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

Bu dergi üç bileşeni olan bir görünürlük
projesinin parçası. Üç ayda bir sizlerle
buluşturduğumuz bu dergiye ek olarak her
hafta Salı günü 16.30 -17.00 saatleri arasında
94.9 Açık Radyo’da Şeffaf Gündem isimli bir
program yapıyoruz. Ayrıca yıl içerisinde kapak
konusu olarak seçtiğimiz konularla ilgili kapsamlı
toplantılar da düzenliyoruz.

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.



biraraya getirdi ve kenti yönetmeye soyunan 
adaylara katılımcı bir yaklaşım önerdi. 
Bu vesileyle yine Batman’dan Antalya’ya 
Sarıyer’e kadar seçimlerden önce belediye 
başkan adaylarına “nasıl bir kent” “nasıl 
bir yönetim” istediklerini gösteren değişik 
kent sözleşmeleri, taahhütnamelerinin 
imzalatılmaya çalışıldığı süreçleri gördük.

Bu seçimlerle ilgili umut verici başka 
bir gelişme ise seçim izlemesine ilişkin 
yeni oluşan sivil insiyatiflerdi. Bu seçime 
kadar Türkiye, partiler dışında başka bir 
örgütlenmenin seçimleri denetlemeye, 
sandıklara sahip çıkmaya çalıştığına tanık 
olmamıştı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Sandık 
Başındayız, Oy ve Ötesi, Ankara’nın Oyları 
gibi insiyatifler, seçimleri 4-5 yılda bir sandık 
başına gitmek olarak kabul eden büyük bir 
kitleye aktif olarak sürece katılabileceğini 
gösterdi. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ve genel seçimler ile seçim 
maratonun devam edeceğini düşünürsek, 
sivil denetimi hayata geçiren bu gibi 
insiyatiflerin demokrasimiz için ne kadar 
hayati bir önem taşıyacağı aşikar.

Bir çok değişik yanıyla seçimler bitti, ama 
hayat bitmedi, demokrasi mücadelesi devam 
ediyor. Asıl olan yerelden gelen seslere ve 
hayata güvenmek gerek...

Aydınlık günler dileklerimizle,

Mahalli seçimler 
dolayısıyla bu sayımızda 
yerel yönetimler ve 
yerel düzeyde şeffaflık 
ve hesap verebilirlik 
gibi kavramları ele 
almanın yararlı 
olduğunu düşündük. 
Siyasi partilerin mahalli 
seçimlere yaklaşımının 

yerellikten uzak olduğu, daha çok partilerin 
genel seçim vaatlerinin ele alınıp, yerel 
sorunların daha az konuşulduğundan hep 
bahsedilirdi ama bu sefer yerel mi genel mi 
olduğunu hiç anlamadığımız ve neredeyse 
siyasal iktidarın güvenoyu niteliğinde algılanan 
bir seçim süreci geçirdik. 

Biz bu sürecin dışında kalmak istedik ve 
yerelden yönetimle ilgili tek tük de olsa çıkan 
sesler, yerel yönetimlere dair yeni soluklar 
getiren yaklaşımları sizler için derledik. 

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı süreç, 
demokrasimizin geldiği yer, değişimlerin 
aslında yerelden başlayabileceği, 
demokrasinin özünde yerelden geleceğini 
söylüyor bize. Hesap veren, şeffaf ve katılımcı 
bir yönetime yönelik kamusal talep giderek 
güçlendikçe, buna cevap daha çok alanı 
kamuoyunun bilgisine açan, halkı karar verme 
süreçlerine katan yönetimler olacak, bu 
kaçınılmaz!

Seçim döneminde bu talep ve ihtiyacın 
farkında olan pek çok adayın, belediye 
başkanı olarak seçilmesi durumunda şeffaf 
ve katılımcı bir anlayışla kenti yöneteceğine 
dair vaatleri dile gelmeye başladı. Öte yandan 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden umut verici 
örnekler duyuyoruz. Seferihisar, Nilüfer gibi 
daha önceden şeffaf ve katılımcı yaklaşımları 
hayata geçiren belediyelerin yanına Afyon, 
Mersin gibi yenileri ekleniyor.

Yerelden gelen seslerin yükselmesi, sadece 
yönetimler açısından değil sivil toplum 
açısından da yaratıcı yeni yollar açıyor. 
İstanbul Hepimizin Girişimi, İstanbul’da kentin 
yönetiminde halkın ve sivilin sesini duyurmayı 
amaçlayan yepyeni bir soluk oldu. İstanbul 
Sözleşmesi adeta bir kent anayasası şeklinde 
İstanbul’un yönetimindeki temel ilkeleri 

E. Oya Özarslan
Seffaflık Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin Şeffaf Gündemi

Cengiz-Limak-Kolin konsorsiyumu tarafından 
yapılan 3. Havalimanı inşaası, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nun görüşlere 
açılması gereken 10 günlük süre dolmadan 
havalimanı projesinin ihaleye çıktığı ger-
ekçesiyle durduruldu. ÇED olumlu kararının 
yürütmesinin durdurulması ve iptali istendiği 
dava dosyasını inceleyen İstanbul 4. İdare 
Mahkemesi, 21 Ocak’ta aldığı kararla, ÇED 
olumlu kararının yürütmesini durdurdu.
 (T24, 10.02.2014)

Kadir Has Üniversitesi tarafından her 
yıl gerçekleştirilen “Türkiye Sosyal-Si-
yasal Eğilimler Araştırması”nın 2013 yılı 
sonuçları yayımlandı. Ankete katılanların 
yüzde 29,3’ü Türkiye’nin en büyük sorunu 
sorusuna “işsizlik” yanıtını verdi. Listeye 
ilk kez eklenen yolsuzluğu ülkenin en 
büyük sorunu görenlerin oranı ise yüzde 
14,2 oldu. Terör ise 2012 yılında yüzde 
27,4 iken, bu yıl yüzde 4,7’ye geriledi. Bu 
oranla terör, en büyük sorun sıralamasın-
da yerini yolsuzluğa bırakıp 2. sıradan 7. 
sıraya geriledi. 
(DHA, 11.02.2014)

İcra Sisteminde
İyileştirme Çalışmaları

Havalimanı İnşaatı Durduruldu 

İnternete yeni düzenlemeler getiren 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edilen yasa, İstanbul ve Ankara’da 
protesto edildi. İstanbul’daki gösteriye 
polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale 
etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
TBMM’de kabul edilen ve kendisine 
sunulan internet yasasını onayladığını, 
sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki 
hesabından duyurdu. Gül, eleştirilen iki 
maddeyle ilgili kaygıların yeni bir yasal 
düzenlemeyle giderileceğini belirtti. 
(www.cnnturk.com, 18.02.2014)

Türkiye’deki icra daireleri sisteminin 
geliştirilmesini amaçlayan Avrupa Birliği 
(AB) finansmanlı bir projenin 12 Şubat 
tarihinde Ankara’da kapanışı yapıldı. Proje 
kapsamında etik ilkelerine ilişkin mesleki 
eğitim müfredatı geliştirilerek personelin 
yaklaşık yüzde 35’ine eğitim verildi. İcra 
ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişik-
liklere ilişkin çalışmalara hukuki destek 
sunmak amacıyla icra ile ilgili AB stand-
artları üzerine araştırma gerçekleştirildi. 
(www.avrupa.info.tr )



Türkiye’nin Şeffaf Gündemi
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Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman 
Aslan’ın evinden çıkan ayakkabı kutularını 
haber yapan Ulusal Kanal’a “Haklarındaki 
yargı kararı kesinleşmeyen kişileri suçlu 
gibi gösterdiği” gerekçesiyle, 11 bin lira 
para cezası verildi. 

(T24, 14.02.2014)

11 kişiden oluşan Başbakanlık Etik Kurulu, 
2005 yılında kamu görevlilerinin uyması 
gereken etik kurallarına ilişkin bir rehber 
hazırladı. 2010 ve 2012’de gözden geçirilerek 
yeniden basılan rehberde, kamu görevlilerinin 
uyması gereken etik kurallar maddeler 
halinde ve örneklerle sıralandı. Rehberde 
“Dernek, vakıf ya da spor kulübüne menfaat 
sağlamayın”, “Yolsuzluğa göz yummayın”, “ 
Yasa dışı iş yapmanız istenince itiraz edin”, 
“Yetkili makamlara bildirin” gibi uyarılar yer 
alıyor. 
(Radikal, 19.02.2014)

CHP’nin soru önergesine Başbakan Tayyip 
Erdoğan adına yanıt veren Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye Gençlik ve 
Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) 1996 
yılında o dönemin parasıyla 5 milyar lira yani 
bugünkü parayla 5 bin liralık mal varlığıyla 
kurulduğunu bildirdi. 

Arınç’ın açıklamasına göre vakfın kurucuları 
arasında ise eski AKP milletvekili ve bakanlar 
Mustafa Açıkalın, Hilmi Güler, İdris Naim 
Şahin ile Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. 
Adem Baştürk, Necmettin Üçyıldız, Ahmet 
Ergün ve Ali İbiş bulunuyor. 

Şu an Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal 
Erdoğan’ın yönetim kurulunda bulunduğu 

TÜRGEV’in, 2012 yılında 156 milyon liralık mal 
varlığı beyanında bulunduğu belirlendi. Bu 
da 16 yılda “31 bin 178 kat” artış anlamına 
geliyor. 
(Sözcü, 14.02.2014)
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Dünyanın Şeffaf Gündemi

L ’Aquila kentinde, 6 Nisan 2009’daki deprem-
de 309 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 
yapılan deprem konutları ihalesine fesat 
karıştırma, rüşvet, zimmete para geçirme 
gibi suçlamalar nedeniyle  operasyon 
gerçekleştirildi. 8 kişiye soruşturma açıldı, 4 
kişinin ev hapsine alındığı bildirildi. 2009 yılın-
dan 2011’e kadar olan sürede yapılan ihaleleri 
kazanmak için kamu görevlilerine 500 bin 
Euro rüşvet verildiği iddia edildi. 
(Milliyet, 09.01.2014)

Venezuela İçişleri Bakanı Miguel Rodriguez, 
cep telefonu numarasını canlı yayında vere-
rek polislerin karıştığı rüşvet olaylarının ihbar 
edilmesi için vatandaşların bizzat kendisini 
aramalarını istedi. Polislerin karıştığı yolsuzluk 
vakalarının Venezuela’daki cinayet olaylarını 
artırdığı düşünülüyor.  
(Milliyet, 13.01.2014)

Romanya’da Eski Başbakan’a 
Yolsuzluktan 4 Yıl Hapis

Romanya’da, eski Baş-
bakan Adrian Nastase, 
630 bin Euro rüşvet al-
mak suçundan 4 yıl, şan-
taj yapmak suçundan 3 
yıl ceza aldı. Nantase’nin 

eşine de 3 yıl tecilli hapis cezası verildi. 
(Bugün, 06.01.2014)

Amerikan 
Polisine 
Yolsuzluk 
Operasyonu

ABD’nin New York şehrinde 100’den fazla 
polis memuru ve itfaiye görevlisinin, 11 
Eylül olaylarında psikolojik travma yaşadığı 
bahanesiyle devleti dolandırdığı anlaşıldı. 
100’den fazla kişi de şüpheli konumunda. 
Bu kişilerin devleti  400 milyon Dolara 
yakın zarara uğratmış olabileceği ifade 
edildi. 
(Milliyet, 06.01.2014)

Çin’de son bir yılda toplam 27 bin yolsuzluk 
dosyası açıldı ve 37 bin yetkili rüşvetten 
sorguya alındı. Devletin rüşvet nedeniyle 1 
milyar dolar zarara uğramasının ardından, 
Ulusal Halk Kongresi’nde parlamentoya 
sunulan rapora göre son 5 yılda 200 bin kişi 
dolandırıcılık suçundan yakalandı. 
(Milliyet, 06.01.2014)

Yolsuzluk Çöplere Kadar Uzandı

İtalya’da başkent Roma yakınındaki Avru-
pa’nın en büyük çöp arıtma tesisi Malagrotta 
ile alakalı skandal kapsamında 7 yönetici ve 
bir iş adamı gözaltına alındı. Lazio bölgesi 
başkanı ve çöp arıtma tesisinin sahibi de yol-
suzlukla suçlanarak gözaltına alınanlar arasın-
daydı. Polis, başka bir çöp artıma tesisine 
nakledilmesi gereken atıkların Malagrotta’ya 
yönlendirildiği ve bu yolla da ‘atık ticareti’ 
aracılığıyla yolsuzluk yapıldığını açıkladı. 
(Radikal, 08.01. 2014)
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Dünyanın Şeffaf Gündemi

Vatikan’ın eski hesap uzmanı, İtalyan din 
adamı Nunzio Scarano ve diğer 2 kişi hak-
kında tutuklama emri çıkarıldı. Polis, Scara-
no’nun Salerno’daki lüks daire dahil olmak 
üzere mülklerinde ve banka hesaplarında 
yaklaşık 6,5 milyon Euro ele geçirdi. Scara-
no’nun, İtalya’ya yasadışı yollardan 20 milyon 
Euro sokmaya çalışmaktan yargılandığı ve ev 
hapsinde tutulduğu belirtiliyor. 
(BBC, 22.01.2014)

Yunanistan’da, aralarında üst düzey diplo-
matların da bulunduğu 8 kişi hakkında 
dolandırıcılık, devleti zarara uğratma, kara 
para aklama ve görevi kötüye kullanma 
suçlarından soruşturma başlatıldı. Söz konusu 
kişiler bütçeden 9 milyon euro tahsil etmekle 
suçlanıyor. 
(Akşam, 18.02.2014)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, ülkesinde yol-
suzluk ve rüşvet olayları için 
ağırlaştırılmış cezalar uygula-
nacağını Twitter hesabından 

açıkladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan’ın 
5 yıl içerisinde yolsuzlukla mücadelede 
örnek bir ülke olacağını ifade etti.  Azerbay-
can, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün her yıl 
yayınladığı Yolsuzluk Algısı Endeksi’nin 2013 
yılı sıralamasında 175 ülke arasında 127’nci 
sırada yer alıyor. 
(T24, 06.02.2014) 

Berlin eyalet yönetiminin Kültür Bakanlığı 
Müsteşarı Andre Schmitz, vergi kaçakçılığı 
iddiaları nedeniyle görevinden ayrıldı. 
(T24, 04.02.2014)

Almanya’da 
Vergi Kaçıran 
Müsteşar 
İstifa Etti 

Tayland’da 
Başbakanlık Karargâhını 
Kuşattılar

Tayland’da Başbakan Yingluck Şinavatra’nın is-
tifasını isteyen protestocular, başbakanın kriz 
karargâhını kuşattılar. Başbakan Şinavatra’nın 
ağabeyi Thaksin Şinavatra, yolsuzluk suçlama-
ları nedeniyle görevini bırakmak zorunda 
kalmıştı. Şimdi de Yingluck Şinavatra’nın, yurt-
dışındaki ağabeyi tarafından yönlendirildiği 
gerekçesiyle istifası isteniyor. Muhalifler ile 
polis arasındaki çatışmalarda son üç ayda 16 
kişi hayatını kaybetti.  

(Hürriyet, 19.02.2014)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6 Şubat’ın ilk dakikalarında onayladığı 
bir dizi düzenlemeyle internette yapılan yayınların engellenmesini 
hızlandıracak hükümleri kabul ederek yasalaştırdı.

Özel hayatın gizliliği ilkesiyle temellendirilen bir dizi önlemle birlikte internette bir sayfanın 
kapatılması için artık yargı kararına gerek duyulmayacak. Özel hayatının ihlal edildiğini 
düşünen kişilerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) yapacağı başvuru sonucu TİB, 
gerek görürse söz konusu içeriği 4 saatte yayından kaldırtabilecek. Ayrıca yeni yasa internet 
kullanıcılarının 2 yıl boyunca internetteki tüm hareketlerine devletin istediği an ulaşabilmesine de 
olanak sağlayacak.

Haber Dosyası

Hazırlayan: Abdi Erkal
Şeffaflık Derneği Gönüllüsü
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Yasa Mecliste Nasıl Görüşüldü?

Yasama süreci de yasanın içeriği kadar 
sorunlu. İnterneti düzenleyecek yasa, farklı 
konularda düzenlemeler içeren bir torba 
yasanın içerisinde onaylanarak yasalaştı. Torba 
yasa esas olarak Aile Bakanlığı hakkında 
düzenlemeler getirse de içinde Anadolu 
Ajansı’nın malları, Türk Standartları Enstitüsü, 
Emekli Sandığı, Darüşşafaka’nın yapısı ve 
Terör mağdurlarını ilgilendiren konularda da 
düzenlemeler var.

Torba yasa yöntemi özellikle son birkaç 
yıldır sıklıkla kullanılan bir yasa yöntemine 
dönüştü. Bu da politika yapım süreçlerinin 
izlenmesi ve yasa taslaklarının çeşitli 
açılardan tartışabilmesinin önünde bir engel 
oluşturuyor.

Yasa hakkındaki sorunlar yalnızca torba 
yasa olması mı, torba yasa paketinden 
bu maddeler çıkarılamaz mıydı? Elbette 
çıkarılabilirdi. Burada sorun yasaya bu 
maddelerin bir kanun teklifiyle aceleyle 
eklenmiş olması ve internet gibi pek çok 
insanın iç içe olduğu bir alanda yapılacak 
sınırlamalarla ilgili uzman raporları 
istenmemiş olması.

Meclise gelen yasa muhalefet tarafından 
eleştirilirken, özellikle kurulması öngörülen 
ESB’nin bir “kiralık katil” olduğu, yasanın 
sadece iktidar partisini koruyacağı söylendi. 
Ancak torba yasa çoğunluk iktidar 
partisinin oylarıyla tümüyle onaylandı 
ve internet yasakları kanun teklifi olarak 
Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu.

TİB’in Yetkileri Nelerdi, Ne Oldu?

2007’de kabul edilen 5651 sayılı yasayla TİB, 
yasadaki katalog suçlar ile müstehcenlik 
ve çocuk pornosu konularında mahkeme 
kararına gerek duymadan siteye erişimi 
engelleyebiliyordu.

Mevcut yasanın 9. Maddesine yapılmak 
istenen ekle “Özel hayatın gizliliğinin 
ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde erişimin doğrudan TİB 
Başkanı’nın emri üzerine engellenmesi 
başkanlık tarafından yapılır” hükmü getirildi. 
Yani yasakların ne olacağı açıkça belirtilmedi 
ve her türlü yoruma açık olarak bırakıldı. 
Bu durumda idarenin tehdit oluşturduğu 
düşünülen tüm içerikleri kaldırtması yasalarla 
desteklenmiş olacak.

Düzenleme ilk olarak 6 Ocak’ta gündeme 
gelmiş, özellikle yakın zamanda yaşanan 
gelişmelerden hareketle gizli çekim kayıtların 
önlenmesine yönelik olduğu şeklinde 
yorumlanmıştı. Ancak kısa süre sonra yasanın 
kapsamının daha geniş olduğu fark edildi ve 
engellemenin sadece gizli çekim kayıtlarını 
kapsamadığı, idarenin uygunsuz bulduğu 
tüm içerikleri engelleme hakkı tanıdığı ortaya 
çıktı. Bu durum 18 Ocak günü özellikle 
büyükşehirlerde vatandaşlar tarafından 
protesto edildi. Polis ise eylemlere izin 
vermedi, çeşitli gözaltılar yaşandı.

17 Ocak günü tasarı meclis alt 
komisyonundayken, Türkiye’de yasal 
dinlemelerin merkezi olan TİB’in başkanı 
ve 5 dairesinin başkanlarının değiştirilmesi 
ardından, yeni atamaların yapılması 
bu yasanın bir ön hazırlığı şeklinde 
değerlendirildi.

Peki, bu yasada neler var? Mecliste nasıl 
görüşüldü? Yasa özgürlük mü yoksa sansür 
mü getiriyor? Devletin yetkileri neler? 
TİB ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin yetki 
ve görevleri neler? Haber dosyamızda bu 
sorulara yanıt aradık.

Yasa Neler Getiriyor?

Yasa özellikle devlet eliyle internet sansürün 
önünü açıyor. 2007’de büyük tartışmalarla 
çıkan 5651 Sayılı kanunla düzenlenen 
internet yayınları o zaman da devletin internet 
üzerindeki etkisini arttırmıştı. Bu yasayla 
devlet, sansür konusunda büyük bir hıza 
kavuşuyor. 

Yeni kurulacak olan Erişim Sağlayıcıları 
Birliği (ESB) kapatılması talep edilen siteyi 
ya da internet sayfasını en geç 4 saatte 
kapatabiliyor. Yargı, site kapatma konusunda 
bir karar organı olmaktan çıkıyor ve daha 
sonra itiraz edilebilecek bir kurum haline 
geliyor.

İkinci olarak da devlet artık internet kullanan 
vatandaşın internette yaptığı tüm hareketleri 
istediğinde servis sağlayıcılardan talep 
edebilecek. Aslında mevcut yasa ile kişilerin 
internetteki trafik takibini yasal zorunluluktan 
dolayı 6 ay ile 2 yıl arasında yapılabiliyordu. 

Ancak yeni yasa servis sağlayıcılara 
abonelerinin trafik bilgilerini en az 1, en 
çok 2 yıl boyunca takip etme ve bu bilgileri 
istendiğinde raporlama zorunluluğu veriyor. 

Haber Dosyası
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Haber Dosyası
•	 IP	Numaranız	(IP,	bilgisayarınızın	kimlik	

numarası. Dolayısıyla bilgisayarın sahibinin 
adı da raporda belirtilecek.)

•	 Girdiğiniz	siteler	ve	sitede	açtığınız	
sayfalar ve burada geçirdiğiniz zaman

•	 Okuduğunuz	haberler	ve	içerikleri

•	 Hangi	alışveriş	sitelerinde	inceleme	
yaptığınız ve neler aldığınız

•	 Hangi	yabancı	sitelerde	nelere	baktınız

•	 Bu	sayfaları	ne	sıklıkla	ziyaret	ettiğiniz

•	 Başka	hangi	IP	numaralarıyla	bu	
aramalarda bulundunuz vb.

Yine 2007 yılındaki yasayla sadece 
“etkinliğine son verecek içerik sağlayıcılarına” 
sağlanıyordu. Artık kişilerin trafik bilgileri 
istediği anda TİB’in elinde olacak. 

Yasa Özgürlük mü 
Yoksa Sansür mü Getiriyor?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan’a göre yasanın getirdiği kolaylıklar 
var. Elvan, “Herhangi bir vatandaş hakkında 
ona hakaret edilmiş olsa ya da yasadışı 
yollardan ele geçirilen gizli bilgileri açıklansa, 
bu içerikleri diğer sitelere yayılmadan 
çabucak kaldırabilecek olması yasanın 
getirdiği en önemli kolaylık. 

Ancak diğer yandan bu yasanın eşit olarak 
uygulanma amacı taşımadığı, bu yasadan en 
çok bürokratların yararlanacağını düşünenler 
bir hayli fazla. Devletin suçlu suçsuz ayrımı 
yapmadan istediği herkesi izleyebilecek 
olması, özel hayatın gizliliği ilkesini de tehdit 
ediyor.

Kullanıcılara Ait 
Hangi Bilgiler İzlenebilecek?

Bu soruya istediği her şeyi diye cevap vermek 
mümkün. Yeni yasayla TİB’in istediğinde 
erişim sağlayıcılardan alacağı raporda şu 
bilgiler yer alacak:

Siteler Nasıl Kapanacak?

Yasanın önceki haliyle Türkiye’de internet 
sağlayıcıları DNS’lerini bağlanılmak istenen 
yasaklı sitelerin IP’lerine (sitenin internet 
ortamındaki numarası) değil, başka adreslere 
yönlendiriyordu. DNS’nin yönlendirdiği 
IP’ye ulaşabilmek için kullanıcılar kendi DNS 
ayarlarını değiştirerek yani başka bir yoldan 
giderek siteleri açabiliyordu. Yeni yasayla artık 
sitelerin IP numaraları engelleneceği için 
DNS ayarlarını değiştirmek çözüm olmayacak. 
VPN ve tünel uygulamaları da yeni yasalarla 
engellenecek.
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Erişim Sağlayıcıları 
Birliği Nasıl İşleyecek?

Erişim sağlayıcıların tek çatı altında 
toplanması ve yayından çıkarma, yayın 
durdurma gibi önceden mahkeme veya 
idarenin uyguladığı yaptırımların artık bu 
birlikçe yapılması sağlanıyor. Karar alma 
süresi hızlandırılıyor ve içerik kaldırma 
talep edildikten 4 saat sonra hala 
gerçekleşmemişse bu kez erişim sağlayıcıya 
yaptırım ve ceza verilebilecek. Ayrıca erişim 
sağlayıcılar, erişimi engellenen sitelere diğer 
erişim yollarından girişleri de engellemekle 
de yükümlü olacaklar.

Ayrıca üye olunması zorunlu tutulan ESB’nin 
masraflarının üyeler tarafından ödemesi 
isteniyor. Servis sağlayıcı firmaların hepsi 
İstanbul merkezli. Ama ESB’nin merkezi 
Ankara’da olacak. Servis sağlayıcıların bu 
zorunlu masrafları kullanıcıya yansıtma 
olasılığı da endişe yaratıyor.

Peki Engellenen İçerikler
Konusunda Yargı Ne Yapacak?

Diyelim ki TİB size ait bir sayfayı kapattı ya 
da içeriği kaldırdı. Elbette bundan içerik 
kaldırılınca haberdar olacaksınız çünkü size 
yargıdan bir bildiri gelmeyecek. Yargı ancak bu 
yasaklamadan sonra devreye giriyor. Yasayla 
yayının durdurulmasını isteyen kişinin 24 
saat içinde sulh ceza hâkimine başvurarak 
karar çıkartması gerekiyor, aksi halde içeriğe 
konan tedbir kararının kendiliğinden kalkması 
öngörülüyor. Teklif, bu başvurularda hâkimin 
de en geç 48 saat içinde kararını açıklaması 
isteniyor.

Yasanın Olumlu Yanı

Yasanın olumlu olarak kabul edilebilecek 
yanı engellenmesi gereken içeriğin, internet 
sitesinin kapatılarak değil sadece o sayfaya 
erişimin engellenmesiyle yapılabilecek 
olması. Yeni düzenleme, “içeriğin 
engellenmesinin hak ihlalini engellemediği 
zorunlu durumlarda” sitelerin tamamen de 
erişime kapatılmasına imkân sağlıyor. Bir 
örnekle açıklarsak, geçmişte Youtube’un 
tümden kapatılmasına neden gösterilen 
videolar artık sadece içeriğin olduğu sayfaya 
erişimin engellenmesiyle engellenecek. Site 
tümden kapanmayacak.

Cumhurbaşkanı Onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan 
ziyaretinin ardından internete kısıtlamalar 
getiren yasayı onayladığını internet üzerinden 
duyurdu. Ancak bu yasayı onaylamasının 
yanında sorun oluşturacağını düşündüğü 
maddelerin değişikliğini istediğini bildirdi. 
Gül neden yasayı reddetmediği sorusunu 
ise, “Yasa meclisten aynı şekilde geçerek 
önüme gelebilirdi. Bu durumda da 
reddedemeyecektim” diye yanıtladı.

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da yaptığı 
açıklamada trafik bilgisi tanımın kapsamını 
daraltarak, kişilerin sadece mahkeme 
kararıyla ve suç şüphesi taşımaları 

durumunda izlenebileceğini ifade etti. 
Elvan: “Kişilerin trafik bilgilerin istenmesi 
durumunda raporlara kişinin baktığı sayfanın 
adı ve içeriği yazmayacak. Bunun yerine 
kişinin bilgisayarının IP numarası ve internette 
geçirdiği süre ve tarihin bilgisi raporda yer 
alacak” şeklinde konuştu.

AKP’li bazı milletvekillerinin hazırladığı 
ve kişilerin internet trafik içeriğinin 
izlenmesi için ancak bir suç soruşturması 
ya da kovuşturması olmasını ve bu talebin 
mahkeme kararıyla alınmasını öngören 
yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 
İnternetin denetlenmesi tartışmaları bir süre 
daha devam edeceğe benziyor.
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Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nden Haberler

sınırlandırma konusunda vaatte bulunduğunu 
hatırlatarak, bu konuda herhangi bir gelişme 
kaydedilemediğinin altını çizdi.

Örgüt bu konuda vatandaşların görüşünü 
ölçmek üzere bir kamuoyu yoklaması gerçek-
leştirdi.  1918 yetişkin bireye yöneltilen “Gür-
cistan’da güncel politik gelişmelere ilişkin 
eleştirel bir görüşü telefonda konuşurmusu-
nuz?” sorusuna evet cevabı verenler  yalnızca 
% 22 iken, telefonda böyle bir konuşma yapa-
mayacağını belirtenlerin oranı % 69 oldu.

Konunun kamuoyunda önemli bir gündem 
maddesine dönüşmesiyle Gürcistan halkı te-
lefonlarını 1 saat kapatarak gözetimi protesto 
etti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Gürcistan 
ülke kolunun yaptığı anket çalışması halkın % 
69’unun telefonda eleştirel siyasi düşüncele-
rini paylaşmaktan çekindiğini ortaya koydu.

Devletin yasadışı olarak sürdürdüğü gözetim 
Gürcistan’da yıllardır önemli bir sorundu. Pek 
çok gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi 
dinlenmiş, izlenmiş ve bunlar kayıt altına alın-
mıştı. Ayrıca Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın 
kararıyla kurulan elektronik sistemler aracılığı 
ile devlet internet servis sağlayıcılarına gerek 
duymadan bireylerin tüm iletişim verilerine 
doğrudan erişebiliyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Gürcistan’da 
bir buçuk yıl önce göreve gelen hükümetin 
bu konuda düzenleme yapma ve gözetimi 

Gürcistan’da Halkın % 69’u 
İfade Özgürlüğü Konusunda Tedirgin!



13

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nden Haberler

farklı alanlardan ve farklı coğrafyalardandı. Öğ-
retmenler, pilotlar, kamu görevlileri, aktivistler 
ve gazeteciler... Ortak noktaları ise yolsuzluğa 
karışan  kişi ve kurumlarla mücadeleleri ve 
ülkelerine kazandırdıkları kamu yararı.

2014 yılı Dürüstlük Ödülleri için 1 Haziran’a 
kadar başvurular devam edecek.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2000 yılın-
dan bu yana bir gelenek olarak sürdürdüğü 
Dürüstlük Ödülleri için 2014 yılı aday göster-
me süreci başladı. Dürüstlük Ödülleri yolsuz-
lukla mücadeleye önemli katkıları olan, ve 
risk alarak bu konuda çaba gösteren bireylere 
veriliyor. Daha önce ödülü alan kişiler, pek çok 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün her yıl 
Litvanya Vilnius’de düzenlediği yaz okulunun 
başvuruları açıldı. Geleceğin şeffaflık elçileri 
için  her alanda yolsuzlukla mücadelenin 
derinlemesine tartışıldığı, dünyanın farklı 
yerlerinden pek çok uzmanın katıldığı  yaz 
okulu bu yıl 7 Temmuz’da başlayacak ve bir 
hafta sürecek. Yaz okuluna 2010 yılından 
bu yana 60 ülkeden 350’nin üzerinde genç 
katıldı. Başvurular  1 Mayıs’a kadar devam 
edecek.
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bir hale geldiği bu süreçte geçmiş yıllara 
göre halkın sesi daha gür çıkıyor, adayların 
vaatlerine etki ediyor. Hesap veren, şeffaf  ve 
katılımcı bir yönetime yönelik kamusal talep  
giderek güçleniyor.  

Seçim döneminde bu talep ve ihtiyacın 
farkında olan pek çok adayın belediye 
başkanı olarak seçilmesi durumunda şeffaf 

Yolsuzluk soruşturmalarıyla hararetin arttığı 
Türkiye gündeminde şimdi tartışmaların 
odağı yerel seçimler.  2013 yazından bu 
yana yaşanan gelişmeler seçim sürecini de 
etkiledi. Yerel seçim bugün bir kırılma noktası 
olarak algılanıyor ve ayrı bir önem atfediliyor. 
Yönetim anlayışında ve devletin toplumla 
ilişkisinde  bir paradigma değişikliğinin elzem 

Kapak Konusu

Pelin Erdoğan
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paylaşımında bulunmadığını websiteleri 
üzerinden gözlemlemek mümkün.

Belediyelerin vatandaşla sürekli ve açık bir 
iletişim sağlayabilmesi için belediye meclis 
toplantı gündemlerinin önceden duyurulması,  
toplantı tutanaklarını eksiksiz bir şekilde 
internet sitesinden yayınlanması, toplantıların 
naklen internet sitesinde yayınlanması gibi 
yollar izlemek şeffaf yönetim anlayışını 
yerleştirmek açısından oldukça önemli. Yine 
belediyenin mali yönetimini izleyebilmek için 
de  yıllık bütçe ve performans programını 
belediye meclisine sunmadan önce 
belediyenin internet sitesinde yayınlaması da 
bu anlayışı güçlendirecek ve yerleştirecek bir 
uygulama olarak izlenmeli.

Bu konuda örnek  uygualamalardan birine  
aynı zamanda Türkiye’nin “ilk sakin kenti” 
de olan Seferihisar imza attı. Seferihisar 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin 
kalem kalem gelir-gider tablosunu ve faaliyet 
raporunu ilçe çarşı meydanında bulunan 
led ekranda 
yayınlamaya 
başladı.

Seferihisar 
Belediyesi, yaptığı 
tüm harcamaları, 
ödemeleri, 
faaliyet raporunu 
hazırladığı slayt gösterisiyle çarşı 
meydanındaki ekranda halkla paylaştı. 
Belediye Başkanı Soyer, bu uygulamanın 
ardından en az bir hafta önceden meclis 
gündemlerini, sonuçlarını ve meclis kararlarını 
da led ekranda paylaşacaklarını duyurdu. 

Afyon Sandıklı Belediye Başkanı İsmail Elibol 
ise,  Belediye Başkanlığı görevinde yaptığı 
icraatları ve Belediye’nin mali durumunu 
ilçedeki bilboardlarla halka duyurdu. Şehrin 
değişik yerlerinde bilboardlarda geçmiş 
dönemlerdeki çalışmalarla 2.5 yılda yapılan 
hizmetleri karşılaştırarak Belediye’nin resmi 
kayıtlarına göre şu andaki borç durumu ve 
yatırımlar konusunda da halkı bilgilendirdi. 

Mersin Akdeniz Belediyesi  ise belediyenin 
yaptığı ihalelere şeffaflık getirmek için yeni bir 
uygulama başlattı. Gerçekleştirdiği ihaleleri, 
kamuoyu ve basın ile paylaşan Akdeniz 
Belediyesi, ihale sürecinin sağlıklı ve şeffaf bir 
biçimde sürmesi hedefiyle, düzenlediği bütün 
ihaleleri başından sonuna dek görüntülü 
ve sesli olarak kayıt altına almaya başladı. 
Ancak tam bir şeffaflığın sağlanabilmesi için 

ve katılımcı bir anlayışla kenti yöneteceğine 
dair vaatlerini duyuyoruz. Bu prensipler adeta 
dillerden düşürülmeyen anahtar sözcükler 
oldu. 

Bugün herkesçe sözü verilen bu kavramlar 
aslında çok da yeni değiller, halihazırda yasal 
mevzuat her ne kadar eksiklikleri de olsa, 
yerel yönetimlerde şeffaflık ve katılımcılık 
mekanizmalarını üretmek ve çalıştırmak üzere 
bir çerçeve sunuyor.  

Bu yazıda biz de yönetici-vatandaş ilişkisinin 
en yakın olduğu, toplum ihtiyaçlarının 
karşılamak üzere hizmet sunan yerel yönetim 
birimleri belediyelerin şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve katılımcılık gibi ilkeleri pratikte 
nasıl  işletebileceğini, buna temel olan yasal 
çerçeveyi ve örnek uygulamaları tartışacağız. 
Bu tartışmanın ya da hatırlatmanın adayların 
şeffaflık vaatlerini somutlaştırmalarına ve 
seçmenlerin de şeffaflığın ve katılımcılığın 
mekanizmalarını talep etmeye yönelik 
çabalarına katkı sunmasını umuyoruz.

Yerel Yönetimlerde Şeffaflık 

Şeffaflık yerel yönetimlerde kamusal 
kaynakların nasıl ve hangi amaçlara yönelik 
olarak kullanıldığının izlenmesini sağlayacak, 
yerel yönetimlerin politikalarını, hedeflerini, 
bu hedeflere ulaşmak için sürdürdüğü 
çalışmaları takip etmemizi sağlayacak olan 
temel ilke olarak düşünülebilir. Bu takibin 
yapılabilmesini ve yöneticilerden hesap 
sormayı sağlayacak olan, yerel yönetimlerin 
vatandaşlarla paylaştığı bilgidir. Bu bilginin 
ise düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir 
biçimde sunulması gerçek bir şeffaflığı sağlar. 

Peki belediyeler hangi bilgileri paylaşmalı, 
şeffaf hale getirmeli?

Belediyenin çalışmalarını, performansını, 
kararlarını izleyebileceğimiz temel bilgi 
kaynakları öncelikle meclis toplantı gündem 
ve kararları, yıllık bütçeleri, performans 
programları ve stratejik planları gibi 
dökümanlar. Belediyelerin şeffaflık prensibini 
gerçekleştirebilmeleri için öncelikle bu 
belgeleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde 
vatandaşlarla paylaşmaları gerekiyor. Bilgi 
teknolojisinin giderek önem kazandığı 
günümüzde belediyelerin de bu konuda 
çalışmalarını hızlandırdığını ve websiteleri 
üzerinden bu belgeleri paylaştığını görüyoruz. 
Ancak özellikle meclis gündem ve kararları 
konusunda hala pek çok belediyenin bilgi 

Kapak Konusu
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çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde 
gerekli ayni yardım ve desteği sağlayacağı, 
belediye kararlarında mahallelinin ortak 
isteklerini göz önünde bulunduracağı ve 
hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun 
biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışacağı 
belirtilmektedir. 

Ayrıca Kanunun 13. maddesinde de, 
herkesin ikamet ettiği beldenin hemşehrisi 
olduğu; hemşehrilerin, belediye karar ve 
hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri 
hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 
yardımlarından yararlanma hakları bulunduğu; 
Belediyenin çalışmalarını gerçekleştirirken  
üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil 
toplum kuruluşları ve uzman kişilerin 
katılımını sağlayacağı vurgulanmaktadır.

Bursa’da Nilüfer Belediyesi bu yasal 
çerçeveden hareketle mahalle komiteleri 
oluşturarak halkın yönetime katılımını 
sağlayan bir mekanizma geliştirmiştir. Bu 
sayımızda İkbal Polat ile yapılan röportaj 
bu uygulama ve süreci yerel katılımda bir 
örnek uygulama olarak resmediyor. Nilüfer 
Belediyesi Kent Konseyi içerisinde Mahalle 
Komiteleri oluşturulmuş durumda. Bütçenin 
oluşturulması ve harcama sürecinde, 
Mahalle Komitelerinin katılımı da sağlanıyor. 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Nilüfer’de 
katılımcı bütçe uygulamasının da izlendiğini 
bu uygulamanın en önemli faydasının da 
yoksulluğu ve yolsuzluğu önlemesi olduğunu  
belirtiyor.

Stratejik Planlama

Stratejik planlama yerelin ihtiyaçlarına yerelin 
katılımı ile cevap vermeyi kolaylaştıracak 
bir araç. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
Kontrol Kanunuyla literatürümüze girdi ve 
nüfusu 50.000’den fazla olan belediyelerin 
üniversiteler ve yerel sivil toplum 
kuruluşlarının katılımını sağlayarak bu 
planları hazırlamak zorundalar. Bu katılımın 
gerçekleşmesi ise belediye başkanının 
sorumluluğuna bırakılmış durumda. Her 
ne kadar belediyeler bu planları katılımla 
sağlamak zorunda olsa da pratiğe 
baktığımızda bu konuda da aksaklıklar olduğu 
görülüyor.

Yrd.Doç.Dr. Menaf Turan, Yrd.Doç.Dr. Seyhan 
Güler ve Doç.Dr. Mahmut Güler’in bu konuda 
yaptığı çalışma1  da planlama sürecine 
katılımın düşük oranda gerçekleştiğini 

tüm bu kayıtların  internet sitesi üzerinden 
de erişilebilir olması gerekiyor. Belediye’nin 
yenilenen websitesinde şu an bu videolara 
ulaşılamıyor.  Bu noktada şeffaf yönetim 
anlayışının bir süreklilik gerektirdiğini 
unutmamak gerekiyor.

Yerel Yönetime Katılım

Yerel yönetimler düzeyinde katılım, kentin 
yönetiminde karar alma ve uygulama 
süreçlerine halkın dahil edilmesi ve bunun 
da belediyenin işlerliğini garanti altına aldığı 
mekanizmalar aracılığı ile gerçekleşecek 
bir kavram.  Bu katılımı sağlayacak olan 
mekanizmalar Belediye Kanunu içerisinde 
de tanımlanmış durumda. 5393 sayılı Kanun 
belediye meclisi, ihtisas komisyonları, kent 
konseyleri,  gönüllülük, hemşehrilik, stratejik  
planlama gibi mekanizmalar aracılığı ile sivil 
toplum örgütleri ve halkın katılımına yönelik 
düzenlemeler getirmiştir.

Belediye Meclisi

5393 sayılı Belediye Kanununa göre, belediye 
yönetiminin, Belediye Meclisi,  Belediye 
Encümeni ve Belediye Başkanı olmak 
üzere üç temel organı vardır. Belediyenin 
karar organı olan meclisler  yerel halk 
tarafından seçilen üyelerden oluşur, siyasi 
partiler aldıkları oy ile orantılı olarak belediye  
meclislerinde üye bulundururlar. Meclis, her 
ayın ilk haftasında toplanmakta ve belediyenin 
çalışma programı, bütçesi, imar ve diğer 
hizmetler konusunda kararlar almaktadır.

Belediye Meclis toplantıları halka açık 
gerçekleştirilmek zorundadır. İlgili 
yönetmeliğe göre meclis toplantılarına 
ilişkin olarak toplantının yeri ve zamanı ve 
gündemi alışılagelmiş usûllerle belde halkına 
duyurulur. Belediye meclisi tarafından alınan 
ve kesinleşen kararların özetleri de yedi gün 
içinde uygun araçlarla halka duyurulur.

Türkiye genelinde Belediye Meclisi işleyişinde 
karşılaşılan en temel sorunlar yetersiz temsil, 
halkla meclis arasında iletişim kopukluğu. 
Belediye meclis üyelerinin siyasi partiler 
tarafından belirlenmesi, kadın temsil oranının 
düşüklüğü dolayısıyla meclis gündeminin 
yerelin ihtiyaçlarını yansıtması güçleşebiliyor.

Hemşehri Hukuku

5393 sayılı Kanunun 9. maddesinde, 
belediyelerin, mahallenin ve muhtarlığın 
ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının 
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mekanizmaları olarak tanımlıyor. Kent 
Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye 
Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 
değerlendiriliyor.

Kent konseyinin yerel yönetimin karar 
merci olan Belediye Meclisine önerileri 
taşıma vasfı oldukça önemli olmakla birlikte 
kent konseyi kararlarının yalnızca görüş ve 
öneri niteliğinde olması çoğu yerde halkın 
taleplerinin yöneticilere iletilmesi ve kararlara 
etki edebilmesini engelleyebiliyor.

Hesap Verebilirlik

Belediyelerde  hesap verebilirlik ve 
denetimin sağlanması açısından İhtisas 
Komisyonlarının önemi büyüktür. Bu 
komisyonların yaptığı denetimler dışında 
halkın komisyon toplantılarına katılım hakkının 
olması denetim mekanizmalarını çalıştıracak 
unsurlardan biri. Mahalle muhtarları ve 
ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki 
sivil  toplum kuruluşlarının temsilcileri kendi 
görev ve faaliyet alanlarına giren konuların 
görüşüldüğü Belediye Meclisi İhtisas 
Komisyonu toplantılarına katılabilirler ve görüş 
bildirebilirler.

Ancak bu konuda yetersiz bilgilendirme 
halkın bu toplantılardan haberdar olmasını ve 
denetim mekanizmasını işletmesini önlüyor. 
Sivil toplum örgütlerinin de bu konuda 
yeterli duyarlılığa sahip olduğunu söylemek 
güç. Dolayısıyla bu komisyonlar aracılığı 
ile belediyenin hizmet ve mali yönetimde 
etkinliğinin denetlenmesi yeterli oranda 
gerçekleşemiyor.

Belediyelerde hesap verebilirliğin sağlanması 
için  ihtisas komisyonlarının hazırladığı 

gösteriyor. Büyükşehir Belediyelerini dışarıda 
tutarak 46 Belediye’nin stratejik planını 
katılımcılık açısından inceleyen bu çalışmanın 
önemli tespitleri şöyle:

1.  46 stratejik planın 18’inde belediye 
başkanlarının sunuşlarında katılımcılık 
kavramına yer vermediği görülmüştür

2.  Toplam 8 belediye ayrıntılı bir şekilde 
katılımcılık faaliyetlerini bütçelendirirken 
geriye kalan belediyeler ise genel 
olarak gelir-gider tablolarına veya teknik 
faaliyetlerin yer aldığı mali tablolara yer 
vermiştir. 

3. İncelenen belediyelerden 19’u paydaş 
analizinde vatandaşlara doğrudan yer 
vermiştir. 

Çalışma stratejik planlamada katılımcılığın 
biçimsel bir düzenlemeyi andırdığı tespitinde 
buluyor. Dolayısıyla bu planlar aracılığı ile 
yönetim anlayışında bir değişiklik olduğunu 
söylemek oldukça güç.

Kent Konseyi

Kent Konseyi yönetmeliği Konseyi  merkezi 
yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil 
toplumun ortaklık anlayışıyla,hemşehrilik 
hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin 
kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, 
vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin 
geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas 
olduğu demokratik yapılar ile yönetişim 

Nilüfer Kent Konseyi toplantısından bir kare.
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Belediyelerin hesap verebilirliği ayrıca 
Sayıştayca da denetleniyor. Belediyelerin 
hissedarı oldukları şirketlerdeki sermaye 
paylarının, mali duran varlıklar hesap 
grubunda izlenmediği bu kapsamda 
Sayıştay’ın önemli tespitleri arasında.

Yerel seçimlerle birlikte yerel yönetim 
anlayışının yeniden yapılanması ve hizmet 
sunumunun tartıştığımız  bu prensiplere 
göre düzenlemesi için kritik bir dönemdeyiz. 
Toplum ve devlet arasındaki sağlıklı bir 
iletişimi geliştirmek, halkın katılımı ve 
denetimi ile kamu hizmetinin kalitesini 
artırmak için gerekli mekanizmaları hayata 
geçirecek adımları atmak gerekiyor. Bu 
konuda son yıllarda mücadele alanını 
genişleten sivil toplumun önemli bir rolü 
var. Seçimlerden sonra bu ilkelerin hayata 
geçmesi için ciddi bir baskı unsuru olmak 
gerekiyor.

raporların kamuya açık hale getirilmesi 
gerekmekte. Denetim mekanizmasının 
işlerliğini sağlamak ve sivil toplumun 
katılımını sağlamak üzere İhtisas 
Komisyonlarının toplantı tarih ve gündemlerini 
önceden internette yayınlamak ve gündemin 
ilgili olduğu mahalleleri bilgilendirmek bu 
konuda atılacak ilk adımlardan biri olmalıdır.

Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda 
belediyelerin hesap verebilirliğini sağlayacak 
uygulamalardan biri de ihale süreçlerini 
şeffaflaştırmaktır. İhale kararlarının ve ihale 
komisyonu tutanaklarının eksiksiz bir şekilde 
internet sitesinde yayınlanması bu şeffaflığı 
sağlayacak araçlar olarak kullanılabilir.

Belediyelerde hesap verebilirliği sağlayan 
uygulamalara bir örnek İzmir Bornova 
Belediye’sinden verilebilir.

Her yıl ekonomik açıdan zor durumdaki 
ailelere başta gıda paketleri olmak üzere 
giysi ve eşya gibi yardımları ulaştıran Bornova 
Belediyesi’nin Sosyal Yardım Komisyonu 
çalışmalarını Belediye meclisinden tüm 
partilerin temsilcilerin katılacağı şekilde 
düzenledi. Yardım yapılacak kişilerin 
belirlendiği Sosyal Yardım Komisyonu’nda 
CHP, AKP ve MHP’den temsilciler bulunuyor. 
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sorgulandığı günümüz şartlarında katılımcı 
bütçe; temsili demokrasinin temsil sorununa,  
bütçe konusunda bir çözüm olarak karşımıza 
çıkıyor. Katılımcı bütçe ile vatandaşların 
isteklerini ve önceliklerini yöneticilere 
duyurma şansı bulması sağlanmakta.

Katılımcı bütçe uygulaması, insanların yerel 
yönetimin bütçesinin nasıl nereye ve ne 
şekilde kullanılacağına karar vermesini ve 
bütçeleme sürecine katılıp bu süreçte  aktif 
rol almasını mümkün kılmakta. Bu aşamada 
vatandaşın katılımı ancak tam, objektif, 
güvenilir ve anlaşılır bilginin sunumuyla 
olanaklı hale gelir. Bu durum da şeffaflık 
ilkesinin katılımcı bütçe uygulamasının 
temelini oluşturan ilkelerden biri olduğunu 
göstermektedir. Yerel yönetimler bütçelerini 
ne şekilde kullandıklarının hesabını 
vatandaşlara verebilmeli ve bu konuda 
vatandaşa karşı açık olmalıdır. Katılımcı 
bütçeyi uygulayan yerel yönetimler 

Katılımcı Bütçe kavramı çoğunlukla yerel 
yönetimlerin harcama önceliklerinin halkın 
katılımı ve tercihleri doğrultusunda belirlendiği 
ve bütçelendirildiği bir süreci tarif etmekte. 
1989 yılında Brezilya’nın Porto Alegre 
kentinde temelleri atılan süreç bugün farklı 
biçimlerde Arjantin’den Kanada’ya, Fransa’dan 
İngiltere’ye dünyada yüzlerce şehirde bir 
yerel demokrasi modeli olarak kullanılıyor. 
Türkiye’de ise Yerel Yönetim Reformuna 
Destek Projesi kapsamında 2007 yılında pilot 
yerel yönetimlerde katılımcı bütçe çalışmaları 
başlatıldı. (Bursa Nilüfer Belediyesi,  Ankara 
Polatlı Belediyesi...)

Günümüzde insanlar yönetimlerden daha 
fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik talep ediyor 
ve yaşamlarını oluşturan politika süreçlerinin 
seyircisi değil, bizzat bu politika süreçlerinin 
birer öğesi olmak istiyor. Temsili demokrasi 
çerçevesinde vatandaşı temsil etmesi için 
seçilenlerin bu görevi ne şekilde yaptığının 

Cansu Aksoyer
Şeffaflık Derneği Gönüllüsü
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sürecin tamamlanabilmesi için 
açık ve şeffaf bir yerel yönetim 
şarttır. Yerel yönetimler ve 
vatandaşlar arasında karşılıklı 
olarak tutarlı ve sürekli bir bilgi 
akışı sağlanmalıdır. Vatandaşa 
sunulan bilgilerin şeffaflığı 
ve kalitesi uygulamanın 
yerleşmesinde büyük önem 
taşımaktadır. 

Katılımcı bütçe kavramının 
daha iyi kavranabilmesi için 
bu uygulamanın ilk olarak uygulandığı ve 
buradan dünyanın dört bir yanına yayıldığı 
örneğe burada yer vermek anlamlı olacaktır. 
Katılımcı bütçenin ilk olarak uygulandığı yer 
Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinin 
başkenti olan Porto Alegre’dir.  Porto Alegre 
Brezilya’nın sosyo-kültürel yapısı içinde farklı 
bir konumdadır. Ekonomik eşitsizliklerin en az 
olduğu ve halkın eğitim seviyesinin yüksek 
olduğu kentlerden biri olan Porto Alegre’de 
katılımcı bütçenin oluşumuna uygun zemin 
vardır. 1950lere dayanan STK, dernek, 
sendika, mahalleli örgütlenmesi bu şehirde 
mevcuttur. 1988 yılındaki seçimlerde PT 
(Partido dos Trabalhadores) ‘nin Porto Alegre 
belediye seçimlerini kazandığı dönemde 
katılımcı bütçe de fiilen uygulanmaya 
başlanmıştır. Porto Alegre tamamı 
mahallelerden oluşan 16 bölgeye ayrılmıştır.

Porto Alegre’de 
Örnek Katılımcı Bütçe İşleyiş Süreci

I. Mart / hazırlık toplantıları: Mahalle 
Örgütleri kendi aralarında toplanıyor. Kendi 
önceliklerini belirliyor.

II. Mart - Nisan / Belediye ve mahalle halkı 
arasındaki ilk resmi toplantılar: Önceki 
yıl bütçesinin değerlendirilmesi, delegeler 
konseyinin yeni üyelerinin seçilmesi, tematik 
kurullara üye seçilmesi.

III. Mart - Haziran / ara 
hazırlık toplantıları: 
Bölge önceliklerinin 
belirlenmesi, notlamaların 
yapılıp bütçe matrislerinin 
oluşturulması ve 
belediyeye yollanması, 
belediyenin bunları 
konsolide etmesi ve 
en önemli üç sektörü 
belirlemesi, bireysel 
projelerin değerlendirilmesi, kalan delegelerin 
seçilmesi.

vatandaşların istek ve önceliklerinin 
belirlenmesinden sonra bu istek ve 
önceliklere en iyi şekilde cevap verebilmeli ve 
çözüm sürecini oluşturmalıdır. Katılımcı bütçe 
uygulamasında bu  çözümler daha çok yatırım 
alanında olduğu gözlemlenmektedir.

Katılımcı bütçe ile birlikte yerel yönetimin 
vatandaş tercihlerine olan duyarlılığın 
artması sonucunda kendi kendini besleyen 
bir demokratik süreç yaratılmış olur. Bu 
demokratik süreç içinde yerel yönetim 
düzeyinde  rüşvet ve kayırmalar en aza 
indirilerek yerel yönetimin şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve izlenebilirlik ilkeleri ekseninde 
vatandaş gözündeki güveni artmış olur. 
Katılımcı bütçe uygulaması yöneticilerin 
vatandaşlarla açık ve güvenilir bir ilişkide 
olmasını sağlayarak, yöneticiler ve 
vatandaşlar arasındaki karşılıklı memnuniyeti 
arttırmaktadır. Katılımcı bütçe uygulamasının 
yerleştiği yerel yönetimlerde demokrasi 
günlük hayatın bir parçası olarak yerini alır, 
vatandaşın kural koyma ve koyduğu kurallara 
uyma süreci sürerlilik kazanır. Katılımcı bütçe 
sürecinin şeffaf ve açık hale getirilmesi ile 
yolsuzlukla mücadele konusunda da büyük 
ölçüde başarı sağlanmış olur. 

Katılımcı bütçenin temelini mahalli düzeydeki 
ve bütün vatandaşların katılabildiği mahalle 
toplantıları oluşturur. Bu toplantılarda 
vatandaşlar taleplerini dile getirirler ve 
oylamayla mahalle düzeyinde önceliklerini 
belirlerler.  (ör. Kentsel altyapı, yeşil alanlar, 
toplu taşıma, sosyal hizmetler, sosyal 
yardımlar, çevre sağlığı, yol-kaldırım-trafik vs. )  
Mahalle toplantılarında belirlenen temsilcilerle 
yerel yöneticilerin bir araya gelmesiyle 
oluşan kent katılımcı bütçeleme kurulunda 
bir sonraki yılın gelir ve gider tablosunu 
gözden geçirir, kurul mahalleleri gezerek 
mahallelinin önceliklerinin uygunluğunu tespit 
eder ve bu tespitler sonucu bütçede hizmet 
yatırımlarında kullanılmak üzere mahalle 
bazında paylaşım yapar. Katılımcı bütçe yerel 
yönetim bütçesinin tamamının katılımla 
belirlenmesi olmayıp bütçenin belirli bir 
oranının vatandaşların istek ve önceliklerine 
göre planlanmasıdır. Bu oran pratikte 
genellikle yerel yönetim bütçesinin %15-20 
dolaylarında olur.  

Dünyada katılımcı bütçe uygulamasının tam 
anlamıyla yerleştiği yerel yönetimlerde bu 
süreç ortalama 7 yıldır. Dolayısıyla katılımcı 
bütçe süreci zaman alan zorlu bir süreçtir. Bu 
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de belediye bütçesinde söz sahibi oluyordu. 
Fatsa yerel yönetimi Fatsa halkıyla ortak karar 
vermeden belediye bütçesini kullanmıyordu.

1977 seçimlerinin yenilenmesinin ardından 
Ekim 1979 / Nisan 1980 tarihleri arasında 
Fatsa Belediye Başkanı olan Fikri Sönmez 
öncülüğünde yalnızca 9 ay yaşatılabilen Fatsa 
deneyimi direk halk katılımlı ve mahalle 
temelli bir yerel yönetişim oluşumuydu. 
7 mahallesi bulunan Fatsa bu dönemde 
11 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerde 
kurulan Halk Komiteleri temel yürütme 
organı konumuna getirilmiştir.  Halkın direk 
katılımına açık olan komite toplantılarında 
görüşülen sorunlar 3 ile 7 kişi arasında 
değişen yürütme kurulları aracılığıyla belediye 
meclisine iletiliyordu. Belediye başkanının 
da aktif olarak katıldığı bu toplantılara Fatsa 
genelinde 5 bine yakın kişi katılıyordu. 20.000 
nüfuslu Fatsa’da 5 bin yetişkinin aktif olarak 
siyasete katılması Fatsa’daki yönetişim 
oluşumunun halka mal edildiğinin kanıtıdır.

Dönemin Fatsa Belediye Başkanı Fikri 
Sönmez şöyle diyordu: ‘ …eskiden halk 
belediyeye ödediği parayı sormazdı. 
Memurların para karşılığında makbuz 
kesmediğine bile bakmazdı çünkü para 
belediyenin eline geçse de geçmese de 
kendine bir yararı olacağına inanmazdı. 
Bundan dolayı konu kendisini ilgilendirmezdi. 
Ancak benim dönemimde halk belediyeye 
giden parayı takip etmeye başlamıştır. 
Belediyeye giden her kuruşun dönüp 
ertesi gün hizmet olarak önüne dikildiğini 
görmüştür. 

Fatsa örneği Türkiye’de yerel yönetimlerde 
halkın ihtiyaç ve söz hakkını temel alan 
bir yönetimin kurulabileceği düşüncesini 
somutlaştıran bir deneyim. Katılımcı 
bütçeleme yöntemi ve uygulamalarının 
incelenmesi Türkiye’de yerel yönetim 
süreçlerini güçlendirecek, vatandaşla yönetim 
arasındaki ilişkiyi geliştirecek bir yönetim 
anlaşına geçilmesinde etkili olabilir.

IV. Haziran - Temmuz / İkinci resmi 
toplantılar: KBK üyelerinin seçimi (Bir 
yıllığına ve en fazla iki yıl için), delegeler 
Konseyinin toplanması,

V. Ağustos - Eylül / gelir ve harcama ğenel 
görüşmeleri

VI. Eylül - Ekim / KBK Yatırım Planını 
hazırlar ve en önemli üç sektörü dikkate 
alarak son halini verir (Ağırlıklandırma).

Bütün süreç boyunca belediye GAPLAN 
ve diğer temsilcileri aracılığı ile yatırım 
önceliklendirme sürecine göz kulak olup 
tüm kente yarar sağlayacak projelerin 
önceliklendirilmesine yardımcı olur.

VII. Ekim - Kasım sonu / Belediye 
Meclisine bütçenin son halinin sunulması 
ve onaylanması 

Porto Alegre’de yılda yaklaşık 260 milyon 
dolarlık bütçe; katılımcı bütçeye ayrılmaktadır. 
Bu bütçe toplam belediye bütçesinin yüzde 
17-20 dolayında bir oranı oluşturmaktadır. 
Porto Alegre’deki katılımcı bütçenin başarısını 
bölgede toplanan vergi gelirlerinin %50 
oranında artmasından anlamak mümkündür. 
Vatandaşlar taleplerinin karar verme sürecine 
yansıtıldığını görmeleri sonucu vergi 
ödemek konusunda daha istekli davranmaya 
başlamışlardır. Şu anda 80’den fazla şehirde 
Porto Alegre’de uygulanan katılımcı bütçe 
modeli uygulanmaktadır.  

Fatsa: Türkiye’de Katılımcı Bütçe Modeli

Fatsa örneği  Türkiye’de halkın kendi çabasıyla 
katılımcı bütçeye geçişinin uygun bir örneği 
olarak karşımıza çıkıyor.

Siyasi ve toplumsal istikrarsızlık ve sıkıntıların 
yaşandığı 1970’lerin sonlarında Fatsa’da 
Türkiye’de yerel yönetimlerde daha önce 
denenmemiş bir yönetim şekli uygulandı. 
Dünya’da daha sonraları Porto Alegre’ de 
ortaya çıktığı kabul edilecek olan Katılımcı 
Bütçenin sistematikleşmemiş hali olan Fatsa 
deneyimi halkın yönetimdeki etkinliğini en 
üst seviyeye çıkaran bir oluşumdu. Öyle ki 
Fatsa halkı sorunlarına beraber karar veriyor 
ve çözüm üretmeye çabalıyor, çözümler için 
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Eyüp Muhcu: Yerel yönetimler, demokrasi 
tarihi açısından son derece önemli. Kentlerin 
sağlıklı gelişimi, yurttaşların kamusal haklara 
erişimi, sağlıklı çevre, insan yaşamında önem-
li bir yer almaktadır. Bu kentsel ortamda, 

Özgür Deniz Kaya: Ocak ayında “2014 Yerel 
Seçimlerine Doğru Politikalar, Değerlendirme-
ler, Öneriler” adında bir rapor yayınladınız. Bu 
rapor hangi ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlan-
dı?

Yerel Seçimlere Doğru 
Mimarlar Odası’ndan Önemli Rapor

Eyüp Muhcu:

Yerel seçimlerin eşiğindeyiz. Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası, 30 Mart’ta yapılacak 

yerel seçimler öncesinde politika önerilerini içeren 
bir rapor yayınladı. Raporda seçimlere 

dair hangi öneriler var? Mimarlar yerel yönetimleri nasıl 
değerlendiriyor? Kentsel dönüşüm projeleri neden şeffaf değil? 

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, 
Özgür Deniz Kaya’nın sorularını yanıtladı.

Yerel Yönetimlere
Mimarlar Nasıl Bakıyor?

Röportaj: Özgür Deniz Kaya
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Kent suçlarına karar verenlerin, uygulayan-
ların toplumun bilgisine sunulması ve bütün 
yerel yönetimlerde kentleşmeyle ilgili alınan 
kararların açık, şeffaf, demokratik ortamlarda 
gerçekleştirilmesi amaçlandı. Burada kentin 
tarihi, doğal, kültürel değerlerini yok eden 
birtakım yatırım ve kentsel dönüşüm karar-
larını deşifre ediyoruz. Bu projelerin yarattığı 
sakıncaları tartışıyor, değerlendiriyor ve top-
luma sunuyoruz. Bunun dışında başta “yerel 
yönetimler sempozyumu” olmak üzere panel, 
yorum, seminer tarzında etkinliklerimiz var. 
Bütün bu süreçte temel amaçlarımızdan bir 
tanesi demokratik yerel yönetimlerin oluş-
ması, bu kapsamda kentin toplumun gelece-
ğine ilişkin alınan kararların mutlaka topluma 
sorularak alınması, bilimin rehberliğinde ilgili 
kesimlerle birlikte demokratik mekanizmalar, 
araçlar kullanılarak karar süreçlerinin organize 
edilmesini sağlamak istiyoruz.

Özgür Deniz Kaya: Yerel yönetimlerin temel 
gündemlerinden olan kentsel dönüşümde 
TOKİ’nin yürüttüğü projeleri şeffaflık 
açısından nasıl değerlendirirsiniz?

Eyüp Muhcu: Kentsel dönüşüm ve birtakım 
yatırım kararları ile ilgili TOKİ başta olmak 
üzere kamu kuruluşları, kimi bakanlıklar ve 
onların yerel yönetimleri süreç içerisinde 
aktif bir şekilde yer almaktadır. Tüm bu süreç 
içerisinde TOKİ, tüm bu uygulamaları yöne-
tecek, kontrol edecek hâle gelmiştir. Baş-
bakan, TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
üzerinden süreci yönlendirmekte, “Türkiye 
belediye başkanı” gibi engelsiz bir yağma 
özgürlüğü gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
TOKİ, bu süreçte başroldedir. TOKİ kuruluş 
amacı itibariyle sosyal ve toplumun ihtiyacı 
olan konutları üretmek, kentlerin sağlıklı 
gelişmesi için modeller örnek sunmak ve bu 
modeller üzerinden kentin kimlikli ve nitelikli 
gelişmesini sağlamak için kurulmuştu. Ancak 
2004’te TOKİ yasasında yapılan değişiklikle 
birlikte TOKİ amacından uzaklaştı. Sosyal 
konut yerine, gelir getiren lüks konut yapma-
ya başladı. Aynı zamanda konutun dışında iş 
merkezi, AVM, hastane, kamu binası, ka-
rakol, cami gibi farklı fonksiyonlarda binalar 
yapmaya başladı. TOKİ, üzerinde mutlak yapı 
yasağı olan kamu arazilerinin imara açılarak ya 
da düşük yoğunluklu imar izinleri olan kamu 
mülklerinin ayrıcalıklı imar hakkı getirilerek 
son yıllarda oluşan TOKİ firmalarına birtakım 
ayrıcalıklı imar hakları sağlayarak inşai faaliyet-
leri sürdürmektedir. Bu süreçte TOKİ firmaları 

kamusal alanda insanlığın evrensel değerleri 
olan adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavram-
lar kent ortamında üretilmiştir. Bir ülkenin 
demokrasisinin gelişmesi, yurttaşların özgür, 
demokratik haklarına sahip çıkabilmeleri açı-
sından da son derece önemli. Bu nedenlerle 
kentlerin gelişime yönelik görüşlerin, değer-
lendirmelerin ve önerilerin çok değerli hâle 
geldiğini söyleyebiliriz. Ortaya çıkan ihtiyacı 
karşılamak için mütevazi bir çalışma ile rapo-
rumuzu hazırladık. 

Özgür Deniz Kaya: Raporun hazırlanma süre-
cinden ve yerel seçim dönemiyle ilişkisinden 
biraz bahsedebilir misiniz?

Eyüp Muhcu: Bu rapor, elliye yakın bilim 
insanı, uzman ve sivil demokratik kuruluşların 
temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu-
nun değerlendirmeleri ve önerileri dikkate 
alınarak hazırlandı. Sadece Mimarlar Odası 
değil, kentle ilgili meslek gruplarını bir araya 
getirdik. Kentlerle ilgili bütün farklı kesim-
leri bir araya getirmeye çalıştık : Mimarlar, 
plancılar, ekonomistler, sosyologlar, sanatçı-
lar… Buradaki değerlendirmelere zengin bir 
katkı sağlamak istedik. 30 Mart’ta Türkiye’de 
yerel seçimler yapılacak. Bu seçimlerin genel 
seçim havasında gerçekleştirilmesi söz konu-
su. Ayrıca Türkiye’deki yeni süreç açısından 
önemli bir eşik olduğu, gelecekle ilgili kararlar 
verileceği bir eşik olarak da değerlendiril-
mektedir. 2014 yılı içinde cumhurbaşkanlığı 
seçimi, genel seçim gündeme gelecek. Bu 
süreçte insan yaşamını etkileyen insanın ya-
şam çevrelerine yönelik bir çalışmayı öngör-
dük ve onu yapmaya çalıştık.

Özgür Deniz Kaya: Mimarlar Odası olarak, 
yerel yönetimleri şeffaflık açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Eyüp Muhcu: Şeffaflık son derece önemli. 
Bizim çalışmamızın önemli verilerinden bir 
tanesi. Bu süreçte, yerel yönetimler değer-
lendirme sürecinde kent yönetimlerinin aldığı 
kararlar, kent yöneticilerinin adaylaşma süreci, 
adaylaşma ile ilgili programların doğru bir şe-
kilde oluşması hedeflerimiz içerisinde yer al-
maktadır. Kapalı kapılar ardında kenti olumsuz 
etkileyen birtakım yatırım kararlarını ve proje-
leri ortaya koyacağız. Bu kararların değerlendi-
rilmesi ve bu kararları alanların teşhir edilmesi 
amaçlarımız arasında. Çalışmalarımız sadece 
raporla sınırlı değil. Mimarlar Odası’nın deği-
şik illerde kent suçları ile ilgili çalışmaları var. 
Bunlardan bir tanesi “kent suçları” sergileri. 



28

Kapak Konusu
değişmesi ve yeniden yapılanması gerekir. 
Bu olmadan kentlerin sağlıklılaşması, yerel 
yönetimlerin ve giderek de ülkenin, ülke siya-
setinin demokratikleşmesi mümkün değildir. 
Bugün gelinen aşamada bu değişimi gerçek-
leştirebilecek bir yaklaşım, kamu yaklaşımı 
görülmemektedir. Bu süreçte toplum demok-
ratik tepkilerini dile getirdiği ölçüde, haklarına 
sahip olduğu sürece özgür ve demokratik bir 
geleceğin güvencesidir. Bugün yargı, kamu 
kurumları bakanlıklar hükümetler ve genel 
olarak yerel yönetimler gelecek açısından bir 
umut vaat etmiyorlar. Yerel seçimler süreci, 
yerel yönetimi almaya endekslenmiş. Ancak 
30 Mart, kentlerin ve Türkiye’nin geleceği 
açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

oluşmuştur. Yapı sektörü tekelleşmiş, binler-
ce konut yapan firmalar gündeme gelmiş-
tir. Kamu arazilerini ranta dönüştürerek bu 
firmalara servet transferi yapılmaktadır. TOKİ 
firmalarının hem ayrıcalıklı imar izinleriyle ger-
çekleştiriliyor hem yapı yasağı olan bölgeler-
de yapılıyor kente doğaya çevreye çok büyük 
tahribat ve zararlar söz konusu. İnsancıl değil, 
insanı ezen, yok sayan devasa kütleli binalar 
söz konusu.

Özgür Deniz Kaya: 30 Mart yerel seçimleri 
sonrası Türkiye’yi neler bekliyor sizce?

Eyüp Muhcu: Kentleri ve yerel yönetimleri 
rant aracı gören politikaların terk edilmesi 
lazım. Siyasal partiler kimlikli, yaşanılır de-
mokratik kentleri hedeflemeliler. Bu anlayış 
değişikliğine bağlı olarak bütün imar hukuku-
nun ve bu alandaki kamu örgütlenmelerinin 

TMMOB 2014 Yerel Seçimlerine Doğru 
Politikalar, Değerlendirmeler, Öneriler Raporu’ndan:

“Mimarlar Odası, .. tüm yerel yönetimleri, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, yer-
leşme sakinleri arasında hiçbir farklılık oluşturmayan, kamu ve toplum yararını 
ön planda tutan, mevcut kaynakları geliştiren ve yeni kaynak yaratan, doğal ve 
kültürel değerleri koruyan ve geliştiren, etkinliklerini bilimsel doğrular üzerine 
kurgulayan bir davranış sergilemeye davet etmektedir.” (Sayfa 8)

“Mimarlar Odası, yerel yönetimlerin kendi kentini yöneten, katılımcılığı ben-
imseyen, temel kentsel sorunların toplumun olabildiğince tüm katmanlarının 
mutabakatı ile çözüleceğine içtenlikle inanan, şeffaf, hesap vermeye ve 
demokratik denetime açık, gücünü halktan alan, tabana dayalı, işleyişinde 
insan haklarına ve evrensel demokrasi ilkelerine saygılı bir anlayışı koşulsuz 
olarak benimsemelerini istemektedir.” (Sayfa 42)
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azalar, sağlık ocağı, spor klubü, site yönetici-
leri, okullardaki öğrenci temsilcileri, ibadet-
hane veya mahallede bulunan sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri doğal üyeler.

Seçilmiş üyeler, mahalle nüfusunun 600’e 
bölünmesiyle elde edilen sayı kadar temsil 
ediliyor. Mahalle nüfusunun belirlenmesin-
de Nilüfer İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Müdürlüğü’nün verileri esas alınyor. Nüfusu 
600’ün altında olan yerleşimlerde en az bir 
kişi seçiliyor.

Nilüfer Belediyesi Mahalle Komiteleri nasıl 
kuruldu? Kimler var bu komitelerde?

Nilüfer Mahalle Komiteleri, 2009 yılında 
kurularak Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında 
çalışmaya başladı. Nilüfer Mahalle Komiteleri 
ile karar süreçlerine katılımın sağlanması için 
mahalle ölçeğinde yönetim birimleri oluş-
turarak gerekli mekanizmaların yaratılması 
amaçlanıyor.

Mahalle Komitelerinin doğal ve seçilmiş 
olmak üzere iki tür üyeleri bulunuyor. Muhtar, 

İkbal Polat sorularımızı yanıtladı.

Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi Mahalle Komiteleri Sorumlusu 
İkbal Polat ile yerel yönetimlere katılım mekanizmaları ve 
Nilüfer deneyimi üzerinde bir söyleşi gerçekleştirdik...

Röportaj: Cansu Aksoyer
Şeffaflık Derneği Gönüllüsü
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Mahalle Komiteleri kent yönetimini nasıl 
değiştirdi?

Nilüfer Belediyesi’nin yönetim süreçleri de-
ğişti. Nilüfer Belediyesi, süreçlerle yönetilen 
bir belediye. Ve karar süreçlerini yurttaşların 
katılımının sağlanacağı, görüşlerinin alınacağı 
şekilde düzenledi. 

Belediye rutin asfalt, park, bütçe gibi yatırım 
planlarını, stratejik planlarını mahalle komite-
sinin görüşleri ile hazırlamanın yanı sıra iş ve 
hizmet tasarımında da mahalle komitesinin 
görüşünü arıyor.

Mahalle Komiteleri ile demokrasinin, katılımın 
ve kamusal alanının gelişmesini ve güçlenme-
sini sağlandı. Nilüfer Kent Konseyi ve mahalle 
komiteleri ile “Demokrasi Kenti Nilüfer” 
sloganı ortaya çıktı. Nilüfer Belediyesi’nin 
kurmuş olduğu Dernekler Yerleşkesi, Bursa 
Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi, Arasta 
Hemşehri Dernekleri Yerleşkesi gibi yapılarla 
Nilüfer’de sivil toplum güçlenmekte kamusal 
alanlar genişlemektedir.

Seçim çalışması kapı kapı duyurularak yapıl-
makta. 2010 yılında ilk seçimler, 2011 yılında 
da ikinci seçimler gerçekleşti. 2012 yılında ise 
iki yılda bir seçim yapılmasına karar verildi. 
Hedef ise dar bölge seçimine geçmek. Ma-
halle Komitelerine, mahallelerde yaşayan 16 
yaş üstündeki herkes başvurabilir, seçilebilir 
ve seçebilir.

Komite, doğal başkan olan muhtarın yanı sıra 
2 başkan yardımcısı ve yazman ile Mahalle 
Komitesini Nilüfer Kent Konseyi’nde temsil 
edecek üyeyi seçmektedir. 

Toplantılara 3 kere arka arkaya katılmayanın 
üyeliği düşer. Mahalle Komitesi’nde kararlar 
2/3 oy oranıyla alınır. Seçimlerde 1/3 oranın-
da kadın kotası, 1/3 oranında genç kotası ve 
eğer aday varsa 1/5 oranında engelli kotası 
aranmaktadır. Kadın ve genç aday yoksa san-
dalyesi boş bırakılmaktadır.

Nilüfer Belediyesi Mahalle Komiteleri nasıl 
çalışıyor? Belediyenin karar süreçlerine 
hangi aşamalarda dahil oluyor?

Mahalle Komiteleri ayda en az bir kez toplantı 
yaparak aldıkları kararları, Nilüfer Kent Konse-
yine iletirler. Nilüfer Kent Konseyi ise mahalle 
komitelerinin almış olduğu kararları belediye-
nin ilgili yönetim ve müdürlüklerine ileterek 
takip eder.

Mahalle Komiteleri, mahallenin ortak ihtiyaç-
larını belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini 
geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile 
ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurum-
larla iş birliği yapmak ve mahallelinin kamu 
yönetimlerinin karar süreçlerine katılımını 
sağlamak konularında çalışmalar yürütür.

Mahalle komitelerinde;

-  Öncelikle mahallenin sorunları konuşul-
makta,

-  Çok aktörlü, katılımcı bir süreç işletilmeye 
çalışılmakta,

-  Kadınların, engellilerin toplumsal sorunları 
ele alınmakta,

-  Hiçbir şekilde para toplanmamakta, topla-
nacak bir durum varsa Kent Konseyi Genel 
Kurulunun kararına bakılmakta, 

-  Mahalleler, % 95’i site ölçeğinde olup site 
ve sokak temsilcilikleri oluşturulabilmekte,

- Ortak iletişim platformlarına sorunlar akta-
rılmaktadır.
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kanlığı’ndan aile hekimi talep etmiş, Bakanlık 
ise talebi karşılamıştır.

Ya da Altınşehir-Yüzüncüyıl-Ertuğrul-Özlüce 
Mahalle Komiteleri, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi BUSKİ’den batı arıtma tesisi hakkındaki 
talepleri kabul edilmiştir.

Ayrıca mahallede Şenlik, futbol turnuvası, 
eğitim çalışmaları gibi hem motivasyona, da-
yanışmaya hem de eğitime yönelik çalışmalar 
da yapıyorlar.

Nilüfer Belediyesi halkın yerel katılımının 
sağlanması konusunda gerçekten iyi 
bir örnek teşkil ediyor. Bu konuda bizi 
bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. 
Umarız diğer illerde ilçelerde de bu gibi 
örnekler çoğalır.

Mahalle Komitelerinin gündeminde neler 
var? Hangi konularda kararları etkiliyorlar?

Mahalle Komitelerinin gündeminde mahal-
ledeki yerel sorunlara dair çeşitli konular ele 
alınıyor. Mahalle Komiteleri mahallenin her 
türden sorun alanı üzerinde çalışma sürdüre-
bilir. Mahalle komiteleri kurulduktan sonraki 
ilk yıl belediyenin asfalt programını tartışmış-
tır. Yaptıkları toplantıların sonucunda, beledi-
yenin asfalt ve tretuvar planını değiştirerek 
kendi öncelikli sokaklarını belirlemişlerdir. 

Diğer bir örnek çalışma ise bütçe konu-
sundadır. Belediye, 2011 yılı için mahalle 
komitelerinin kontrolünde harcanması için 2 
milyon liralık bir bütçe ayırır. Mahalleler kendi 
önceliklerine göre, Cami onarımı, park yapımı, 
parke döşemesi gibi kendi harcama planlarını 
yaparlar. Belediye de gelen talepler doğrultu-
sunda bütçenin kullanımını düzenlemektedir.

Belediye ile mahalle komitelerinin ortaklaşa 
yaptığı diğer bir çalışma ise Stratejik Plan 
Revizyonu çalışmasıdır. Bilindiği üzere yeni 
Belediye kanuna göre her belediye 5 yıllık 
stratejik plan yapmak zorundadır.  5 yıllık stra-
tejik planın 2012-2014 dönemi revizyon planı 
için mahalle komitelerinden öneriler toplar. 
Belediyenin görev ve yetkileri dahilindeki tüm 
talepler önce belediyenin danışma kurulunda 
görüşülerek onaylanır daha sonra belediye 
meclis toplantısında görüşmeye açılarak 
2012-2014 Stratejik Plan Revizyonuna dahil 
edilir. Böylelikle Nilüfer Belediyesinin stratejik 
plan süreci, mahalle komitelerinde katılımcı 
bir süreç ile yapılmaktadır.

Özetle şu anda; 

1.  Belediyenin 2010, 2011, 2012, 2013 ve 
2014 yılları asfalt ve tretuvar planı,

2.  2012-2014 Stratejik Plan Revizyonu

3.  2 milyon liralık bütçe ile belediyenin gider 
bütçesinin yönetiminde etkin olmak,

4.  Belediyenin 2014 park planı gibi plan ve 
programlar hakkında görüş belirterek be-
lediye yönetim süreçlerine katılım sağla-
maktadır. 

Ayrıca sadece Nilüfer Belediyesi’nin sorumlu-
luk alanındaki konularda değil Büyükşehir ya 
da bakanlıkların alanlarında da değerlendirme-
ler yapabilirler. 

Örneğin Kültür Mahalle Komitesi, gelişim 
bölgesinde bir mahalle olduğu için Sağlık Ba-
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değil, insansızlaştırma hedefine yönelik oldu-
ğunu halka ve yöneticilere anlatabilmek, Gezi 
Parkı’nda yapılaşmanın önüne geçmek için 
oluşturulmuş bir hareketti. Orada verdiğimiz 
mücadelenin sonucunu iki yönüyle aldığımız 
kanısındayım. Birincisi Taksim’in, bir kısmı 
hariç, oyulup tam bir otoyol kavşağı hâline 
getirilmesine engel olmak ve Gezi’yi beton-
laştırmaktan kurtarmak konusunda katkıda 
bulunduğumuz kanısındayım. İkincisi Gezi 
direnişine yol açan gelişmelere ortam oluş-
turmak... Türkiye’de şeffaflaşmanın ve halkın 
yerel yönetim karar süreçlerine katılmasını 
sağlamanın gereğini anlatma konusunda Tak-
sim Platformu hareketinin de etkili olduğuna 
inanıyorum. İstanbul Sözleşmesi, bu mücade-
lenin sonucunda, sadece Taksim ve Gezi Par-
kı’nın değil, İstanbul’un sahip olduğu doğal, 

Özgür Deniz Kaya: İstanbul Hepimizin grubu 
temel olarak neyi vurguluyor?

Şahin Tekgündüz: İstanbul bir elit kesimin ve 
sadece İstanbullunun değil, İstanbul’da yaşa-
yan herkesin, hepimizin yani Türkiye toplumu-
nundur. ‘Hepimizin’ kavramını o kadar geniş 
olarak ele alıyoruz ki, İstanbul, İstanbul’a gelip 
bir gününü burada geçiren Karslının, Ağrılı-
nın, Kastamonulunun da İstanbul’u... Hatta 
İstanbul sadece bizim değil, Dünya’nın da 
İstanbulu... 

Özgür Deniz Kaya: İstanbul Sözleşmesi nasıl 
ortaya çıktı? 

Şahin Tekgündüz: Taksim Platformu, Tak-
sim’i ve Gezi Parkı’nı korumak için, yayalaşma 
adıyla ortaya atılan projenin alanı yayalaştırma 

Şahin Tekgündüz & İstanbul Hepimizin Ekibi

İstanbul Sözleşmesi’nin imzacıları artıyor!

İstanbullu kentine sahip çıkmalıdır!

Röportaj: Özgür Deniz Kaya
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İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar 
konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istediğini belirten 

‘İstanbul Sözleşmesi’ imzacıları, “Kentimize sahip çıkıyoruz ve 
İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip 

çıkmalarını talep ediyoruz” dedi. Seçimlere sayılı günler kala, İstanbul Hepimizin 
Platformu adına Şahin Tekgündüz ile ‘İstanbul Sözleşmesi’ni konuştuk. 

Kendisi, Taksim Platformu’nun oluşturucularından. Uzun yıllar gazetecilik ve 
reklamcılık yapmış, şu anda ise sivil toplum girişimlerinde görev alıyor.
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netme hakkını hatırlatabilmek ve bunu bilinç 
düzeyine yükseltebilmektir. 

Özgür Deniz Kaya: İstanbul’da belediye 
başkanlığı için yarışan adaylar ‘İstanbul 
Sözleşmesi’ne nasıl tepki verdi? Sözleşmeyi 
imzalayanları paylaşabilir misiniz?

Şahin Tekgündüz: Adaylara sözleşmeyi imza-
latma aşamasındayız. Bugüne kadar İstan-
bul’daki HDP’li adayların tamamı sözleşmeyi 
imzaladı. CHP’den Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, CHP Adalar 
Belediye Başkan Adayı Atilla Aytaç, CHP 
Kadıköy’den Aykurt Nuhoğlu ve MHP Şişli 
adayı Mustafa Veysel Güldoğan Sözleşme’yi 
imzaladı. Biz bu sözleşmenin, parti farkı göze-
tilmeksizin bütün adaylar ve AKP’liler tarafın-
dan da imzalanmasını arzuluyoruz. Bir siyasi 
parti farkı gözetmeksizin hepsini aynı yerde 
görüyoruz. Hepsine aynı mesafedeyiz.

Özgür Deniz Kaya: Partilerin yaklaşımı neler-
dir?

Şahin Tekgündüz: Seçim kampanyaları 
maalesef yerelin sorunlarına çözüm arama 
ve üretme değil, takım tutar gibi bir anlayışla 
yönetiliyor. Oysa “yurttaşların bizden beklen-
tileri nelerdir, bunu ne kadar biliyoruz, onların 
beklentilerine ne ölçüde cevap verebileceğiz” 
diye yola çıkmıyorlar. Seçim kampanyaları ‘ye-
rel seçim’ anlayışından uzak, partiler arasında-
ki rekabete dönüşmüş durumda. 

Özgür Deniz Kaya: Bu sözleşmenin seçim-
den sonra takibini nasıl sağlayacaksınız?

Şahin Tekgündüz: Kritik nokta da burası. 
Bunun için bir çalışma grubu oluşturmaya 
çalışıyoruz. Denetim mekanizmalarını oluş-
turabilmeye çalışıyoruz. Önemli olan önce 
yerel yönetimlerce alınan kararların ve son-
rasında bunların uygulamalarının izlenmesini 
sağlamak. Muhtarlıklardan başlayarak kent 
konseylerine kadar her kademeye işlevsellik 
kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun 
için sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye 
çalışacağız. Halkı, belediye meclislerinin top-
lantılarını izlemeye özendirmeliyiz. Belediye 
meclislerinde alınan kentle ilgili kararlar çok 
önemli. Buralarda bir karar alınıp, halkın ha-
beri olmadan anında uygulamaya konuluyor. 
Peşinden toplumsal tepkiler, yargı kararlarını 
beklemeler ve iş işten geçtikten sonra alınan 
önleme kararları... Asıl olan, ormanları yok 
edilmeden önce sahiplenebilmek... 

tarihi, kültürel ve sosyal değerlerin tümünün 
sahiplenilmesi anlayışıyla filizlendi.

Biz, Gezi’de ortaya çıkan bilincin, yerel yöne-
timlerin güçlendirilmesini sağlayacak bir hare-
kete dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorduk. 
İstanbul Hepimizin girişimi bir yıl kadar önce 
böyle bir anlayışla oluştu. Bugüne kadar da iyi 
şeyler yaptığımız kanaatindeyiz.

Özgür Deniz Kaya: Kentli hakkını nasıl tanım-
lıyorsunuz?

Şahin Tekgündüz: Kentli diye tanımlayacağı-
mız o geniş kitleyi, sadece merkezde yaşa-
yanlarla değil, kentin uç noktalarında yaşayan-
larla birlikte düşünmeliyiz. Katılımcı gerçek 
demokrasinin de, tepeden inme ve dayatmacı 
yöntemlerle değil, köylerden, kasabalardan ve 
kentli olarak tanımladığımız bu kitleden kay-
naklanacağı inancındayız. Biz ta Osmanlı’dan 
bu yana hep merkezin talimatları ve dayatma-
larıyla yönetildik ve dolayısıyla Cumhuriyet’e 
kadar hep tebaa olduk. Yurttaşlık bilinci ve 
algısı toplumda kökleşmedi. Oysa demokrasi 
toplumda kişilerin ‘birey’ ve ‘yurttaş’ olmasıy-
la yerleşebilir. ‘Yerel yönetim’ kavramı da bu 
nedenle toplumda yer etmedi bugüne kadar. 
Demokrasinin gelişmesinde ve yerleşme-
sinde kentlinin rolü çok önemlidir. Kentli için 
demokrasi, önce kente ve kentte yaşamanın 
getirdiği haklara sahip çıkma bilinciyle başlar.

Özgür Deniz Kaya: İstanbulluların en önemli 
sorunları sizce nelerdir? Bunların nasıl çözüle-
ceğini düşünüyorsunuz?

Şahin Tekgündüz: Yüzyılların birikimi olan 
sorunları kısa sürede aşmak mümkün değil. 
Toplumsal gelişmenin doğasında yok bu. Böy-
le bir durum, konjonktürel olarak da zor. Zaten 
bugün dayatılan yönetim anlayışı şeffaflıktan, 
demokrasiden ve kentin değerlerini koruyabil-
mekten giderek uzaklaşmakta. İstanbullunun 
en önemli sorunu, kentine sahip çıkmaması, 
çıkamaması. Bu yüzden İstanbul elden git-
mek üzere.

Özgür Deniz Kaya: “Kentliler bu mücadeleye 
sahip çıkmalıdır” dediniz. ‘Kentli’ kimliğinin 
yeniden yaratılması konusundaki düşünceleri-
niz nelerdir?

Şahin Tekgündüz: Demokratik toplumda 
‘kentlilik kimliği’nin oluşabilmesi için her 
şeyden önce birey ve yurttaş olma, doğal 
haklarını bilme ve onlara sahip çıkma bilinci-
nin yaratılmasıdır asıl olan. İstanbul Hepimizin 
girişiminin ana felsefesi de budur. Önemli 
olan, topluma sahip olduğu kendi kendini yö-
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önereceği kamusal nitelikli projeleri teşvik eder, sanat eğitimi, üretimi 
ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.

•	 Şehri	paylaştığımız	bütün	hayvanların	sağlık,	barınma	ve	kaliteli	yaşam	
hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerin-
dendir.

GEÇMİŞLE BAĞLARIMIZI YENİDEN KURGULAMAK İÇİN:

•	 İstanbul	bir	Dünya	mirasıdır.	Bütün	toprak	altı	ve	üstü	zenginlikleri,	
doğal, kültürel, ve tarihi varlıklarıyla, İstanbullulara ait olduğu kadar, 
bütün insanlığa da aittir.

•	 İstanbul’un	kültürel	ve	doğal	mirası,	uluslararası	normlara	uygun	bir	
bakışla korunur.

•	 Yönetimler,	tarihi	bölgeleri,	demokratik,	bilgiye	dayalı,	çoğulcu,	bütün	
kültürlere saygılı bir bakışla korumakla yükümlüdür.

•	 Tarihi	miras	alanlarındaki	yenileme	projeleri,	tarihi	doku	ile	bölgede	
yaşayanların sosyo ekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta 
olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır.

GELECEĞİ BİRLİKTE DÜŞÜNMEK İÇİN

•	 Yerel	yönetimler,	İstanbul’un	bugününü	ve	geleceğini	doğrudan	
ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm 
canlıları korur. İstanbul’un coğrafyasına müdahale etmez. İstanbul’un 
varlığını tehdit eden projeleri önler.

•	 Parklar,	limanlar,	kıyılar,	meydanlar,	yeşil	alanlar	ve	askeriyeye	ait	
alanlar gibi, hep birlikte kullandığımız ya da kullanabileceğimiz kamu 
mülkleri özelleştirilemez, imara açılamaz, korunarak tüm İstanbulluların 
dinlenme, kültür-sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.

•	 Yerel	yönetimler,	beşeri	birikimin	değerini	bilir,	emek,	bilgi	ve	becerinin	
her yönden gelişimine yatırım yapar.

•	 Şehrin	planları,	en	geniş	katılımla,	çoğulcu,	çevre-insan	dengesini	
merkezine alan, buluşçu ve bütünlüklü bir bakışla yapılır.

•	 Planlama,	bilgi	üretimi,	tasarım	ve	uygulama	süreçlerinin	birbirini	
beslediği, izleme ve değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle 
yapılır.

•	 Planların	izlenmesi	ve	denetlenmesinde	şeffaflık	ve	hesap	verebilirlik	
esastır.

•	 İstanbul’u	etkileyen	her	türlü	karar,	“etki	değerlendirme”	çalışmaları	ile	
ele alınır ve sonuçları şehirlilerle paylaşılır.

•	 Yerel	yönetimler,	ekolojik	sürdürülebilirlik	ilkesini,	bütün	plan,	proje	ve	
uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüşüm, 
yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.

Bu SÖZLEŞMEYE imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin 
benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde 
her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı 
benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun 
olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan 
ederiz.

Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve gele-
ceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. 
Kentimize sahip çıkıyoruz ve İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da 
İstanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa 
olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için 
birbirimize söz veriyoruz.

YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İÇİN:

•	 Yaşadığı	şehrin	yönetimine	katılmak	her	bireyin	temel	hak	ve	sorumlu-
luğudur.

•	 Yerel	yönetimler,	inanç,	kimlik,	siyaset	veya	parti	ayırmaksızın,	bu	
hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.

•	 Her	sokak,	her	mahalle,	her	ilçe,	merkezden	değil,	yerinden	yönetilir.

•	 Her	düzeydeki	şehir	yönetimi,	dürüstlüğü,	şeffaflığı	ve	hesap	verebilirli-
ği sağlamakla yükümlüdür.

•	 Mali	kaynaklara	erişim	başta	olmak	üzere,	yerel	yönetimlerin	güçlü	ve	
etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçek-
leştirilir.

•	 Şehrin	bütçesi,	tüm	aşamalarında	İstanbulluların	etkin	katılımıyla	
yapılır.

DEĞİŞEN İSTANBUL’DA HAKLARIMIZI YENİDEN TANIMLAMAK İÇİN:

•	 Konut,	sağlık,	eğitim,	ulaşım,	kültüre	ve	kentin	imkanlarına	erişim	temel	
insan hakkıdır. İstanbul’da yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az 
maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.

•	 Yerel	yönetimler,	her	türlü	afet	riskine	karşı	gerekli	eylem	planlarını	
hazırlar; doğacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür.

•	 Kentsel	dönüşüm	projeleri,	sosyal,	kültürel	ve	yerel	doku	ele	alınarak,	
mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak, orada yaşayanların 
katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileştirme çalışması 
olarak gerçekleştirilir.

•	 Yerel	yönetimler	şehirde	yaşayan	çocuk,	yaşlı,	yaya,	bisikletli	ve	engel-
li, herkesin dilediği yere zamanında, güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar.

•	 Kadınların	ayrıma	uğramaksızın	kamusal	alanda	özgürce	yer	alması	
temel bir haktır. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, 
kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve 
teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlü-
dür.

•	 Yerel	yönetimler,	merkezi	yönetim	ve	sivil	toplum	örgütleriyle	birlikte	
çocukların haklarının korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bü-
tün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar 
geliştirir.

•	 Yöneticiler,	şehirdeki	bütün	kimliklerin,	inançların,	kültürlerin	özgürce	
yaşanabilmesini sağlamak, her tür ayrımcılıkla ve şiddet ile mücadele 
etmekle yükümlüdür.

•	 Yerel	yönetimler	kent	kültürünün	yaratıcı	ve	çok	sesli	bir	şekilde	
geliştirilmesini sağlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların 
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Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Adaylar belirlendi. Önümüzdeki günlerde 
liderler de şehir şehir gezerek halktan oy isteyecekler. Artık seçmenlerde de 
adaylarda da artan kaygıları gözlemek zor değil. Biz de sizlere bu kaygılara neden 
olan seçim sistemimizdeki sorunları yansıtmaya çalışacağız.

Türkiye’de yerel seçimler 2972 sayılı kanunla düzenlenir. Bu kanuna göre bir 
seçim döneminde il genel meclis üyeleri, belediye başkanları, belediye meclisi 
üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla ihtiyar meclisi ve heyeti üyeleri beş yıllık bir 
süre için seçilir. Yerel seçimler Mart ayında yapılmaktadır ve doğal olarak öncesi 
ve sonrasıyla yaklaşık 6-7 aylık bir dönemde ülke gündeminin ana maddesini 
oluşturur.

Seçim Gündemi

Abdi Erkal & Doğuşcan Delihasan
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ve görsel basına yansımıştı.[1]  Aynı yerde 
yaşayan insanlar seçmen listelerinde adını 
göremezken 40 yıl önce ölen insanların adı 
seçmen listesine yazılmıştı.[2] Bu konuyla 
ilgili eleştirilere cevap veren dönemin Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanı Ali Em, aradaki farkın 
2008 yılında başlatılan adrese dayalı nüfus 
sisteminden alınan verilerden kaynaklandığını 
ve burada yapılan yanlış kayıtların seçmen 
listelerine yansıdığını açıklamıştı.[3]

Seçmen listesinde adını göremeyenler için 
ikinci bir çile başlar ki o da belirtilen 13 günlük 
süre içinde en yakın nüfus müdürlüğüne 
ve ilçe seçim kuruluna gerekli belgelerle 
yapılacak başvurudur. Türkiye’de bu durumla 
karşılaşan yüzlerce kişi oluyor. Bu da nüfus 
müdürlükleri ve ilçe seçim kurullarında pek 
çok vatandaşın uzun süre beklemesine 
neden oluyor.

Bu vakaların yanında her nasılsa bazı seçmen-
ler de inşaat halindeki evleri ikamet ettiği yer 
olarak göstererek o bölgede oy kullanmanın 
yollarını arıyor. Radikal gazetesinin internet si-
tesinde  yer alan 15 Şubat 2014 tarihli habere 
göre 2009 yerel seçimlerinde 312 oy farkla 
AKP’nin kazandığı Çekmeköy’de inşaat halin-
deki bir evde seçmenler olduğu belirlendi ve 
bu kişilerin kaydı dondurularak oy kullanması 
engellendi.[4]

Adayların Belirlenmesi

Adayların belirlenmesi süreci de şeffaflık 
bakımından sorunlu bir dönemdir. Siyasi 
Partiler Kanunu mevzuatının yedinci 
bölümünde “siyasi partilerin seçimlere 
katılması ve adayların tespiti” konusunda 37. 
maddedeki hüküm şöyledir:

Siyasi partiler, milletvekilliği genel veya ara 
seçimlerinde, adaylık için müracaat eden 
ve adaylığı uygun bulunanlar arasından, 
adayların tespitini; serbest, eşit, gizli oy, açık 
tasnif esasları çerçevesinde, tüzüklerinde 
belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi 
biri veya birkaçı ile yapabilirler. 

Partilerin tüzüklerini incelediğimizde AKP’nin 
aday tespiti için “ön seçim, teşkilat yoklaması 
ve merkez yoklaması”; CHP’nin “ön seçim, 
aday yoklaması ve merkez yoklaması”; 
MHP’nin ise “ ön seçim, teşkilat, merkez 
yoklaması ve merkez adaylığı” tercihlerinin 
olduğunu görüyoruz. Bu tercihlerden sonra 
son olarak parti liderinin onayı ile aday tespiti 
gerçekleşiyor. Bazı durumlarda parti liderinin 
takdiri; ön seçim, teşkilat yoklaması veya 

Seçmen Kayıtları

Yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu’nun 
takvimi açıklamasıyla birlikte ülke açısından 
sancılı bir süreç de başlar. Oy kullanacak 
seçmenler konusunda yaşanan sorunlar her 
seçim döneminde ortaya çıkar ve vatandaşlar 
yıllardır bulundukları seçmen listelerinde 
isimlerine rastlayamayabilirler. Bu konuda 
2011 genel seçimleri gerçekten skandallarla 
geçmiş, seçmen listesindeki sıkıntılar yazılı 

Seçim Gündemi
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fazla EVET mührü basılan ya da mührü 
başka bir alana bulaşmış olan, üzerinde 
mühür dışında işaretler bulunan, yırtılmış 
olan, kayıtlı olmadığı sandıkta oy kullanan 
kişilerin oyları ve YSK’nın kabartma mührü 
bulunmayan oylar geçersiz sayılıyor. YSK, 
2011 genel seçimlerinde 973 bin 185 oy 
geçersiz sayıldığını açıklamıştı. Bu sayı seçim 
sıralamasında yer alan son 10 partiye ve 
bağımsız adaylara verilen oydan daha fazla 
ve seçimde en çok oy alan dördüncü partinin 
aldığı oydan 429 bin 37 kişi daha fazla.[5]

Seçimlerde yaşanan bir sorun da engelli 
vatandaşların oy kullanırken yaşadığı zorluklar. 
Seçimlerde engellilere sadece sırada öncelik 
tanınıyor ve engeli olan seçmene bir kişinin 
eşlik etmesi sağlanıyor. Ancak bu durum 
kişinin kendi iradesine göre tercih yapmasına 
engel oluyor. 2010 yılında Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı’ndan alınan verilere göre seçmen 
kütüklerinde 41 bin 338 görme engelli, 56 
bin 169 ortopedik engelli, 67 bin 787 zihinsel 
engelli seçmen bulunmaktaydı. Yani, YSK 
verilerine göre, nüfusunun %12.29’u engelli 
olan Türkiye’de engellilerin seçmenler içindeki 
oranı %0.33 ve toplam 165 bin 293 engelli 
seçmen bulunuyor. Bu veri YSK’nın engelli 
seçmenlerin bilgilerine ve engelli bireylerin 
seçimlere etkin katılımı için herhangi bir 
politikaya sahip olmadığını göstermektedir. 
Bu durum aynı zamanda sandığa gitmeme 
yönünde bir etki oluşturuyor. [5]

Türkiye’de bugüne kadar yapılan 
hiçbir seçimde kabartma oy pusulaları 
kullanılmaması da görme engelli 
vatandaşların oy kullanma hakkına engel 
oluşturuyor. Ancak Başbakan Erdoğan, 
önümüzdeki yerel seçimlerde ilk kez 

merkez yoklamasıyla uyuşmayabiliyor. Bu 
noktada ise parti liderinin görüşü belirleyici 
oluyor. Dolayısıyla adayların belirlenmesi 
sürecinde parti içi demokrasi yok sayılabiliyor. 
Eşit söz ve kararlara katılım hakkı süreç 
dışında kalıyor. Parti içinde bile hem çoğunluk 
hem çoğulculuk ilkeleri benimsenmezken 
halkın tercihleri de göz ardı edilebiliyor. Kimi 
zaman bölge halkının hiç tanımadığı ya da 
öncelikli olarak destek vermediği biri belediye 
meclisine hatta başkanlığa aday olabiliyor bu 
da desteklediği partiye oy vermek isteyen 
seçmenlerin bile tanımadığı adayların temsil 
hakkı elde edebilmesinin önünü açıyor. Ancak 
yerele danışılmadan belirlenen bir lider nasıl 
başarılı olabilir?

Yerel seçimlerde halkın adil bir şekilde 
temsil edilmesi ancak halkın kendi seçtiği 
liderle mümkün olabilir. Bu da seçimlerde 
vatandaşın yalnızca hangi partinin belediye 
başkanlığını alacağı konusunu değil, aynı 
zamanda hangi adayın başkanlık koltuğunda 
oturacağını da belirlemesiyle mümkün olabilir. 
Tercihli oy olarak adlandırılan ve seçmenlerin 
adayları da oylamasını mümkün kılan seçim 
sistemi Türkiye’de sadece 1991 Genel 
seçimlerinde uygulanmış ancak daha sonra 
vazgeçilmiştir. Partilerden çok kişileri öne 
çıkaran bu sistemde insanlar hem partiye 
hem de seçilmesini istediği milletvekiline oy 
veriyordu. Böylelikle şu anki sistemde aday 
listelerinde son sıralarda yer alanların şansının 
az olması durumu engelleniyordu. Vatandaşa 
bu konuda bir seçme özgürlüğü veriliyordu.

Seçim Dönemi

“Seçim zamanı geldiğinde sandık ortaya 
konacak ve halk kendi yolunu çizecektir.” diye 
düşünülür ama gerçek her zaman bu kadar 
basit olmaz. Seçim zamanında yaşanan temel 
sorunların başında sandığa gitmeyen seçmen 
gelir. Katılım oranının % 83,47 olduğu 2009 
yerel seçimlerinde, 7 milyon 196 bin 462 
seçmen, katılım oranının % 77,4’te kaldığı 
2010 Anayasa Değişikliği Referandumu’na 11 
milyon 209 bin 717 seçmen ve katılım oranı-
nın % 83,16 olarak gerçekleştiği 2011 Genel 
Seçimleri’nde 8 milyon 891 bin 472 seçmen 
sandığa gitmedi. YSK’nın açıkladığı bu rakam-
lara göre yalnızca sandığa gitmeyen vatandaş-
lar tek bir partiye oy vermiş olsaydı, bu parti 
en çok oy alan üçüncü parti olabilirdi.[5]

Seçimlerde halkın iradesini ortaya koymasına 
ikinci engel de geçersiz oylar oluyor. Yüksek 
Seçim Kurulu’nun kararlarına göre birden 
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yönetimlerinin özerkliğine aykırılık oluşturur. 
Yerel yönetimlerin meclislerinin aldığı tüm 
kararları idarenin onaylama, erteleme ya da 
uygun bulmama hakkı vardır.

Tüm bu zorluklardan sonra tamamlanan 
seçimlerde bu kez de çalınan oylar sorunu 
ya da seçim sonuçlarına itiraz sorunu ortaya 
çıkabiliyor. Seçim sonuçlarına itirazlar ilçe 
seçim, il seçim ya da Yüksek Seçim Kurulu’na 
yazılı olarak ve seçimlerden sonraki 11 gün 
içinde açık kimlik bilgileriyle yapılabiliyor. 
Kabul edilen itirazlar YSK tarafından 
karara bağlanıyor ve uygulanıyor. Ayrıca 
YSK’nın özel bir kurum olduğunu ve yaptığı 
değerlendirmelerden sonra vardığı kesin 
kararlara karşı yargı yolunun kapalı olduğunu 
belirtmekte de fayda var.

2002, 2009 seçimleri ve 2010 halk 
oylamasında çalınan oy iddialarıyla ilgili 
onlarca haber ve basın toplantısı yapıldı. 
Benzer kaygılar nedeniyle bu seçim 
döneminde muhalefet partileri ve bazı sivil 
oluşumlar seçimlerde sandık başında nöbet 
tutacaklarını açıkladılar. Bu topluluklardan en 
çok bilineni Oy ve Ötesi ve Sandık Başındayız 
gruplarıdır. Bu grupların seçim dönemindeki 
amaçları halkı sandığa gitmeye ikna etmek, 
seçim günü de sandık başında nöbet tutarak 
seçimlerin daha şeffaf ve adil bir şekilde 
sonuçlandırılmasını sağlamak olacak.

Adil ve şeffaf bir seçim dileriz.

kabartma oy pusulalarını hayata geçirileceğini 
konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’yla YSK’nın ortak çalışmasının 
bulunduğunu açıkladı.

Yerel seçimler döneminde yaşanan temel 
sorunlardan biri de  seçimin temel amacından 
uzaklaşarak bir genel seçim havasına 
bürünmesidir. Yerel seçimlerde amacın bir 
kentin, ilçenin, köyün yönetiminde bulunacak 
kişilerin seçilmesiyse, bu durumda seçim 
konuşmalarında adayların ve parti genel 
başkanlarının üzerinde durması gereken 
konunun o seçim bölgesinin yerel sorunları 
olmalıdır. Ancak geçmiş seçim dönemlerinde 
yaşananlar bize gösteriyor ki, yakında 
gerçekleşecek açık hava toplantılarında 
bir kez daha görülmesi olası tablo şudur;  
konuşmacılar yerel sorunlardan bahsetmek 
yerine, daha çok ülkenin siyasal gündemi ve 
bunun üzerinden söylem yarışına girecektir. 
Konuşmalar sataşma, hakaret, karalama 
üzerine kurulacaktır. Adaylar ya da parti 
liderleri “ben daha iyiyim, yerel sorunlarınızı 
biz çözeriz” demekten çok “diğerleri daha 
kötü, onlar sizin sorunlarınızı çözemez” 
izlemini kullanacaktır.

Bu durumun nedenlerinin başında 
belediyelerin özerkliğinin tam olarak 
sağlanmaması ve bu özerkliği sağlamak 
için bir adımın atılmaması. 1982 Anayasası 
127. maddesi merkezi yönetimin yerel 
yönetimlerin kararlarını, kanunun verdiği 
sınırlar içinde denetleme yetkisi verir. Buna 
idari vesayet denir. İdari vesayet yerel 

Seçim Gündemi

[1]  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/17936212.asp Erişim tarihi: 06.02.2014
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sandık başında neler oluyor vatandaş olarak 
bir yapıyla var olalım istedik. Her partiye eşit 
duracak şekilde bir yaklaşımımız var. Adil ve 
şeffaf bir seçim için Temmuzdan beri ekip 
olarak faaliyetteyiz. Toplamda 70 kişiyiz 25-30-
50 yaşlarında ekibiz. Tamamen bir sivil toplum 
hareketiyiz. Bağımsız, özgür ve demokratik 
bir yapıyız. 

P.E.: Yakın zamanda birçok sivil inisiyatif 
ortaya çıktı ve siz de bunlardan birisiniz. 
Öncelikle Sandık Başındayız’ı tanıyalım, 
nasıl oluştu bu grup?

G.A.: Gezi sonrası ortaya çıktı. Geziden sonra 
memleketin gidişatından tedirginlik duyan 
insanlar olarak bir araya geldik. Önümüze 
çıkan her şey sandıkta bitiyor lafıydı ve biz de 

Gezi hareketinin ardından pek çok yeni örgütlenme 
ve oluşum ortaya çıktı. Bunlardan en etkin ve önemli olanları 

belki de seçim gönüllüleri. Sandık Başındayız ve Oy ve Ötesi grupları İstanbul’da 
seçimleri izlemek, sandık başında oyuna sahip çıkmak için aylardır çabalıyor. 

Adil ve şeffaf bir seçim için yola çıkan Sandık Başındayız gönüllülerinden 
Selen Gülün ve Günnur Aktoros ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik.

Röportaj: Pelin Erdoğan & Oya Özarslan
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bir araya geleceği tek bir parti temsilcisi 
varsa sandık kurulundan insanlarda aynı 
meşreplerdense bir araya gelip istemediğimiz 
şekilde verdiğimiz oyların çöpe gitmesi gibi 
hadiselerin yaşandığını duyduk. Bu yüzden 
aslında siyasi parti temsilcilerinin olması 
çok önemli. Tüm siyasi partiler daha önceki 
seçimlerdeki düşük performanslarındansa 
bu sene daha dikkatli olacaklar ama bunların 
hepsinin dışında tüm partilerden uzak olan 
bir bağımsız gözün, bulunması oradaki 
usulsüzlüğü yolsuzluğu engelleyecektir.

G.A.: Engellemese bile en azından bir ilgi 
alanı olacağı kesin başka insanlara örnek 
olacak belki diğer seçimler için. Bu insanlar 
bir araya geldi oylarını kontrol edebildiler diye 
güven duygusu yaratılabilir. Oylarına sahip 
çıkıyorlar diye.

P.E.: Aslında demokratik süreçleri yeniden 
elde etmeye yönelik de bir adım. Özellikle 
seçimlere birçok insanın katılmadığı, gidip 
sandık başında oy vermediğini düşünecek 
olursak orada sivil gözetmenlerin olması 
insanların güvenini artıracak, sandık 
başına çağıracak bir eylem.

S.G.: Aslında 2 hedefimiz var. Biri herkesi oy 
vermeye yönlendirmek ikincisi verdiğimiz oya 
da sahip çıkalım.

O.Ö.: Selen senin dâhilin nasıl oldu bu gruba?

S.G.: Twitter yüzünden oldu. Akşam 
twitterdan bir DM aldım Günnur’dan. İBB 
başkan adayı olmak ister misin? Diye. Sonra 
cevap vermedim. Ama arkasında bir şey 
vardır Günnur diyorsa dedim sonraki gün 
aradım. Doğrudan cevap vermedim hiç. 
Toplantılar yaptık. Günnur’a atıyorum burada 
topu.

G.A.: Bizim her partiye eşit durabilmemiz için 
aslında aynı zamanda da yetkili olabilmemiz 
için müşahit kartları almamız lazım orada 
vatandaş olarak da bulunabiliriz ama daha 
yetkili olmamız için gerekiyordu. Bir avukat 
bize bağımsız aday koyun oradan müşahitlik 
kartı alın dedi sonra Selen’e Twitter’dan 
ulaştım. Bilgisi, görgüsü, sanatçı ruhu ve  
gidişata duyarlılığı dikkatimi çekmişti. Herkesi 
gözlemledim kimler duyarlı onlara baktım. 
Selen’i de duruş ve duyarlılık olarak takdir 
ettiğim için direk yazdım sebebini belirterek. 
Uzun süre sonra ‘Günnur ilgimi çekti 
konuşalım istersen’ diye cevap geldi

S.G.: Sürekli gazetelerdeki röportajlardan 
hep politik sorular gelmeye başladı. Hafif 

O.Ö.: Gezi’nin sonrasındaki hayırlı 
oluşumlardan biri herhalde?

G.A.: Evet, mutluyuz güzel ilerlediğimizi 
düşünüyoruz. Aynı duygular içinde 
olduğumuzu gördük. Bir sivil hareket olarak 
kendimizi ifade edebileceğimizi gördük. 
Geziden sonra birçok oluşuma, foruma 
katıldım ben de. Bir ara umudumu yitirmek 
üzereydim ki bu proje beni harekete geçirdi.

O.Ö.: Beyaz yakalılar bir şey yaptı yani?

G.A.: Evet aynen. 

O.Ö: Sandıklarla ilgili bu kaygı ve özellikle de 
gezideki muhalefetin en büyük tepkilerinden 
biri  de sandıktan çıkan iktidar bu ve buna 
saygı duyulması  gerek şeklindeki  yargı. 
Gezideki insanlar da demokrasi sandıktan 
ibaret değildir her aşamada olmam lazım 
katılımcı demokrasinin gerekliliğiydi bu 
diyordu. Katılımcı demokrasi talebi hala baki. 

G.A.: Evet, kesinlikle öyle bizde oradaki 
sonuca saygılıyız biz bu sürecin şeffaf 
yaşanması taraftarıyız birçok şehir efsanesi 
dolaşıyor biz gözlemlemek ve bunları 
raporlamak istiyoruz. Gerek iktidar gerek 
muhalefet partisi olsun bizim bu raporları 
okuyarak onları destekleyici gözlem 
raporları olsun istiyoruz. Yurtdışında da bu 
tarz 3.partilerin de gözlemlediğini biliyoruz 
ama bizdeki yasalar buna uygun değil. Bu 
inisiyatifle bunu uygun hale getirmeye 
çalışıyoruz

P.E.: Seçimlerde en çok karşılaşılan 
problemler, ihlaller neler peki? Özellikle 
hangi alanlara odaklanacağız ve neleri 
raporlamak gerekiyor?

G.A.: Gün içinde sabah 7’den akşama kadar 
herkesin tek oy verdiğine emin olmak ,oy 
sayılırken oyun geçersiz olup olmamasına 
dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz ihlaller 
daha önce de oldu. Oy verenin imza atıp 
atmadığı aynı  kimliğin tekrar kullanıp 
kullanılmadığı  denetlenmeli, gün sonunda 
sayım sonuçlarının tarafımızdan alınması 
rakamların sonradan tekrar kontrol edilmesi 
gerek.  Çuvallara doldurulan ğusulaların 
olduğu, sonuçların değiştiği bile söyleniyor. 
Şaibe de olabilir, ama bunları gözlemlemek ve 
raporlamak esas amaç.

S.G.: Bazı siyasi partilerin bu seçimlerde 
müşahit göstermesi konusundaki 
performansları yüksek değil böyle olunca 
uzak köşelerde kötü niyetli insanların 
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S.G.: Şu anda Sandık 
Başındayız’ın her türlü gönüllüye 
ihtiyacı var aslında. Dolayısıyla 
benim yaptığımdan tutun, 
sandık başında durmaktan.. O 
yüzden de çok önemli. Sandık 
Başındayız müşahitleri yasal 
müşahit kartlarıyla sandık başında 
olacaklar. Oyların sayılmasına 
tanıklık edecekler ve sonunda da 
tutanaktan bir örnek alacaklar. 
Herhangi bir vatandaş izleyebilir; 
ama tutanaktan bir örnek alıp 
karşılaştırma yapmak çok önemli. 
Bir kere daha Sandık Başındayız 
sayfasına gitmeye ve gönüllü 
olmaya çağırıyoruz. 

P.E.: Bağımsız seçim 
gönüllerinin seçim günü hangi 
hedefleri var? Seçim günü ne 
olacak?

G.A.: Bizim üç temel hedefimiz var. İlki, 
bütün halkı oy vermeye teşvik etmek. İkincisi, 
oylarımıza sahip çıkmak, adil ve şeffaf bir 
oy sayım sürecini yaşatmak. Üçüncüsü de 
seçim günlerinde raporlama ve bilir kişi 
raporu haline getirmek. Bu biraz daha uzun 
bir süre alabilir. Sadece İstanbul kapsamında 
çalışıyoruz, pilot bölge olarak. İstanbul’da 
da 33 bin gönüllü lazım. Burada ne kadara 
ulaşabiliriz göreceğiz. Az bir süremiz kaldı, 
gönüllülerimizi bekliyoruz. Güzel bir iletişim 
içerisindeyiz. Mutlaka örnek bir çalışma 
çıkaracağız.

P.E.: Sandık başında yer alacaklar eğitim 
alacaklar mı?

G.A.: Evet. Her hafta sonu Avrupa ve Anadolu 
yakasında eğitim düzenliyoruz. Bugüne kadar 
500 civarında kişiyi eğittik. Bu sayının PR 
çalışmalarına yeni başladığımız için artacağını 
düşünüyoruz. Şu ana kadar 2 bin gönüllümüz 
var. Hedefimiz 33 bin. Diğer taraftan Oy ve 
Ötesi gibi benzer çalışmalar yapanlarla ortak 
çalışmalar ve iletişim içerisindeyiz.

P.E.: Önümüzde bir seçim daha var. Bu 
Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı, ondan 
sonraki yıl genel seçimler. O yüzden bura-
da öğrenilen deneyimler oldukça yararlı 
olacaktır.  Çok teşekkür ediyoruz hem bize 
zaman ayırdığınız, hem de böyle bir sivil 
harekete ön ayak olduğunuz için. Dileriz 
adil ve şeffaf bir seçim dönemi olur.

de rahatsızdım bu durumdan. Öyle bir 
görünürlükten rahatsız olmuştum. Tabi 
ki ben sivil insiyatife gönülden inanan ve 
gönüllülük esasını hayatının merkezine 
koymuş bir insanım. Sonra konuştuğumuz 
zaman, gördük ki sandık başında durmaktan 
hiçbir farkı olmayan, gönüllülük esasına 
dayanan bir eylem olacak aslında benim 
aday olmam. Dolayısıyla asla ve asla 
oyla ilgili bir şey olmayacak. Çünkü o da 
hepimizi endişelendiren bir şey. Sandık 
başına gittiğimizde oy talep etmek için 
değil, gerçekten sandık başında durabilmek 
için yaptığımız bir şey. Benim sandık 
başında bütün gün orda durmamla ya da 
ilçe teşkilatında bir şekilde çalışmamla ya 
da yönetim dediğimiz o lineer grupla var 
olmamla ya da web sitesini yapmamla 
aslında hiç farkım yok. Dolayısıyla bu durum 
da hoşuma gitti. İnsanlarla tanışık olduğum 
zaman daha da hoşuma gitti. Oluşumun 
içinde var olmak, aslında desteklemek 
için varım. Sandık Başındayız hareketini 
önemsediğim için varım. Asla politik bir duruş 
olarak düşünmüyoruz.

G.A.: Ben de Selen’le görüştüğümde şu 
yaklaşımı sergilemesi çok hoşuma gitti : 
Oluşumunuzu çok takdir ettim. Kesinlikle 
destek veriyorum. Nasıl destek vermem 
gerekiyorsa o şekilde varım. Gönüllü olarak, 
okul sorumlusu her neyse. Bence çok 
güzel bir yaklaşımdı. Zaten bizim de nasıl 
ihtiyacımız varsa o anda bu şekilde bize 
katıldı.
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Yolsuzlukla Mücadelede İyi Örnekler

Adnane’ye göre değişime giden yolda en 
büyük engellerden biri sistemi yenilemeyi 
amaç edinmeyen çok uluslu şirketler ve 
lobiciler.

Fas’ta hastalar ilaç alırken Tunus’taki 
hastalardan en az %31, en fazla %189; 
Fransa’daki hastalardan ise ortalama %30 
daha fazla ödüyorlar. 

Fas Rekabet Kurumu, 2011 yılında yayınladığı 
raporda çok uluslu şirketleri diğer ülkelerden 
daha yüksek ilaç fiyatı vermek için Fas 
şubelerini kullanmakla suçladı.

Küresel Kahramanlığı Selamlama:

Dürüstlük Ödülleri 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Dürüstlük 
Ödülleri, büyük bir risk alarak gücün 
suistimaline karşı sessiz kalmayan insanların 
cesaretini takdir edebilmek adına 2000 yılında 
başlatıldı. 

O yıldan bu yana, Dürüstlük Ödülleri 
dünyanın dört bir yanından aktivistleri, 
gazetecileri, devlet memurlarını ve birçok 
kişiyi onurlandırdı. Ulusal ödüller Sri 
Lanka’dan Uganda’ya ve Fas’a kadar birçok 
ülkeye taşınıyor. Fas’ın önceki ödül sahipleri 
arasında meyve satıcısı Mourad Kartoumi ve 
tutuklanan rapçi Mouad Belghouat var.

Fas’ta sağlık pahalı. İlaçlar ülkenin yakınındaki 
Tunus’tan veya Fransa’dan çok daha 
pahalıya mal oluyor. Meclis soruşturmalarına 
göre, Faslı hastalar, temel ilaçlara Tunuslu 
komşularından yüzlerce milyon dolar daha 
fazla ödüyorlar.

Durum bu olunca, sağlık sektörünün 
yolsuzlukla dolu olması şaşırtıcı olmayan 
bir sonuç. Nitekim Uluslararası Şeffaflık 
Örgütü 2013 Küresel Yolsuzluk Barometresi 
son iki yılda her iki Faslı’dan birinin sağlık 
hizmetlerine erişebilmek için rüşvet ödediğini 
ortaya koyuyor.

Fas Uluslararası Şeffaflık Örgütü Dürüstlük 
Ödülü’nün kazananı da bu konuda çaba 
sarfeden Abdelaziz Adnane oldu.

Abdelaziz Adnane 2006’dan bu yana 
sürdürdüğü halk sağlık hizmetini (Caisse 
nationale des organismes de prévoyance 
sociale, CNOSP) düzenleyebilmek adına 
dolandırıcılıkla savaşıp ilaç fiyatlarını 
düşürmenin yollarını arıyor. 2013 yılında, 
öncülük ettiği kuruluşu sayesinde birçok 
dolandırıcılık davası mahkemeye taşındı.

Yazan: Chris Sanders

Çeviri: Görkem Yeteroğlu
Şeffaflık Derneği Gönüllüsü

Huguette Labelle
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı

Abdelaziz Adnane gibi görevlerini ciddiye 
alıp çalıştıkları kurumların halkın çıkarları 
doğrultusunda hareket etmesini sağlamayı 
vazife edinen liderlere ve takipçilere 
ihtiyacımız var.
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Yunanistan ile birlikte dahil olmasına rağmen 
hala bekleme odalarında yıllar geçirmesi bir 
yerlerde gözden kaçırılan mühim bir konu 
olduğunu göstermektedir. Bu  noktada ‘Kamu 
Diplomasisi’ yönetiminin önemi büyüktür. 
Ülkeler üzerinde itibar yönetimi, tutum 
değiştirme gibi birçok can damarını elinde 
tutan kamu diplomasisinin, Türkiye eksikliğini 
yaşamaktadır. Öyle ki bu eksiklik daha 
temelden kendini göstermektedir. Başbakanlık 
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün resmi 
internet sitesinde kamu diplomasisi için 
bakın ne tanım yapılıyor: “Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğünün düzenli olarak değil, bir 
defaya mahsus gerçekleştirdiği veya destek 
verdiği faaliyetlerdir. Bu projeler medya, sanat, 
kültür, siyaset, eğitim gibi çok çeşitli alanlarda 
gerçekleştirilmektedir.” Bu hususta belirtmek 
gerekir ki kamu diplomasisi sürekliliği 
gerektiren çalışmalar bütünüdür. Çünkü ülkeler 
üzerindeki itibar değişikliği süreciniz, tutum 
ve algı yönetimi çalışmalarınız bir defalık 
yapılacak olan çalışmalarla maalesef mümkün 
olmayacaktır. Yapılacak olan çalışmaların 
istikrarlı bir şekilde sürekliliği gözetilmelidir. 
Fakat Türkiye’nin kamu diplomasisine bakış 
açısı bu iken AB’ye girme sürecinde ülkeler 
üzerindeki itibar yönetimi çok da başarılı 

AB İLE İLİŞKİLERDE KAMU DİPLOMASİSİNİN 
ÖNEMİ

Günümüzde ulusal çıkarların savunulması  
ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi  için 
izlenen politikalar artık bildiri, diplomatik 
inisiyatif  ve diplomatik muhtıra gibi klasik 
diplomasi yöntemlerinin çok ilerisine 
geçmiştir. Türkiye’nin AB’ye katılım 
sürecinde çaba ve istekleri klasik diplomasi 
yöntemi ile artık yeterli olamamaktadır. 
Devletlerin artık sadece diğer hükümetleri 
veya uluslararası örgütleri değil, yabancı 
kamuoyunu da hedefleyen politikalar 
geliştirmek zorunda oldukları bir döneme 
girilmiştir. Günümüz dünyasında bilgi, kültür 
ve iletişim diplomaside anahtar sözcükler 
haline gelmiştir. İletişim ve bilgi devrimleri 
ile yeniden yapılanan uluslararası sistemde, 
kamuoyları ve gündemi etkileme becerisinin 
önem kazanmasıyla kamu diplomasisi dış 
politikanın vazgeçilmez unsurlarından biri 
olmuştur. Bugün pek çok devlet, yabancı 
kamuoylarının gözünde olumlu imaj yaratmak 
amacıyla aktif kamu diplomasisi çalışmaları 
yürütmektedir. Ulusal çıkarlar ve amaçlar 
göz önüne alındığında bu alan, Türkiye’nin 
de hiçbir şekilde ihmal edemeyeceği bir 
alandır. Fakat Türkiye’nin AB sürecine 

AB Köşesi

Nagihan Alan
Şeffaflık Derneği Gönüllüsü
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AVRUPA BİRLİĞİ 
YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE KRİTERLERİ 
ÜZERİNE

Ekonomik, sosyal ve siyasi 
yönden birçok olumsuz 
sürece ve sonuca neden 
olan yolsuzluk; Avrupa 
Konseyi Yolsuzlukla 
Mücadele Medeni 
Hukuk Sözleşmesi’nin 
2. Maddesi’nde, “Görev 
veya gerekli davranışların 
yasalara uygun bir şekilde 
yerine getirilmesinde 
sapmalara yol açacak 
şekilde rüşvet veya başka 
her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif 
edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi” 
olarak tanımlanıyor.

Daha önce 21 Mayıs 1997 tarihinde 
yayımlanan ve 2003’de güncellenen 
Yolsuzlukla Mücadelede Avrupa Birliği 
Politikası Hakkında Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Belgesi, Avrupa Komisyonu tarafından 
28 Mayıs 2003 tarihinde güncellenmiş ve 
söz konusu belgenin ekinde Yolsuzlukla 
Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin 10 İlke 
belirlenmiştir. Bunlar kısaca: 

1. Yolsuzlukla mücadele alanında Ulusal Strateji 
Belgeleri hazırlanmalıdır.

2. AB’ye üye ve aday ülkeler AB 
müktesebatına tam uyum sağlamalı ve taraf 
oldukları temel uluslararası sözleşmeleri 
(Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve OECD 
Sözleşmeleri) onaylayıp uygulamalıdır.

3. Yolsuzlukla ilgili kanunlar, yetkili ve gerekli 
idari kapasiteye sahip mücadele birimleri 
tarafından uygulanmalıdır.

4. Devlet memuriyetine giriş bütün 
vatandaşlara açık olmalı, işe alınma ve 
yükselme objektif kriterler ve liyakat esasına 
göre düzenlenmeli, maaş ve sosyal haklar 
yeterli olmalı, kamu görevlilerine mal 
varlıklarını bildirme zorunluluğu getirilmelidir.

5. Kamu yönetiminde dürüstlük, hesap 
verebilirlik ve şeffaflık geliştirilmelidir.

6. Kamu sektöründe davranış kuralları 
oluşturulmalı ve denetlenmelidir.

7. Yolsuzlukla ilgili ihbar prosedürlerine ilişkin 
ayrıntılı kurallar ve güvenceler getirilmelidir.

8. Toplumda yolsuzluk konusunda farkındalık 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmalı ve 

olamayacaktır. Öyle ki Türkiye’de son dönemde 
yaşanan gelişmeler insan hakları, ifade 
ve basın özgürlüğü, yolsuzluk konularında 
Türkiye’nin imajını sarsmıştır. Şubat ayı içinde 
gündemden düşmeyen internet yasası konusu 
hakkında da AB Genişlemeden Sorumlu 
Komiseri Stefan Füle’nin sözcüsü Peter Stano, 
Türk halkının yasanın getirdiği kısıtlamaları hak 
etmediğini belirtmiş; Füle de düşüncelerini 
Twitter’dan hem İngilizce hem de Türkçe 
olarak ifade etmişti. 

Sözcü Stano, Brüksel’de basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, “Söz konusu kanun 
buradaki endişeleri artırıyor. Yasa bu haliyle 
ifade özgürlüğüne çeşitli kısıtlamalar 
getiriyor” dedi. Stano, aday ülke konumundaki 
Türkiye’nin, bu yasayı “Avrupa standartlarına 
göre revize etmesi gerektiğini” ifade etti 
ve “Türk halkı daha fazla bilgi ve şeffaflığı 
hak ediyor. Daha fazla kısıtlamayı değil” 
açıklamalarında bulundu.

2013 Temmuz ayında da Avrupa Birliği 
Komisyonu, aralarında Taksim Dayanışma 
Platformu üyelerinin de bulunduğu kişilerin 
“toplantı ve gösteri haklarını kullanmak 
isterken” gözaltına alınmalarından endişe 
duyduğunu bildiren açıklamalarda bulunmuştu.

AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu 
üyesi Stefan Füle, yaptığı açıklamada, 
“Gözaltıların hangi gerekçeyle yapıldığının 
açık olmadığını” belirtmişti. Füle, Gezi Parkı 
protestolarının devamında yetkililerin aldığı 
önlemleri yakından takip ettiklerini ve temel 
özgürlüklere saygı gösterilmesinin önemini 
vurguladıklarını bildirmişti. 

Bu süreçte Türkiye’nin kamu diplomasisi 
faaliyetleri üzerinde daha fazla nefes tüketmesi 
ve attığı adımları defalarca sorgulaması 
gerekmektedir. Bu aşamada da Türkiye’nin 
kamu diplomasi aktörlerini (aydınlarını, 
sanatçılarını, akademisyenlerini) sonuna 
kadar desteklemesi gerekiyor çünkü  Harvard 
Üniversitesi’nin Ünlü Uluslararası İlişkiler 
Profesörü Joseph S. Nye’ın da söylediği gibi 
dış politikada etkin olmak ve ülkenizin doğal-
öz-kaynakları ile (tarih, sanat vb.) diğer ülkeler 
üzerinde uyguladığı tutum değiştirme, itibar 
yönetimi ve ülkeler üzerinde söz söyleme 
gücü bir Soft Power (Yumuşak Güç) olarak 
önemli bir konumda yer almaktadır.

Türkiye bu açıdan oldukça güçlü değerlere 
sahiptir ve bu gücü etkin bir şekilde kullanarak 
AB ile ilişkiler sürecinde makul adımlar atmalı 
ve AB’ye üyelik sürecindeki çalışmalarını daha 
demokratik ve daha şeffaf modele oturtmalıdır. 

AB Köşesi
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8. Toplumda yolsuzluk konusunda farkındalık 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmalı ve 
yolsuzluğun cezalandırılan bir suç olduğu 
mesajı verilmelidir.

9. Siyasi partilerin finansmanına ilişkin açık ve 
şeffaf kurallar getirilmelidir.

10. Özel sektörün yolsuzluk uygulamalarından 
kaçınmaları sağlanmalıdır.

 5. İlerleme Raporu (2002) 

2002 Ekim ayında yayınlanan 5. İlerleme 
Raporunda, yolsuzluğun Türkiye’de önemli 
bir sorun olmaya devam ettiği belirtilmiştir. 
Hükümet tarafından 2001 yılında kurulan 
üst düzey yönlendirme komitesi aracılığıyla, 
yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tedbirlerin 
alınmasını hızlandırıldığına değinişmiştir. 
Raporda Ocak 2002’de Kamuda Saydamlığın 
Artırılması ve Etkin Yönetim konusunda 
hazırlanan bir Eylem Planının  kabul edildiği 
bilgisine yer verilmiştir. Söz konusu plan, 
kamu görevlileri ve yöneticilerine yönelik 
etik davranış kuralları yasasının çıkarılması, 
denetim sisteminin güçlendirilmesi ve kara 
paranın aklanması ile mücadelenin etkili hale 
getirilmesi, yolsuzluk davalarına bakmakla 
görevli özel ihtisas mahkemeleri kurulmasını 
gibi bir dizi tedbiri öngörmektedir. Siyasi 
Partiler Kanununda değişiklik yapılarak, 
siyasi partilerin finansman kaynaklarının 
kamuya açıklanması zorunluluğunun 
getirilmesi ve bağışlar için üst sınırlar tespit 
edilmesi suretiyle, seçim kampanyalarının 
finansmanında hesap verebilirlik ve şeffaflığın 
artırılmasının hedeflendiği belirtilmiş, kamu 
görevlilerinin mal beyannamelerinin kamuya 
açık olmasını sağlamak üzere, zorunlu mal 
bildirimi ile ilgili mevzuatın (Mal Bildirimi, 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu) 
değiştirilmesinin planlandığına değinişmiştir.  
2014 yılında Türkiye halen bu konuda gerekli 
düzenlemeleri gerçekleştirmemiştir.

 6. İlerleme Raporu (2003) 

2003 İlerleme Raporu kamu yönetimini 
doğrudan ilgilendiren yolsuzlukla mücadele 
konusuna da önemli bir yer ayırmıştır. 
Komisyon, bu konuda alınacak tedbirlerin 
kabul edilmesi konusunda bazı gelişmelerin 
kaydedildiğini, bununla birlikte, araştırmaların 
yolsuzluğun Türkiye’de çok ciddi bir sorun 
olarak varlığını sürdürdüğüne işaret ettiğini 
vurguluyor. Yolsuzluğa daha eğilimli sektörler, 
medya, kamu yönetimi, inşaat ve sağlık 

yolsuzluğun cezalandırılan bir suç olduğu 
mesajı verilmelidir.

9. Siyasi partilerin finansmanına ilişkin açık ve 
şeffaf kurallar getirilmelidir.

10. Özel sektörün yolsuzluk uygulamalarından 
kaçınmaları sağlanmalıdır.

AB İLERLEME RAPORLARINDA YOLSUZLUK 
BAŞLIĞI ve TÜRKİYE İÇİN KİLİT NOKTALAR

Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden birçok 
olumsuz sürece ve sonuca neden olan 
yolsuzluk; Avrupa Konseyi Yolsuzlukla 
Mücadele Medeni Hukuk Sözleşmesi’nin 
2. Maddesi’nde, “Görev veya gerekli 
davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine 
getirilmesinde sapmalara yol açacak şekilde 
rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin 
talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul 
edilmesi” olarak tanımlanıyor.

Daha önce 21 Mayıs 1997 tarihinde 
yayımlanan ve 2003’de güncellenen 
Yolsuzlukla Mücadelede Avrupa Birliği 
Politikası Hakkında Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Belgesi, Avrupa Komisyonu tarafından 
28 Mayıs 2003 tarihinde güncellenmiş ve 
söz konusu belgenin ekinde Yolsuzlukla 
Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin 10 İlke 
belirlenmiştir. Bunlar kısaca: 

1. Yolsuzlukla mücadele alanında Ulusal Strateji 
Belgeleri hazırlanmalıdır.

2. AB’ye üye ve aday ülkeler AB 
müktesebatına tam uyum sağlamalı ve taraf 
oldukları temel uluslararası sözleşmeleri 
(Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve OECD 
Sözleşmeleri) onaylayıp uygulamalıdır.

3. Yolsuzlukla ilgili kanunlar, yetkili ve gerekli 
idari kapasiteye sahip mücadele birimleri 
tarafından uygulanmalıdır.

4. Devlet memuriyetine giriş bütün 
vatandaşlara açık olmalı, işe alınma ve 
yükselme objektif kriterler ve liyakat esasına 
göre düzenlenmeli, maaş ve sosyal haklar 
yeterli olmalı, kamu görevlilerine mal 
varlıklarını bildirme zorunluluğu getirilmelidir.

5. Kamu yönetiminde dürüstlük, hesap 
verebilirlik ve şeffaflık geliştirilmelidir.

6. Kamu sektöründe davranış kuralları 
oluşturulmalı ve denetlenmelidir.

7. Yolsuzlukla ilgili ihbar prosedürlerine ilişkin 
ayrıntılı kurallar ve güvenceler getirilmelidir.
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önemli bir eleştiri olarak, kamu yaşamındaki 
yolsuzluk kapsamında yasama dokunulmazlığı 
uygulamasının önemli bir sorun olarak 
tanımlanmasına rağmen bu alanda herhangi 
bir ilerleme kaydedilmediği vurgulanmıştır. 
Siyasi partilerin gelir kaynaklarında şeffaflık 
konusunda hiçbir ilerleme olmaması, kamu 
görevlilerinin mal bildiriminde bulunmaları 
zorunluluğu olmasına rağmen, bildirimlerin 
kapsam ve sıklığının arttırılmasının gerekliliği 
belirtilmiştir. 

SON İLERLEME RAPORUNDA YOLSUZLUK 
KONUSUNA GENİŞ YER VERİLDİ

AB Komisyonu Ekim 2013’te açıkladığı 
ilerleme raporunda yolsuzlukla mücadeleye 
geniş yer ayırmıştı. Milletvekillerinin yolsuzluk 
iddialarına karşı dokunulmazlık sınırlarının 
çok geniş olduğu, Yolsuzlukla Mücadele 
Stratejisi’nin etkili uygulaması için kuvvetli 
siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğu vurgulanmış, 
siyasi partilerin finansmanı konusunda sorunlar 
olduğuna dikkat çekilmişti. Siyasilerin ve 
kamu görevlilerinin mal varlıklarının tespitine 
yönelik düzenlemelerin kuvvetlendirilmesi 
talep edilmiş, “Yolsuzlukla mücadele 
davalarında tarafsızlık ilkesine ilişkin endişeler 
sürmektedir” tespiti yapılmıştı. Deniz Feneri 
Davası’na da atıf yapan AB raporu, kamu 
ihalelerinde devlet memurlarına verilen 
cezaların da 5-12 yıldan 3-7 yıl aralığına 
düşürüldüğüne dikkat çekmişti.
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olarak ifade edilmektedir. Komisyon yapılan 
anketlerde iş adamlarının yüzde 80’inin, 
yabancı yatırımların önündeki en büyük 
engelin yolsuzluk olduğuna inandıklarını, 
çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Bu kapsamda Komisyon, Türkiye’nin 
yaptıklarını sıralarken; yolsuzlukla mücadele 
konusundaki Avrupa standartlarını izlemekle 
görevli Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubuna 
(GRECO) Türkiye’nin katılmasını sağlayan 
Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk 
Sözleşmesinin, TBMM tarafından Nisan 
ayında onaylandığını da bildirmektedir.  AB 
Komisyonu 2003 İlerleme Raporunda kamu 
yönetiminin ve devletin işleyişinde etkinliğin 
artırılması konusunda ilerleme sağlandığını 
da belirtmektedir. Raporda Komisyon, kamu 
yönetiminde görülen olumsuzluklarla ilgili 
değerlendirmeler yapmıştır. Komisyona 
göre; özellikle sahtecilik ve yolsuzluk ile 
mücadeleye ilişkin olarak, kamu kurumları 
arasındaki eşgüdüm ve iletişim yetersizliği ve 
idari usullerin işleyiş sürecinin uzunluğunun 
yanı sıra, farklı kurumların farklı kanunlara tabi 
olduğu parçalanmış kamu idaresi yapısı ile 
yetki ve görevlerin açık olmaması, hükümetin 
yolsuzluğu önleme ve kontrol edebilme 
yeteneğini önemli ölçüde etkilemektedir. 

 7. İlerleme Raporu (2004) 

AB Komisyonu tarafından Ekim 2004’te 
açıklanan 7. İlerleme Raporunda sahtecilik 
ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili olarak 
Elektronik İmza Kanununun Temmuz 2004’te 
yürürlüğe girdiği kanun ile kamu görevlilerinin 
etik davranışını izleyecek bir Etik Kurulun 
oluşturulması öngörüldüğü bilgisine yer 
verişmiştir. 

2004 yılı sonu itibarıyla TBMM’de 
dokunulmazlığa sahip kişilere ait toplam 27 
dava dosyası bulunmakta olduğu, bunların 
13’ü yolsuzlukla ilgili olduğu vurgulanmıştır. 

 8. İlerleme Raporu (2005) 

9 Kasım 2005 tarihinde yayınlanan 8. İlerleme 
Raporu, şu ana kadar yayınlanan diğer yedi 
rapora göre oldukça farklı bir rapor olarak 
değerlendirilmiştir. Çünkü Rapor 3 Ekim 2005 
tarihinde Müzakere Çerçeve Belgesinin kabul 
edilmesiyle Türkiye’nin AB’ye tam üyelik 
katılım müzakerelerine başlaması sonrası 
yayınlanan ilk rapor olmuştur. Raporda, 
Türkiye’nin uluslararası alanda attığı adımlar ve 
taahhütleri hatırlatılmıştır. Ancak bu kapsamda 
BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin 
imzalanıp, henüz onaylanmaması, bir eleştiri 
olarak ifade edilmiştir.  2005 İlerleme Raporu 
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Gavras daha önce yönettiği Ölümsüz (Z), 
Kayıp (Missing), Sıkıyönetim (Etat de Siege) 
gibi filmleriyle ülkesinde ve tüm dünyada 
siyasal süreçleri konu edinen bir aydın olarak 
tanınıyor. Yunan asıllı Fransız yönetmen, ‘ikinci 
savaş’ sonrası gelişmelere sessiz kalmadığını 
güncel konulara eğilerek kanıtlamıştı. 

Gad Elmaleh, Gabriel 
Byrne ve Liya 
Kebede’nin başrollerini 
paylaştığı Le Capital 
(Kapital) ise Gavras’ın 
yönettiği şimdilik son 
film. Film, sermaye 
piyasasında kirli ilişkileri 
bir banka CEO’sunun 

yaşamı üzerinden anlatarak tüm çıplaklığı ile 
gözler önüne sermiş. 

Avrupa bankası olan Phoenix’in genel 
müdürlüğünü yürüten Jack Marmande (Daniel 
Mesguich), golf oynarken rahatsızlanarak 
hastaneye kaldırılır ve her şey Marmande’ye 
kanser teşhisi konulmasının ardından Marc 
Tourneuil’in (Gad Elmaleh) itirazlara rağmen 
CEO koltuğuna oturtulmasıyla başlar. 
Amerikan hissedarlar tarafından baskı gören 
Marc, bu süreçte “Bankalar için bir hain, 
halk için bir haftalığına kahraman mı ilan 
edileyim?” sorusunu kendisine sorar.  Bu 
soru Aynı zamanda113 dakikalık film boyunca 
yaşanan çelişkiye ilişkindir.

  ‘Fakirden alıp 

 zengine vereceğiz’

Robin Hood, hepimizin bildiği gibi ‘zenginden 
alıp yoksula veren’ bir haydut. Yakın zamanda 
hayatını kaybeden İngiliz Marksist tarihçi 
Eric Hobsbawm’ın “erdemli soyguncu” 
kavramıyla ifade ettiği hayduta çok benziyor. 
Filmin kahramanı olan Marc ise ‘fakirden alıp 
zengine veren’ bir neo-Robin Hood olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Neo-Robin Hood’çuluğu ve kahramanımız 
Marc’ı, Hobsbawm’ın “Haydutlar” adlı 

Kültür-Sanat

1982 yılında Altın Palmiye ödülünü, Yılmaz 
Güney’in “Yol”u ile paylaşan, 32. İstanbul 
Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü”nü alan politik sinemanın 82 yaşındaki 
efsane yönetmeni Costa Gavras, ülkemizde 
bulunduğu sırada Emek Sineması’nı korumak 
isteyenlerin yanındaydı. Kalabalığa hitap 
eden ünlü yönetmen, “Bu sinemayı yıkmak 
sosyal ve politik 
olarak çok büyük 
bir hatadır. Emek 
Sineması yaşamalı” 
diye konuşmuştu. 
Bu sayfamızda ise 
yönetmenin son 
filmi olan Kapital’i 
inceledik.

Özgür Deniz KAYA
ozgurdenizkaya@gmail.com
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‘Bir haftalık halk kahramanı’

Gavras’ın bu filmi, klasik Amerikan 
Hollywood filmlerinin yanında hareketli, bol 
müzikli, parasal ilişkileri abartan unsurlarla 
donatılmamış olabilir. Ancak her şeye 
rağmen bencilliği, çıkar ilişkilerini, birbirinden 
uzaklaşmayı izleyiciye sunabilmiş ve bir etik 
sorgulamaya alan açmış. Gavras, yarattığı 
karakter aracılığı ile meraklandırma öğesini 
hiç unutmamış. Marc’ın, bankaların hizmet 
ettiği düzenle kavgalı olduğu görüntüsü, 
özenle seçilen diyaloglar ve karakterin 
düşüncelerini izleyici ile paylaşması film 
boyunca heyecanımızı korumamızı sağlıyor. 
Daha önce söylediğimiz gibi Marc, halk için 
bir haftalığına kahraman, bankalar için bir hain 
mi ilan edilecek? Yoksa işten çıkarmalarla 
zenginleşeceğini düşünen sermayeye ortak 
mı olacak? Kapital’i “mutlaka izlenmesi 
gerekenler” listemize ekledik.

Kültür-Sanat
kitabındaki “haydut, erdemli haydut, sosyal 
haydut ve halk kahramanı” şeklindeki 
sınıflandırmasıyla daha iyi tanıyabiliriz.

Örneğin Hobwbawm sosyal haydutları, “.. 
toprak beyinin ve devletin suçlu gördüğü 
yasa dışı köylüler olmalarına karşın, köylü 
toplum içinde barınmaları ve halk tarafından 
kahraman, savunucu, öç alıcı, adalet 
savaşçısı, hatta belki de özgürlük önderi 
ve her koşulda hayran kalınacak yardım 
edilecek ve desteklenecek adamlar”* 
şeklinde tanımlıyor. Hobwbawm’a göre her 
şeyin düzenini bozan güçlere karşı direnen 
sosyal haydutlar, halkın desteğini sağlamaya 
çalışır. Marc’ın ise halkın desteğini mi; yoksa 
diğer haydutların desteğini mi sağlayacağı 
çelişkilerle dolu bir hikayedir. Kısacası Neo-
Robin Hood, ‘haydut’ mu; yoksa bir ‘sosyal 
haydut’ mudur?

Eşinin yatmadan önce Çin devriminin önderi 
Mao Zedung’un kitabı elindeyken Marc’a 
yönelttiği “Bu kadar paraya ihtiyacımız var 
mı?” sorusunu “Başka neye ihtiyacımız olsun 
ki? Para her şeyin efendisidir. Ne kadar iyi 

davranırsan o kadar iyi davranır” diyerek 
yanıtlar. Aynı Marc, işten çıkarmalarla ilgili 
bir soruyu, “Piyasa kan ister. Piyasa her 
şeyi çürütür” diyerek cevaplar. Evet, CEO 
Marc Tourneuil, kapitalizmin adaletsiz ve 
acımasız yönlerini çok iyi biliyor; ancak para 
hırsının önüne o da geçemiyor. Gavras’a 
göre bencilleştiren sermaye sistemi, Marc’a 
hemen ardından “Süt kaynayınca taşar. Para 
asla uyumaz” dedirtiyor. CEO’muzun neden 
bir neo-Robin Hood olduğunu bu küçük 
anekdotlarla şimdi daha iyi anlıyoruz.

Yönetmen :  Costa-Gavras
Senaryo :  Karim Boukercha,   Costa-Gavras,   Jean-Claude GrumbergGörüntü :  Eric Gautier

Müzik :  Armand Amar
Oyuncular :  Gad Elmaleh,   Gabriel Byrne,   Natacha Regnier,   Celine Sallette,   Liya Kebede,   Hippolite Girardot,   Daniel MesguichYapım :  Fransız filmi.

* Eric J. Hobwbawm, Haydutlar, Çeviren : Fatma 
Taşkent, Logos Yayınevi








