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SELDI Güneydoğu Avrupa’da Yönetişimin Güçlendirilmesi ve Politika Önerileri
Konferansı
Kalkınma ve Entegrasyon için Güneydoğu Avrupa Liderliği (SELDI) ağı projesi çerçevesinde 20 Haziran 2014
Cuma günü, İstanbul’da Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın ev sahipliğinde “Güneydoğu
Avrupa’da Yönetişimin Güçlendirilmesi ve Politika Önerileri Konferansı” düzenlendi.
Konferanstaki tartışmalar ağırlıklı olarak 2014 yılının başında dokuz ülkede yürütülen yolsuzluk izleme
araştırmalarının bulguları ile Ülke Yolsuzluk Değerlendirme Raporlarına odaklandı.
SELDI ağının bir parçası olan TESEV, Nisan 2014’te Türkiye’de gerçekleştirilen yolsuzluk izleme araştırmasının
sonuçlarını sundu. Türkiye Ülke Değerlendirme Raporu’nda yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasal ve kurumsal
alanlardaki ana sorunlar ve eksiklikler vurgulanıyor.
Kamu yönetiminde çıkar çatışmasına yönelik bir yasa gereklidir.
Kamu yönetiminde şeffaflık sağlayabilmek için kamu çalışanlarının mal beyanı ile ilgili 3628 No’lu yasa
düzeltilmelidir.
Tanık koruma kanunu olan 5726 No’lu yasa düzeltilmelidir.
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları yasama faaliyetleri ile sınırlandırılmalı, aynı şekilde kamu
görevlileri hakkında soruşturma açmak için gereken üst amir izni yolsuzluk iddiaları söz konusu
olduğunda uygulanmamalıdır.
Siyasi partiler tarafından yürütülen seçim kampanyası faaliyetlerinin şeffaflık kazanabilmesi için bir
yasa hazırlanmalıdır.
Kamu yönetim sisteminin şeffaf kılınması ve kayıt altında tutulmasını hedefleyen Ombudsman’ın bu
amaçları yerine getirebilmesi için yeterli personel ve mali kaynaklara erişimi ve tavsiyelerinin sistem
içinde bağlayıcılığı sağlanmalıdır.
Sayıştay’ın kamu yönetim birimlerini denetlemeye başlayabilmesi ve en kısa zamanda denetleme
raporlarını kamuya sunabilmesi için Sayıştay Yasası ile 5018 No’lu yasa arasındaki uyuşmazlık gözden
geçirilmeli ve düzeltilmelidir.
Yolsuzluk karşıtı siyasa geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması sürecini koordine edecek bağımsız bir
birimin kurulması Türkiye için yararlı olacaktır.
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The European Commission is the EU’s executive body.
“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to
gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a
period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy
and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and
individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements
and its values with countries and peoples beyond its borders”.
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Türkiye araştırmasının temel bulgularına bakıldığında, yolsuzluk Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri
olarak öne çıkmakta. Araştırma katılımcılarının %44’ü bugün Türkiye’nin en önemli ikinci sorunu olarak
yolsuzluğu görmekte ve katılımcıların %63’ü yolsuzluğa dair yüksek bir farkındalık sahibi. Bu oranların, 2013
Aralık’ta medyada geniş yer bulan yolsuzluk davaları sebebiyle nispeten yüksek bir seviyede olduğu
söylenebilir. Katılımcıların %47’sinin kamu kurumlarında herhangi bir rüşvet eylemine
katılmadıklarını/katılmayacaklarını gösteriyor. Katılımcıların %9’u ise bir kamu çalışanına rüşvet verdiğini
belirtiyor. Bunun yanında, katılımcıların %42’si herhangi bir kamu çalışanı ile bir işi olmadığını belirtiyor.
Bu araştırmanın sonuçları ile Türkiye’de yolsuzlukla mücadele alanında yasal ve kurumsal çerçeve ve siyaset
önerileri sunan Türkiye Ulusal Değerlendirme Raporu 2014 sonbahar aylarında kamuoyuna sunulacaktır.
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Proje Hakkında:
Güneydoğu Avrupa’da İyi Yönetişim ve Yolsuzluk Karşıtlığı için Sivil Toplum: Denetim, Savunma ve Farkındalığı Artırmak için
Kapasite Geliştirme
İyi yönetişim ve yolsuzluk karşıtlığı STK koalisyonu başlangıçta 15 organizasyon ile Güneydoğu Avrupa’dan 2 bağlantılı partnerin bir
araya gelmesi ile kuruldu. Bu birliktelik günümüzde 180 kişiden fazla istihdam sağlamaktadır. SELDI, potansiyel olarak bölgedeki en
büyük yolsuzluk karşıtı ve iyi yönetişim düşünce kuruluşunu oluşturmaktadır. Partner organizasyonların görevi ise “iletişim ağı
sağlayıcı” olarak diğer paydaşlarla bağlantı kurmaktır.

Not: Bu Basın Duyurusu’nun metni, konferansın ismi ve yapan kurumun isminin belirtilmesi şartıyla yayınlanabilir.
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