğin farklı 
boyutlarıyla tartışılmasının amaçlandığı konferansımız, Yönetim Kurulu 
Başkanı’mız Oya Özarslan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Özarslan, med-
yanın bekçi köpeği (watchdog) rolünün önemine, medya mensuplarının 
iş güvencesinin sağlanması gerekliliğine ve ülkenin mevcut koşullarında 
şeffaflık talebinde bulunmanın gerektirdiği cesarete dikkat çektiği ko-
nuşmasında medyanın da bu çerçevede insanların üzerindeki karanlığın 
kalkmasında etkili olabilecek bir kurum olduğunu vurguladı. 

Açılış konuşmasının ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi’nden Prof. Dr. Aslı Tunç’un moderatörlüğünde gerçekleşen ilk 
oturumumuzun “Bir Şeffaflaştırma Aracı Olarak Araştırmacı Gazetecilik” 
başlıklı birinci panelinde, organize suç/yolsuzluk, sermaye ilişkileri, parla-
mento ve yargı alanlarında olup bitenlere yönelik kamuoyunun doğru ve 
gerçekçi bilgilendirilmesi için bir şeffaflaştırma aracı olarak araştırmacı 
gazeteciliğin nasıl kullanılabileceği, kıdemli araştırmacı gazeteci konukla-
rın paylaşımlarıyla masaya yatırıldı. 

Bu oturumda, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) Ku-
rucu Üyesi, Medya Geliştirme Uzmanı Drew Sullivan, dünyanın değişimi-
ne paralel olarak medyanın da değişime uğradığına ve çalıştıkları alanda 
en zorlandıkları konunun şeffaflık olduğuna işaret ederken, araştırmacı 
gazeteci ve Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici, Sullivan’ın vurguladığı 
yerel gazeteciliğin önemine, parlamento muhabirliğinin önemli dalların-
dan biri olan ‘kriz haberciliği’ne değindi. Yargı alanında çalışmış araştır-
macı gazeteci ve yazar Kemal Göktaş ise, hakkında en çok dava açılan 
meslek mensuplarından olan yargı alanında çalışan gazetecilerin bilgiye 
ulaşmada yaşadığı engelleri paylaştı.

Karşılaşılan tüm engellere ve baskılara rağmen, gerçeği, doğru bilgiyi 
ortaya çıkarma yolunda araştırmacı gazetecinin mücadelesinin konuşul-
duğu “Baskıların Karşısında Araştırmacı Gazetecilik” başlıklı 2. panelde, 
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Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu ile Journo ve TGS 
temsilcisi Sarphan Uzunoğlu sunumlarında, 
yazılı basın, televizyon, radyo gibi geleneksel 
haber araçlarının ötesine geçen internet ha-
berciliğinde araştırmacı gazeteciliğin nasıl iş-
lediğinin üzerinde dururken; Jiyan’dan Ahmet 
Sabancı ile Dağ Medya’dan Pınar Dağ ağırlıklı 
olarak, araştırmacı gazeteciliğin bu alana ne 
şekilde adapte olduğunu tartışmaya açtı.  

Panelin, Karakutu’dan Başak Tuncer ve Şevket 
Uyanık, Mülksüzleştirme Ağları’ndan Burak 
Arıkan, DokuzSekiz Haber’den Gökhan Bicici 
ile Doğruluk Payı’ndan Bengi Ruken Cengiz 
ve Koray Kaplıca’nın paylaşımlarıyla haber 
edinme ve haberi iletme noktasında teknolo-
jinin sağladığı farklı imkanlardan faydalanarak 
aktivist bir yaklaşımla ilerleyen yurttaş haber-
ciliğin “araştırmacı gazetecilik”le ne şekilde 
ilişkilendirilebileceğinin irdelendiği “Alternatif 
Habercilikte Yeni Yükselen: Yurttaş Habercilik” 
başlıklı ikinci kısmında, insanların elinde olan 
ve haber niteliği taşıdığını düşündüğü verileri 
paylaşmalarına imkan sağlayan Karakutu’nun, 
Mülksüzleştirme Ağları özelinde ağ haritala-
ma sisteminin, değişen ve gelişen dünyada, 
araştırmacı gazetecilere yeni bir araç sunma 
imkanları tartışıldı. Bu tartışmanın devamın-
da ise, habere erişmedeki sıkıntıya karşı bir 
refleks olarak ortaya çıkan ve yeni bir dinamik 
olarak adlandırılan yurttaş gazetecilik farklı 
boyutları ile ele alındı ve Doğruluk Payı gibi 
haber üretilirken başvurabilecek bir arenanın 
gazeteciliğin topluma yabancılaştığı noktada, 
yurttaş bireylerin başlattığı bir gazetecilik türü 
olan yurttaş gazeteciliği ile nasıl ortaklaşabile-
ceği değerlendirildi. 

gazeteci, programcı ve yazar Mete Çubukçu 
“kasıtlı olarak gizlenen, kamunun öğrenme-
sine engel olunan şeyleri ortaya çıkarmak, 
rutinin ötesine geçmek” olarak tanımladığı 
araştırmacı gazeteciliğin, geleneksel yön-
temlerin yanı sıra alternatif yöntemleri de 
dikkate alması ve kullanmasının avantajından 
bahsederek, kendi uzmanlık alanı olan savaş 
haberciliğinde bilgi kaynağı kullanımında dik-
kat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Bir 
diğer panelistimiz UMAG koordinatörü, aka-
demisyen Özge Mumcu, yaşanmış tecrübe-
lerden yola çıkarak babası Uğur Mumcu’nun 
bir araştırmacı gazeteci olarak portresini 
çizdi. Panelin 3. konuşmacısı, sağlık ve çevre 
alanlarında uzun süre çalışmış olan araştırma-
cı gazeteci Şükran Özçakmak ise, araştırmacı 
gazeteciliğin farklı alanlarda yaşadığı zorlukları 
çok çeşitli örnekler eşliğinde anlatarak, konfe-
ransımızın katılımcı kitlesinin büyük bölümü-
nü oluşturan gazetecilik bölümü öğrencilerine 
doğrudan seslendi.

Panelin son konuşmacısı olan gazeteci-yazar 
Hasan Cemal, iktidar ve medya ilişkisine 
de değindiği sunumunda gazetecinin kendi 
gazeteciliğini sorgulaması ve kendi mesleğine 
sahip çıkması gerektiğinden bahsetti. Hasan 
Cemal, konuşmasını sonlandırırken, gazeteci-
lik öğrencilerine, demokratik hak ve özgürlük-
leri bağlamında gazeteciliğe sahip çıkmalarını 
vurguladı. 

Araştırmacı gazeteciliğin alternatif medya 
bağlamında ele alındığı ikinci oturuma, Gala-
tasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasemin 
İnceoğlu, derneğimizin Suruç bombalı sal-
dırısına yönelik kamuoyu ile paylaştığı basın 
açıklamasına atıf yaparak cezasızlık kültürüne 
değindi ve bununla ilişkili olarak araştırmacı 
gazeteciliğin, güç odaklarının ve iktidarın en-
gellemelerine karşı yapılan bir gazetecilik türü 
olduğunun altını çizerek oturumu başlattı. 

İkinci oturumun “Geleneksel/Ana-Akım 
Medyaya Yeni Bir Alternatif: İnternet Haberci-
liği” başlıklı ilk panelinde, insanların her türlü 
bilgiye hızla ulaşmasını sağlayan ve gerek 
içerik gerekse format çeşitliliği açısından 
geleneksel haber araçlarının (yazılı basın, 
televizyon, radyo vb.) ötesine geçen internet 
haberciliğinde araştırmacı gazeteciliğin nasıl 
işlediği, bu alana ne şekilde adapte olduğu, 
internet haberciliğinde görev alan gazetecile-
rin tecrübe ve yorumları eşliğinde tartışmaya 
açıldı.



Aynı zamanda Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak 
7 Haziran 2015 Genel Seçimleri kapsamında, nihai 
adayların YSK’ya bildirildiği 8 Nisan 2015 tarihinden 
itibaren seçim dönemi boyunca Türkiye genelinde 
kampanya ve propoganda ilke, kural ve yasaklarının 
ihlal edildiği durumları tüm yönleri ile takip edip, 
belirlediğimiz olaylar temelinde YSK’ya bilgi edinme ve 
dilekçe yoluyla başvurular yaptık. YSK’dan alınan yanıt 
ise danışma niteliğindeki isteklere görüş verilmesine 
ilişkin bir hüküm bulunmadığı doğrultusunda oldu. Tüm 
bu süreci seçim sonrasında yayınladığımız raporumuzda 
ele aldık. 

Siyasette Şeffaflık Projesi’nin şu andaki gündemi 
ise 25. Dönem milletvekili olup 1 Kasım 2015 Genel 
Seçimleri’nde tekrar aday olacak olan vekillere 
siyasette şeffaflık ve hesap verebilirlik için Dürüstlük 
Taahhütnamesi’ni imzalatma talebimizi, kamuoyu 
baskısının da yaratılmasıyla beraber en etkili şekilde 
ileterek, hala çıkarılmamış olan “Siyasi Etik” yasasının 
çıkarılması ve siyasilerin güçlerini şahsi çıkarları için 
kullanmalarını engellemek adına çalışmak. Böylece, 
kamu yönetiminin ve siyasetin şeffaf ve hesap verebilir 
olması için önce yasa yapıcıların harekete geçmesi 
gerektiğini vurgulamış olacağız. Aralık 2015’te 
Türkiye’de siyasetin finansmanı üzerine detaylı bir 
raporu kamuoyu ve ilgililerle paylaşacağız. Ayrıca, 1 
Kasım 2015 Genel Seçimleri dönemine ilişkin de yine 
seçim kampanya ve propoganda ihallelerini takip edip 
gerekli başvuruları yapıp kamuoyunu düzenli olarak 
bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

Siyasette şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük 
ilkelerinin benimsenmesi ile başta siyaset, demokrasi 
ve ekonomik kalkınma olmak üzere her alanda olumlu 
değişikliklerin yaratılacağını savunan Siyasette 
Şeffaflık Projesi, geçtiğimiz aylarda hayli yoğun bir 
gündeme sahipti.

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin öncesinde, adayların 
ve birinci dereceden akrabalarının mal varlıklarının 
ve şirket ortaklıklarının; partilerin ve adayların seçim 
kampanya bütçelerinin ve kaynaklarının kamuoyuna 
açıklanması üzerine yürüteceği kampanyanın 
duyurulması için siyasi parti ve Meclis ziyaretlerini 
Aralık 2014’ten itibaren gerçekleştirmeye başladı. 
Adayların kesinleştiği 8 Nisan 2015 tarihinde 
kampanya, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 
önclüğünde “Açık Koalisyon” adı altında bir araya gelen 
16 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle başlatıldı. Eş 
zamanlı olarak change.org üzerinden başlatılan herkese 
açık bir imza kampanyası ile de adaylardan ve siyasi 
partilerden açıklığa ve hesap verebilirliğe dair adım 
atmaları talep edildi. Seçim gününe kadar yürüttüğümüz 
kampanyanın sonucunda taleplerimize karşılık veren 
‘açık vekiller’i internet sitemizden ve medya aracılığı ile 
kamuoyu ile paylaştık. Toplam 35 aday mal beyanında 
bulunurken 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden sonra 
seçilen vekillerden de 23’ü mal beyanını kamuoyuna 
açıklamış oldu. Bu çalışmamız kapsamında dünyada 
Türkiye’ye komşu ve Türkiye ile benzer ekonomik 
gelişmeye sahip ülkelerde siyasetin finansmanı ne 
durumda bunu ortaya koymak adına www.aciksiyaset.
org adlı veri tabanlı bir Türkçe-İngilizce web sayfası 
yarattık. 
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*Siyasette Şeffalık 
Projesi, Avrupa 
Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti 
tarafından Sivil 
Toplum Diyaloğu 
III Siyasi Kriterler 
Hibe Programı 
kapsamında 
desteklenmektedir. 

Program hakkında daha ayrıntılı bilgi için:

www.seffaflik.org

Sorularınız ve üyelik talebi için: 

ozelsektor@seffaflik.org veya 

0 212 240 52 81

Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim örneği sunmak isteyen kamu 
kurumları, temiz iş yapmak, yolsuzluk risklerini azaltmak ve kurumsal itibarı 
artırmak isteyen şirketler, kurumsal yapısını güçlendirmek ve risk yönetimini 
artırmak isteyen meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları için sektöre özgü 
sorunlara cevap verebilecek Yolsuzlukla Mücadele ve Uyum Konulu Eğitim 
Programlarımızı başlatıyoruz.

Eğitim Programımızda, yolsuzlukla mücadele ve uyum programının kuruma etkileri, içe-
riği ve uygulanması, risk değerlendirme yöntemleri ve vaka çalışmaları yer almaktadır.

Yerli ve yabancı uzmanlarımız tarafından verilecek olan Eğitim Programımızı tamamla-
yanlar katılım sertifikası alacaktır.



Program hakkında daha ayrıntılı bilgi için:

www.seffaflik.org

Sorularınız ve üyelik talebi için: 

ozelsektor@seffaflik.org veya 

0 212 240 52 81

Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim örneği sunmak isteyen kamu 
kurumları, temiz iş yapmak, yolsuzluk risklerini azaltmak ve kurumsal itibarı 
artırmak isteyen şirketler, kurumsal yapısını güçlendirmek ve risk yönetimini 
artırmak isteyen meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları için sektöre özgü 
sorunlara cevap verebilecek Yolsuzlukla Mücadele ve Uyum Konulu Eğitim 
Programlarımızı başlatıyoruz.

Eğitim Programımızda, yolsuzlukla mücadele ve uyum programının kuruma etkileri, içe-
riği ve uygulanması, risk değerlendirme yöntemleri ve vaka çalışmaları yer almaktadır.

Yerli ve yabancı uzmanlarımız tarafından verilecek olan Eğitim Programımızı tamamla-
yanlar katılım sertifikası alacaktır.



Uluslararası Şeffaflık Derneği “yolsuzluğa sıfır tolerans” politikası-
nı benimseyen tüm şirketleri, Özel Sektör İşbirliği Programı’na katıl-
maya davet ediyor.

110’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Transparency International’ın 
uzmanlığı ve bilgi birikimiyle, kurumsal itibarı güçlendirme ve üyelere 
özel imkan ve ayrıcalıklar.

Üye olmak isteyen şirketler, Uluslararası Şeffaflık Derneği’ne başvu-
ruda bulunabilir.

Program hakkında daha ayrıntılı bilgi için:

www.seffaflik.org

Sorularınız ve üyelik talebi için: 

ozelsektor@seffaflik.org veya 

0 212 240 52 81



Uluslararası Şeffaflık Derneği “yolsuzluğa sıfır tolerans” politikası-
nı benimseyen tüm şirketleri, Özel Sektör İşbirliği Programı’na katıl-
maya davet ediyor.

110’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Transparency International’ın 
uzmanlığı ve bilgi birikimiyle, kurumsal itibarı güçlendirme ve üyelere 
özel imkan ve ayrıcalıklar.

Üye olmak isteyen şirketler, Uluslararası Şeffaflık Derneği’ne Ekim 
2015 tarihinden itibaren başvuruda bulunabilir.

Program hakkında daha ayrıntılı bilgi için:

www.seffaflik.org

Sorularınız ve üyelik talebi için: 

ozelsektor@seffaflik.org veya 

0 212 240 52 81



12

kampanyasının sonucunda azımsana-
mayacak sayıdaki milletvekili adayının 
malvarlıklarını kamuoyuna açıklamış ol-
masına atıfta bulunuluyor. Ayrıca raporda 
yine Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 
seçim dönemi boyunca kampanya ihlal 
ve usulsüzlüklerini takip edip Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK)’ya yaptığı bilgi 
edinme ve şikayet başvurularını bir araya 
getirdiği ve kampanya izleme, denetle-
me ve yaptırım uygulama süreçlerindeki 
sorunların altını çizdiği raporunda bahse-
dilen konulara değiniliyor ve bu durumun 
güçler ayrılığı ilkesi ile bağdaşmadığı, 
YSK’nın yeteri kadar şeffaf ve mevzuata 
uygun davranmadığı belirtiliyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından 7 Haziran 2015 Millet-
vekili Seçimleri’ni gözlemlemek 

için Türkiye’ye davet edilen, bu süreçte 
Uluslararası Şeffaflık Derneği ile de te-
maslarda bulunan AGİT (Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı) Heyeti, final raporu-
nu açıkladı. 

Raporda, seçim döneminde Uluslararası 
Şeffaflık Derneği’nin de iyileştirilmesi 
ve kamuoyunda farkındalık yaratılması 
için üzerinde çalıştığı birçok konuya ve 
eksikliğe değinilirken, Dernek tarafından 
siyasi partilere ve adaylara yönelik ger-
çekleştirilen “seçim kampanya bütçesini 
ve mal beyanını kamuoyuna açıklama” 
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- YSK’nın daha şeffaf olması gerekmektedir. Seçim-
lerin yönetimi ve kampanyalara ilişkin bazı kararları 
mevzuat ile uyumlu olmamıştır. 

- Var olan mevzuat kapsamlı bir kampanya finansmanı 
düzenlenmesini içermemektedir. Partiler ve adaylar 
bağışlar dahil kampanya gelir ve giderlerini kamuoyu-
na açıklamamışlardır. 

- RTÜK’ün şeffaflığı ve tarafsızlığına ilişkin endişeler 
oluşmuştur. TRT 1 iktidar partisi lehine yayın yapmış-
tır. 

- YSK kararlarının herhangi bir yargısal denetime tabi 
olmaması güçler ayrılığı ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

- Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyalarında yer alma-
sına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne yapılan şikayet 
başvuruları seçim gününe kadar sonuçlandırılmamış-
tır. 

- Anayasa, cinsiyet eşitliğine vurgu yapsa da parti-
lerin seçimlerde eşitlikçi uygulamalar yapması için 
herhangi bir yasal düzenleme yoktur. 

- Vatandaşlar etkin bir şekilde gözlemcilik yapamamak-
tadırlar. İki yurttaş gözlemci grubunun akreditasyon 
için yaptıkları başvurular YSK tarafından reddedilmiş-
tir. 

- Yüzde 10 seçim barajı çoğulcu demokrasiyi engelle-
mektedir. 

- Seçim döneminde iktidar partisini eleştiren medya 
organlarına ve gazetecilere tehdit ve baskı uygulan-
mıştır. 

- İktidar partisi ile diğer partiler arasındaki kutuplaşma 
ve cepheleşme belirginleşmiştir.

 - Anayasa’da tarafsız olması gerektiği belirtilmesine 
rağmen, Cumhurbaşkanı seçim kampanyalarında ikti-
dar partisi lehine çok fazla rol almış, devlet kaynakla-
rı kullanılarak kamu çalışanlarının eşlik ettiği, iktidar 
partisinin avantajına olan ve muhalefet partilerinin 
eleştirildiği pek çok etkinlikte yer almıştır. Bu neden-
le, çok fazla sayıda şikayet dilekçesi yazılmıştır. 

- Genel anlamda seçim kampanyaları özgür bir şekilde 
gerçekleştirilse de muhalefet partilerinin etkinlik-
lerinin bir kısmı Cumhurbaşkanı ya da Başbakan’ın 
etkinlikleri ile çakışmaları nedeniyle iptal edilmiştir. 

- Muhalefet partilerinin bazı kampanya afişleri Cum-
hurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle kaldırılmıştır. 

- Muhalefet partilerinin ofislerine ve adaylarına çeşitli 
saldırılar gerçekleştirilmiştir. 

finansmanına ilişini bilgilerini açıklamamış 
olması AGİT’in eleştirileri arasında yer alıyor. 
2015 yılında devlet yardımı alamayan HDP’nin 
kaynak problemiyle ilgili ortaya çıkan kaygı-
lar vurgulanırken, devlet yardımı için siyasi 
partilerin alması gereken oy oranının %7’den 
%3’e düşmüş olması olumlu bir gelişme 
olarak değerlendiriliyor.

AGİT tarafından yapılan tavsiyelerin 1 Kasım 
2015 tarihinde gerçekleşecek milletvekili 
seçimlerinde dikkate alınması gerektiğini 
belirtmekte yarar görüyoruz. Uluslararası 
Şeffaflık Derneği olarak bu seçim sürecini de 
yakından izleyerek, özellikle siyasetin finans-
manı alanındaki ihlalleri, başta kamu kaynakla-
rının usulsüz kullanımı ve kamu görevlilerinin 
yapamayacağı işler olmak üzere seçim dö-
nemine ilişkin tüm kampanya ve propoganda 
ihlal ve usulsüzlüklerini takip edip kamuoyuna 
duyuracağız ve yetkili makamlara iletilmesini 
sağlayacağız.

AGİT raporunda en temel eksikliklerden biri 
olarak seçim kampanya finansmanın şeffaf 
ve hesap verebilir olmayışının altını çiziyor. 
Raporda seçim kampanyası finansmanını 
düzenleyen mevzuatın yeterli olmadığı belir-
tiliyor.Partilerin seçim dönemine ait harcama-
larının, diğer harcamalarla birlikte yıl sonunda 
Anayasa Mahkemesi’ne sunulan mali raporda 
yer alması ve başka hiçbir denetleme me-
kanizmasının olmaması rapordaki önemli 
eleştirilerden bir tanesi. GRECO tavsiyeleri 
doğrultusunda, seçim dönemindeki nakdi/
ayni katkıların ve harcamaların periyodik, 
zamanında ve şeffaf bir biçimde raporlanma-
sı ve bu raporların kamuoyuna açık olması 
gerektiği AGİT’in tavsiyeleri arasında yer 
alıyor. Ayrıca, seçim finansmanının kurumsal 
denetiminin artırılması gerektiği de belirtiliyor. 
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin, birçok sivil 
toplum kuruluşunun desteğiyle yürüttüğü, 
kampanyası sonucunda seçim kampanya büt-
çesini, kaynaklarını ve mal beyanını kamuoyu-
na gönüllü olarak açıklayan adayların olduğu 
belirtilirken hiçbir siyasi partinin kampanya 
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Dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip üye ülkeler-
den oluşan G20, “uluslararası ekonomik işbirliği ve ka-
rar alma” üzerine düzenlenen en önemli forum olarak 
biliniyor. Çoğunlukla dünya ekonomisinin yönetimi ve 
reformu üzerine çalışmaya yoğunlaşmış olan G20, 1999 
yılında Asya’daki mali krize cevap olarak Maliye Bakan-
ları ve Merkez Bankalarının Başkanlarının toplanmasıyla 
başladı. 2007-2008 yıllarındaki finansal krizden sonra 
2008 yılında Devlet Başkanlarının bir toplantısı haline 
geldi. G20’lerin esas ilgi alanı ekonomi olmasına karşın, 
aldıkları kararların bütün sektörlerde etkileri söz konusu 
oluyor. 20 ülke ve Avrupa Birliği’nin dahil olduğu foruma 
IMF, WTO VE BM gibi uluslarası kuruluşlar ve misafir 
ülkeler de davet ediliyor. Her sene başkanlık yapan 
ülkenin değiştiği foruma 1 Aralık 2015 tarihine kadar 
Türkiye başkanlık yapıyor.

C20 ise sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve eşit-
sizlikleri ortadan kaldırmak için G20 ülkeleriyle ulus-
lararası sivil toplum adına yakın ilişkiler kuruyor. C20, 
sivil toplumun etkisini artırmak için ortak bir gündem 
oluşturarak, G20 için ortak politika belirlenmesine 
yönelik tavsiyelerde bulunarak, tavsiyeleri tanıtmak için 
sivil toplum temsilcilerini G20’lerin karar alıcılarıyla bir 
araya getirerek sivil toplumun mesajlarını G20 ülkeleri-
ne daha etkili şekilde aktarılmasını amaçlıyor.

Cinsiyet eşitsizliğini ve toplumsal, iktisadi ve siyasi 
eşitsizlikleri azaltacak olan kapsayıcı ve sürdürülebilir 
büyümenin teşvik edilmesi için politika tavsiyeleri oluş-
turmak ve G20’nin politika üretme süreçlerine yapıcı 
katkıda bulunmak için gerçekleştirilen C20, 14 sivil top-
lum kuruluşunun bulunduğu Yürütme Kurulu tarafından 
yürütülüyor. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinde bulunan 8 
organizasyonun dahil olduğu Danışma Kurulu’ndan öne-
riler alan C20 Sekretaryası tarafından da destekleniyor. 
Oxfam ve IKV çalışanlarından oluşan C20 Sekretaryası, 
Yürütme Kurulu’na destek veriyor.
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ma grubunun Türkiye’deki ve yurdışında bulunan 
sivil toplum kuruluşlarından gelen 2 eşbaşkanı 
ve 6-8 üyesi bulunmaktadır.4 Çalışma Grubu 
aracılığıyla G20 , 11 ülkeden 46 organizasyonun 
katılımıyla yaklaşık 10,000 sivil toplum ağına 
ulaşıyor. 

1. Yolsuzlukla mücadele ve vergi konularını 
içeren Yönetişim Çalışma Grubu;

2. Temel sosyal hizmetlere erişim ve KOBİ’ler 
dahil istihdam konularını içeren Kapsayıcı 
Büyüme Çalışma Grubu;

3. Kadının sosyal korumaya erişimi ve KOBİ’ler 
dahil kadının istihdamı konularını içeren 
Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu;

4. Yenilenebilir enerji ve enerjiye erişim konula-
rını içeren Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu.

Yönetişim Çalışma Grubu 

Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve vergi ada-
leti konuları üzerine sivil toplum kuruluşlarıyla 
istişare etmek ve politika önerileri üretmek olan 
çalışma grubu, Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Leyla Ateş, Economic 
Justice Network of South Africa kuruluşundan 
Malcolm Damon, ve Uluslarası Şeffaflık Derneği 
Başkanı Oya Özarslan başkanlığında yürütülüyor. 

2014 yılında gerçekleşen C20’de yönetişim ça-
lışma grubu açıklığın gerekli olduğunu vurgula-
mış. Firmaların, vakıfların ve diğer tüzel yapıların 
mülkiyet yapıları ile ilgili bilgileri açık bir veri for-
matında yayınlama sorumluluğuna sahip resmi 
sicil dairelerinin oluşturularak vergiden kaçma, 
vergi kaçırma, yolsuzluk, karapara aklama ve 
terör faaliyetlerinin finanse edilmesi konularıyla 
mücadele edilmesi için çağrıda bulunmuştur. 
Ekonomik faaliyetin söz konusu olduğu yerde 
vergi ödenmesi gerektiğinin altını çizen çalışma 
grubu mali danışmanlar ve kurumsal hizmet 
danışmanları için gerekli iyi niyet denetimi ve 
“müşterinizi tanıyın” politikalarının zorunlu 
olması gerektiğini sonuç bildirgesine eklemiştir. 
2015’te C20 Yönetişim Çalışma Grubu, bugüne 
kadar resmi katılım gruplarının yaptığı tavsiyele-
re istinaden, G20’nin taahhütlerinin uygulanma-
sına yönelik bir kapsayıcı yöntem teklif ederek 
önemli bir rol oynayacaktır. 

Ayrıca, kaynak ve zaman yeterli olursa, C20 Yö-
netişim Çalışma Grubu, G20’nin önemli politika-
larının yönetişim üzerindeki etkilerinin analizini 
yapmayı ve buna bu politikaların G20’nin koydu-
ğu yönetişim hedefleri üzerindeki olası etkilerini 
de dahil etmeyi düşünebilir. 

Süreç

• 2015 C20 önceliklerine katılımcı bir online 
istişare süreci ile karar verildi; bu süreçte 
dünyanın çeşitli yerlerindeki sivil toplum 
kuruluşlarından gündemde görmek istedik-
leri konular için oy kullanmaları istendi. 7 
hafta boyunca katılım sağlanan ankette 90 
ülkeden 388 organizasyon ve 1169 katılımcı 
görüşlerini bildirdiler. 

• Haziran - Temmuz 2015: C20 Çalışma Grup-
ları, ilk taslak politika önerilerini hazırladılar. 

• Ağustos 2015: Çalışma Grupları, Temmuz 
sonuna kadar aldıkları geri bildirimleri topar-
layıp politika önerilerini şekillendirdiler.

• 15-16 Eylül 2015: Bu tarihlerde gerçekleşen 
C20 Zirvesi’nde politika önerileri finalize 
edildi ve C20 Bildirgesi yayınlandı.

• Eylül - Kasım 2015: C20 Zirvesi’nden sonra, 
farklı platformlarda C20 önerileri sunulacak-
tır. C20’nin desteğiyle beraber sivil toplum 
kuruluşları, ortak önerilerini G20 karar veri-
cilerine iletmek için bir arada çalışacaklardır. 
16-17 Kasım 2015’te Antalya’da düzenlene-
cek olan G20 Zirvesi’yle beraber bu çalışma-
lar doruğa çıkacak.

C20 Türkiye Yürütme Kurulu üyeleri:

• Tolga Baştak, Genel Müdür, WWF Turkey

• Sezai Hazır, Başkan, Habitat Kalkınma ve 
Yönetişim Derneği.

• Çiğdem Nas, Genel Sekreter, IKV

• Şengül Akçar, Yönetici Müdür, KEDV

• Gülden Türktan, Başkan, KAGIDER

• Meryem Aslan, Ülke Direktörü, Oxfam

• Oya Özarslan, Başkan, Uluslararası Şeffaflık 
Derneği

• Evren Ergeç, Genel Müdür, TOG

• Rana Birden Çorbacıoğlu, TAV

• Mete Meleksoy, Genel Müdür, TEGV

• Yusuf Çelebi, Türkiye Sakatlar Federasyonu

• Başak Ersen, Genel Sekreter, TÜSEV

• Ayla Göksel, Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı, AÇEV

• Özgül Erdemli Mutlu, Kurumsal İletişim ve 
Çevre Politikaları Bölüm Başkanı, TEMA

C20 Çalışma Grupları

C20 Çalışma Grupları ulusal ve uluslararası sivil 
toplumla istişare ederek, G20 için ortak politika 
önerileri üretme sorumluluğu taşıyor. Her çalış-
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dha Foundation Genel Müdürü Srinivas Krish-
naswamy başkanlığında yürütülmektedir.

Çalışma Grubu yenilenebilir enerji ve enerjiye 
erişim konularında ulusal ve uluslararası sivil 
toplum örgütleriyle bir politika danışma süre-
cine girerek G20’ye sunulmak üzere politika 
tavsiyeleri geliştirecek. G20 Türkiye Başkanlığı 
özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının yüksek 
maliyetine eğilecek. İklim finansmanının da 
2015 gündeminde yer alması G20 Türkiye Baş-
kanlığı’nın LDC (En az Gelişmiş Ülkeler) üzerine 
odaklanmasının bir yansıması olarak ilginç bir 
önem taşıyor. Çalışma Grubu iklim değişikliğiyle 
mücadelede güçlü ve etkili eylemden yana. 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Konvansiyonu (UNFCCC) ve sonuçlarıyla uyum-
lu olarak, eylemleri sürdürülebilir kalkınmayı, 
ekonomik büyümeyi ve iş ve yatırım dünyası için 
belirliliği destekleyici nitelikte olacaktır. Çalışma 
Grubunun bir diğer hedefi ise 2015’te Paris’te 
yapılacak 21. Taraflar Konferansı’nda (COP21) 
tüm taraflara uygulanabilecek yasal yaptırıma 
sahip ortak bir sonuç, bir protokol veya başka 
bir resmi belgenin kabul edilmesi.

2014 yılında Avustralya’da yapılan C20 zirve-
sinde devletlerin iklim değişimi ile ilgili kaçınıl-
maz sonuçların üzerine eğilmedikleri takdirde 
sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin imkan-
sızlığı konuşuldu ve yerel siyasi mülahazalardan 
bağımsız olarak iklim değişiminin, G20 günde-
minde başlı başına bir gündem maddesi olması 
önerisi yapıldı. Sürdürülebilir büyüme için iklim 
değişimine karşı harekete geçilmesi ve fosil ya-
kıt kullanımı ile ilgili önlemlerin alınması gerekti-
ği 2014 yılından göze çarpan öneriler.

Kapsayıcı Büyüme Çalışma Grubu 

Kapsayıcı büyüme çalışma grubu temel sosyal 
hizmetler ve kapsayıcı büyüme konuları üzerine 
sivil toplum kuruluşlarına danışarak politika öne-
rileri üretiyor. Çalışma grubunun başkanlığını ise 
İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Çiğdem 
Nas ve International NGO Forum on Indonesian 
Development (INFID) Genel Müdürü Sugeng 
Bahagijo yürütmektedir.

2014 yılında Avustralya’da gerçekleyen forum-
da da sivil toplum kuruluşları C20’yi, küresel 
eşitsizliğin azaltılması ve kapsayıcı büyüme 
yönünde taahhütte bulunmaya davet etmişti. 
Ayrıca, adil vergi sistemleri ile finanse edilen 
kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerine herkesin 
erişiminin artırılması, eşit kalkınma çıktılarının 
elde edilmesi, kapsayıcı büyüme ve açık, piyasa 
tabanlı ekonomik sistemlerin sürdürülebilirliği-
nin gerçekleştirilmesi için kilit unsur olduğunu 
belirtti.

Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu 

Amacı, kadının sosyal korumaya erişimi ve kadın 
istihdamı üzerine sivil toplum kuruluşlarıyla 
istişare etmek ve politika önerileri üretmek olan 
grubun başkanlığını, Kadın Emeğini Değerlen-
dirme Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Şengül Akçar ve GROOTS International Küresel 
Kolaylaştırıcısı Sandy Schilen yürütüyor.

G20 Liderleri 2014 Brisbane Liderler Bildirgesi 
ile kadın ve erkek arasındaki iş gücü farkını tüm 
G20 ülkelerinde 2025’e kadar %25 azaltma he-
defi koymayı kabul etti; bunun iş gücüne toplam 
126 milyon kadının girmesini sağlayacağı tahmin 
edilmekte. Türkiye, 2015 G20 Başkanlığı sırasın-
da bu taahhüdün uygulanmasını geliştirmeye ve 
izlemeye devam etmeyi taahhüt ediyor.

2014 yılında ise C20 liderleri özellikle kadınların 
ve gençlerin katılımını artırmak için beceri ka-
zanımı, istihdam ve iş gücü piyasasına erişilebi-
lirlik arasında güçlü bağlantılarla desteklenmiş 
istihdam stratejileri, G20 üyelerinin gerekli 
yeterlilikleri ve direnci oluşturmak ve piyasa ta-
banlı ekonomik sistemlerin kabulünü sağlamak 
için kullanacakları özel önem ve etkinliğe sahip 
araçlar olduğunun altını çizmiş, tüm G20 politi-
kalarında kadınlar ve erkekler üzerindeki farklı 
etkilerin hesaba katılması gerektiğini belirtmiştir.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

C20 Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu WWF 
Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak ve Vasu-
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G20 sivil toplum için bir başarı mıdır? 

Avustralya hiç olmadığı kadar küresel 
meselelerin odağındaydı bu yıl. 2014 yılında G20 
ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüttük.

Madem ki G20 liderleri resmi bildirilerini 
sundular ve ev sahipliği rolünü Türkiye’ye 
devrettik, G20’nin küresel büyümeye,istihdam 
oluşturmaya ve ekonomik esnekliği arttırmaya 
yönelik görevlerini ne derecede yerine 
getirdiğini tartışabiliriz.

2008’de global ekonomik krize cevap vermek 
için liderler forumu olarak kurulan G20 makro-

ekonomik konuları ele almak üzere tasarlandı; 
BM’ye ya da global ve çok uluslu forumlara 
alternatif olmak amacında değildir. Bu 
forumlardan bazıları halihazırda zirveye iştirak 
etmektedir.

IMF ve OECD G20’ye çalışmalarında yardım 
etmektedir ama ilişkileri geliştirmek, iletişim 
kanallarını açık tutmak ve netice alınabilmesi 
için gereken konsensüsün sağlanması liderlere 
kalmıştır. Bundan sonraki adımda ise liderler 
verilen kararları, zirve ajandalarının aslında 
hayata geçtiği yer olan seçim bölgelerinde 
insanlara pazarlamaya çalışır.
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Aksi taktirde gayri menkul, mülk edinme 
hakları ve kadınlara yönelik şiddet konusu 
dahil olmak üzere kadınların ekonomik 
bağımsızlığının zeminini oluşturan hukuki 
ve sosyal uygulamalar sekteye uğrayacaktır. 
Genç nüfusun istihdamına yönelik yapılan 
taahhütler bizi cesaretlendirmiş olsa da 
bununla alakalı somut bir hedef koyulmalıydı. 
Bu da dönem başkanı Türkiye’nin dikkate 
almakla akıllıca yapacağı bir iş olur.

Avustralya Başkanlığı ayrıca ‘altyapının’ 
büyüme, iş oluşturma ve üretkenlik açısından 
önemli bir araç olduğunu başarılı bir şekilde 
vurguladı. Aynı şekilde C20, L20 ve B20 
grupları bu yaklaşımı destekledi ve biz de 
katılıyoruz ki Küresel Altyapı Merkezi’nin 
(özel ve kamu altyapı yatırımlarına tavsiyede 
bulunması için tasarlandı) kurulması hassas 
bir teşebbüsdür. Bununla birlikte, Avustralya 
hükümeti bu mükemmel merkez için yapılan 
yönetimsel hazırlıklara sivil toplumu da dahil 
etme fırsatını kullanmalıdır. Hepimiz tek 
tek bizi hiçbir yere ulaştırmayan girişimleri, 
toplulukları ve uğruna çevrenin zarar gördüğü 
projeleri sayabiliriz. Bunun gibi meseleler 
için güçlü kamu politikaları ve çözümler 
üretmenin yolu hükümet, sivil toplum, özel 
sektör ve örgütlü işgücü arasındaki etkin 
işbirliğinin inşaa edilmesidir.

G20’nin yolsuzluklarla mücadele etme ve 
vergi cenneti ülkeler üzerinden etik olmayan 
vergi minimizasyonuyla başa çıkma kararı, 
sivil toplum olarak uzun süredir gür bir sesle 
dile getirdiğimiz bir konu. Gelişmekte olan 
ülkeleri standart seviyeye çekme ve karar 
mekanizmalarına dahil etme konusunda 
yapılacak çok şey olsa da nihayet uluslararası 
vergilendirme kurallarına yönelik bir eylemin 
olduğunu görmek cesaret verici.

Tüzel bilgiler vergi otoriteleri tarafından gizlice 
muhafaza edilmemeli. OECD ve diğerlerini 
tüzel bilgilerin kamuoyuna açılmasına ikna 
etmek için hala katedilecek mesafe var. Şirket 
sahiplerini bilgi paylaşmayı mecbur hale 
getirmek, teröristlere ve diğerlerine giden 

Zirve Başarılı mıydı?

Genel kanaat, zirvenin başarılı olduğu 
yönündedir. Bu yıl (2014) Şubat ayında yapılan 
maliye bakanları toplantısında G20, IMF’nin 
2013 yılında koyduğu büyüme hedefinin 
yüzde 2 üzerinde bir hedef belirlemiştir. Bu 
hedef, harekete geçmeyi teşvik etme ve 
hedefe ulaşmak için gerekli mekanizmaları 
oluşturmada bir referans noktası olacaktır. 
Diğer bir ilgi çekici nokta ise C20, L20 ve B20 
partner grupları arasında bu hedef için bir 
konsensüsün oluşmasıydı.

Fakat buradan sonra biz diğer gruplardan 
ayrılıyoruz. Sivil toplum -C20 yönetim 
komitesi aracılığıyla- inanıyor ki böylesi bir 
büyüme hedefi çok önemlidir ve bu hedef 
kapsayıcı, dengeli ve sürdürülebilir çıktıları 
garanti etmelidir. Bizim çalışmalarımızın 
merkezinde bu unsurlar bulunmaktadır.

Küresel ekonomi kırılgan halde kalmaya 
devam ederken, öz kaynakları ve borsayı 
büyütmenin ötesinde daha fazla şeyler 
yapmalıyız. İnsanlar için nitelikli işler 
oluşturmalıyız, ücretlerin artış oranını 
yükseltmeli ve gelir düzeyi olarak %20’lik 
tabanda bulunan hane halkının kazancının 
da artmasını sağlamalıyız. Özetle, 
büyüme hedefi tek başına bizim kabul 
edebileceğimiz bir sonuç olamaz. İşte bu 
yüzden, Avustralya hükümetinin istihdam 
ve büyüme planlarında detaylı ve dikkatli bir 
inceleme beklenmektedir. Seçim vaatlerini 
sunup bunları büyümeyi canlandıracak yeni 
girişimler olarak ilan etmek tasdik edilebilir 
değil. Paydaşlarla kapsamlı diyaloglar şart. 
Büyüme planları sürecin sadece başlangıcıdır, 
sonu değil.

C20, 2025 yılına kadar işyerlerinde kadın 
çalışanların oranının %25’e çıkarılması 
hedefinin koyulmasından dolayı cesaretlendi. 
Bu hedef, Japonya ve Suudi Arabistan gibi 
ülkeler açısından zorluklar içeriyor. Karaborsa 
işgücünün yüksek olmaya devam ettiği 
kalkınmakta olan ülkeler için de bu geçerli. 
Bu hedef, çocuk ve yaşlı bakımı için gerekli 
imkanları sağlamak konusunda yeterliliğe ve 
alım gücüne sahip olma, ebeveyn izni, esnek 
çalışma koşulları ve kadınların ağırlıkta olduğu 
hizmet sektörüne yatırımlar dahil olmak 
üzere kadınların bakım üstlenme rollerini 
yerine getirebilmelerini sağlayacak yapısal 
reformlara dikkat çekecektir.

Sosyal güvenlik ağları hala gerekli olmaya 
devam edecektir ve bunlar üzerinden 
bazı hükümetlerin kadınları ücretli işlerde 
çalışmaya zorlamasını engellemeliyiz. 
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Biz hükümetlerin paydaşlarına danışmasını 
tamamen uygun buluyoruz. Fakat bu durum 
iş dünyası ve hükümetin ajandası arasındaki 
yakın ilişkiyi ve farklı partner gruplardan 
alınabilecek bilgi ve tecrübe çeşitliliğini 
değerlendirme isteksizliğini de gözler önüne 
sermiştir. Eğer hükümetler tüm paydaşlarını 
sürece adil bir şekilde dahil etme noktasında 
başarısız olursa, kapsayıcı büyüme 
hedeflerine ulaşmak herhangi bir hükümet 
için çok zor olacaktır.

Bununla birlikte Başbakanın zirvenin 
son günü öğlen yaptığı açıklama için 
olumlu düşünmek gerekiyor. Başbakanın 
konuşmasında ve insanların G20 karar 
mekanizmasının merkezinde olması 
gerektiğini ifade eden resmi bildiride bizim 
söylemlerimizin yer bulması fevkalade kayda 
değer ve memnuniyet vericidir.

“Dünyanın her köşesinde insanlar 
olduklarından daha iyi şartlar içerisinde 
olacaklar ve tüm mesele aslında budur. 
Mesele: kapsayıcı büyüme ve istihdam 
hedeflerini gerçekleştirme yoluyla, 
yeryüzünde yaşayan insanların daha refah 
içerisinde yaşayan bir hale gelmesidir.”

C20 henüz emekleme döneminde olmasına 
karşın Brisbane zirvesine açıkça damgamızı 
vurduk ve bağlantılarımız haklı bir şekilde 
kendimizi savunmamız ve ifade etmemizle 
gurur duyulabilir.

Troika sisteminin bir parçası olarak kalmaya 
devam ederken, şu da bir gerçekliktir ki 
sürece ve zirvenin toplantılarına daha derin 
ve tam bir katılımımız halinde G20’ye olan 
katkılarımız artacaktır.”

Türkiye ve Çin’de bu mirasımızı devam 
ettirmek için çok çalışmaya ihtiyacımız var. 
Fakat geçtiğimiz zirve şüphesiz bir başlangıç 
noktası teşkil etmektedir. G20 uluslarına, 
sivil toplumun, sürece ve zirvenin çıktılarını 
şekillendirmeye yönelik yapabileceği pozitif 
katkıyı göstermiş olduk. 

küresel illegal para akışına da ciddi darbe 
vuracaktır.

Bildiğiniz üzere iklim değişikliği konusu 
üzerine olan tartışmalar G20 ajandasını 
gölgede bıraktı. APEC’te (Asya Pasifik 
Ekonomik İş Birliği) Çin ve Amerika tarafından 
ilan edilen karbon salınımını azaltmaya 
yönelik kısıtlamaları takdirle karşılıyoruz. 
Bu anlaşma iş yapma şeklinde değişiklikler 
oluşturacaktır. Kömüre karşı yenilebilir 
kaynakları olan yatırımın boyutu değişecektir 
ve kapsayıcı, sürdürülebilir bir büyüme ve 
fakirliğin azaltılması üzerinde olumlu bir etki 
yaratacaktır.

İklim değişikliğinin etkilerini hafifletme, C20 
üyelerinin bizzat kendi işyerlerinde yaptığı 
gözlemlerden hareketle, adım atılması 
gereken kilit bir konudur. G20’nin, 2015 
sonlarına doğru Paris’te düzenlenecek olan 
UNFCCC toplantısından güçlü sonuçlar 
çıkarılacağına dair taahhütleri güven vericidir. 
Avustralya’nın özellikle kendi başkanlık 
döneminde bu sürece ön ayak olmaması 
hayal kırıklığıdır. Avustralya diğer G20 üye 
ülkelerini örnek alsaydı ve B20’ye ilaveten 
diğer partner grupları da dinlemiş olsaydı 
bu yıpratıcı izole durumun içinde olmaktan 
kaçınabilirdi.

G20’nin, C20 ve diğer partnerlerle olan 
ilişkisinin genel seviyesi nasıldı?

Avustralya Başbakanı zirveye yaklaşan 
günlerde C20 gibi partner grupların 
“görülmedik seviyede” sürece dahil 
olduklarını duyurdu. Bu göreceli bir 
kıyaslamaydı. Süreç kesinlikle adil olmaktan 
çok uzaktı.

Nisan ayında ekonomi bakanlarının 
Washington buluşmasına iş dünyası davet 
edilmişti. Avustralya’nın ve gelecek ev sahibi 
Türkiye’nin B20 temsilcileri de orada hazır 
bulunuyordu. Aynı nezaket ne C20’ye ne 
de diğer partner gruplara gösterildi. B20, 
Brisbane’de G20 liderleriyle resmi yemekte 
bir araya geldi ve B20 ekibinde bulunanlar 
zirveye resmi delege sıfatıyla iştirak ettiler. 
Kıyas yaparsak, şunu söyleyebiliriz ki 
sivil toplum delegelerine sadece medya 
merkezine girişi izin verildi.Bunu söylemek, 
iş dünyası zirvede bu fırsatlara erişimden 
mahrum edilmeli anlamına gelmemektedir. 

Faydalanılan kaynaklar
http://www.c20.org.au/2014/11/was-the-g20-outcome-a-success-for-civil-society/
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Ardından C20 önceliklerine katılımcı bir online 
istişare süreci ile karar verildi; bu süreçte dün-
yanın çeşitli yerlerindeki sivil toplum kuruluş-
larından gündemde görmek istedikleri konular 
için oy kullanmaları istendi. 7 hafta boyunca 
katılım sağlanan ankette 90 ülkeden 388 orga-
nizasyon ve 1169 katılımcı görüşlerini bildirdi-
ler. Sonrasında C20 Çalışma Grupları ulusal ve 
uluslarası sivil toplumla istişare ederek, G20 
için ortak politika önerileri üretmeye başladı. 

Ben, Türkiye’nin G20 dönem başkanlığını en 
çok C20 açısından önemsiyorum. Çünkü sivil 
toplum, bizim global anlamda en çok eleşti-
rildiğimiz başlıklardan biri. Oysa biz oldukça 
katılımcı ve bir o kadar özgür bir çalışma takvi-
mi icra ettik. C20, Türk STK’ları için son derece 
başarılı bir iş oldu.

Bu sene gerçekleşen C20 için en önemli 
gündem maddeleri sizce nelerdi? 

Z.B.O: 14 STK’dan oluşan Yürütme Kurulu, 20 
aya yakın bir çalışmadan sonra ortaya bir öne-
riler demeti çıkardı. C20, üzerinde çalışacağı 
konuları, küresel ölçekte bir anketle belirledi. 
Ortaya dört ana konu çıktı: 

• Kapsayıcı büyüme, 

C20 süreci nasıl gerçekleşti, bu Türkiye’de-
ki sivil toplum açısından sizce bir başarı 
mıdır?

Z.B.O: Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: 
sürecin en başında C20 Türkiye olarak 3 ayrı 
temel ilkeyi belirledik ve çalışmalarımıza bu 
temel ilkeler ışığında başladık. Bunlar:

1- Mümkün olduğu kadar kolay katılım sağ-
layarak sürecin geneline mümkün olduğu 
kadar çok insanın dahil etmeyi amaçlayan 
katılım; 

2- Katılımcıların görüş sunabilmek için herhan-
gi bir ülke, kuruluş, meslek farkı gözetmek-
sizin katılmalarına olanak sağlayan dahil 
olabilme;

3- Ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız konu-
sunda açık ve şeffaf olmayı amaçladığımız 
hesap verebilirlik. 

İşte bu 3 temel ilkeden hareketle, öncelikle 
Yürütme Kurulumuz ve Uluslararası Danışma 
Kurulumuz belirlendi. Her iki yapı için çalışma 
usullerinin açık, erişilebilir ve şeffaf olduğu 
çalışma usullerimiz (Terms of Reference), tüm 
paydaşların üzerinde mutabık oldukları şekliyle 
yayımladı. Bunların tümüne C20 Türkiye inter-
net adresimizden ulaşabilirsiniz.

Röportaj
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küresel gündemi belirleme gücüyle kuşkusuz 
ki G20 üzerinde etkili oluyor.

Zirvemiz sadece katılımcı profili ile değil, 
programı ile de önceki C20 Zirvelerinden çok 
farklı oldu. Bizler programımızda sadece ulusal 
sivil topluma değil, uluslarası sivil topluma da 
yer vermek, onların deneyim ve bilgilerini tüm 
katılımcılara aktarmak istedik. Aynı zamanda 
sivil toplum, kapsayıcı büyüme ve kalkınma 
alanlarında çalışan ve küresel boyutta bu alan-
larda yer edinmiş konuşmacıları da programı-
mıza dahil ettik. Amacımız küresel sivil toplum 
temsilcileri ile bilgi alışverişinde bulunurken, 
iyi örneklerin ve uygulamaların katılımcılar 
arasında paylaşımının sağlanması ve Kasım 
ayında Antalya’da düzenlenecek G20 Liderler 
Zirvesinde en güçlü şekilde sivil toplumun 
sesini duyurabilmek. 

C20’nin 15-16 Kasım tarihlerinde gerçek-
leşecek G20 Zirvesi açısından önemi ve 
etkilerini nasıl ifade edersiniz?

Z.B.O: Türkiye’nin G20 dönem başkanlığının 
üç önemli konu başlığı var: 3I olarak adlandı-
rılan bu başlıklar: Kapsayıcılık (Inclusiveness), 
Uygulama (Implementation) ve Yatırım (Invest-
ment). Dolayısıyla Antalya’da yaklaşık 15 bin 
uluslararası katılımın olacağı G20 zirvesinde 
konular bu çerçevede ele alınacak. Her katılım 
grubu, kendi alanlarında belirlediği politika 
önerilerini ortaya koyacak ve bunların kabul gö-
renleri G20 gündeminde yerini alacak. Masaya 
konulan fikirlerin tamamı, bir sonraki dönem 
başkanlığını üstlenecek Çin’in yararlanması için 
değerlendirmeye alınacak. Biz C20 olarak adil 
büyüme ve eşitsizliklerin giderilmesi konuların-
da tavsiyelerde bulunacağız.

İçinde bulunduğumuz dünya gündemi ve 
Türkiye’deki ekonomik ve siyasi dengeleri 
göz önüne aldığımızda STK’lar ne yönde 
hareket etmeli, onlara ne gibi fırsatlar 
verilmeli?

Z.B.O: Özellikle Türk sivil toplum kuruluşlarının 
sürece olan ilgi ve alakasından son derece 
memnun olduğumu dile getirmek isterim. Kısa 
sürede, doğru yönlendirme ve iş bölümü ile 
fark yaratacak bir C20 sürecini, hep birlikte ya-
şadık. Elbette küresel ekonomideki konular ve 
yaşanan tartışmalar çok çeşitli ve karmaşık. Bu 
konularda yapılan tartışmalarda sivil toplumun 
varlığı ise bir gerekliliğin ötesinde artık bir zo-
runluluk. C20 kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
tüm toplantılarda bu açık şekilde ortaya çıkıyor. 
Sivil toplum hevesli ve istekli. Sivil toplumun-
da bu konulara ilişkin “söyleyecek bir sözü 
olması” bizleri mutlu ediyor. 

• Vergi ve yolsuzluk konularını içeren yöneti-
şim, 

• Cinsiyet eşitsizliği,

• Sürdürülebilirlik.

Bu dört ana konuda alt çalışma grupları kurduk 
ve yine uluslararası STK’ların katkısını alarak 
her konuda ayrı bir politika metnine ulaştık. Bu 
metinleri, Eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi’n-
de 42 ülkeden 500’e yakın STK temsilcisinin 
katıldığı C20 zirvesinde tartıştık ve nihayet 
G20 zirvesine önereceğimiz tavsiyelere 
ulaştık. Biz bu çalışmada sadece daha iyi bir 
dünyanın hayalini kurmadık, aynı zamanda 
bunun vizyonunu da oluşturmaya gayret ettik. 
Adil büyüme, eşitsizliklerin giderilmesi gibi ko-
nularda yoğun çalışmalar yaptık ve bu dönem-
de küresel toplumun ve G20’nin vicdanı gibi 
davranmaya özen gösterdik.

C20 Zirvesi’nin en önemli çıktısı, 16 Eylül’de 
zirve katılımcıları tarafından onaylanan C20 
Bildirisi oldu. C20 zirvesini önce dünya ül-
keleri için, ardından Türkiye ve Sivil Toplum 
Kuruşları açısından nasıl değerlendirirsiniz?

Z.B.O: Temelleri, Kanada’nın G20 Dönem 
Başkanlığı görevini yürüttüğü 2010 yılında 
atılan C20, 2013 yılında Rusya’nın G20 Dönem 
Başkanlığı ile beraber resmi bir katılım grubu 
olarak tanındı. 2013 yılındaki ilk C20’yi takiben, 
2014 yılında Avustralya’nın G20 Dönem Baş-
kanlığında ikinci C20 Zirvesi gerçekleştirildi. 
Oldukça yeni bir oluşum olan C20’yi ise bu yıl 
Türkiye üstleniyor. Bilindiği üzere C20, küresel 
ekonomi gündemindeki konulara ve tartışma-
lara ilişkin sivil toplum kuruluşlarının görüş ve 
önerilerini G20 ülkelerinin liderlerine aktarılma-
sı amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum 
platformu. Bu platformun benzer yapılardan en 
önemli farkı ise küresel boyutta örgütlenmesi 
ve resmi olarak tanınması. G20’nin dış dünya 
ile işbirliğinin ve iletişiminin güçlendirilmesi 
kapsamında sivil toplum temsilcilerini bir araya 
getiren C20, karar vericiler ile sivil toplum 
arasında bir ara yüz görevi görüyor.

C20 tüm G20 ülkeleri ve bı ülkelerin dışın-
daki dünyayı da kapsayacak şekilde küresel 
sivil topluma ulaşan bir yapıya sahip. C20 nin 
görüşleri tavsiye niteliğinde olup G20 liderleri 
açısından bağlayıcı değil. Ancak buna rağmen, 
C20 önemli bir kamuoyu gücüne sahip. C20 
oluşturduğu teknik ve bilgi yönü güçlü rapor-
lar ve tavsiyeler yoluyla gündemi belirliyor ve 
kritik sorunlara dikkat çekiyor. Sivil toplum 
olmasaydı bugün gelir eşitsizliği, cinsiyet 
eşitsizliği, iklim değişikliği ve vergi adaleti gibi 
konuları bu denli konuşuyor olmazdık. C20 de 
kamuoyunu şekillendirme ve bilgi birikimi ile 
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Hazırlayan: Cihangir Çam

Bu yıl Kasım ayında Antalya’da Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 
G20 Zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerinin bir araya geldiği bir 
uluslararası ekonomik forumdur. Üye ülkeler önem derecesi yüksek 
olan global ekonomik ve finansal meseleleri tartışırlar.

Herhangi bir daimi sekreterliği bulunmayan G20, daha kapsamlı 
ulusararası meselelerin tartışıldığı BM ,OECD, Dünya Bankası, 
IMF gibi uluslararası organizasyonların yerine geçme ya da 
organizasyonel bir işlev görme amacı taşımamaktadır. G20 daha 
çok ivedilikle çözülmesi gereken konuları ele alır. G20’nin işlevselliği 
de burada yatmaktadır.

19 ülke ve Avrupa Birliği G20’yi oluşturmaktadır. G20 ülkeleri 
toplam dünya gayri safi yurtiçi hasılalarının %85’ini, dünya toplam 
nüfusunun ise yaklaşık 3’te 2’sini oluşturmaktadır.
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2014 Brisbane Zirvesi

G20’nin son zirvesi 2014 Kasım ayında Avust-
ralya’nın Brisbane kentinde düzenlenmiştir. 
2008’den 2014’e kadar düzenlenen G20 
zirvelerinin sonucunda daha çok krizi atlatma 
ve global ekonomiyi istikrara koyma odaklı 
planlar ortaya konmasına karşılık zirvenin ev 
sahipliğini yapan Avustralya’nın Başbakanı 
Tony Abbott “Şu an için ani ekonomik krizle-
rin uzağında bulunan dünyamızı göz önünde 
bulundurduğumuzda G20 ülkeleri olarak artık 
dikkatimizi artan bir şekilde pratik büyüme 
politikalarına verebiliriz.” demiştir.

Avustralya zirve için üç öncelik belirlemiştir. 
Bunlar;

1 Daha güçlü bir ekonomik büyümeyi ve 
istihdamı desteklemek,

2 İleride karşılaşılabilecek şoklara karşı glo-
bal ekonominin esnekliğini arttırmak,

3 Küresel ekonominin yeni gerçekliklerini 
yansıtabilmeleri için uluslararası kuruluşları 
güçlendirmek.

Zirve sonunda ise Başbakan Tony Abbott 
şunu söylemiştir;“Bu hafta sonu gerçekleş-
tirilen zirvede ben şuna inanıyorum ki G20, 
olaylara cevap verme pozisyonundan büyüme 
için ajanda oluşturma pozisyonuna geçmiştir.”

Zirvede ihmal edilen konulardan biri iklim de-
ğişikliği olmuştur.Avustralya Başbakanı zirve 
öncesinde “Ekonomik büyüme ile doğrudan 
ilgili olmayan konularla dikkatini dağıtmak 
istemediğini” söyleyerek açık bir şekilde 
bu konunun zirve ajandasında olmayacağını 
belirtmiştir. 

Antipati toplayan bu karara karşı ABD ve diğer 
AB ülkeleri konunun ajandada yer alması için 
baskıda bulunmuştur. Her ne kadar ev sahibi 
ülkenin çabalarıyla iklim değişikliği konusu 
zirve bağlamında gündem dışı kalmış olsa da, 
zirveden üç gün önce ABD ve Çin tarihi ola-
rak nitelenen “sera gazı salınımını” azaltmaya 
yönelik anlaşmaya vardı. 

Anlaşma iki ülkenin %25-%30 oranlarında 
karbon salınımını düşürmesini öngörüyor.
Genel izlenim ABD-Çin arasındaki, iklim deği-
şikliğiyle ilgili bu çapta bir anlaşmadan dolayı 
Avustralya’nın G20 ajandasının kontrolünü 
kaybettiği şeklindedir. Ayrıca Zirve sonrası 
açıklanan resmi bildiride de iklim değişikliği-
nin bahsi geçmiştir.

Tarihi
G20’nin kuruluşu 1999’da yapılan G7 zirve-
sinde yapılan bir teklife dayanır. Teklif, G7’nin 
global ekonominin anahtar ülkelerinin hepsini 
kapsamadığı düşüncesinden ileri gelerek 
sunulmuştur. 1999’da meydana gelen Asya 
Ekonomik Krizi de G7’den daha kapsamlı bir 
platforma ihtiyacın hissedilmesine neden 
olmuştur.

2008 yılına kadar üye ülkelerin maliye bakan-
ları düzeyinde gerçekleştirilen G20 zirveleri, 
bu tarihten itibaren devlet başkanları düze-
yinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2008 
ekonomik krizinin etkilerine ve olası bir krize 
karşı daha pratik ve ciddi çözümler üretme 
adına G20 zirveleri bu tarihten itibaren devlet 
başkanları düzeyinde gerçekleştirilmektedir.

5 gruba ayrılan 19 ülke içinden her yıl farklı 
bir gruptan bir ülke zirveye ev sahipliği yapar 
ve başkanlık eder. Ev sahibi ülkelerin zirvede 
tartışılacak ajandanın genel hatlarını ve önce-
liklerini belirleme inisiyatifi vardır. Ev sahibi 
ülkeler organizasyonun toplantılarını 
ve partner grupların çalışmalarını koordine 
etmek için geçici sekreterlik oluşturur.
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OECD, World Bank ve partner gruplardan B20 
ve C20 ile koordinasyon halinde olunmak öngö-
rülmektedir.

1 Rüşvet

Rüşvet hem iş dünyasına hem de topluma çok 
pahalıya mal olmaktadır. Dünya Bankası’nın 
verilerine göre dünya genelinde rüşvetin yıllık 
meblağı 1 trilyon dolar civarındadır. Rüşvet reka-
betin önünü keser, yatırımcıları yıldırır, hizmet ve 
malların maliyetini arttırır. Aynı zamanda iyi bir 
yönetimin ve hukuk düzeninin temellerini sarsar. 
Büyük resimde ekonomik büyüme ve kalkınma 
önünde çok ciddi bir engel teşkil eder. Atılacak 
adımlar konusunda şunlar vardır:

- OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesini henüz 
onaylamayan G20 ülkeleri OECD Rüşvet Üzeri-
ne Çalışma Grubuna katılacaklar,

- Henüz bu konuda yeterli adımı atmamış ülke-
ler, harici ve dahili her türlü rüşveti suç kabul 
edecek,

-Ülkeler kendi ülkelerinin dahili ve harici rüşvete 
dair konumunu ölçen 2014 Bireysel Değerlen-
dirmelerine bağlı olarak Çalışma Grubuna yıllık 
güncel veriler temin edecekler.

2 Yüksek Riskli Sektörler

Bazı sektörler yolsuzluk riskine karşı daha kırıl-
gandır. Bu sektörlerdeki riskleri ortadan kaldır-
mak hem kritik kaynakların ekonomik büyüme 
ve kalkınmaya katkısını arttıracaktır hem de 
yatırımlar için uygun ortamı oluşturacaktır. Su 
ürünleri, bakir ormanlarda ormancılık, madenci-
lik, gümrük ve inşaat sektörleri Çalışma Grubu 

Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı
Yolsuzluklar dünya genelinde finansal istikrar 
ve küresel ekonomi için tehdit olmaya devam 
ederken, G20 kendi bünyesinde bu bağlamda 
Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu oluştur-
muştur. 2010 yılından itibaren 2 yıllık planlar 
şeklinde hazırlanan Yolsuzlukla Mücadele Eylem 
Planları, 2010 Toronto Zirvesinde kurulan bu 
Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanmaktadır.

Brisbane zirvesinde 2015-2016 yılları için eylem 
planı hazırlanmıştır. Bu planlara ilk defa bir uygu-
lama planı eşlik etmektedir.Uygulama planında, 
eylem planında ana hatları çizilen her bir öncelik 
için sorun teşhisi yapılmakta ve buna yönelik 
hayata geçirilebilecek eylemler ortaya konmak-
tadır. Eylem planlarına ilk defa geniş kapsamlı 
bir uygulama planının eşlik ediyor olması, G20 
uluslarının yolsuzluklara ilişkin konuları daha 
ciddiyetle ele aldığının bir göstergesidir.

Bu planlar ayrıca Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla 
Mücadele Sözleşmesi’yle uyumlu olarak ve 
“G20 Yolsuzluk ve Büyüme Üzerine Yüksek Se-
viyeli Prensipler” esas alınarak hazırlanmaktadır.

Brisbane’de hazırlanan eylem planında kabaca 6 
madde üzerinden sorunlar belirtilmiştir. Uygu-
lama Planında ise bu altı madde daha detaylı 
bir şekilde açıklanmıştır ve Çalışma Grubunun 
atacağı adımlar açıklanmıştır. Bu altı madde; rüş-
vet, yüksek riskli sektörler, uluslararası işbirliği, 
kamu sektörünün şeffaflığı ve dürüstlük, özel 
sektörün şeffaflığı ve dürüstlük, faydalanma 
hakkı üzerinde şeffaflıktır. Uygulama Planında 
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tarafından yüksek riskli sektörler olarak tanım-
lanmıştır.

3 Uluslararası İşbirliği

Global dünyamızda, suçlular son derece sofisti-
ke yöntemler kullanarak yolsuzlukla ilgili soruş-
turmalardan kaçma ve yolsuzluktan elde ettikleri 
gelirleri transfer etme noktasında uluslararası 
sınırları kendileri için bir sorun olmaktan çıkar-
maktadır. Plan’da bu maddede, üye ülkelerin bu 
suçlulara karşı işbirliği içerisinde olmaları gerek-
tiği ifade edilmektedir. Soruşturmaların önünün 
açılması ve yolsuzluktan elde edilen bu gelirlere 
el konulması konuları işbirliğinin gerektiği konu-
lar içerisinde yer almaktadır.

4 Kamu Sektöründe Şeffaflık ve Dürüstlük

Kamu sektöründe şeffaflık, Çalışma Grubunun 
detaylıca ve önemle üzerinde durduğu bir mad-
dedir. Kamu fonlarının nerede, nasıl kullanıldığı-
na dair bir şeffaflığın oluşturulmasının ekonomik 
büyüme ve kalkınma için çok hayati olduğu 
belirtilmektedir. Çalışma grubu bu bağlamda 6 
alt madde üzerinden sorun teşhisi yapmaktadır. 
Bunlar; açık veri, kamu-alım satımları, ihbarda 
bulunan kişileri (whistleblower) korumak, soruş-
turma dokunulmazlığı, mali bütçe şeffaflığı ve 
kamu görevlileri için standart maddelerdir. 

5 Özel Sektörde Şeffaflık ve Dürüstlük

İş adamları yeni pazarlara girerken ya da rutin 
sınır ötesi ticari işlemler gerçekleştirirken 
mevzuata ilişkin problemlerle karşılaşmaktadır. 
Hükümetler yolsuzluklarla tek başınlarına başa 
çıkmakta yetersiz kalmaktadır. G20 ile B20 
birlikte çalışarak iş dünyasının yolsuzlukların 
üstesinden gelmesine yardımcı olacaktır.

6 Faydalanma Hakkı ve Şeffaflık

Faydalanma hakkı kısaca kanunen başkasının 
üzerinde olan maldan faydalanmak, tasarruf 
etmek olarak tanımlanabilir. Bu alanda yoğun 
bir uluslararası gayret olmasına karşın, vergi ka-
çakçılığı, yolsuzluklar ve kara para aklamak için 
tüzel şahıslar istismar edilmeye devam ediliyor. 
“G20 Faydalanma Hakkı Üzerine Yüksek Seviyeli 
İlkeler”in uygulanması için G20 ulusları somut 
adımlar atacaktır.

G20 sadece biz hükümette 
olanlarla değil, bize yol gösterici olan 
insanlarla da ilgilidir” 
    Tony Abbott

G20 zirvelerini daha etkin kılmak ve meşruiyeti-
ni arttırmak adına ev sahibi ülkenin danıştığı ve 
fikir alışverişinde bulunduğu sivillerden oluşan 
partner gruplar vardır. Gruplar küresel ekonomik 
sorunlarla nasıl mücadele edileceği ve kalkın-
mış, kalkınmakta olan ülkelerde yaşayan insan-
ların refah seviyesinin nasıl yükseltileceğine dair 
tavsiyelerde bulunurlar. Bu gruplar C20 (Civil 
20), B20 (Business), Y20 (Youth), L20 (Labour) 
ve T20 (Think)’den oluşmaktadır. Türkiye’nin 
dönem başkanlığı içerisinde W20 (Women 20) 
grubu da oluşturulmuştur.

Business 20: B20, üye ülkeler dünyasının lider-
lerini bir araya getirir. Ekonomik aktivitelerin 
oluşmasında anahtar rol oynayan özel sektör 
oluşumları politika önerilerinde bulunurlar.

Civil 20: Civil 20 sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileri ve G20 ülkeleri arasındaki diyalog plat-
formudur. C20 kanalıyla sivil toplumun küresel 
ekonomik meseleler hakkında fikirleri iletilir.

Labour20: Uluslararası Sendika Konfederasyonu 
ve OECD’nin Sendika Danışma Kurulu tarafın-
dan organize edilen L20, uluslararası organize iş 
gücünün perspektifini yansıtır.

Youth20: Y20, G20 ülkelerinden gelen genç lider-
lerin buluşma yeridir. Genç nüfusun karşılaştığı 
sorunlar, ekonomik zorluklar ve fırsatlar Y20 
toplantılarının gündem maddeleridir.

Think20: T20, G20 meseleleri üzerine bilgi payla-
şımı ve bu konular üzerinde araştırmalar yapmak 
maksadıyla, uluslararası think thank kuruluşlarını 
ve akademisyenleri biraraya getirir. Avustralya 
hükümeti T20 sürecini yönetmesi için “Lowy 
Institute for International Policy” adlı kuruluşu 
yetkilendirmiştir. Dönem başkanı Türkiye, T20 
çalışmalarını yürütmesi için TEPAV’ı görevlendir-
miştir.

Partner Gruplar
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dile getirilen sorunların ve önerilerin daha kap-
samlı bir şekilde dile getirilmesi için uygun bir 
zemin olacak. Umulur ki W20 iyi bir başlangıç 
yapar ve zirvenin sonuçlarına etki eder.

G20 ve İşlevi
Küresel sisteme olan muhalefetini G20 özelinde 
belirten protestoların yanında G20’nin sorunları 
çözmede uygun bir zemin olduğunu düşünüp fa-
kat ilgili konularda daha kapsamlı adımlar atılması 
ve üye ülkelerin küresel insani meseleler üzerine 
de eğilmesi gerektiğini düşünenler de var.

G20 mevcut küresel ekonomik sistemin arıza 
çıkaran ya da bu sistemin kusurlu görünen 
taraflarını giderme amacında olan bir platform. 
Şunu da unutmamalıyız ki dünyanın en güçlü 
ülkelerini bir araya getiren bu platform ekonomi 
eksenlidir. Globalleşen dünya düzeni, devlet-
leri en üst seviyede işbirliğine itmektedir. Yani 
uluslar, evrensel değerlere olan inanç ya da salt 
uluslararası normları hayata geçirme güdüsüy-
le değil, “devlet menfaati” motivasyonuyla 
zirvelere iştirak etmektedir. Üye ülkelerden 
evrensel insani değerler konusunda hassasiyeti 
yüksek olan ülkeler olabilir fakat denildiği gibi 
üye ülkeleri bir araya getiren ortak tek payda 
ekonomidir. Dile getirilen konular da ekonomi 
ekseni üzerinden olmaktadır. İklim değişikliği ve 
kadınlar ile ilgili değinilen konular buna güzel bir 
örnektir.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü G20 zirvelerinden 
yeryüzünde yaşayan tüm insanları kapsamlı ve 
direk şekilde etkileyecek kararların alınmasını 
beklemek gerçekçi olmaz. Ayrıca G20 üyelerine 
yaptırım mekanizması olan bir yapı değil. Alınan 
kararların icraası, zirveye katılan hükümetlerin 
işidir.

Sonuç olarak şu denilebilir ki mevcut global eko-
nomik düzende G20 güçlü ülkelerin en yüksek 
düzeyde katıldığı platform olmaya devam ede-
cektir ve ekonomi konusu “küresel yönetişim” 
için devletlerin en üst düzeyde bir araya gelip 
ortak çözümler aradığı konu olma ayrıcalığını 
sürdürmeye devam edecektir.

Faydalanılan kaynaklar
https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/brisbane_action_plan.pdf

https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/brisbane_g20_leaders_summit_communique1.pdf

G20’ye yönelik eleştiriler
G20’nin üye dağılımı en çok eleştirildiği konular-
dan bir tanesidir. Üye ülkelerin bazılarının üyelik 
için yeterli niteliklere sahip olmadığı ve Norveç, 
İsviçre, Malezya ve İran gibi ülkelerin G20’de ol-
ması gerektiği söylenmektedir. Birleşmiş Miller 
Kalkınma Programlarına en büyük katkıyı yapan 
7. ülke ve kalkınmış bir ekonomi olmasına karşın 
Norveç diğer 173 ülke gibi grubun içerisinde 
kendi sesini duyurabilecek bir pozisyonda değil. 
Avrupa Birliği’ne üye ama G20’de bulunmayan 
Hollanda, Danimarka, Polonya, İspanya gibi 
ülkeler nispeten kısmi olarak temsil edilebilme 
şansına sahipken Norveç’in böyle bir durumu 
söz konusu değildir. Norveç Dışişleri Bakanı 
Jonas Gahr Støre’nın dedikleri, farklı bir bakış 
açısından G20’nin nasıl göründüğüne dair dikkat 
çekicidir.

 “G20 kendi kendisini tayin eden bir gruptur. 
Grubun tertibi büyük devletler tarafından belir-
lenmektedir. G7 ya da G8’den daha fazla temsil 
kabiliyetine sahip olabilir fakat yine de G20 
yapay bir oluşumdur. Büyük güçlerin bir araya 
geldiği ve haritaları şekillendirdiği 19. yüzyılda 
yaşamıyoruz. Yeni bir Viyana Kongresi’ne ihtiya-
cımız yok.” 

G20 ve Türkiye
İstikrarsızlık atmosferinin içinde bulunan Türki-
ye’nin zirve ajandasına yön verip veremeyeceği, 
Brisbane’nin bir adım ötesine çıkıp çıkamayaca-
ğı şüpheli. Kasım ayının başında seçim var ve 
zirve seçimden 2 hafta sonra yapılacak. Zirveye 
liderlik edecek olan hükümeti şu an bilmiyoruz 
ve yeni hükümet ayağının tozuyla zirveyi ger-
çekleştirecek. Avustralya aylar öncesinden bu 
organizasyona odaklanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası Başkanı 
vatan hainliğiyle suçlandı, hukuki olmayan şekilde 
bir bankaya el konuldu, TÜSİAD’a hainler nitele-
mesi yapıldı, TUSKON’a siyasi baskılar yapıldı ve 
son olarak muhalif bir çizgide olan medya grubu-
na sahip bir iş adamının holdinglerine baskınlar 
yapıldı. İşinden atılan gazeteciler ve tutuklu gaze-
tecilerin durumu da büyük resmi tamamlıyor.

Bu sene partner gruplara Türkiye dönem baş-
kanlığında yeni bir grup daha katıldı: Women20 
(W20). Geçtiğimiz zirvelerde kadınlara yönelik 
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Kapak Konusu

Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak seçim kampanyası 
ihlallerine dair ilk bilgi edinme başvurumuzu Yüksek 
Seçim Kurulu’na 22 Nisan 2015 tarihinde yaptık. Ancak 
bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK), bilgi 
edinme başvurumuza bu konunun YSK’nın görevi 
kapsamında olmadığına dair şaşırtıcı bir cevap geldi.

Türkiye’de seçimler öncesinde gerek siyasi 
partiler gerekse seçime girecek kişilerce yürütülen 
kampanyalarda yasaklar ihlal edilirken, bu ihlaller ile 
ilgili gerekli yaptırımlar tam anlamıyla uygulanmıyor. 
Ülkemizde seçimlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini 
ve seçim ihlallerini incelemekle görevli kurum ise YSK.

Bu gerçekten yola çıkarak; 14 Nisan 2015 tarihinde 
Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya ili adaylarının 
Pamukova ilçesini gezerken kendilerine polis 
araçlarının eskortluk yaptığına ilişkin basına yansıyan 
seçim çalışmaları haberi dolayısıyla, 22 Nisan 2015 
tarihinde derneğimiz tarafından YSK’ya ilk bilgi 
edinme başvurusu yapıldı. Ancak YSK tarafından 
bize iletilen yanıt oldukça şaşırtıcıydı. Bu başvurunun 
dışında; yurtdışında güvenli odaya yedek anahtar 
yaptırılması, Bartın’da okullarda AK Parti sofrası 
kurulması, Zonguldak’ta AK Parti’li adayın lojmanda 
oturmaya devam etmesi, AK Parti İstanbul mitinginde 
İETT otobüslerinin kullanılması, yurtdışı sandık başkanı 
imamın seçim hilesi, Efkan Ala’nın kamu konutunu 
kullanmaya devam etmesi, sandık başkanlarının 
görevlendirmelerini Eğitim Bir-Sen’in dağıtması, AK 
Parti Yozgat adayının seçim gezilerini kaymakamla 
birlikte yapması, Sivas belediyesinin aracının AK 
Parti’ye seçim aracı olarak verilmesi, yurt dışı devlet 
kurumlarının AK Parti yanlısı faaliyetleri, Erzurum’da 
CHP standına izin verilmemesi, Ağrı’da kamu 
araçlarının Ahmet Davutoğlu mitingi için seferber 
edilmek istenmesi ve İstanbul’da PTT aracının AK Parti 
seçim aracı olarak kullanılması konularında yine YSK’ya 
bilgi edinme başvurularında bulunduk,ancak henüz bir 
yanıt alabilmiş değiliz.

Siyasetin şeffaflığı adına birçok çalışma yürüten 
derneğimizin 2015 Genel Seçimleri öncesi, seçim 
ihlaliyle ilgili 22 Nisan 2015 tarihinde yaptığı bilgi 
edinme başvurusunu ve YSK’dan tarafımıza iletilen 
cevabı, siz Şeffaf Gündem okuyucularının bilgisine 
sunuyoruz.

Çitlenbik Sok. No: 12 Yıldız Mah. 
Beşiktaş 34349 İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0 212 327 17 24  Faks: 0 212 327 17 25

Şeffaflığı Destekliyoruz
We Support Transparency
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Liderler Zirvesi’ne 5 gün kala uluslararası kredi derece-
lendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, gelecek 
2 yıllık süreçte global gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) 
ciddi bir toparlanma yaşanmasını muhtemel görmediği-
ni bildirdi. Çin ekonomisinin kademeli olarak yavaşladığı-
na ve Avrupa’da büyümenin önündeki yapısal engellere 
işaret eden Moody’s, Brezilya ve Güney Afrika ekono-
milerindeki yavaşlamanın da global ekonomik aktivite 
üzerinde baskı yarattığını vurguladı.
(BloombergHT - 10 Kasım 2014)

G20 ülkeleri fosil yakıtlara yılda 88 milyar harcıyor

Deniz aşırı kalkınma enstitüsü ile petrol endüstrisini 
izleyen bir kuruluş olan Oil Change International’ın 
Zirve’den hemen önce açıkladığı rapora göre, G20 
ülkeleri fosil yakıt haramaları için yılda 88 milyar dolar 
harcıyor. Fosil yakıt arama çalışmalarına en çok para 
harcayan şirketler 17 milyar dolarla Suudi Arabistan’ın 
Saudi Arabian Oil ve 11.3 milyar dolarla Brezilya’nın 
Petroleo Brasileiro. Rapora göre Türkiye’de hükümet, 
fosil yakıt endüstrisine yılda 500 milyon dolar kaynak 
ayırıyor. Bu kaynağın aslan payını bütçe transferleriyle 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) alıyor. G20 
grubunu oluşturan ülkeler, bu verilerin açıklanmasından 
5 yıl önce petrol sektörüne yönelik sübvansiyonları 
aşamalı olarak sonlandırma sözü vermişti.
(BloombergHT - 11 Kasım 2014)

Geçen sene G20'de neler oldu?
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(BloombergHT - 15 Kasım 2014)

(BloombergHT - 16 Kasım 2014)

(AA - 14 Kasım 2014)

(AA - 14 Kasım 2014)

Davutoğlu bütün ülkeleri 
G20’de bir araya getirmek istiyor
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 
Brisbane Belediye Sarayı’nda düzenlenen 
konferansın kapanış toplantısında Türkiye’nin 
G20 dönem başkanlığında herkesin sesi 
olacağını belirterek, “Mümkünse de 
düşük gelirli ülkeleri ve G20 ülkelerini bir 
araya getirmeye ve birbirlerini anlamalarını 
sağlamaya çalışacağız” dedi. 

Dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Brisbane’de gazetecilerin sorularını yanıtladığı 
toplantıda büyümeyle ilgili şu yorumu yaptı: 
“Maliye ya da para politikası kullanarak daha 
fazla büyüme elde etmekte artık dünyada 
zorlanılıyor. Büyüme nereden, nasıl gelecek 
diyecek olursanız, iş gücü, ürün piyasası, sos-
yal güvenlik reformları, daha çok güvenlik ve 
şeffaflık önümüzdeki dönemde pek çok ülke 
için önemli gündem maddeleri olacak.” 

    Uykuya ihtiyacım var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Avustralya’daki G20 Zirvesi’nin ilk gününde 
Ukrayna konusunda ciddi eleştirilere maruz 
kalmasının ardından ülkeden erken ayrıldı. 
Yarın sabah yeniden çalışmaya dönmek için 
Brisbane’den ayrılamadan önce 4-5 saat 
uykuya ihtiyacı olduğunu belirten Putin, 
‘’Buradan Vladivostok’a 9 saat, oradan da 
Moskova’ya 9 saat uçmamız gerekiyor. 
Bu durumun başka bir sebebi yok’’ 
açıklamasında bulundu. 

Davutoğlu: 
Savaştan sonra intikam kültürü olma-
malı, ben burada misafirim.
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 
Brisbane Belediye Sarayı’nda düzenlenen 
konferansın kapanış toplantısında dedesinin 
Çanakkale’de Anzaklar’a karşı savaştığından 
bahsetti: “Bugün Avustralya’ya karşı, An-
zaklar’a karşı savaşan birinin torunu olarak 
burada misafirim. Tarihin cilveleri olan şeyler 
bunlar. Biz şunu biliyoruz ki savaştan sonra bir 
intikam kültürü olmamalı” diyen Davutoğlu, 
şöyle devam etti: “Karşılıklı saygı ve dostluk 
kültürü gelişmeli.” 

(BloombergHT - 15 Kasım 2014)

Putin’e liderlerden keskin eleştiriler
Zirve Rusya için sert eleştirilerle başladı. Avru-
palı liderler, Kanada ve ABD liderleri Rusya’yı 
Ukrayna’nın doğusundaki isyancılara yardımı 
kesmeye çağırdı. Kanada Başbakanı Stephen 
Harper, Vladimir Putin’in elini sıkacağı sırada 
‘’Elinizi sıkıyorum ama size söyleyecek tek bir 
şeyim var. Ukrayna’dan çıkmanız gerekiyor’’ 
dedi.

Babacan: 
Maliye ve para 
politikalarıyla 
büyüme 
zorlaşıyor

G20’den erken ayrılan Putin:
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Geçen sene G20'de neler oldu?

14 Kasım günü Avustralya yerlilerinden 
oluşan 200 kişilik bir grup toplandı ve 
Avustralya’nın G20 ev sahipliğini protes-
to ettiler. Protestoya katılanlardan Meriki 
Onus dünyanın insanlarıyla konuşmak 
istediklerini dile getirdi ve ekledi: “Bu-
rada polis sistemi ırkçı, hükümet ırkçı. 
G20’yi bunun kabul edilebilir olmadığını 
söylemek için bir fırsat olarak görüyo-
ruz.” Protestolara katılan bir başka isim, 
Brisbane Aborijin Elçiği (sovereign em-
bassy) sözcüsü Wayne Wharton “Bizim 
insanlarımız ekonomik, sosyal faydaların, 
sorumluluğun olduğu ve hizmetlerin su-
nulduğu meşru alanımızı istiyor.” şeklin-
de açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 Zir-
vesi’ne katılmak için çıktığı Avustralya ve Yeni 
Zelanda turunun son gününde, son günlerde 
gündemde yer bulan Britanya’nın Avrupa Bir-
liği’nden çıkma ihtimali hakkında açıklamada 
bulundu. Britanya’yı ikna etmek için “Alman 
sebepleri” olduğunu ifade eden Merkel, 
“Britanya’ya ihtiyacımız var. Elimden gelen 
her şeyi yapacağım. Umarım AB üyesi kalmak 
için onları ikna edebilirim” şeklinde konuştu. 

(BloombergHT - 17 Kasım 2014)

(BloombergHT - 14 Kasım 2014)

(BloombergHT - 17 Kasım 2014)

G20 liderleri Birleşmiş Milletler’in öncülüğün-
deki iklim değişikliğiyle mücadeleye destek 
verdi. Zirve sonrası verilen demeçte güçlü ve 
dirençli enerji pazarlarının ekonomik büyüme 
için çok önemli olduğu, iklim değişikliğini 
hedef alan güçlü ve etkili eylemlerin ve iklim 
fonu gibi girişimlerin destekleneceği belirtildi. 
ABD Başkanı Barack Obama “Diğer ulusların, 

gelişmiş veya gelişmekte olan, bir araya gelip 
önümüzdeki yıl yapılması beklenen güçlü 
küresel iklim anlaşması yapmalarının önünde 
hiçbir engel olmadığını gösteriyoruz.” derken 
Rus ve Avustralyalı liderler G20’nin iklim 
değişikliği hakkında konuşmak için doğru yer 
olmadığına dair açıklamalarda bulundular.



Kapak Konusu

www.gsk.com.tr
Türkiye
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Brezilya kamu harcamalarını kesiyor

Brezilya, ekonomiyi zedelemeden harcamaları 
kısacağını açıkladı. 2015 için hedeflediği mali 
politikaların başarıya ulaşması için gerekli olan 
iç tüketim veya yatırımı desteklemeyecek kamu 
harcamalarını kesilecek. Brezilya Başbakanı 
Dilma Rousseff, zirve sırasında gazetecilere 
yaptığı açıklamada “Bir ayarlama yapacağız ama 
krizden çıkmanın en iyi politikanın talebi sınırla-
mak olmadığını biliyoruz.” dedi. 

Geçen sene G20'de neler oldu?

Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından Suudi 
Arabistan’ın veliaht prensi Salman bin Abdulaziz 
Al Saud G20’de yapılan bir toplantıda, Suudi 
Arabistan’ın petrol üreticisi ve tüketicisi 
ülkelerin menfaatlerini dikkate alacağını, çünkü 
bu ülkelerin uluslararası petrol piyasalarının 
istikrarını desteklediklerini ifade etti. 

Petrol üreticisi 
ve tüketicilerinin 

menfaatleri petrol 
piyasası için önemli

(BloombergHT - 16 Kasım 2014)

Ukrayna para mı biriktirmeye çalışıyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı 
mevkidaşı Petro Poroshenko’nun ülkenin doğu-
su ve batısını ayıracak bir bankacılık sistemine 
geçmesini ve ve doğudaki kopmuş 2 bölgeden 
devlet şirketlerini çekmesini “büyük bir hata” 
olarak değerlendirdi. Gazetecilere yaptığı açıkla-
mada “Kiev yönetimi neden kendi elleriyle do-
ğuyla bağlantıyı koparıyor?” diyen Putin devam 
etti: “Anlamıyorum. ya da anlıyorum, tasarruf 
yapmaya çalışıyorlar ama bunu yapmak için ne 
durum uygun ne de zaman.” 

(BloombergHT - 16 Kasım 2014)

(BloombergHT - 16 Kasım 2014)
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bir şey olarak görülür. Örneğin, otomobilde 
yaktığınız benzinin içindeki kurşunu ortadan 
kaldırırsanız kurşunsuz benzin elde etmiş 
olursunuz. Hava kirliliğindeki kurşun katkısı 
azalır. Halbuki, iklim değişikliği bu tür bir 
kontrol edilebilir kirlilik meselesi değil, belli bir 
üretim sürecine özel değil. Bütün bir endüstri-
yel sistemin temelini oluşturan enerji kayna-
ğının doğrudan ve kaçınılamaz bir sonucudur. 
Nedir o enerji kaynağı? Fosil yakıtlar: Kömür, 
petrol, doğal gaz. Bunları enerji kaynağı olarak 
kullandığınız her durumda, ki şu anda dünya-
daki enerji ihtiyacının büyük bir kısmı bunlar 
tarafından sağlanıyor, bazı ekstra kirleticiler-
den kaçınabilirsiniz. Kurşun, kükürtdioksit, 
partikül maddeler, kısmen azot oksitler gibi 

Pelin Atakan: “İklimi değiştirime, sistemi 
değiştir!” diyorlar. Sistem nedir, değişme-
si gereken nedir?

Ümit Şahin: İklim değişikliği bir çevre sorunu 
olarak algılansa bile aslında basit bir çevre 
sorunu olmadığı gibi diğer çevre sorunların-
dan da çok farklı bir niteliğe sahip. Genellikle 
çevre sorunları bir üretim sürecinin yan etkisi 
gibi ortaya çıkar. Yani, klasik anlamda böyle 
anlaşılır. Örneğin, bir kirlilik meselesidir. O 
kirlilik ya yanlış yönetimden, ya yanlış teknolo-
jiden, ya yer seçiminin yanlış olmasından, ya 
atıkların uygun bir şekilde zararlaştırılmaması 
gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkar ama bu bir 
noktaya kadar kontrol edilebilir ve yönetilebilir 

Röportaj: Pelin Atakan

Havalar değişiyor. Büyük sebebi insan etkinliği.* Yani, 18’inci yüzyıldan bu 
yana atmosfere salınan sera gazlarındaki ciddi artış. Ancak değişen yal-
nızca havalar değil. En fazla sera gazı salınımı yapan ülkelerin liderleri 

G20 için Antalya’ya varmadan İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı Ümit 
Şahin ile iklim değişikliğini ve sosyal adaleti konuştuk. 
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tersi de doğru. Batı bütün emisyonlarını kesse 
bile diğer ülkeler artırmayı sürdürdüğü sürece, 
Çin, Hindistan gibi ülkeler, yine iklim değişikli-
ğini durdurmak mümkün olmayacaktır. Aslında 
bunun kesişim noktası, G20. Çünkü G20 hem 
gelişmiş ülkeleri yani tarihsel sorumluluğu olan 
ülkeleri hem de gelişmekte olan ülkeleri bir 
araya getiriyor. Daha doğrusu gelişmekte olan 
ülkelerin büyük olan ve hızlı kalkınanları: Çin, 
Hindistan, Türkiye, Brezilya gibi. Dolayısıyla G20 
aslında şu an iklim değişliğini durdurmaktan 
sorumlu ülkelerin büyük kısmını içine alıyor. 
Toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 80’inden 
fazlasını bu 20 ülke salıyor. Dolayısıyla 20 ülke 
radikal bir şekilde emisyonlarını düşürse geri 
kalan 180 ülke hiçbir şey yapmasa bile, çok ka-
baca söylüyorum, o zaman gerçekten iklim deği-
şikliğine bir çözüm bulunmuş olur. Ama eski 
sistemde bu mümkün değildi. Eskiden OECD 
(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkeleri 
falan üzerinden düşünülürdü. Gelişmiş ülkeler 
bir şeyler yaptıkları takdirde yeterli olmuyordu. 
Ama şimdi G20 bloğu ikisinin de büyüklerini 
kapsıyor. Yani, G20 artı Avrupa Birliği aslında 
olayı çözüyor.

“G20 kulislerinin Paris anlaşmasına 
büyük etkisi olabilir...!

P.A.: G20’de iklim için nasıl kararlar alınması-
nı bekleriz?

Ü.Ş.: G20’de iklim için fazla bir karar alınacağını 
sanmıyorum ama şöyle bir durum var: G20’nin 
bu sene Türkiye’de yapılacak zirvesinde karbon fi-
nansmanı konusu, daha doğrusu iklim finansma-
nı konusu gündeme alındı, Türkiye’nin önerisiyle 
hatta. Bu da demektir ki, aslında liderler zirvesin-
de konunun sadece finansman boyutu günde-
me gelecek. Resmi olarak (sera gazı) azaltım 
hedefleri gibi bir konunun gündeme gelmesini 
beklemiyoruz. Belki C20, B20 gibi diğer oturum-
larda bu konu kısmen gündeme gelecektir ama 
liderler zirvesindeki asıl olay, karbon finansmanı. 
Karbon finansmanı meselesindeki kritik konu 
da şundan ibaret: Sorumluluğu fazla olan zengin 
ülkelerin ciddi miktarda parayı, ki 2010’da verilen 
karar 2020’den itibaren her sene 100 milyar do-
lardı, bu 100 milyon doların da büyük bir kısmını 
da batı ülkelerinin karşılaması gerekiyordu, Yeşil 
İklim Fonu’na verir ve bu zaman içinde artırılırsa o 
zaman gelişmekte olan ülkeler hem azaltım yap-
mak için hem uyum için daha serbest olacaklar. 
Kendilerine iklim için kaynak aktarılmış olacak, 
hem de adaletsizliği veya bir başka deyimle 

ama karbondioksitten kaçınamazsınız. Ya da 
aynı şekilde büyük çiftliklerde endüstriyel et 
üretimi yaptığınız sürece bundan kaynaklanan 
metan gazından kaçınamazsınız. Dolayısıyla 
iklim değişikliği bu sistemin doğrudan sonucu, 
yanlışlıkla yapılan veya doğru yöntemlerle ortaya 
çıkmayacak bir kirlilik meselesi değil. O yüzden 
de iklim değişikliği çevreyi temiz tutmakla ya da 
mühendislik önlemleriyle veya bakış açısıyla, bir 
takım teknolojik önlemlerle örneğin filtre taka-
rak engellenebilecek bir şey değil. Tamamen bu 
sistemin, yani fosil yakıtlara dayalı bu endüstri-
yel sistemin değişmesi gerekir. O yüzden her 
ne kadar bu slogan uçuk görünse de bazılarına 
iklim değişikliğini durdurmak için sistemi değiş-
tirtmek dışında herhangi bir gerçekçi yol yok.

“İklim değişikliğini durdurmaktan 
sorumlu ülkelerin büyük kısma 
G20’de...”

P.A.: Birleşmiş Milletler (BM) her yıl iklim zir-
veleri düzenliyor. Zirvelerde büyümekle iklim 
değişikliğini engellemenin, gelişmiş ülkelerle 
gelişmekte olan ülkelerin birbirine dolandığı 
tarihsel bir düğüm meselesi var. Bu düğüm-
den bahseder misin? İklim değişikliğine 
karşı mücadeleyle G20’nin bağlantısı da bu 
düğümde mi ortaya çıkıyor?

Ü.Ş.: Uluslararası iklim görüşmeleri başlangıcın-
dan itibaren bir küresel siyasi mücadele alanı. 
İklim görüşmeleri 90’ların başında başladı, ulus-
lararası çevre müzakereleri 1970’lerde başladı. 
O zamanlardan beri, yani 40 küsur senedir bu 
mücadele, “gelişmekte olan ülkeler”in kendileri 
bir bedel ödemeden ve kendileri daha önce kul-
lanmadıkları “kirletme hakları”nı kullanarak so-
rumluluğu iklim değişikliği ve çevre sorunlarında 
asıl sorumlusu “gelişmiş ülkeler”in taşımasını 
istemeleri ve “gelişmiş ülkeler”in de “siz artık 
daha fazla kirletiyorsunuz, siz bir şey yapmadığı-
nız sürece biz bir şey yapmayız” demesiyle bir 
kaosla sürmüştür. 70’lerde bu “üçüncü dünya 
çevreciliği” şeklide tezahür ediliyordu, şimdi 
daha çok “küresel adalet” perspektifiyle ortaya 
konuyor. Bu kaçınılmaz bir şey çünkü gelişmiş 
ülkeler çok radikal bir şekilde karbon emisyon-
larını, sera gazı emisyonlarını düşürmedikleri 
sürece gelişmekte olan ülkelerin yaptığı şeyler 
yeterli olmayacaktır, ama tersi de geçerli maale-
sef. Çünkü, birincisi, tarihsel sorumluluğu daha 
fazla olduğu için zengin ülkelerin, onların adalet 
gereği daha fazla bunu yapması gerekiyor ama 
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beklediğimiz kadar büyük beklentilerimiz vardı. 
Toplantının daha birinci haftası dolmadan gizli 
bir metin sızdı. ABD ile, o zamanki Danimarka 
Çevre Bakanı’nın girişimiyle diğer ülkelerin 
haberi olmadan, yani diğer ülkeler resmi metin 
üzerinde çalışırken, Danimarka Dış İşleri Baka-
nı’nın, yani konferans başkanının, arkada paralel 
bir metin hazırladıkları ortaya çıktı. Ve büyük 
bir skandal koptu. Kopenhag’ın başarısız olma 
nedenlerinden bir tanesi budur. Şeffaflık sorunu-
nun da ötesinde tam bir yolsuzluk hali var. İklim 
zirvelerinde o kadar ciddi şeffaflık ve demokrasi 
sorunları var ki. Resmi olarak bütün kararlar 
ortak oturumlarda alınır. Daha küçük oturum-
lardaki taslaklar orada karara bağlanır. Fakat o 
oturumlar zaman zaman kesilir ve huddle deni-
len şeyler oluşur. Bir takım ülkelerin delegeleri 
köşede birikirler ve orada çözmeye çalışırlar. O 
sırada diğer delegeler ne olduğundan haberdar 
değillerdir. Ya da kapalı kapılar ardında bir gün 
önce birileri kendi aralarında görüşmüştür ve 
bambaşka bir öneriyle gelirler ve bütün oturumu 
kilitlerler. Ya da daha beter şeyler olur. Mesela 
petrol şirketlerinin yöneticileri iklim zirvelerine 
gelip manipülasyon yaparlar. Yani, hem delege-
leri hem oradaki kamuoyunu manipüle ederler. 
Bunların hepsi aslında bu işin tamamen demok-
rasiden uzak bir şekilde yürüdüğünü gösteriyor. 
Yani, şeffaflık sorunundan da öte bir şey var. 
Demokrasi varsa, iklim değişikliğini çözmek için 
verilen kararı halkın vermesi lazım. Burada değil 
halkın vermesi, seçilmiş temsilciler bile tam ola-
rak vermiyor. Onların yerine şirket temsilcileri, 
lobiler ya da birtakım kemikleşmiş bürokrasi bu 
kararları kapalı kapılar ardında verdiriyor. 97’deki 
Kyoto Zirvesi’nden beri bu tür yolsuzluk hikaye-
lerinin sayısı çok fazladır.

“G20 şeffaflığın, demokrasinin tam 
zıddı...”

P.A.: G20 için de aynı şeyleri söyleyebiliriz 
aslında. Zaten katılım çok sınırlı…

Ü.Ş.: G20 zaten şeffaf bir şey değil, zaten 
kapalı. G20 şeffaflığın, demokrasinin tam zıddı. 
Yapılış biçimi demokrasiden çok uzak. Bunu 
kapamak için C20, B20 gibi yan oturumlarla gö-
rüş topluyorlar. O da sadece istişare düzeyinde. 
Toplumun katılımı söz konusu değil. Sadece bir 
takım görüşler oluşmasına belki bir takım ra-
porların yazılmasına vesile oluyor. Onun dışında 
liderler zirvesinde bir etkisi olmuyor.

Batı ülkelerinin gelişmekte olan ülkelere yönelik 
iklim borcunu ödemesine neden olacak. Aslın-
da, G20’nin gündeminde olan mesele bu. Peki, 
Türkiye bunu neden getirmiş olabilir gündeme? 
Türkiye iklim finansmanından faydalanmak istiyor 
ama hak sahibi değil şu an, “gelişmiş ülke” 
olarak göründüğü için Çerçeve Sözleşmesi’nde. 
Hak sahibi yani yararlanıcı konumda olmak istiyor, 
bunun için bastıracaktır. Bir de, belki emisyon 
ticaretinin gündeme getirilmesi söz konusu 
olabilir. Çünkü, emisyon ticareti Avrupa dışında 
zorunlu bir piyasa olarak pek bir yerde işlemiyor. 
Emisyon ticaretinin yaygınlaştırılması için bir 
takım girişimlerde bulunuyorlar. G20’de belki 
bunu daha ortaklaştırılması gibi bir perspektif 
kazanılabilir. Ama bana sorarsan emisyon ticare-
tiyle bu iş olmaz. O yüzden ben G20’nin buradaki 
toplantıda alacağı kararların önemli olduğunu 
düşünmüyorum. Resmi olarak böyle ama gayri 
resmi olarak, Paris zirvesinden sadece 15 gün 
önce 20 lider buluşulmuş olacak bu çok önemli 
bir şey. Yani, gayri resmi olarak kulis düzeyindeki 
görüşmelerin ya da birebir görüşmelerin yapıl-
ması açısından, Paris’te nasıl bir karar çıkacağına 
dair pazarlıkların yapılması açısından G20 önemli. 
Bu, bize yansımayacaktır. Bizim bundan habe-
rimiz olmayacak kamuoyu olarak. Kapalı kapılar 
ardında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Obama ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı 
Xi Jinping orada görüşüp Paris anlaşmasının son 
şeklini verebilirler. Dolayısıyla liderlerin Paris’ten 
önce buluşacakları son durak olması ve buluşan 
liderlerin de iklimden asıl sorumlu liderler olması 
nedeniyle Antalya çok önemli.

P.A.: Burada bir şeffaflık bir problemi görü-
yorum. İnsanları doğrudan etkileyen, etki-
leyecek bir şey iklim değişikliği. Hakkında 
kapalı kapılar ardında birkaç insanın karar 
alıyor olması büyük bir problem değil mi?

Ü.Ş.: 2009’da Kopenhag’da 15. İklim Değişikliği 
Konferansı toplandı. Orada da Paris’ten bu sene 
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var yani. İklim Forumu bu güne kadar yapılmış 
etkinliklerin en büyüğü olacak. Benzeri etkinlik-
ler genellikle zirvelerin yapıldığı yerlerde zirveyle 
birlikte yapılır. Mesela, Kopenhag’da çok büyük 
bir iklim forumu, Klima Forum yapılmıştı. Paralel 
olarak ama ayrı bir salonda, bağımsız, tamamen 
demokratik. Ve bütün ülkelerde o zamandan beri 
bu forumlar yapılır. Bu yıl toplantı Paris’te ama 
biz burada Paris öncesinde ve G20’den önce, 
G20’yi hedef alarak bir alternatif iklim forumu 
düzenliyoruz. Ve bir de, büyük bir yürüyüşle son-
landırılacağı umuluyor. Türkiye’de, hem iklim me-
selesinin sadece çevrecilerin meselesi olmadığı-
nı ve bütün sivil toplumun, sendikaların, meslek 
örgütlerinin, gençlik örgütlerinin, girişimlerin, 
hepsinin sorunu olduğunu göstermek açısından 
önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Son 
olarak bugün yaşanan Suriye iç savaşından tut 
da neoliberal politikaların sonucu olan sosyal 
eşitsizliklere kadar her şeyin, yani savaşların, 
çatışmaların, eşitsizliğin, yoksulluğun, iklim de-
ğişikliğinin ve diğer çevre sorunlarının aynı bütü-
nün bir parçası olduğunu göstermek açısından 
bu çok önemli. Yani, iklim forumu ya da iklimle 
ilgili bir konferans diyince insanların aklına sanki 
atmosfer fiziğinden bahsedilecek ya da en fazla 
uluslararası ilişkiler konusunda bir takım sunum-
lar yapılacak gibi gelebilir. Hâlbuki bu toplantı-
da, bunların çok dışında, yoksulluktan küresel 
hareketin büyütülmesine kadar pek çok konu 
konuşulacak. Aslında Naomi Klein’ın da “Bu her 
şeyi değiştirir.” dediği gibi. İklim değişikliği şu 
anda hem her şeyle aynı kapsamda, hem de bu-
gün yaşadığımız büyük sorunların merkezindeki 
bir sorun. Her kapı iklim değişikliğine çıkıyor. Ve 
aslında iklim değişikliğiyle mücadele etmek de 
aslında bu içinde yaşadığımız dünyanın büyük 
sorunlarına karşı mücadele etmenin bir tür oda-
ğıdır. İklim Forumu bunu sağlayacak.

P.A.: Forum’un formatı nasıl?

Ü.Ş.: 12-13 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi’n-
de 5-6 salonda aynı anda yapılacak oturumlar 
halinde olacak. Onlarca toplantı düzenlenecek, 
yurt dışından da katılımcıların olduğu. Ama en 
önemlisi de forum, sosyal forum şeklinde yapı-
lacak. Her oturum başka bir grubun ya da farklı 
grupların bir araya gelmesiyle düzenlenecek. 
Merkezi bir düzenleme komitesi yok. Sadece 
İklim İçin hareketi bir sekretarya oluşturdu. Bu 
sekretarya düzenlenecek oturumların organizas-
yonunu ve koordinasyonunu sağlayacak. Özel-
likle böyle kurgulandı. Bir çağrı yapıldı, orada bir 
başvuru formu var. “Konu şu, şunlar konuşacağı 
bir panel düzenlemek istiyorum diye” o formu 
dolduracaksınız. Bu kadar. Dolayısıyla, isteyen 
bütün gruplar, örgütler kendi oturumlarını düzen-
leyebilecekler bu İklim Forumu’nda. 

“Asıl demokrasi sokakta, halkın 
verdiği mücadelede...”

P.A.: Raporların, konuşulanların medyaya 
çıkıyor olması lazım tabi. Peki, zirvelere geri 
dönersek, tarihsel bir iyiye gidişten söz ede-
bilir miyiz?

Ü.Ş.: G20’nin tarihsel gidişatını bilmiyorum 
ama iklim zirveleri açısından bir iyiye gidişi 
ben görmüyorum. İyiye gidiş halkın sokakta 
verdiği mücadelede var. Halkın baskı kurması, 
sesini duyurması, geçen sene New York’ta 
400 bin kişinin sokağa çıkması, ya da 2009’da 
Kopenhag’da 100 bin kişilik büyük bir yürüyüşün 
yapılması, dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan 
gösteriler ve çok sayıda kampanya… Buna 
artı bir de yerelde verilen ekoloji mücadeleleri 
var: Kömürle çalışan termik santrallere karşı, 
petrol platformlarına, yeni petrol aramalarına 
karşı verilen mücadeleler gibi. Bu mücadeleler 
çok ciddi, asıl demokrasi orada. Öbür tarafta 
uluslararası zeminde, Birleşmiş Milletler zemi-
ninde herhangi bir demokratikleşme, iyiye gidiş, 
şeffaflaşma görmüyorum. Yıllardır izliyorum, hiç 
böyle bir şeye rastlamadım. Tam tersine kötüye 
gidiyor. Mesela, iklim zirvesine en büyük katılım 
2009’da oldu, ondan sonra BM sivil toplum 
katılımını kısıtlamaya başladı. O zaman her 
başvuran katılabiliyordu neredeyse ve akredite 
olan her kurum 7-10 kişi götürebiliyordu. Şu 
anda akredite kurumlardan 2’şer 3’er kişiye 
izin veriyorlar, basın katılımını sınırlıyorlar. Sivil 
toplum katılımını çok kısıtlı bir noktaya çekmeye 
başladılar. Aynı şekilde iklim zirvensin yapıldığı o 
dev alan dâhilinde en ufak bir eyleme, gösteri-
ye, bir pankart taşımaya izin verilmiyor. Yalnızca 
önceden izin alınarak yapılabiliyor, bütün slogan-
lar kontrol ediliyor. En ufak bir kâğıdın üstüne 
bir slogan yazıp büyük salonda kaldırırsan senin 
5 sene iklim zirvesine girme hakkını elinden 
alıyorlar. Bu kadar demokrasiden uzak. BM bas-
kıcı bir kuruma dönüşmeye başladı bu anlamda. 
Çünkü şirketlerin kontrolü altında.

“G20’den önce, G20’yi hedef alan 
alternatif bir iklim forumu...”

P.A.: Sokakta demokrasi talebi deyince akla 
Kasım’da İstanbul’da yapılacak İklim Forumu 
geliyor. Neden yapılıyor? “G20’ye iklim için 
söyleyecek sözümüz var!” diyor forumu dü-
zenleyenler, neler söylenecek, neler olacak?

Ü.Ş.: Türkiye’de iklim değişikliği mücadelesi-
nin sokağa çıkmasının 10 küsur senelik tarihi 
var. Bizde oldukça deneyimli bir iklim hareketi 
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G20’de Yolsuzlukla Mücadele

Brisbane’de gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin ateşi yavaştan sönerken 
önemli bir soru gündeme geliyor: G20 güvenilirliğini sürdürebilecek 
mi?

Brisbane Zirvesi’nin Avusturalya Hükümeti’nin liderliğinde elde 
ettiği önemli başarılardan bir tanesi üçüncü iki yıllık G20 Yolsuzlukla 
Mücadele Hareket Planı’nın devreye sokulmuş olması.

Siyasi liderlerce G20 ekonomik koordinasyon hedefi kapsamında 
hiddetli tartışmalara sebep olan iklim değişikliği ve dahil edilebilirlik 
gibi konuların aksine yolsuzlukla mücadele konusu, şeffaflığın ve 
dürüstlüğün ülkelerin ekonomik ve finansal durumları üzerinde çok 
önemli bir rol oynaması sebebiyle grubun çalışma programının 
vazgeçilmez bir parçası.

A J Brown, Griffith Üniversitesi, 
Brisbane, Avusturalya’da Kamu 
Politikası ve Hukuk profesörü ve 
kamu dürüstlüğü ve yolsuzlukla 
mücadele araştırmalarının 
yapıldığı Yönetişim ve Kamu 
Politikası Merkezi’nde 
program yöneticisidir. Kendisi 
aynı zamanda Avusturalya 
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 
başkanıdır.

Griffith Üniversitesi 
Yönetişim ve Kamu Politikası Merkezi

Çeviren: Cİhangir Çam



41

Avusturalya Başbakanı Tony Abbott’un aksine 
Zirve’nin hemen ardından düzenlenen basın 
toplantısında dile getirdi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Finansal Şeffaflık 
Koalisyonu, Global Witness ve ONE da dahil 
olmak üzere pek çok örgüt G20 ülkelerinin bu 
bilgi için bir resmi sicil sözü vermelerini tercih 
ederdi. Bununla beraber yolsuzlukla mücadele-
ye giden yol, şirketlerin kendilerinin ve onlarla 
ticaret yapan üçüncü şirketlerin de önemli 
kimlik verilerini saklamasını zorunlu kılan yönet-
meliklerle başlıyor; bu veriler gerektiğinde bu 
suçlarla savaşmakla yetkili makamların erişimi-
ne sunulabilecek bir biçimde tutulmalılar.

Şeytan ise detayda ve de uygula-
mada saklı.

2011 Dünya Bankası araştırması ‘The Puppet 
Masters’ ve yeni ‘Global Shell Games’in (Camb-
ridge University Press 2014) yazarlarından olan 
Griffith Üniversitesi profesörü Jason Sharman, 
ilkelerin yazılı olduğu metni – büyük kısmını 
– duyarlı ve gerçekçi gelişmelerle dolu, fakat 
lüzumundan fazla umut vaat etmeyen bir liste 
olarak betimliyor.

Buna rağmen, Sharman’a göre, tipik bir 
sorunla karşı karşıyalar: Konuşmanın ve söz 
vermenin kolay, fakat uygulamaya geçirmenin 
zor oluşu. Sharman bu noktada, G20 liderleri-
nin ve G20 sürecinin güvenirlikleri hakkında iki 
büyük sorun tanımlıyor:

İlk sorun, yeni G20 vaatlerinin, özünde 2003’te 
pek çok ülke tarafından verilmiş olan ve Mali Ey-
lem Görev Gücü kapsamında şirketlerin yarar-
lanma hakkı verilerine erişimi sağlayan sözlerin 
bir tekrarından ibaret olması. Bir araştırma, 
2003’ten bu yana mevcut bu vaatlere rağmen 
pek çok G20 ülkesinin hukuki düzeyde ve uygu-
lamada başarısız olduklarını gösteriyor.

Bazı kalıplaşmış yargıların aksine, en suçlu olan-
lar yıllardır ahlaki ve yasal baskılara cevap veren 
izole vergi cennetleri değil, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin ta kendisi, ardından da Birleşik 
Krallık, Kanada ve diğer ülkeler.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün de belirttiği 
gibi, bu pes etmek için bir sebep değil – aksine, 
yeni G20 ilkelerinin ‘ahlaki ve siyasi sorumluluğu 
yeni bir boyuta taşıdığı’ ve belirli açılardan, yeni 
bir alan açtığı söylenebilir. Ama bu da şu soruyu 
doğuruyor: Sadece geçmişte yerine getiril-
memiş vaatlerin tekrarından ibaret olan yeni 
vaatlere kim neden inansın ki?

Ayrıca G20’nin yolsuzlukla mücadele çalışmaları 
katı yolsuzluğun (örn: yurtdışı rüşvetçiliği, kamu 
malını zarara uğratmak) önüne geçilmesinin öte-
sinde, daha kapsamlı bir dürüstlük ve şeffaflık 
gündemi üzerinde duruyor.

Zirve’den bir gün sonra yayınlanan yenilenmiş 
bir Uygulama Planı, veri ifşa etme ve mali ve 
bütçe şeffaflığına dair kuvvetli ve açık bir vaat 
içeriyor. Bu planın içinde G20 Yolsuzlukla Mü-
cadele Çalışma Grubu’nun görevinin G20’nin 
çalışmalarını tüm program boyunca; vergi, tica-
ret, yatırım ve altyapı konularında desteklemek 
olduğunun altı çiziliyor.

Fakat bunun gerçekte nasıl uygulanacağı başa 
çıkılması gereken bir sorun olmaya devam 
ediyor. Liderlerin resmi tebliğinde yolsuzlukla 
mücadele sorununa sadece birkaç satır ayı-
rılıyor. Aynı zamanda, Yolsuzlukla Mücadele 
Çalışma Grubu daha yeni ‘kamu satın alımla-
rında dürüstlük’ üzerinde çalışmaya başlamış 
olmasına rağmen, Zirve’nin ana altyapı tebliği 
olan G20 Global Altyapı Girişimi’nde şeffaflık ve 
dürüstlüğün korunmasına ilişkin pek bir bilgiye 
yer verilmiyor.

Öyleyse hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını 
nasıl bileceğiz? Bu soru muhtemelen yeni – 
küçük ve büyük – G20 vaatleri tarafından ortaya 
atılan en önemli soru.

Paravan Şirketler Ateş Altında

Zirve’de dikkat çeken olay, G20 liderlerinin G8 
ile Gerçek Faydalanıcıların Şeffaflığına İlişkin Üst 
Düzey İlkeleri’ni uygulama kararıydı. Bu ilkeler, 
anonim paravan şirketlerin, yolsuzluk ve vergi 
kaçakçılığında bir araç olarak kullanılmasının 
önüne geçilmesi amacıyla, kurumların gerçek 
sahiplerine güvence veren ve hukuki varlıkla-
rının saptanabilmesini sağlayan kurallar olarak 
biliniyor.

İlkeler, Uluslararası Şeffaflık Örgütü de dahil 
olmak üzere pek çok sivil toplum örgütü tara-
fından olumlu karşılandı. Bu ilkeler ile devletler, 
şirketlerin gerçek kimlikleri hakkında veri ifşası-
nı, hukuki yaptırımları, bu verilerin vergi daireleri 
ve diğer kurumların erişimine sunulmasını ve 
uluslararası düzeyde paylaşılabilirliklerini garanti 
altına alıyor.

Avukatlık kuruluşu Global Witness bu ilkeleri 
modası geçmiş ve dünyada pek çok ülke tarafın-
dan dikkate alınmamak üzere hazırlanmış ilkeler 
olarak betimlerken ABD Başkanı Barack Obama, 
bu ilkeleri Brisbane Zirvesi’nin en önemli üç 
sonucundan biri olarak tanımladı ve ev sahibi 
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Yolsuzluğu İhbar Edenin Korunması: O noktaya 
geliyor muyuz, gelemiyor muyuz?

Ne yazık ki ülkelerin geliştiklerini iddia ettikleri fa-
kat aslında asılsız olan daha ciddi konular da var.

Hareket ve Uygulama Planları, G20’yi özel 
sektörde ve kamu sektöründe, ihbar edenin 
korunması yasaları üzerinde daha kapsamlı 
bir biçimde çalışmaya itecek gibi gözüküyor, 
bu rüşvet vakalarının etkin olarak saptanması 
ve yolsuzlukla savaşılması yönüyle anahtar bir 
strateji.

Peki, bu neden iyi bir adım? Çünkü G20 ne 
kadar bu vaadinin üzerinde dört yıldır çalışılıyor 
olsa da, pek çok ülkenin bu görevi büyük ölçüde 
başarıyla tamamladığı iddiasına inanmak bir 
hata olurdu.

İkinci sorun ise, G20 ülkelerinin, mevcut durum-
da yolsuzlukla ne ölçüde başa çıktıklarına ilişkin 
birbirlerine ve dünyaya anlattıkları masaldan 
kaynaklı.

Brisbane Zirvesi’nin ikinci gününde her G20 
ülkesi “hesap verebilirlik raporu” ile bir önceki 
hareket planında verdiği sözleri ne kadar tuttu-
ğuna ilişkin bir öz değerlendirme yaptı.

19 ülkeden 11’i zaten ‘tüm tüzel kişilerin yarar-
lanma hakkının ve şirket kuruluş bildirgesinin 
rapor edilmesini’ kendi ülkesinde zorunlu kıldı-
ğını bildirdi. Fakat bu koşullar hangi ülkelerde 
gerçekten mevcut?

Birleşik Krallık’ın iddiasının temelinde önerilmiş 
olan reformlar var; fakat dipnotlarda bu reform-
ların hala uygulamaya geçirilmedikleri görülüyor. 

Bu yılın G20 başkanı Türkiye, koşulları yerine 
getirmeyen ve hala hamiline yazılı hisse se-
netlerine izin veren (şirket sahibinin değişmesi 
durumunda takibi en zor durumlardan biri) bir 
ülke olmasına rağmen gerekli koşullara sahip 
olduğunu iddia ediyor.

2014 başkanı olan Avusturalya ise pek emin 
değil gibi gözüküyor. Bireysel hesap sorulabilirlik 
raporu, basit şirket sicil/kayıt kuralları arasında 
gerekli koşulların mevcut olduğunu iddia ediyor 
ama genel ülke özeti bu iddiasıyla çelişiyor.

Bu tür karmaşalar, yeni Yüksek Düzey İlkeleri’ne 
önderlik etmesi gereken başarıları baltalıyor ve 
beraberinde şu soru ortaya çıkıyor: Hesap soru-
labilirliğin standardı izole bir problem mi?

Hesap verebilirlik raporlarında tüm ülkeler, kamu 
sektöründe yolsuzluğu ihbar edeni koruma 
yasasına sahip olduklarını ve bunların yürürlükte 
olduğunu iddia ederken, özel sektörde böyle 
bir düzenlemeye sahip olan ülke sayısı yalnızca 
dört. Bununla birlikte, en azından OECD tarafın-
dan önerilmiş olan ve G20 tarafından 2011’de 
bizzat kabul edilen şartların yerine getirilmiş 
olduğunu umabiliriz. Ancak bunun doğru olmadı-
ğını biliyoruz.

19 ülkeden 12’si bu yasanın yürürlükte olduğunu 
iddia ederken, Blueprint for Free Speech, Grif-
fith ve Melbourne Üniversiteleri ve Uluslararası 
Şeffaflık Örgütü Avusturalya şubesi tarafından 
yürütülen kapsamlı bir değerlendirme, bu ülke-
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Aksine, Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu’n-
daki liderliğinin kalitesine bakılacak olursa, Avus-
turalya’nın bu konuya gerçek bağlılığı, çeşitli 
alanlarda yapılacak daha detaylı bir inceleme 
gerektiriyor.

Avusturalya bu konudaki liderliğini neden 
Open Government Partnership’e katılma 
kararını tamamlayarak göstermesin ki?

Ya da G20 tarafından desteklenen başka 
bir uluslararası mekanizma olan Extractive 
Industries Transparency İnisiyatifi’nin tam 
üyesi olmayı planladığını dile getirerek?

Ya da şimdi olduğu gibi Avusturalya Bilgi 
Delege’sini feshetmek yerine şeffaflık hak-
kındaki vaatlerinin arkasında durarak, açık 
veriyi ve vatandaşların bilgiye erişim hakkın-
da bir plan izleyerek?

Ya da yeni yararlanma hakkı ilkeleriyle nasıl 
kendi ‘müşterini tanı’ koşullarını ve uygula-
masını temizleyeceğini dile getirerek?

Tüm bunların hepsi aslında ortalama vatan-
daşların korktuğu şeye mi işaret ediyor, yani 
bu aslında siyasi liderlerin söyledikleriyle 
hükümetlerinin uygulamaları arasındaki o 
koca uçurum mu?

Açık olan bir şey varsa, o da G20 ülkelerinin 
aslında neler yaptıkları üzerine hazırlanan hesap 
verebilirlik raporlarının düzey ve kalitelerinin 
kesinlikle değişmesi gerektiği gerçeği – özellikle 
de 2015’te Türkiye başkanlığındaki G20 Zirve-
si’nde.

Bu değişime, artık ülkelerin verdikleri sözleri 
uygulamaya geçirmeleriyle ilgili kendi yaptıkları 
öz değerlendirmelere ve raporlara bel bağlan-
masının mümkün olmadığı gerçeği de dahil 
çünkü bu, gerçekte neler olduğunu, neyin ne 
kadar uygulandığını ve daha neyin geliştirilmesi 
gerektiğini tümüyle anlamak ve büyük resmi 
görebilmek için yeterli değil.

Artık G20’nin güvenilirliği neyi geliştirebile-
ceğine ve detaylara dayanıyor. Sonuç olarak, 
siyasi liderlerin yolsuzlukla mücadeleyi G20 ana 
gündemine dahil etmiş olmalarının asıl sebebi, 
dünyanın siyasi ve ekonomik sorunlarının aşıl-
masına katkıda bulunmak.

Peki eğer G20 ülkelerinin yolsuzlukla müca-
dele konusunda kaydettiklerini iddia ettikleri 
mesafeye şüpheli olarak yaklaşmak için 
mantıklı sebeplerimiz varsa, G20 liderlerine 
bundan sonra güvenilmesini nasıl bekleye-
biliriz?

lerin yasalarının – eğer gerçekten mevcutlarsa – 
makul uygulamayı gerektiren 14 öğeden 6 ya da 
daha fazlasını gözden kaçırdıklarını gösterdi.

Bu değerlendirme Haziran 2014’te taslak 
halinde yayınlandı ve tüm G20 ülkeleri Think20 
grubu üzerinden bu değerlendirme hakkında 
yorum getirmeye teşvik edildi. Pek çok ülke de 
‘G20 Ülkelerinde Yolsuzluğu İhbar Edeni Koruma 
Yasaları: Harekette Öncelikler raporu son haline 
getirilip yayınlanmadan önce – Eylül 2014’te, 
son hesap sorulabilirlik raporlarının yayınlanma-
sından iki ay önce – bunu yaptı.

G20 ülkelerinden 10’unun kamu sektöründe, se-
kizinin de özel sektörde var olduğu iddia edilen 
yasaları kuşkulu mübalağa olarak belirlenirken, 
altısının (Brezilya, Endonezya, Japonya, Suudi 
Arabistan ve Türkiye) iki sektördeki iddiaları 
şüpheli görüldü.

Öte yandan, Avusturalya’da bu konuda pek 
temiz değil. Avustralya’nın yeni federal kamu 
sektörü yasasında büyük açıklara yer verilme-
miş; örneğin herhangi bir hükümet bakanı, poli-
tikacı, resmi memur ya da memur personelinin 
dava edilmesi halinde yolsuzluğu ihbar edenin 
korunmasının bahsi ve garantisi yok.

Özel sektörde yolsuzluğu ihbar edeni koruma 
yasası bulunduğunu iddia etmesine rağmen, 
Avusturalya’nın Şirketler Yasasında (Corpora-
tions Act) 14 kriterden dokuzunun eksik ya 
da hatalı olduğu; hiç birinin ‘çok veya oldukça 
kapsamlı’ olmadığı görülüyor.

Avusturalya’nın öz değerlendirmesi bu yasayı 
yeni bir adım olarak tanımlıyor, Avusturalya 
Güvenlik ve Yatırım Komisyonu bir ‘Yolsuzluğu 
İhbar Eden Ofisi’ kurulmasını öneriyor. Açığa 
vurmakta başarısız olduğu şey ise bu yasanın 
aslında Haziran 2014 Senato Ekonomi Komi-
tesi soruşturmasının çok daha geniş kapsamlı 
olan tavsiyelerine cevap niteliğinde olması. Bu 
Avusturalya’nın yetersiz yasasının çok daha 
ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini 
gösteriyor.

Daha iyisini yapabilir miyiz?

Avusturalya ya da bir bütün olarak G20 bun-
dan daha iyisini yapabilir mi? Cevap tabii ki 
evet, sadece yapabiliriz değil, yapmalıyız da.

İhbar eden koruması kadar açık ve net bir konu-
da Avusturalya’nın, G20 senatosunun sunduğu 
soruşturma sonucunu neden ele alıp önerilen 
reformları uygulama kararı almadığı ve bunun 
yerine konuyu geçiştirmeye devam ettiği bir 
soru işareti.
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C20 Biz Diyoruz Ki sloganıyla 15-16 Eylül 2015 
tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesinde gerçek-
leştirdiği Zirve’de ulusal ve uluslararası tüm 
sivil toplum kuruluşlarını küresel sorunlara 
çözüm arayışına ses vermeye çağırdı. Ulusla-
rarası vergi adaleti bu çağrının ana konuların-
dan birini oluşturuyordu.

C20, dünya nüfusunun 3’te 2’sini, brüt gelir-
lerinin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 
75’ini elinde bulunduran 20’ler Grubu (Group 
of 20) ya da G20’nin resmi katılım grupların-
da biridir. Bir uluslararası ekonomik işbirliği 
forumu olan G20’nin C20 yanında B20, L20, 
W20, T20 ile birlikte toplam beş resmi katılım 
grubu bulunmaktadır. C20 sivil toplumun se-
sini G20’ye duyurmayı, böylece G20’nin her 
yıl gerçekleştirdiği zirve akabinde yayınladığı 
sonuç bildirgesine sivil toplumun perspektifi-
ni yansıtabilmeyi amaçlamaktadır. Bildirge bir 
yumuşak hukuk metni niteliğinde olsa da, bir 
yıl boyunca gerçekleştirilen toplantılar sonu-
cunda damıtılarak ortaya çıkarılan kararlarının 
dünya düzeninde önemli bir ağırlığının olduğu 
ortadadır.

Türkiye 2015 yılında G20’nin dönem başkan-
lığını yürütmektedir ve forum G20 Türkiye 
olarak anılmaktadır. Dolayısıyla resmi katılım 
gruplarının başkanlıkları da Türkiye tarafından 
yürütülmektedir. C20 Türkiye 15-16 Kasım’da 
Antalya’da gerçekleşecek G20 Zirvesi ön-
cesi kendi zirvesini gerçekleştirmiş ve tüm 
dünyadan 450’den fazla katılımcının onayıyla 
sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve eşit-
sizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen kendi 
sonuç bildirgesini yayınlamıştır. 

C20 Türkiye’nin 18 ay önce başladığı hazırlık 
çalışmaları, Nisan 2015’de Türk hükümetinin 
daveti ile resmiyet kazanmıştır. C20 Yönetim 
Kurulu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay’ın 
başkanlığında 14 sivil toplum örgütünün 
katılımıyla oluşturulmuştur. C20 Türkiye’nin 
öncelikleri, dünyanın 90 ülkesinden 1.200’e 
yakın katılımcının görüşlerinin alındığı küresel 
bir anket çalışması ile belirlenmiştir. C20 bu 
anket sonucunda öne çıkan Yönetişim: Vergi 
Adaleti ve Yolsuzlukla Mücadele, Cinsiyet 
Eşitliği, Sürdürülebilirlik ve Kapsayıcı Büyü-
me tematik konuları altında çalışma grupları 
oluşturmuştur.

Yönetişim: Vergi Adaleti ve Yolsuzlukla Mü-
cadele Çalışma Grubunun uluslararası eş 

Doç. Dr. Leyla Ateş

C20 Yönetişim: Vergi Adaleti ve Yolsuzlukla Mücadele 
Çalışma Grubu Ulusal Eşbaşkanı &İstanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi



45

hesabı kontrol edenin mukim olduğu ülke-
lere göre ayırarak toplayın ve yıllık istatis-
tikler halinde yayınlayın,

- Çokuluslu işletmeler vergilenebilir varlık 
gösterdiği tüm ülke vergi idarelerine doğ-
rudan Ülkeden-Ülkeye raporlama yapması-
nı ve bu raporlar basılmasını sağlayın,

- Uluslararası vergi kurallarının amacının, 
çokuluslu işletmelerin ekonomik aktivite-
lerin gerçekleştirildiği ve değerin yaratıl-
dığı ülkelerde vergilendirilmesi olduğunu 
yeniden tasdik edin,

- Bütçeleme süreçlerine kamusal katılımı 
sağlayacak mekanizmalar kurun,

- Haksız vergi rekabeti yaratan uygulamaları 
sona erdirmek ve özellikle vergi teşvikleri 
ve muktezalar konusunda şeffaflık sağla-
mak üzere tüm ülkelerin taahhütte buluna-
cağı bir deklarasyon yayınlayın,

- Gelişmekte olan ülkelerle yaptığınız anlaş-
malara gelişme dostu hükümleri ve tüm 
vergi anlaşmalarınıza kötüye kullanmayı 
önleyen hükümler eklemeyi taahhüt edin,

 - Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma 
projesinin (bilinen adıyla BEPS) çıktıları, 
tüm ülkelerin yararlanabileceği reformları 
gerçekleştirebilmek için başlatılan uzun ve 
kapsayıcı bir sürece ilk adım olarak görün. 

Uzun soluklu ve yoğun bir emeğin ürünü olan 
tavsiyelerin etkinliği sivil toplumun arkasında 
durmasına bağlıdır. Bu nedenle, savunuculuk 
faaliyetlerinin hem ulusal hem uluslararası 
platformlarda, ayrıca hem G20 zirvesi öncesi 
hem de sonrasında aynı hızla devam etmesini 
temenni ediyorum.

başkanlığı Economic Justice Network’den 
Malcolm Damon tarafından, ulusal eş başkan-
lığı ise Oya Özaslan ve tarafımca yürütülmüş-
tür. Vergi Adaleti Alt Çalışma Grubu’nda davet 
üzerine VergiAlgı ve Uluslararası Vergi Araş-
tırmaları Derneği ulusal üyeler, BEPS Moni-
toring Group, Tax Justice Network, German 
Network on Tax Justice, Oxfam, Christian Aid 
ve Action Aid ise uluslararası üyeler olarak 
yer almıştır. Gerek üyelerin kendi araların-
da ve kendi ağlarında, gerekse düzenlenen 
Brüksel Bölgesel Forumu gibi platformlarda 
gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası danış-
manlık faaliyetleri neticesinde “C20 Türkiye 
Yönetişim: Vergi Adaleti Politika Dokümanı” 
üretilmiştir. Tüm çalışma gruplarının politika 
dokümanları C20 Zirvesi’nde tekrar ele alın-
mış ve birleştirilerek C20’nin G20 Liderlerine 
2015 yılı tavsiyelerini içeren nihai bir tebliğe 
dönüştürülmüştür.  

Vergi Adaleti Alt Çalışma Grubu, uluslararası 
vergi kurallarının reforma tâbi tutularak herkes 
için daha adil bir düzen sağlanmasını temel 
hedef olarak benimsemiştir. Vergi, gelişmiş, 
gelişmekte ya da az gelişmiş olsun tüm 
modern devletlerde kamusal hizmetlerin ve 
sürdürülebilir kalkınmanın finansmanının ana 
kaynağını oluşturmaktadır. Ancak 1920’lerde 
yazılmış, 21inci yüzyılın gerçekleriyle uyumlu 
olmayan kurallar vergi yükünün adil olmayan 
bir şekilde dağılımına yol açmaktadır. Çoku-
luslu şirketlerin ve zengin gerçek kişilerin 
mevcut düzende yer alan vergi cennetleri ve 
offshore gizlilik sistemleri aracılığı gerçekleş-
tirdiği uluslararası vergi kayıp ve kaçakları ile 
mücadele edilmesi, aynı zamanda, sermaye 
kaçışını kullanmalarını ve suç ve yolsuzluk 
gelirlerini aklamalarını sona erdirmeye önemli 
katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda Çalışma 
Grubu dünya gündemini gün geçtikçe daha 
fazla meşgul etmeye başlayan uluslararası 
vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelenin etkin 
ve başarılı bir şekilde nasıl yürütülebileceği 
konusunda tavsiyeler benimsemiştir. G20’ye 
yönelttiğimiz tavsiyeleri kısaca şu başlıklar 
altında özetleyebiliriz:

- Taraf olmayı arzu eden her ülkeyle, gerçek 
lehdar bilgileri dâhil, otomatik bilgi değişi-
minin gerçekleştirilmesi için çok taraflı bir 
mekanizmayı taahhüt edin, 

- Finansal sisteminiz üzerinden aktarılan 
toplam tutar bilgilerini, hesap sahibi ve 
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uğramaktadır. Diğer yolsuzluk biçimleri de dahil 
edince, yolsuzluğun maliyeti dünya GSYİH’si-
nin yüzde 5’inden fazlasına ($2.6 trilyon) denk 
geliyor. Dolayısıyla, G20 liderlerinin ekonomik 
büyüme ve uluslararası ticareti tartıştığı masada 
yolsuzluk meselesi önemli bir gündem maddesi 
haline geldi. 

Dünya yüzeyinde Birleşmiş Milletler, OECD, 
Avrupa Konseyi, G20 gibi küresel platformlarda 
yolsuzlukla mücadele ayrı bir yerde ve ayrıntıyla 
inceleniyor. Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir 
ekonomiye ilişkin dünya hedefleri içine bu sene 
apayrı bir başlıkta 

G20’nin Yolsuzlukla Mücadeledeki Rolü

Yolsuzluğun küresel ekonomiye verdiği zararları 
dikkate alan G20, yolsuzlukla mücadeleyi temel 
bir problem olarak gündemine aldı ve 2010 
yılında Toronto’da gerçekleşen zirvede kalıcı bir 
Yolsuzluğa Karşı Çalışma Grubu (Anti-Corruption 
Working Group) kuruldu. Kısaca ACWG olarak 
bilinen çalışma grubu iki yıllık eylem planları 
temelinde işliyor. 2012 yılında kabul edilen ikinci 
eylem planı, 2013-2014 yıllarını kapsıyor ve yol-
suzluğa dair pek çok meseleyi ele alıyordu.

2014 yılındaki Brisbane Zirvesi’nde 2015-2016 
Yolsuzluğa Karşı Çalışma Planı’nın kabul edil-
mesiyle beraber, G20’nin kapsayıcı büyüme 
yaratma ve daha temiz, güvenli ve sürdürüle-
bilir bir ekonomik ortam yaratma hedeflerinde 
yolsuzlukla mücadelenin gittikçe artan bir yer 
tuttuğunu görüyoruz. 2014 G20 Liderler sonuç 
bildirgesinde bu mesele şöyle anlatılıyordu: 
“Büyümenin önünde bir engel olan yolsuzluk, 
yabancı yatırımları engeller, yatırımların maliyet 
ve riskini artırır, devlet kaynaklarının dağılımını 
çarpıtır ve kamuoyunda devlet kurumlarına olan 
güveni azaltır.

Brisbane zirvesinde 2015-2016 yılları için bir 
yolsuzlukla eylem planı hazırlanmış olması ve bu 
plana ilk defa detaylı bir uygulama planının eşlik 
etmesi G20 ülkelerinin ekonomik büyümeye 
ilişkin riskleri ve yolsuzluk sorununu büyük bir 
ciddiyetle ele aldığının bir göstergesidir.

Bu çerçevede Türkiye’nin liderlik ettiği G20 
ACWG’ın, 15-16 Kasım’daki G20 Zirvesi sırasın-
da liderler tarafından tartışılarak karara bağlana-
cak açıklamaları ve bu yolda alınacak insiyatifler 
yolsuzlukla küresel mücadele açısından bir 
başka önemli adımı teşkil ediyor.

2008’de global ekonomik krizin yarattığı derin 
ve uzun etkiler üzerine, makro-ekonomik 
konuların konuşulup karar bağlandığı G20 
liderler platformu kuruldu. G20 ülkelerinin, 
dünya ticaretinin yüzde 80’ini ve dünya 
ekonomisinin yüzde 85’inden fazlasını kontrol 
ettiklerini ve dünya nüfusunun üçte ikisinin 
sayıca küçük gözüken bu ülkeler grubunda 
yaşadığını düşünürsek, G20 düzeyinde alınan 
kararların, dünya ekonomileri üzerinde somut 
etki yaratabilecek önemini rahatça kavramak 
mümkün. 

Yolsuzluk, dünyamızda demokrasi ve hu-
kukun üstünlüğünün önündeki en büyük 
engellerden biri. Kamu ve özel sektör kurum 
ve kuruluşları, kişisel çıkarlar doğrultusunda 
kötüye kullanıldıkları takdirde, meşruiyetlerini 
yitiriyor. Kötüye kullanımın gerçekleştiği bir 
ortamda, hesap verebilir siyasi ve ekonomik 
liderliğin tesisi büyük bir zorluk teşkil etti-
ğinden; bu durumun gelişmiş ve gelişmekte 
olan demokrasilere zarar verdiği ise açık bir 
gerçek. 

Öte yandan Dünya Bankası verilerine göre, 
dünyamız her yıl kamu ve özel sektörde yolsuz-
luk nedeniyle en az 1 trilyon ABD Doları zarara 

Yazan: E. Oya Özarslan
Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı
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•  İhale Süreçlerinde Şeffaflık: Açık İhale Girişimi 
tarafından da önerildiği üzere; ihale kazanan 
sözleşmeler, her türlü ek, tablo veya referans 
tablosu ile birlikte, sözleşmenin zamanında ve 
rutin biçimde ifa ve icra edildiğine ve tamam-
landığına yönelik bilgilerle beraber kamuyla 
paylaşılarak, ihale sürecinde şeffaflık getiril-
melidir. G20 aynı zamanda ihale sürecinin, 
elektronik ortamda katılım dâhil her aşamada 
sivil toplum tarafından bağımsız denetimini 
sağlamalıdır.

•  Açık Yönetim: Kamuya açık bilgilere erişim 
hakkını garanti altına almalı ve yolsuzlukla 
mücadelede büyük önem taşıyan verisetlerini 
açık veri formatında yayımlamalıdır. Bu veriler, 
devlet bütçesi, kamu ihalesi, petrol, doğal-
gaz, maden vb. çıkarma ödemeleri, inşaat ve 
altyapı projeleri, düzenleyici etki analizleri ve 
kişilerin, şirketlerin ve ülkelerin ismen tespit 
edilmesine de imkân veren tüm mahkeme 
kararlarını da içermektedir. 2012 yılında kabul 
edilen Kamu Görevlilerinin Varlık Beyanında 
Bulunmasına İlişkin Los Cabos Yüksek Düzey 
İlkeleri uygulamaya konmalıdır. Mal beyanı 
(IAD) sicilleri kamuya açık ve G20 ülkeleri ara-
sında standart ve uyumlu hale getirilmelidir. 

•  Büyük Çaplı Yolsuzluklar: İç hukukta kamu 
görevlilerine sağlanan dokunulmazlıkları 
koşulsuz şekilde sınırlı tutmalı ve dokunulmaz-
lıkların kaldırılmasına yönelik şeffaf ve etkin 
usullerin işlemesini sağlamalıdır. Büyük çaplı 
yolsuzluk suçlarını soruşturmak ve kovuştur-
mak üzere bağımsız yolsuzlukla mücadele 
mekanizmaları oluşturmalıdır.

İçinde bulunduğumuz ve bilginin müthiş bir hızla 
kullanıma sunulduğu, hiç bir şeyin gizli kalmadı-
ğı dünyamızda, karar vericilerin artık toplumu ka-
rar verme süreçlerine katmadan ve kararlarının 
tüm topluma etkisini dikkate almadan sürdüre-
cekleri bir yönetim anlayışının mümkün olmadığı 
görülüyor. Dünya halkları artık şeffaflık, hesap 
verme ve katılımcılık kavramlarını, yönetim 
anlayışının bir parçası yapan yöneticileri seçe-
cekler, oy verecekler. Yolsuzlukla mücadele bu 
açıdan demokratik ve kaynakların adil dağıtıldığı, 
rekabetçilik ve hukukun üstünlüğünün tanındığı 
rejimlerdeki önemli bir mücadelenin parçası.

C20 bu yukarıdaki taleplerin takipçisi olacaktır

C20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu

C20 düzeyinde yolsuzlukla mücadele çalışma-
ları bir önceki yıllarda dünyadaki sivil toplumun 
talepleri, uluslararası toplumda bu konuda 
en çok üzerinde konuşulan konular ve temel 
mücadele başlıkları ele alınarak belirlendi. C20 
Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu, özellikle 
Brisbane Zirvesi’nde 2015-2016 Yolsuzluğa Karşı 
Çalışma Planı’ndaki G20 tarafından üzerinde 
durulacağı belirtilen hususlar ve önceki yıllarda 
G20 tarafından kabul edilen ancak henüz hayata 
geçemeyen taahhütleri dikkate alarak bir dizi 
politika önerisi hazırladı.

Günümüzde Yönetişim sistemlerindeki gizlilik; 
kara para aklama, yasadışı vergi kaçırma ve 
zimmete para geçirme gibi yöntemler aracılığıy-
la, bütün dünyada kamu kaynaklarının toplumun 
ihtiyaçlarına değil şahsi çıkarlar için bazı kişi ve 
kurumlara aktarıldığı açıktır ve bu yolsuzluğun 
dünyaca kabul edilen genel tanımına tam olarak 
karşılık gelmektedir. Küreselleşme ve bilgi 
teknolojilerindeki bazı gelişmeler, yolsuzluğa ka-
rışmış kişilerin adli ve cezai kovuşturmadan ka-
çabilmek için ulusal sınırları suiistimale yönelik 
yeni araç ve yöntemler kullanabilmeleri de; bu 
suçların cezasız kalmasının önünü açmaktadır.

Sıkı düzenlenmiş bankacılık sektörü dâhil olmak 
üzere kamu ve özel sektörlerde yüksek şeffaflık 
ve hesap verebilirlik standartlarının uygulan-
dığı düzenleyici bir ortam, hesap verebilir bir 
yönetişim çerçevesi ve tüm aktörlerin sorumlu 
davranması bakımından en iyi zemini oluştur-
maktadır. G20, bu hususta örnek alınacak bir yol 
gösterici konumundadır. 

Bu nedenle C20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma 
Grubu, G20 liderlerine aşağıdaki konulara ilişkin 
çağrıda bulunmaktadır. G20 liderleri bu konular-
da acil önlem almaya davet edilmektedir: 

•  Paravan Şirketler ve Gerçek Lehdarlık 
Sistemi: Dünya çapında paravan şirketler 
aracılığıyla yolsuzluğun engellenmesi için, 
Gerçek Lehdarlık Şeffaflık İlkelerinin etkin 
şekilde uygulamasına yönelik bir eylem planı 
yayımlamalı ve ilerlemeye ilişkin düzenli ara-
lıklarla raporlama yapmalıdır. Gerçek Lehdarlık 
sicil sistemini kamuya açık hale getirmeli ve 
bunu tüm dünyada, devletlerin yargı yetkisine 
açık hale getirecek şekilde genişletmelidir, bu 
bilgiye erişimi, en azından tüm yetkili kurumla-
rın erişiminin garanti altına alındığı merkezi bir 
sicil sisteminin oluşturulmasıyla sağlamalıdır. 



48

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency In-
ternational-TI) tarafından, OECD Uluslararası 
Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine 
Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşme-
si’nin uygulanması açısından Sözleşme’yi 
imzalayan 41 ülkenin gösterdiği ilerlemeyi 
her yıl tarafsız bir bakış açışıyla karşılaştırmalı 
olarak değerlendirildiği “Exporting Corruption 
2015” raporunu yayınlandı. 

2015 Raporu, Sözleşme’nin yürürlüğe gir-
mesinin üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına 
rağmen, 41 ülkeden sadece 4’ünün (Al-
manya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 
Krallık, İsviçre) Sözleşme’yi aktif bir şekilde 
uyguladığını, sözleşme kapsamında soruştur-
ma yürüttüğünü, yargılama yaptığını ortaya 
koymaktadır. Sözleşmenin uygulaması bakı-
mından 6 ülkenin ‘orta seviyede’, 9 ülkenin 
‘sınırlı’ olarak değerlendirildiği raporda, 20 
ülkenin ise şirketlerin yolsuzluğu dünya ça-
pında yaymalarını (ihraç etmelerini) önlemek 
amacıyla hiç önlem almadığı ya da çok az 
önlem aldığı, 2 ülkede ise ölçüm yapılamadığı 
belirtilmektedir.

Türkiye’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
“az veya hiç uygulama kaydedilmeyen” ülke 
kategorisinde yer aldığı raporda, 17-25 Aralık 
Yolsuzluk soruşturmasının takipsizlikle sonuç-
lanmasına ve bu süreçte yargı bağımsızlığı ile 
ifade özgürlüğünün ihlal edildine dair endişe-
lere işaret edildi. Raporda, bu soruşturmanın 
her ne kadar Sözleşme ile ilişkili olmasa da 
soruşturma sonrasındaki sürecin her türlü 
yolsuzluk soruşturmalarını etkileyecek bir 
boyutu olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlam-
da, Şubat 2014-Ekim 2014 arasında “makul 

Uluslararası Şeffaflık 
Örgütü’nün bu yıl 

11. sini yayımladığı 
Yolsuzluğun İhracı 

(Exporting Corruption) 
2015 Raporu’na göre, 

OECD Uluslararası Ticari 
İşlemlerde Yabancı Kamu 

Görevlilerine Rüşvet 
Verilmesinin Önlenmesi 

Sözleşmesi’ni (Sözleşme) 
imzalayan 41 ülkenin 22’si, 

Sözleşme’nin sınırötesi 
rüşvetle mücadele etme 

yükümlülüğünü ihlal 
ederek, son dört yıl 

içerisinde yabancı kamu 
görevlilerine rüşvet ile 
ilgili hiçbir kovuşturma 

veya inceleme yapmadı. 
Türkiye ise geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da 

“az veya hiç uygulama 
kaydedilmeyen” ülke 

kategorisinde yer alıyor.
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lower) korunması geliştiril-
melidir. 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü 
başkanı José Ugaz’a göre, 
“Devletler, OECD Ticari İş-
lerde Yabancı Kamu Görev-
lisine Rüşvetin Önlenmesi 
Sözleşmesi’ni imzalayarak 
sınır ötesi yolsuzluğu 
inceleme veya kovuştur-
ma yapacaklarını taahhüt 
ettiler, fakat hemen hemen 
yarısı buna uymuyor. OECD 

bu ülkelerin kötü performansını önlemek 
amacıyla yaptırımda bulunmalı. Uluslararası 
hukuk yükümlülüklerini ihlal ederek sınır ötesi 
yolsuzlukla savaşmamak tolere edilemez.”

“Az veya hiç uygulama kaydedilmeyen” ülke 
kategorisinde yer alan ülkelerden 6’sının G20 
Ülkesi olması, bu ülkelerin aynı zamanda 
G20’nin 2015-2016 Yolsuzlukla Mücadele 
Eylem Planı’nda ortaya konulan hedefleri de 
gerçekleştiremediğini göstermektedir.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre bu 
sonuçlar, Dünyadaki ihracatın neredeyse 
üçte ikisini gerçekleştiren OECD Sözlemesi 
ülkelerinin sınır ötesi yolsuzlukla mücadele 
seviyesini arttırmak amacıyla sivil toplumun 
ve özel sektörün, devletin ihmallerini ortaya 
koyan çalışmalar yapması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

şüphe”ye ilişkin yapılan değişik-
liklere ise raporda ayrıca değinil-
mektedir. İşaret edilen bir başka 
husus ise, son bir yıl içerisinde 
yolsuzlukla mücadele konusunda 
yasal düzeyde atılan tek adımın 
bir “genelge” olması. 

Yolsuzlukla mücadele konusunda-
ki eylem planlarının hazırlanması 
ve yürütülmesinde sivil toplum 
katılımının sağlanmadığının, tüzel 
kişilerin sorumluluğunda hala 
bir ilerleme kaydedilmediğinin, 
HSYK’nın bağımsızlığı konusunda endişelerin 
mevcut olduğunun, Sözleşme’nin Türkiye’de 
yürürlüğe girdiği tarihten mahkumiyet ile 
sonuçlanan bir davanın bulunmadığının belir-
tildiği Raporda Türkiye için şu tavsiyelere yer 
verilmektedir:

• Yargı, siyasi baskılara karşı korunmalıdır.

• Yabancı kamu görevlilerine rüşvet iddiaları 
etkili bir şekilde soruşturulmalıdır.

• Şirketlerin yurtdışındaki rüşvet eylemlerine 
karışmasının engellenmesi için tüzel kişile-
re öngörülen para cezaları arttırılmalıdır.

• Mahkemelerin yurtdışındaki rüşvet eylem-
leri ile ilgili tüm kararlarını yayınlamasının 
şart koşulmalı, soruşturma ve davalara 
ilişkin veriler düzenli olarak derlenmelidir.

• Özel sektör çalışanları ve kamu görevlileri, 
kendi kurumlarında yolsuzlukla mücadele 
konusundaki farkındalığı arttırmak için 
eğitime tabi tutulmalıdır.

• Gerek özel sektörde gerekse kamu sektö-
ründe ihbarda bulunan kişilerin (whistleb-

Türkiye’nin geçen yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da “az veya 
hiç uygulama kaydedilme-
yen” ülke kategorisinde 
yer aldığı raporda, 17-25 
Aralık Yolsuzluk soruş-
turmasının takipsizlikle 
sonuçlanmasına ve bu 
süreçte yargı bağımsızlığı 
ile ifade özgürlüğünün ih-
lal edildine dair endişelere 
işaret edildi. 

Exporting Corruption 2015 Raporu’na bu link’ten ulaşabilirsiniz: 
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2015_exporting-
corruption_oecdprogre/3?e=2496456/14890701
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Derleyen: Tolga Öztürk

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Thomson Reuters Vakfı ve Uluslararası 
Yolsuzlukla Mücadele Konferansı bir araya gelerek yolsuzluğun yıkıcı 
etkilerini göstermek amacıyla ‘Yolsuzluğu Yakala’ adıyla dünya çapın-

da bir fotoğraf yarışması başlattı. Adaletsizliği, sömürü ve bunlarla mücadele eden 
aktivistleri konu eden yarışmaya bütün dünyadan bin beş yüzden fazla kişi katıldı.

Yarışma ‘18-30 yaş’ ve ‘31 yaş ve üzeri’ kategorilerinde ödüllerini dağıttı. ‘18 ila 30 
yaş’ kategorisi Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nde fotoğrafçı ve yönetmen Jesse Gar-
cia anısına düzenlendi. Jesse Garcia fotoğraf ve videonun yolsuzlukla mücadelede 
çok önemli bir gücünün olduğuna inanan biriydi.

‘18 ila 30 yaş’ kategorisinde birinci Bangladeş’ten A.M. Ahad, ‘31 yaş ve üzeri’ 
kategorisinde de birinci İngiltere’den Giles Clarke oldu.
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“Port-Au-Prince’in Geri Dönüşümcüleri”. Haiti hükümeti 
yıllardır Port-Au-Prince’in gecekondu mahallelerini 
temizlemeye söz veriyor. Haiti’nin başkentinin hemen 
beş kilometre dışındaki çöplükte çekilen bu fotoğraf atık 
yönetiminin ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor. Toksik ve 
evsel atıklar her gün özel bir şirketin kamyonları tarafından 
buraya yığılıyor. Burayı ev edinen ‘geri dönüşümcü’lerden biri 
şöyle diyor: “Bize buada zararlı atıkların olmadığı söylendi 
fakat bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz.” 2012’de 
hükümet çöplükteki plastik dağlarını engellemek için politen 
ve polisterin ithalatını yasaklayan bir kanun çıkarttı. Fakat, 
hiç bu yasa hiç uygulamaya konulmadı ve problem hala 
devam ediyor. Plastik yasağına karşın Haiti’deki politen 
plastik şişedeki içecek ve yiyecek tüketimi artış gösterdi. 
Gİles larke/Getty Images Reportage (20105)

Giles Clarke (1965, İngiltere) 
New York’ta yaşayan bir 
fotomuhabir. İşleri Uluslararası 
Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme 
Örgütü, CNN, Yahoo News, 
Guardian, The Nation, National 
Geographic, The NEw YOrker 
ve Vice gibi platformlarda 
yayımlandı. Giles, Getty 
Images Reportage’a bağlı. 
Ayrıca, Haiti’nin tek ücretsiz 
sanat okulu Cine Institute’de 
misafir öğretim görevlisi ve 
danışman kurulu üyesi.

Yolsuzluk, bütün dünyada 
insanlık üzerine kalıcı bir leke 
bıraktı; en tepedeki devlet 
bürolarından, yerel liderlere 
kadar herkes kendi ceplerini 
doldurmaya çalışıyor. Bir 
insan hakları belgeselcisi 
olarak, sürekli kendi çıkarlarını 
seçmenlerinin ihtiyaçlarından 
öne alan siyasetçiler 
yüzünden acı çeken insanların 
yaşadıkları yerlerde bulundum. 
Bu adaletsizlikleri göstermek 
ve bu üzücü durumlardan bir 
kaçını bir farkındalık ışığı 
yaratabilmek benim en büyük 
amacım.
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Bu fotoğraf suya ulaşım hakkının 
dünya genelindeki fakirlere adil 
bir şekilde uygulanmadığını 
gösteriyor.

Somenath Mukhopadhyay

Devlet adamları ve hükümetin 
hala yolsuzluktan kendilerini 
sıyıramayıp toprak ve su 
haklarının büyük şirketlere 
sunmaya devam etmesi 
kuraklıktan etkilenen yerli halkın 
çaresizliğine sebep olyor.

Pushpendra Maheshvari

Dünya’da gerçekten neler 
olduğunu yaymak hayatımın 
amacı ve yolsuzluğun 
etkilerini fotoğraflamak da 
bunun bir parçası.

Alice Smeets

Latin Amerika ülkeleri, 
zengin ve fakir arasındaki 
farkta dünyada en tepede 
ve yolsuzluk bunun en 
önemli sebeplerinden 
birisi.

Marcelo Londono

Değişimi başlatacak güç, 
yolsuzluğun etkilerini 
fotoğraflamama motive 
ediyor.

Anup Ghimire

Benim görevim yolsuzluğun ifşa 
edilmesini sağlamak.

David Rengal
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Bir kız çocuğu Bangladeş’in başkenti Dhaka’da bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çalışıyor. 2006’da çıkan yasaya 
göre 14 yaşından küçük çocukların çalışması yasak. Fakat, ülkedeki çocuk işçileri yüzde 93’ü küçük fabrikalar veya 
atölyeler gibi kayıtdışı işlerde çalışıyor. (2014)

A.M. Ahad 1989 yılında Bang-
ladeş’te doğdu ve Associated 
Press (AP)’de fotomuhabir 
olarak çalışıyor. Bangladeş 
Stamford Üniversitesi’nde Kitle 
İletişim ve Medya Çalışmaları 
mezunu. Halen, yüksek lisan-
sını Fotomuhabirlik üzerine 
yaptığı Filipinler’deki Ateneo 
de Manila Ünversitesi’nde tam 
zamanlı öğretim üyesi.

Bir fotomuhabir olarak, sayısız 
defa yolsuzluk vakasına denk 
geldim ve bunları belgeledim. 
Neredeyse her gün buna tanık 
olursanız, bu duruma bir süre 
sonra alışıyorsunuz. Benim için 
yolsuzluğun etkilerini fotoğraf-
lamanın temel amacı sayısız 
çocuğun bundan etkileniyor 
olması. Ve, bu asla kabul ede-
bileceğim ya da alışabileceğim 
bir şey değil.

Bernardo Salce

Fotoğrafçılık 
benim güzel yerler 
ve ilham verici 
hikayelere ulaşmak 
için pasaportum; 
kendimi ifade 
edebildiğim ve 
pozitif değişiklikler 
yapabildiğim bir 
ortam. Hem tutkum 
hem de mesleğim 
aynı olduğu için ve 
bunu neredeyse 
iki yıldır evim olan 
Phnom Penh’te 
yapabildiğim için 
kendimi çok şanslı 
hissediyorum. 

Mouen, Kamboçya’daki Boeung Kak Gölü’nden zorla tahliye edilen binlerce insandan biri. 
Phnom Penh çöplüğündeki barakasını tamir etmek için palmiye yaprağı toplamaya çalışırken 
ağaçtan düştü. Kaldırıldığı hastanede parası olmadığı doktorlar tarafından talep edilen bıçak 
parasını ödeyemedi ve durumunun kritik olmasına rağmen bir hafta boyunca ameliyata 
alınmadı. Yerel bir sivil toplum kuruluşunun yardımlarıyla, Mouen’e başka bir hastanede 
ameliyat yapıldı. Sağlık sektöründe yolsuzluk, ekonomik eşitsizliği arttırarak Birleşmiş 
Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasını engelliyor. (2015)
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Bilindiği üzere, dünyadaki birçok ticaret 
sicilinde, tüzel kişilerin hissedarları, yönetim 
kurulu üyeleri veya müdür gibi yöneticileri kayıt 

altına alınmaktadır. Ancak bu kayıtların varlığı, tüzel 
kişileri gerçek anlamda kontrol eden veya bu tüzel 
kişilerin elde ettiği kâra son aşamada sahip olacak 
kişi veya tüzel kişilerin kim olduğunu göstermek 
için yeterli olmamaktadır. İşte bu nedenle, gerçek 
faydalanıcı verilerinin sicilde kayıt altına alınmadıkları 
ülkelerde, finansal sistemlerdeki para akışlarının 
şeffaf bir şekilde takip edilebilmesi mümkün 

Hazırlayan: Defne Mete



55

Avrupa Birliği üye ülkelerinde, yetkili 
makamların ve meşru menfaatini gösterebilen 
kişilerin ulaşabileceği ve tüzel kişilerin 
gerçek faydalanıcı bilgilerinin kayıt altına 
alındığı, merkezi bir sicilin oluşturulmasını 
öngörmektedir. 

Avrupa Birliği’ndeki gelişmelerin yanısıra, 
Türkiye’nin de dahil olduğu G20 ülkeleri 2014 
yılında, gerçek faydalanıcı şeffaflığı üzerine üst 
düzey ilkelerini kabul etmiştir. Bu kapsamda, 
G20 ülkeleri, gerçek faydalanıcı şeffaflığının 
arttırılması için bazı ilkeleri uygulamayı taahhüt 
etmiştir.4 Bunlardan ilki, ülkelerin, gerçek 
faydalanıcıyı, tüzel kişinin gerçek sahibi veya 
tüzel kişiyi gerçek anlamda kontrol eden kişiyi 
ifade edecek şekilde tanımlamasına ilişkindir. 
Bir diğer ilke ise, ülkelerdeki denetim, vergi 
makamları gibi yetkili makamların, tüzel kişilerin 
gerçek faydalanıcı bilgileri hakkında doğru, 
tutarlı ve güncel bilgilere ulaşabilmesi olarak 
belirlenmiştir. 

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, 
ülkemizdeki yasakoyucunun da çok bir yakın 
zamanda, tüzel kişilerin gerçek faydalanıcı 
verilerinin ticaret sicili veya başka bir mecrada 
kayıt altına alınmasına yönelik adımlar atması 
gerekmektedir. Bu verilerin kamuoyuna açık, 
şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması, yasadışı 
elde edilmiş gelirlerin aklanmasının önlenmesi 
çabalarına büyük bir katkı sağlayacaktır. 

olmamaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar, 
2011 yılında, yasadışı sermaye çıkışı yüzünden, 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 946 
milyar doları aşan miktarda kayba uğradığını 
göstermektedir.1

Gerçek faydalanıcının tanımı çeşitli uluslararası 
metinlerde yapılmıştır. Örneğin, Mali Eylem 
Görev Gücü2 (FATF) gerçek faydalanıcıyı, 
“bir müşterinin nihai olarak sahibi olan ya 
da müşteriyi kontrol eden gerçek kişi veya 
hesabına işlem yürütülen gerçek kişi” olarak 
tanımlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında ise gerçek 
faydalanıcı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te karşımıza 
çıkmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 
üçüncü maddesinin h bendi uyarınca, 
gerçek faydalanıcı, “Yükümlü nezdinde işlem 
gerçekleştiren gerçek kişileri, adına işlem 
yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği 
olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde 
bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz 
sahibi olan gerçek kişi veya kişileri” ifade 
etmektedir.

5 Haziran 2015 tarihinde, Dördüncü Finansal 
Sistemin Karapara Aklama ve Terörizmin 
Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının 
Önlenmesine Dair Direktif 3, Avrupa Birliği 
Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. Direktif, 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, G20 Yüksek Seviye Gerçek Yararlanıcı Şeffaflığı İlkeleri’nin hayata 
geçirilmesine öncülük ediyor.

Şirketlerin şeffaflığının arttırılması, her geçen gün daha da önem kazanıyor. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), 
G8’nin ve OECD’nin gündeminde üst sıralarda yer alan konu, artık G20’nin de temel gündem maddelerinden 
biri. G20 liderleri, 2014 G20 Avusturalya Zirvesi’nde G20 Yüksek Seviye Gerçek Yararlanıcı Şeffaflığı İlkeleri’ni 
kabul ederek, gerçek yararlanıcı şeffaflığının sağlanması konusunda önemli taahütlerde bulundu. Şimdi, bu 
ilkelerin kağıt üzerinde kalmamasını, ulusal politikalara dönüştürülerek uygulamaya geçirilmesini sağlama 
zamanı!

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, G20 Yüksek Seviye Gerçek Yararlanıcı Şeffaflığı İlkeleri’nin kabul edilmesinin 
ardından bir yıl sonra G20 ülkelerinin durumunu değerlendirdi. G20 ülkelerinin bir yılın sonunda hangi alanlarda 
ilerleme kaydettiğini, hangi alanların geliştirilmesinin gerektiğini gösteren değerlendirmenin Türkiye’ye ilişkin 
bölümü ise Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından hazırlandı. 

Değerlendirme raporu, G20 Türkiye Zirvesi öncesinde 12 Kasım’da İstanbul’da ulusal ve uluslararası kamuoyu 
ile paylaşılacak. 

1 http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2014/01/TI-EU-Policy-Paper-Beneficial-Ownership.pdf 

2 Financial Action Task Force

3 Direktifin tam metni için: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=EN 

4 https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/g20_high-level_principles_beneficial_ownership_transparency.pdf
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Uluslararası Şeffaflık Derneği çalışanları ve gönüllüleri olarak
hazırladığımız bu dergiyi, şeffaflık talebimizi
sürekli gündemde tutmak ve mesajımızı daha
fazla insana ulaştırmak amacıyla hayata geçirdik.

Nihai amacımız, mevcut kaynaklarını doğru
kullanan, karar alırken vatandaşa danışan, bilgiyi
gizlemeyen açık bir demokrasi ve adaletli bir
şekilde kalkınan bir ekonomi; aracımız ise
şeffaflık ve hesap verebilirliği toplumun her
kesiminden yükselen güçlü bir talep ve sürekli
gündemde olan bir konu haline getirmek.

Bu projeyi hayata geçirmemize sağladıkları
finansal destek ile imkan sağlayan
İsveç Başkonsolosluğu’na teşekkür ederiz.



Yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunan kişi, kurum ve medya temsilcilerine çağrı:

TÜRKİYE’DE İLK KEZ VERİLECEK ŞEFFAFLIK ÖDÜLLERİ* İÇİN BAŞVURULARINIZI BEKLİYORUZ!

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunanlar veya şeffaflık, dürüstlük, 
hesap verebilirlik alanlarında örnek olacak davranış ve uygulamalarda bulunanlara ödül verilecektir.

İlki bu sene verilecek olan Şeffaflık Ödülleri için başvuru süresi 2 Ekim 2015 itibariyle başlamıştır. 
Ödüle başvurmak isteyen kişi veya kurumların 16 Kasım 2015 tarihine kadar başvuru formunu doldurmaları ve varsa 

çalışmalarına ilişkin ek materyalleri (video, yazı, görsel vb.) transparencyawards@seffaflik.org adresine 
göndermeleri gerekmektedir.

Şeffaflık Ödülleri Kurumsal, Yurttaş ve Medya olmak üzere üç kategoride belirlenmiş olup, 
ödüller 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü düzenlenecek bir törenle verilecektir.

Bireysel ya da kurumsal düzeydeki eylem ve çabalarıyla şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik alanında 
örnek olan uygulama ya da çalışmalar yapan ve yolsuzlukla mücadelede fark yaratan kişi ve kurumlar ödüle 

hak kazanmak için başvuruda bulunabilir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.seffaflik.org

Ek bilgi talebi için transparencyawards@seffaflik.org adresine e-posta gönderebilir 
veya 0212 240 52 81 numaraları telefonu arayabilirsiniz.

* Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International - TI) 2000 yılından itibaren her yıl Integrity Awards - Dürüstlük Ödülleri’ni, yolsuzluğa karşı mücadele veren dünyanın her 
yerinden bireyleri (yurttaş, gazeteci, kamu personeli, devlet adamı, sivil toplum lideri vb.), kurumları onurlandırmak ve çabalarının tanınmasını sağlamak için vermektedir. Bu yıl ilki 
verilecek olan Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Şeffaflık Ödülü’nün finansal bir karşılığı olmamakla birlikte,  kazananlar, TI’ın bu uluslararası ödülüne Türkiye ülke kolu adaylarından 
olmak üzere gösterilebileceklerdir.


