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DÜNYA YOLSUZLUK LİGİNDE BASAMAKLARI ZIPLAYARAK ÇIKAN ‘YENİ TÜRKİYE’ 
 
- AKP döneminde Türkiye’yi küresel yolsuzluk sıralamasında tam 24 basamak yukarı taşıyan 
Recep Tayyip Erdoğan, “Yolsuzluğu babam yapsa cezalandırırım” sözünü hatırlıyor mu? 
 
- Erdoğan’dan devraldığı yolsuzlukları aklama işini aynen devam ettiren Davutoğlu, “Yolsuzluk 
yapanların ellerini kırarız!” sözünü yerine getirebildi mi? 
  
- Türkiye’nin G20’ye kara mizah örneği oluşturacak pozisyonunu son olarak Davutoğlu’nun 
Başdanışmanı Etyen Mahçupyan’ın yolsuzluk itirafı da perçinlemiştir. 
 
- Moody’s’in kredi notu ve görünüme ilişkin yarın açıklayacağı raporda, “risk” faktörü saydığı 
Türkiye’nin ayyuka çıkmış yolsuzluk olgusu da önemli kriter. 
 
 
Küresel yolsuzlukta bu yılki 11 basamaklık sıçrama ile birlikte 12 yıllık AKP iktidarı döneminde 
Türkiye yolsuzluk liginde toplam 24 basamam yükselmiş oldu. Moody’s’in yarın açıklanması 
beklenen Türkiye’ye ilişkin kredi notu ve görünüm değerlendirmesinde Türkiye için “risk” 
faktörü saydığı ayyuka çıkmış yolsuzluk olgusunun önemli bir unsur olması kaçınılmaz…  
 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 1995’ten bu yana  düzenli olarak yayımlanan 
Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde ülkelere 0 (sıfır) ile 100 arasında puan veriliyor; 0 “yüksek 
derecede yolsuz”, 100 ise “çok temiz” anlamına geliyor. Bir ülkenin; puanı ve sırasının 
yükselişi yolsuzluklarının azaldığı; puan ve sırasının düşmesi ise kirlendiğini gösteriyor.  
 
2014’e ilişkin küresel sıralamada Türkiye, en sert düşüşü yaşayan ülke oldu. Sıfırdan 100’e 
doğru yükseldikçe yolsuzluğun azaldığı-temizliğin arttığını gösteren puanlamada Türkiye’nin 
skoru 5 puanla en hızlı düşüşü kaydederek 50’den 45’e düştü. Puana göre sıralamada 
Türkiye, bir yılda 11 basamakla en hızlı düşüşü kaydederek 175 ülke içinde 64. oldu. Başka 
deyişle Türkiye, yolsuzlukta bir yılda 11 basamak birden yükseldi. Dünyanın en temiz ülkeleri 
100 üzerinden 92 puanla Danimarka, 91 puanla Yeni Zelanda ve 89 puanla Finlandiya. En çok 
yolsuzluğun olduğu ülkelerin başında ise 8’er puanla Somali ve Kuzey Kore ve 11 puanla 
Sudan geliyor. 2014 endeksine göre Türkiye, 28 AB ülkesi içinde yolsuzluk puanında 
Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İtalya ile aynı kategoride yer alıyor. 28 ülke 
ortalamasında skor 64 olurken Türkiye’ninki 45’te kalıyor. Siyasal, sosyal ve ekonomik her 
alanda olduğu gibi bu konuda da Türkiye, AB’den giderek uzaklaşıyor.   
 
Babası yapsa cezalandıracak, yolsuzluk yapan eller kırılacaktı… 
 
AKP öncesi; 2002 yılında aynı endekste 40. sırada yer alan Türkiye, şimdi 64. sırada. Buna 
göre; belediye başkanlığı döneminde “Yolsuzluğu babam yapsa cezalandırırım!” diyen 
Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıllık başbakanlığı döneminde Türkiye’yi yolsuzlukta tam 24 
basamak yukarı taşıdı. AKP kongresinde, “Yolsuzluk yapanların gerekirse ellerini kırarız!” 



diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu da Erdoğan’dan devraldığı yolsuzlukların aklanması 
görevini aynen devam ettiriyor.  
 
Sen hasıraltı etsen de dünyanın gözünden kaçmıyor! 
 
Rapora göre Türkiye’ye ilişkin yolsuzluk algısının bu denli kötüleşmesinin nedeni, 17-25 Aralık 
soruşturmalarıyla ortaya çıkan, tarihin bilinen en büyük yolsuzluk iddiaları. Raporda, İran’la 
doğalgaz karşılığı altın ticaretinde yaşanan kara para aklamaları, rüşvet iddiaları, Halkbank 
Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evindeki ayakkabı kutularından çıkan 4.5 milyon dolar; 
yolsuzlukların kapatılması için yargı bağımsızlığına indirilen ağır darbeler yolsuzluk iddialarını 
ortaya çıkaran polislerin sürgün edilerek bazılarının meslekten atılması, bazılarının hakkında 
tutuklama kararları çıkarılması; yolsuzlukları soruşturan hâkim ve savcılar üzerindeki baskı ve 
yaptırımlar; Türkiye’de yönetim kademeleri ve iş dünyasındaki yolsuzluk salgınının 
Türkiye’nin yolsuzluk algısını yükselttiği vurgulanıyor. Siyasal olarak sağlam temeli olmayan 
ülkelerde yolsuzluğun artış gösterdiğine dikkat çekilen rapordaki, “Bu tür ülkelerde basın 
özgürlüğü kısıtlamaları en yüksek oranda; şeffaf para akışı ve finansal güçlü kontrol ve 
karar mekanizmasının ise en alt düzeyde olduğu saptanmıştır” tespiti, tam da Türkiye’yi 
anlatıyor. 
 
İktidar imkânlarını zenginleşme aracı olarak kullandı 
 
AKP döneminde siyasallaşan bürokrasi ülkeyi yolsuzluk bataklığına sapladı. Türkiye siyaset 
kaynaklı yolsuzluklarda dünyada öne çıktı. AKP, siyasi kadrolaşma yoluyla başına yandaşlarını 
geçirdiği kamu kuruluşlarının hizmet ve işleyişlerini istediği gibi kontrol etti ve kullandı. Hala 
devlet ağırlıklı ekonomik yapının hâkim olduğu ülkemizde, varlığı iddia edilen serbest piyasa 
ekonomisi alanındaki kazanımlar da yok edildi. AKP, Türkiye’yi tamamen bürokratik, 
merkeziyetçi ve muhafazakâr bir siyasi yapıya dönüştürdü. Otokrat tek adam yönetimi 
güçlenirken, demokrasi, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı kan kaybetti. Yargı bağımsızlığı ağır 
darbe aldı. Kamuda hesap verme mekanizmaları felç edildi. Yolsuzluk yapanlar ve yandaşlara 
ısrarla işletilmeyen kamusal denetim, muhalif görülenlere karşı silah olarak kullanıldı. İktidar 
kaynaklı yolsuzluklar tavan yaptı. Yandaş kayırmacılığı öne çıkarken AKP, hukuk ve demokrasi 
teamüllerini çiğneyerek, iktidar imkânlarını kendisi ve çevresini zenginleştirme aracı olarak 
kullandı. En kötüsü; yolsuzluk ve hırsızlıklara karşı halkın tepkisi, direnci kırıldı. Yargı ve 
denetim mekanizmalarının baş edemediği AKP’nin yaygın, kararlı ve ısrarlı yolsuzluk ve 
hırsızlıkları için “Çalıyor ama çalışıyor da…” denilmeye başlandı. Oysa çalmadan da 
çalışabileceği, bu yolsuzluk ligindeki sıralamayla ters orantılı olarak görünmektedir. 
  
Moody’s not açıklayacak; yolsuzluk, “risk” faktörü! 
 
Türkiye’de yolsuzluğun pervasızlaşması dünyada da yankı uyandırmış, uluslararası 
kuruluşlardan da art arda sert uyarılar gelmişti. Fitch ekonomik istikrarın tehlikede olduğunu, 
Moody’s siyasi gelişmelerin riski beraberinde getirdiğini açıklamış; JP Morgan ise Türk 
hisselerinin azaltılması tavsiyesinde bulunarak Halkbank’ı en iyiler listesinden atmıştı. 
Türkiye’nin dış finansman pozisyonu üzerindeki baskının artması ve zayıflayan büyüme 
beklentileri nedeniyle kredi notu görünümünü durağandan negatife çeviren Moody’s, 
Türkiye’yi “yatırım yapılabilir” ülkeler kategorisinden çıkarmıştı.  
 



Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin raporunu yarın açıklaması 
bekleniyor. Bu konuda daha önceki açıklamaları, Türkiye’nin ayyuka çıkan yolsuzluk 
olgusunun Moody’s’in 5 Aralık değerlendirmesinde etkili olacağını gösteriyor.  
 
Davutoğlu önce Başdanışmanı Mahçupyan’ı ikna etsin 
 
Başbakan Davutoğlu öncelikle “AKP iktidarı, yolsuzlukların kaynağı ve parçası değilse, 
yolsuzluktan beslenmiyorsa, ‘yolsuzluk yapanların elini’ kırabilir mi? Yolsuzluk yapanlar 
‘babası dahi olsa’ cezalandırabilir mi?” sorularına yanıt vermelidir.  Komşularla sıfır sorun 
deyip dış politikayı içinden çıkılmaz hale getiren Erdoğan-Davutoğlu ikilisi, yolsuzlukla 
mücadelede ne söylediyse tersini yapmış, ayakkabı kutuları, bakan çocuklarının evlerinden 
çıkan devasa para kasaları ve sabahlara kadar sıfırlanamayan milyar eurolarla stratejik 
yolsuzluk dalgasında hem kendilerini hem koca ülkeyi batırmışlardır. G20’de dönem 
başkanlığını Türkiye, Davutoğlu yapacak ve güya yolsuzlukla mücadele edecekler... 
Türkiye’nin G20’ye kara mizah örneği oluşturacak pozisyonunu son olarak Davutoğlu’nun 
Başdanışmanı Etyen Mahçupyan’ın yolsuzluk itirafı da perçinlemiştir. Evet, Türkiye’de 
yolsuzlukta öyle bir noktaya gelmiştir ki yolsuzluk pisliğine bulaşmamış AKP üyeleri dahi bu 
durumdan yakınmaktadır. 
  


