
  
 

 

 

 VatandaĢın, siyaset kurumuna güven duyması sağlanmalıdır! 

“Siyaset kurumu ve siyasetçi güven kaybetmiştir. Türkiye’nin önündeki en önemli 

sorunlardan biri de budur. Vatandaşın, siyaset kurumuna nasıl baktığı yönünde bir 

araştırma yapılsa, çıkacak sonuç hiç de iç açıcı olmayacaktır. Vatandaşın, siyaset 

kurumuna yeniden güven duyması sağlanmalıdır. Bu güveni temin etmek için 

uğraşılmalıdır.” 

 Siyaset kurumu, temel politika alanlarında belirleyici olmaya çalıĢmıĢtır. 

“Siyaset kurumu neden güven kaybetmektedir? Temel politika alanlarındaki reform 

hareketlerinde çok geç kalınmıştır. Siyaset kurumu, temel politika alanlarında çoğu zaman 

belirleyici olmaya çalışmıştır. Sadece, yasalar düzeyinde değil, yasalar dışında da, 

yönetim, yürütme organına da hâkim olmaya çalışarak, vatandaş nezdinde itibar kaybına 

neden olmuştur.”  

 Bağımsız kurum yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

“Türkiye’de 2000 yılından bu yana Reform adına bir takım düzenlemeler yapılmaktadır.  

Ancak, benimsememiz gerekirken çok zor benimsediğimiz, hala alışamadığımız bazı temel 

konular mevcuttur. Örneğin, bağımsız kurumlar. Oysa, bağımsız kurumlar siyasete güven 

duymanın temel araçlarından biridir; çünkü, bu kurumlar, siyasetçinin o alana 

müdahalesini en aza indirgemektedir. Bu nedenledir ki, Türkiye’nin, bağımsız kurum 

yapısını, giderek, daha da güçlendirmesi gerekmektedir.”  

 Yönetim, denetlenmelidir. 

“Siyaset kurumunda, bireysel dürüstlükler yeterli değildir. Tabi ki, milletvekillerinin, 

siyasetçilerin bireysel olarak dürüst olmaları çok önemlidir. Ama, sistem her zaman dürüst 

kişileri seçip, Meclise getirmeyebilir. Bu noktada, kurumsal yapının çok güçlü olması 

gerekmektedir. Dört yıldan dört yıla seçimlerin yapılması, vatandaşın kamuyu, hükümeti 

denetlemesi demek değildir. Vatandaş, yönetimin nasıl işlediğini denetleyebilmelidir.” 

 Yasama dokunulmazlığında Türkiye’ye özgü bir model yaratılabilir. 

“Yasama dokunulmazlığı, yasama organı üyelerine, çıkarmış olduğu yasaları yürütmekle 

görevli olan yürütme organının kontrolünü sağlayabilmek için, o yasaların uygun şekilde 

uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilmek için verilmiştir. Ama, Türkiye’de yasama 

dokunulmazlığı kavramı, maalesef, amacına ulaşmamış, tam tersine, vatandaş nezdinde, 

siyaset kurumuna güven duymamanın bir nedeni olarak algılanmıştır. Bu nedenle, yasama 

dokunulmazlığı sınırlandırılmalıdır. Bu konuda, Meclis Başkanımıza çok büyük görev 

düştüğü kanaatindeyim. Çünkü, sadece siyasî partilerin, sadece muhalefet partilerinin 

veya Hükümetin, kaldı ki, Hükümetin öncelik sıralamasında dokunulmazlık konusunun 

olmadığını görüyoruz, çabaları yetersiz kalmaktadır. Yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasında, sınırlandırılmasında, Türkiye’ye özgü bir model yaratılabilir.”  
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 Kamusal alanın ne olduğunu tartıĢmaya gerek yoktur. 

“Kamusal alan, mülkî alan; tartışmaları sürekli yapılmaktadır. Kamusal alanın ne olduğu 

hukukta bellidir, bunu tekrar tartışmaya gerek yoktur. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 

bu yana, Cumhurbaşkanlığı Köşkünde, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen 

resepsiyonların bir geleneği vardır. Bu geleneği değiştirmeye çalışmanın, Türkiye’ye, 

huzursuzluk dışında getireceği bir şey yoktur.”  

 SayıĢtay, tek denetleyici olmalıdır. 

“Sayıştay, bütün kamu kurumlarının, bütün harcamacı birimlerin denetleyicisi tek kurum 

olmalıdır. Özellikle, özel bütçeli dairelerin; yani, belediyelerin ve il özel idarelerinin 

harcamalarının denetlenmesi ve bu denetimin sadece uygunluk denetimi değil, bir 

yerindelik denetimi, bir performans denetimi olması konusunda da mutlaka düzenlemeler 

yapılmalıdır. Sayıştay, bu şekilde güçlü kılınabilirse, saydam devlet konusunda oldukça 

ileri bir adım atılmış olacaktır.”  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


