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Son y~llarda "Globallegme" ve "Yerellegme" ile "Ozellegme" modasl- 
nln p o m p a l a n d ~ g ~  dunyanln pekqok ulkesinde yolsuzluk sorunu toplumsal 
duzeni ve kamu kaynaklar~nl aglrl derecede ylpratan bir "Toplumsal Hasta- 
Ilk" olarak kabul edilmektedir. (I )  Ancak; her ulkenin i ~ i n d e  bulundugu ko- 
gullara gore farkllllklar gosteren yolsuzluk olaylarl, ozellikle azgeligmig ve 
geligme yolunda sayllabilecek ulkelerde toplumsal duzeni "DIBE VUFQ- 
CAK" bir hale, bir aqnaza,  bir pkmaz sokaga getirebilmekte, haftal~k, aylik 
veya y l l l~k  "DarbeMler birbirini izlemektedir. 

Rugvet ve Yolsuzluk Nedir? Turk Hukuk Sistemi'nde yolsuzluklar~ 
onlemeye yonelik bir mevzuat bulunmamaktad~r.  Ancak; rugvet s u p  
TCK'nun 21 1 ve muteakip maddelerinde aqklanmlgt~r.  Yalnlz burada da 
yolsuzluk s u p n u n  TCK'nda herhangi bir tanlml yap~lmamlgtlr. TCK'nun- 
d a h  rugvet s u p n u n  ortak ozelliklerini de dikkate alarak bir tanlm~ yapllacak 
olursa "RUSVET; gayri kanuni bir iglemin ger~eklegtirilmesi veya g e r ~ e k -  
legtirilmemesi gereken iglemin ger~eklegtirilmesi amac~yla  a l l n ~ p ,  verilen 
para, klymetli egya veya her tiirlii maddi menfaatlerdir. Yolsuzluk ise, bir 
iqin mevzuatln ongordugu kurallar dlg~nda yapllmas~d~r."(2) 

Caglm~zln hatta tum Gaglar~n ve toplumumuzun en buyuk hastal~kla- 
rindan olan rugvet ve yolsuzluklar gerek toplumsal deter  yargllarlni, gerek- 
se bir butun olarak toplumsal yagaml g i t t ik~e  ylpratmakta, erdemlilik anla- 
y lg~ ve duygusu, yerini bireysel q k a r  iligkilerine terkederek, yiizylllarln biri- 
kimi saygln kurallar, kuralslzllga donugmektedir. 

Konunun felsefi ycnune fazlaca girmeksizin toplumsal kulturumuzde 
(maalesef) yer etmig ve rugvet-yolsuzluk gibi olumsuz toplumsal tavlr ve 
davranlglarl hoggosteren ya da en azlndan yermeyen bazl sozlere goz atti81- 
mlzda, agag~daki dramatik tablo ortaya C~kmaktadir.(3) 

- P a r a y ~  veren diidiigu qalar. 

- Bog torba ile at tutulmaz. 



- Paranln yiizii slcaktir. 
- Paran varsa ciimle alem kulun, paran yoksa tlmarhane yolun. 
- Uziimii ye baglnl sorma. 
- Ada bana, adayaylm sana 
- Su akarken testiyi doldurmali. 
- Ar diinyasl degil, kiir diinyasl. 
- Ig bilenin, kiliq kugananin. 
- Minareyi @an, klllflnl hazirlar. 
- Paran gittimi diye sormazlar, igin bittimi diye sorarlar. 
- Riigvet kap~dan  girince, insaf bacadan qlkar. 
- Uziim iiziime baka baka karar~r.  
- Bana dokunmayan yllan bin yll yagasln. 
- Para insanr ipten kurtar~r.  
- Gemisini yiiriiten kaptandir. 
- Devletin mall deniz yemeyen domuz. 
- vb. 

Boylece; toplumsal yozlagmanin en belirgin gekli olan riigvet ve yol- 
suzluklarla ilgili olarak, bir yandan bugiine kadar yiiriitiilen modelin bir yan- 
dan da bu anlaylgln bir sonucu olarak ortaya qkan  toplumsal deger yargllarl- 
nln etken oldugu goriilmektedir. 

Bu arada; riigvet ve yolsuzluklar gibi yozlagmalarrn en orgiitlii payan- 
dasr olan mafya'nin artlk bir kuium gibi orgiitlendigi ve 25.000 adet silahlr 
adaml bulundugu, qegit qegit mafyayla kugatllan Tiirkiye'de kayit dig1 faali- 
yetlerdeki bir katrilyon liranin 200 trilyonluk boliimiiniin yeraltrnda dondii- 
gii be~irt i lmektedir .(~) 

Ulkemizde halen 100'e yalun kamu kurulugunun kendi denetim birimi 
bulunmaslna ve pek qok kamu kurumunun aslinda miikerrer olarak bazen 4 ,  
bazen de 5 ve hatta 6 ayrl denetim birimince denetlenmesine ragmen, rugvet 
ve yolsuzluk olaylarlnln "Azgeligmig Ulkeler" diizeyinde ve o l d u k ~ a  yogun 
oldugu goriilmektedir. 

Nitekim tarafrmizdan derlenen 1988-1995 ylllarina ait riigvet ve yol- 
suzluk iddialarlna yonelik olarak baslnda yeralan haber ve yorumlarln topla- 
ml,  sozkonusu 8 yllllk siirede 1140 adet gibi yiiksek bir rakama ulagmakta 
olup, bunun yllllk ortalamasr da 142 adedi bulmaktadtr. (5)  (1988 yllinda 31 
adet, 1989 ylllnda 240 adet, 1990 yillnda 35 adet, 1991 ylllnda 60 adet, 1992 
ylllnda 190, 1993'te 307, 1994'te 153 ve 1995'te ise 124 adet) 



Boylesi, bir yolsuzluk ve riigvet furyaslnln var l lg~,  dogal olarak bir 
yandan yanllg kurgulanmlg kamusal sistem ya da sistemler butiiniinden, bir 
yandan da dogal olarak geregi gibi yapllamayan ve caydlrlclllgl ya da sapta- 
y l c ~ l l g ~  kalmam~g, yani etkin ve verimli olmayan bir deneti~n anlaylglnln so- 
nucudur denebilir. 

Tiim bunlarln sonucunda da "Toplumsal Guven Bunallm~" ortaya ~ l k -  
mlgtlr. Zaten her on yllda bir gelen "Askeri DarbelerUin bir nedeni de bu tiir 
aqmazlar olmakta, veya en azlndan bahane gosterilmektedir. Ama boyle gi- 
derse darbelere g e r e k ~ e  olacak olaylar azalmayacak, tam tersine azacaktlr 
gibi gorunuyor. Bu konuya bir nokta koyma umudu giiziikmuyor. 

Turk Sanayici ve 1g Adamlar~ Dernegi (TUS1AD)'ln Eyliil 1991 yll~n- 
da Bogaz i~ i  Universitesi ogretim iiyelerine hazlrlatt~gl "Turk Toplumunun 
Degerleri" konuiu raporda yiikar~da sozunu ettigimiz guven bunallml, qok 
net olarak saptanmaktadlr. Hem de ger~eklegen yolsuzluk oranlarlnln qok 
uzerindedir. (Yani, kamu yonetiminde % 30'luk yozlagma varsa, halkln gu- 
vensizligi % 50'yi agmaktad~r.) Hem de kamu gorevlilerine (% 50,) Millet 
Meclisine (% 5 0  ) ve biiyiik ~irketlere kargl da (% 72)'dir. 

I- RESMI RUSVET ve YOLSUZLUK VERILERI 
Yakln geqmigte b a z ~  yayln organlannda yeralan haberlere gore riigvet 

ve yolsuzluk olaylarlnln yogunluk baklmlndan iilkeler araslnda bir slrala- 
mas1 yapllmlgtlr. Yapllall bu s~ralamaya gore, dunyada riigvet ve yolsuzlu- 
gun en yogun oldugu iilkenin Endonezya oldugu, Yunanistan'ln 12 ve ardln- 
dan da iilkemizin 13. slrada yer a l d ~ g l  g~r i i lmek ted i r . (~ )  

Dunya rugvet ve yolsuzluk kriterlerinin nasll beiirlendigi ve stralama- 
nln da hangi ol~ii lere gore yaplldlgl yolunda elimizde net bilgiler bulunma- 
makla birlikte, diinyadaki 220'ye yakln devlet orgiitii dikkate allndlglnda 
~ o k  dramatik seviyede oldugumuz ortaya pkmaktad~r .  Kaldl ki son ylllarda. 
hatta son zamanlarda artlk yazlll ve gorse1 basinln hernen tum haber ve yo- 
rumlarlnda rugvet-yolsuzluk tiirii kirliliklere rastianmaktadlr. 

Bununla birlikte, ozellikle rugvet suqunun iglenmesi esnasrnda iki ta- 
rafln da bu eylemden k2rll ~ ~ k m a s ~  ve her iki tarafln da eyleminin yasalar 
kargls~nda suq o lmas~  nedeniyle ge r~ek te  bu s u p n  iglenmesiyle ilgili saylla- 
rin, belirlenmesinin zorlugu karglslnda verilecek rakamlar~n,  ger~e;'  01 tam 
olarak yansltmayacagl kabul edilmelidir. 

ijlkemizde bu konuyla ilgili olarak istatistiki verileri toplayan 
~ I E ' n i n  yaptlgl qallgmalara gore 1992 ve 1993 ylllarlnda bu su~lar la  ilgili ra- 
kamlar tetkik edildiginde anlagllacagl gibi; riigvet ve yolsuzluk olaylarln~n 
egitim durumuyla ters orantdl oldugu, egitim duzeyi diigtiikqe suq igleme 
oranlnln arttlgl belirlenmektedir. Ayr~ca  bu tur s u ~ l a r l  yogunlukla erkekle- 
rin igledigi, kadlnlar111 oranlnln sadece % 1.5 diizeyinde oldugu saptan~l-  



maktadlr. Gerqekte, tespit edilerek yarglya intikal ettirilen bu tur suqlar ne- 
deniyle (rugvet, zimmet, irtikap, gorevi ihmal vb.) ylllar itibariyle adeden, 
1983 yrllnda 898, 1984'de 890, 1985'te 707, 1986'da 1004, 1987'de 828, 
1 988'de 920,1989'da 6 1 9,19901da 550,199 1 'de 469,1992'de 452 ve 1993'te 

5 19 kigi hiikiim giymigtir. (8) 

Bu arada; 1992 ylllnda zimmet suqlarlnda 3042 kigiyi kapsayan 1268 
dava, irtikap suqlarlnda 158 kigiyi kapsayan 98 dava ve rugvet suqunu igle- 
yen 908 kigiyi kapsayan 684 dava aqllmlgken, bu rakamlar 1993 y~llnda, rug- 
vet i ~ i n  494 kigil342 dava, irtikap olaylarlnda 278 kigi iqinl136 dava ve zim- 
met iqin de 2930 kigil1326 dava geklinde olmugtur. 

II- TARIHSEL GELISIM SURECI 
"Resmi Tarih" Osmanll Devletine rugveti ilk bulagtlranln bugun US- 

kudar'da bir semte ad1 verilen "Semsi Paga" oldugunu, en buyuk "mugte- 
riUnin, yani rugvet yiyenin de Kanuni'nin damadl Rustem Paga oldugunu ya- 
zar. (9) 

Dogaldlr ki tarih boyunca degigik boyutlarda ortaya qlkan ve iglev go- 
ren rugvet olgusu Osmanll'da Riistem Paga oncesinde de vard~.  

Semsi Paga Kastarnonu'daki Isfendiyarogullarl'n~n "K~zll  Ahmetlu" 
kolundanmlg, Osmanlllar, Kastamonu havalisini alnp, ~sfendi~arogulla-  
rl'nln hakimiyetine son verince, Semsi Paga, ylllar sonra padigah 3. Murat'a 
40.000 a l t~n  riigvet vermig ve dlgarl qlklnca da goyle demig,@) 

"Bugiin Klzll Ahmetlu'nun intikamln~ AI-i Osman'dan a ld~m.  Onlar 
bizim ocaglrnlzl sondurduler, tfen de onlarln ocagan~ sondiirecek bir ig bag- 
lattlm; rugvete dadandlrdlm. Bundan sonra bunlar rugvet yemekten baglarln~ 
alamazlar ve rugvet ile de devletler sebat bulmaz." 

Tar ih~i  Peqevi, Rustem Paga iqin "Vaz-I irtiga" yani "rugvet koyucu" 
slfatln~ kullanmlg. Adam~n kaylnpederi "kanun koyucu" kendisi de "riigvet 
koyucu" miirtegi. (9) 

Osmanl~ devlet duzeni iqinde ekonomik gu~lerinin buyuk oluguna 
kargln siyasal ve sosyal yonden ikinci slnlf vatandag sayllan ve hemen tu- 
muyle hlristiyan ve musevi azlnllklar~n olugturdugu tuccar ve banker sln~fl, 
Osmanl~ devlet duzeninin bozulmaya bagladlgl 15-16'ncl yuzylldan sonra 
siyasal ve sosyal guce hile ve yasal olmayan araqlarla ulagma yolunu, bir yer- 
de zorunlu olarak seqmiglerdir. Turk Kamu yonetiminde riigvet ve yolsuzlu- 
gun yayg~nlagmaya baglamasl, bu geligmelerin bir sonucudur ve Turkiye'de 
ozel girigimcilik geleneginin, gunun kogullarl geregi, ikinci s m f  vatandag 
statusundeki gruplar tarafrndan belirlenmig olmasi da Turkiye Cumhuriyeti 

iqin bir talihsizlik olmugtur" yarglslnl one siirmektedirler. (lo) 



Bagta rugvet olmak uzere Turk Kamu Yonetimindeki yolsuzluk, yal- 
nlzca yasal ya da ahliki bir sorun olmay~p bir sistem sorunudur. Bu tur bozuk 
davran~g tarih iqinde ve gunumiizde geqerli bir t a k ~ m  yogun etkiler sonucu 
bugunku yayglnl~k duzeyine ulagm~gtlr. Turk Kamu Yonetimindeki yolsuz- 
luk geleneginln Cagdag Turkiye Cumhuriyeti'ne Osmanll'dan devrolundu- 
gu ise bir gerqektir. Soyleki; 

a) Toplum, tum inanqlar~, allgkanllklar~ ve deger ya rg~ la r~  ile devralln- 
mlgt~r. Ekonomik gucu ellerinde tutan a z ~ n l ~ k  gruplar~ da bunlar aras~ndad~r .  

b) ~ m ~ a r a t o r l u g u n  kamu yoneticilerinin bir kesimi de tum allgkanl~k- 
l a r ~  ve deger yargllar~ ~ l e  cumhuriyetin kamu yoneticileri olarak gorev alm~g- 
l a rd~r .  

c) Osmanl~ kamu yonetimine ait b a z ~  orgutlenme biqimleri, yasal Cer- 
qeve, yontem ve uygulamalarda, olduklar~ gibi yeni kamu yonetimi iqinde 
yer a lm~gla rd~r .  

d) Hepsinden de onemlisi devlet gelenegi, ozellikle demokratik devlet 
gelenegi ve yerlegik toplumsal kurallarln (yasalar, toreler ve i~ t iha t  vb.) ger- 
qek anlam~yla topluma kok salmas~, ya da boyle bir toplumsal dokunun, top- 
lumsal kultiirun geligmesi gerekmektedir. 

111- RUSVET ve YOLSUZLUKLARA GIDEN YOL 
"Yolsuzlugun, bilinen tanlml, bir gorevi, bir yetkiyi kotuye kullanarak 

yap~lan yasalara, kurallara a y k l r ~  eylemde bulunmaktlr. Yolsuz, sadece bu 
anlamda kullan~lmamaktad~r.  Yolu olmayan yer iqin de ,  (yolsuz koy gibi) 
torelere toplurnun ahlik anlaylg~na ayklr~ davranan kimse iqin be; paraslz ve 
zugurtler i ~ i n d e ,  yavag giden tag~tlar iqin de  kullanll~r. 

Geri kalmlg ulkelerde gerek seqilmigler, gerekse atanmlglar araslnda 
"yolsuzluk" yapma egilimi yayglndlr ve bu "akl l l~l~k"  ya da "zekilik" olarak 
degerlendiriliyor. Bu toplumlardaki bireyler de "yolsuzluk yapanlara" hay- 
ranllk duyar ve onlar~n bu davranlglarln~ konumlarlnln "hakk~" olarak goriir. 
degerlendirirler. Belki de bu anlaylgta a ta lar~m~zln  "bal tutan parmagln~ ya- 
lar" sozunun bir sonucudur. Tabii ki hukukun bir yana konuldugu iilkelerde, 
yolsuzluk yapanlarln yapt~klarl yanlna k i r  kalmaktadlr ve "iiziim uziime ba- 
ka baka kararmaktadlr." 

Yine, geri kalmlg ulkelerde, slnlr l~ kaynaklar~n b a z ~  kigilere aktar~l-  
mas], geri kalm~gl~ktan kurtulmay~ engeller, o lanaks~zlagt~r~r .  Bu baklamda 
bir "fasit daire" olugur. Ulke yolsuzluklar nedeniyle mi geri kalmlgllktan 
kurtulamaz, yoksa geri kalmlgllktan kurtulamad~gl iqin mi yolsuzluk yapan- 
lar ~ o g a l l r ?  Toplumdaki bireyler bu durum karg~slnda "giiqleri", "Caplar~",  
"olanaklarl" olqusunde yolsuzluga bulaglr. 



Toplumda biiyuk p g u n l u k  "yolsuzluktan" yana ise qiiziirn guqlegir. 
Yolsuzluk yaptlranlarln, yolsuzluk yapanlar~n, yolsuzluktan ~u veya bu ge- 
kilcle yararlananlar~n qiiziime kary q~kacaklar~,  engelleyecekleri a q ~ k t ~ r .  Di- 
ger bir zorlukta, yolsuzlu~u onlelne adma ortaya q~kanlar~n i ~ i  sulandlrma ve 
$z boyanla gayreti iqine girmelcridir. I311 davran~glar da bir yerde "minareyi 
qalanln k111f1 haz~rlarnas~"ria diinugiir. 

Yolsuzluk yaptlran, yapanlar~ destekleyen, olanak hazlrlayan ve bu- 
yiik iilqiide de yararlananlar iizellikle az geligmig iilkelerde "seqilmi~lerdir". 
"Atanm~glar" ise "bizde11" an lay~g~ndan  uzaklag~larak, bilgi, beceri, dene- 
yim gibi yeterliklere giire seqilirse sorun olmayacaktlr. Kugkusuz bunlar da 
tarafslz, dogru olma gibi ozellikler de aranmalldlr. Yoksa yolsuzluk batag~ 
herkesi iqine c;eker, ya cia aynl qatl qokerse herkes a l t~nda  kalabilir. 

Y olsuzluga giden yolda y o z l a g t ~ r ~ c ~  ve klgklrtlcl unsurlar, devlet iha- 
leleri veya ihale yasaslnln olumsuz uygulanmas~, kredi ve tegvik mekaniz- 
maslnln olumsuz uygulanmasr, siyasetql ve burokratlarln i? diinyas~yla q ~ k a r  
ve qete iligkilerine dayall yaklnllklarl, siyasetqilerin ya da iktidarl ellerinde 
tutanlar~n, bizden olsunda ne oli~rsa olsun diyerek, liyakat~na bakmaks~z~n ,  
fikren ya da tezgaha dahil olina anlamlnda kendilerine yakln olan kigileri 
devlet iirgiitune ~stiflemeleri ahl2ki degerlerin yozlagmas~yla, koge donmeci 
anlaylg~n yukselen deger haline getirllmesi, hem kamuoyu denetiminin, 
hen1 de  devletin resrni denetiminin qok zaylf, gostermelik ya da "roportaj 
teftigi" geklinde olmasl, kitlelerin d u y a r s ~ z l ~ g ~ ,  qal~ganlar~n asgari insanca 
yagam duzeyinin altlnda bir geqim diizeyine zorlanmas~, toplumun egitim ve 
kultiir diizeyinin duguk olmasl, qallgma ve uretme giidu ve bagar~s~ndan daha 
cok flrsatp yollarin kollanmas~, hukuktaki belirsizlik,bogluk ve tu tars~zl~k-  
lar, gelir ve servet daglllmlndaki egitsizlik, uqurumlar; tuketim toplumunun 
k l g k ~ r t ~ l m a s ~ ,  yetinme duygular~nln agagrlanmasl, demokrasl kulturunun 
geligmemig olmasl enflasyonun kontroldan p k m a s ~ ,  tegvik edilmesi, bir si- 
yasi tercih nedeni olmasl toplumda spekulatif kazanqlar~n, vurgunlar~n, ko- 
ge diinme anlaylglarlnln tegvik ve destek gormesi ve benzeri unsurlar etkili 
olmaktadlr." (I1) 

IV- YOLSUZLUGUN TANIMI 

"Yolsuzluk" tanlm~,  maddesel kazanq iqin (ornegin rugvet) ya da para- 
sal olmayan ozel amaclara yonelik olarak (ornegin kay~rma) kamusal yetki- 
nin yasadlg~ k u l l a n ~ m ~ n ~  iqeren davranlg ve eylemleri kapsamaktadlr. 

Turkqe yaz~nda  "yozlagma" ve "bozulma" sozciiklerinin de kullan~l- 
~ I Q I  gcirulmektedir.(12) Ancak; bu sozcukler kamu yonetiminin diQer olum- 
suz niteliklerini de  biirokrasinin siyasallagmasl, yaz-qizcilik gibi-kapsayan 

bicimde kullan~lmaktadrr.( '~) 



Halk dilinde "yolsuzluk", "yagmac~l~k" ,  "yiyicilik", "talan", "flrsatq1- 
Ilk", "koge donuciiluk", "soygunculuk", "torpil" ve buna benzer pek ~ o k  kav- 
ram ile ifade edilen konular "politik yozlagma" gene1 kavraml kapsamlnda- 
dlrlar.(14) 

Bu haliyle; politik karar alma mekanizrnas~nda rol alan aktorlerin 
(se~menler,  politikac~lar, bask1 ve pkar  gruplarr) "ozel pkar" sagla~na gaye- 
siyle toplumda mevcut hukuki, dini, ahliiki ve kiiltiirel normlar~ ihlal edici 
davran~g ve eylemlerde bulunmalar~na "politik yozlagma" denir. 

Politik yozlagma, zaman iqerisinde toplumun tum kesimlerine yay~l -  
ma ozelligi gosterir. (Ekonomik yozlagma, akademik yozlagma vb.) Genel- 
likle politik kural ve kavramlarln iyi olugturulamamas~ndan ve iglememe- 
sinden kaynaklanmaktad~rlar. 

Politik yozlagma ile demokratik kurumlar da zamall i ~ i n d e  iglerligini 
kaybeder. Boylece "Bask1 ve Crkar Gruplarr Demokrasisi" (Platokrasi) poli- 
tik yozlagman~n bir sonucu olarak ortaya qlkar. 

Politik yozlagman~n hakim oldugu devlet duzeni monargi, oligargi ve 
demokrasi olabilir. Krsaca, tiim devlet yonetim sistemlerinde politik yozlag- 
ma d e g i ~ i k  boyutta ve turde mevcuttur. Politik yozlaglnanln hakim oldugu 
devlet duzenini "kleptokrasi" olarak adland~rmak olasrd~r.  

"Riigvet kavram~,  kamu gijrevlilerinin kamusal ma1 ve hizmetlerin arz 
edilmesinde gorev ve yetkilerini kiitiiye,.knllanarak, rnuhatap olduklar~ kigi 
ve kurumlara a y r ~ c a l ~ k l ~  iglem yaparak para velveya diger gekillerde bir 
menfaat elde etrnelerini ifade etmektedir. Gorev ve yetkinrn kotiiye kullanl- 
mr iki gekildedir. 

Kanuna uygun olan kamu iglemlerinin daha h~zlr  ve suratle yerine ge- 
tirilmesi geklinde @rev ve yetki kotiiye kullanllabilir. Aclktlr ki burada blr- 
t a k ~ m  kimselere d~gerleri aleyhine a y r ~ c a l ~ k l ~  iglem yap~lmaktadrr. Ehliyet 
almaya hak kazanmrg bir kimseden bir parasal veya diger ~ekillerde bir men- 
faat saglanarak ehliyetinirl daha klsa bir sure i~erisinde verilrnesi bu konuda 
iirnek olarak verilebilir. 

Kanuna uygun olmayan, bir direr deyigle kanunca yasaklanmlg kamu 
iglemlerinin bir menfaat kargllrgl yapllmasl halinde de gorev ve yetki kotuye 
kullan~lmlg olur. Ornegin, ehliyet almaya yasal olarak hak kazanmamlg, hat- 
ta bunun iqin slnava dahi girmernig bir kimseye, saglanan menfaat ka rg~ l~g l  
ehliyet verilmesi soz konusu olabilir. 



Kamu giirevlilerinin para velveya ma1 niteligi taglyan kamusal bir 
kaynag~ yasalara ayk~r i  olal-ak kigisel kullanlmt iqin harcarnasl ya da kullan- 
mas1 olarak tanlrni;inabilir. 

( h e g i n ,  bir kamu gijrevlisinin devlete ait bir daktilo ya da bilgisayarl, 
kel: !i iizel kullan~rnlna tahsis etmesi ziininet olaylr~a bir iirnek olarak verile- 
bi8i:-. Y ine; bir kamu gorevlisinin kendi iizel otomsbilinin benzin sarfiyatrnl, 
rnakamindan yaral-lannnak suretiyle devlet kanalryla karg~lamasl siizkonusu 
olabilir. Zirnrnet, bu aqldan "Harsizllk" ile eganlamlid~r. 

D)  SIYASAL KAYIUMACILIK ve PATRONAJ 

Siyasal partilerin, iktidara geldikten sonra kendilerini destekleyen 
seqnren gruplar~na cegitli gekillerde a y r ~ c a l ~ k l ~  iglem yaparak bu kirnselere 
hahsiz yere menhat saglarnalanna "siyasal kaylrmac~l~k"  ad1 verilmektedir. 

Ktsaca, siyasal ltaylrmacillkta siyasal partiler politik yandaglar~n~ se- 
qiatr dbnerninde gi~rdiikleri yardlmlar dolayls~yla bir anlamda iidiillendil-- 
mektedirler. Siyasal kaylrmacnllk, "politik yandagllk" veya "partizanllk" 
olarak da adlandlr~labilir. 

E )  ADAM KAYIRMACILlK (Nepotizm ve Kronizm) 

Bir kimsenin beceri, kabiliyet, bagar~ ve egitirn diizeyi vb. faktorler 
dikkate al lnmakslz~n sadece politikacl ve burokratlar ile olan akraballk 
velveya arkadagllk-dostluk iligkiieri esas allnarak kanlau gorevlisi olarak is- 
tihdann edilrnesi politik yozlagman~n diger bir turudur. 

Akraballk iligkilerine dayali olarak bir kimsenin kamu gorevine atan- 
masma "Nepotizm", arkadagl~k-dostluk iligkilerine dayall olarak yapllan bir 
atamaya ise "Kronizm" ad1 verilmektedir. 

Tiirkiye'de kullanllan Arapqa Kiikenli "lltimas" kelirnesi esasen ne- 
potizm ve kronizmi ifade etmektedir. Halk dilinde Nepotizm ve Kronizm 
"adam kay~rrnacll~k" ve "torpil" gibi kavramlarla ozdeglegmigtir. 

Giinumuzde p e k ~ o k  ulkede kalnu giirevlilerini~~ ige a l~nmala r~nda  l i -  
yakat (yeterlilik) ve egitlik ilkeleri yerine, objektif olmayan bazl kriterler 
esas allnarak adam kaylrmaclllk yaprlabilmektedir. 

/;) HIZMET KAYIRMACILI~I  ve OY SATIN ALMA 

Klsaca "Oy Ticareti" olarak tan~mlanabilecek olan bu mekanizma 
esasen politik yozlagman~n ve toplumsal ahlak dejenerasyonunun bir diger 
k a y n a g ~ n ~  olugturmaktadlr. Politik s u r e ~ t e  bazen, bazl konularda karar alrna 
s l k ~  ve sert kurallara baglanm~g olabilir. igte, bu s ~ k l  ve sest kurallar~n ve 
standartlann agllmasl oy ticareti yoluyla olanakll hale gelebilmektedir. 



Siyasal karar alma siirecinde bash  ve qlkar gruplar~; iktidar partisi, di- 
ger muhalefet partileri, biirokrasi ve seqmenler ile lobicilik yaparak kamu 
sektoriinde optimum karar allnmasln~ engeller. Bask1 ve qlkar gruplar~ (gir- 
ket ve holdingler, igqi ve igveren sendikalarl, ticaret ve sanayi odalar~,  diger 
mesleki birlikler, vb.) degigik ~ekillesde kendi gkarlarl dogrultusunda lobi- 
cilik yaparlar. 

H )  RANT KOLLAMA 

Bask1 ve q ~ k a r  gruplarln~n devlet taraf~ndan "suni" olarak yarat~lmlg 
bir ekonomik transfer elde etmek iqin girigtikleri faaliyetlere "Rant Kolla- 
ma" denilmektedir. Burada onemli olan husus "gerqek rant" ile "suni rant" 
aras~ndaki ayrlml anlamakta yatmaktad~r. 

Gerqek rant ekonornide arz ve talep aras~ndaki iligkilere gore ortaya 
qlkmakta ve bu kavram daha ziyade toprag111 belirli bir siire sonra sahibine 
qal~gmadan bir gelir getirmesi anlamma gelmektedir. 

Suni rant ise, bizzat devlet taraflndan bazl ekonomik faaliyetler iizeri- 
ne sln~rlamalar konulmas~ veiveya ekonomik faaliyetlerin bizzat devlet tara- 
flndan diizenlenmesi suretiyle ortaya q~kmaktadlr. 

I) KAMU SIRLARINI SIZDIRMA ve VURGUNCULUK 

Devletin yasama, yiiriitme ve yargl faaliyetlerinden b a z ~ l a r ~ n ~  ~egi t l i  
gerekqelerle kamuoyunun bilgisi dlglnda tutrnasl "kamu s ~ r l a r ~ " n l  olugtur- 
maktad~r.  Cegitli iilkelerdeki istihbarat kgkilatlar~, yasal-kurumsal qerqeve- 
de enformasyon toplama degerleme ve stoklama iglernlerini yiiriitmektedir- 
ler. Bu enformasyon qogu kez kamuoyunun bilgisi d~glnda ve kamu slrrl ola- 
rak muhafaza edilir. 

Gizlilik iqerisinde muhafaza edilmesi gereken bu bilgilerin kamu go- 
revlilerince ozel pkar  saglamak gayesiyle b a z ~  ozel kigi ve kurumlara aq~k-  
lamas1 veya aktarllmasl miimkiindiir. Bu suretle, kamu s ~ r l a r ~ n ~  s ~ z d ~ r a n  kigi. 
sonuqta maddi veiveya manevi bir menfaat saglamaktad~r. 

I )  GONUL YAPMA (Scrvusyon) 

Goniil yapma, siyasal iktidarrn seqim oncesinde kendisine yardlmcl 
olan bazl partizan gruplarl, seqim sonraslnda devletin imkanlarlndan daha 
fazla yararlandlrmasl olarak tanlmlanabilir. Goniil yapma, siyasal kay~rma- 
c l l ~ g ~ n ,  adam kaylrmac~llg~n ve hizmet kay~rmac~llglnln degi3ik bir uygula- 
mas~dlr .  Politikacllar, gelecek seqimlerde oy kayblna ugramamak iqin bask1 
ve q ~ k a r  g rup la r~n~n  isteklerine miimkiin oldugunca uymaya ozen gosterir- 
ler. 



j )  POLITIK DA LAVERE 

Yozlagmanln bir diger gekli de politikac~larln "Politik DalavereUye 
bagvi~rarak seqmenleri yan~l t~nalar i  ve boylece oylarln~ maksimize etmeye 
qailgmalar~d~r.  Politik dalavere aglrl vaatte bulunma ve yalan propaganda, 
a p - I  bilgi sunma ve gizlilik geklinde ortaya q~kmaktad~r .  11(15) 

V) YOLSUZLUKLARIN TEMEL NITEL~KLERI 

A) " Yetki" Ogesi 

Yolsuzluk iki taraf aras~nda bir "degig-tokugMu iqerir. Taraflardan biri- 
nil1 "yetkili" olmasi zorunludur. "YetkiliUden kaslt genellikle "devlet otori- 
tesilain temsilcisi", yani kamu gijrevlisidir. (I6) 

Ancak. bazi dii~iiniirler yetki aq~slndan ozel-kamu ayrlmlni yapma- 
rnaktadirlar. Ornegin, Brasz'a gore kendisine giivenilerek yetki ve guq veri- 
ier~ ki$, bunu verilig nedenlerinln d~glnda bir amaq iqin kullanlrsa, giiven ko- 
tiiye kullan~lrn~g, yetki "keyfi" biqime doniigmiig ve yolsuzluk iqin k a p ~  agd- 
migtlr. Yetkinin lugisel qlkar elde ehmek iqin bir devlet dairesinde ya da ozel 
bir kurulugta kullanllmig o l m a s ~  farkll durumlar degildir; ikisi de yolsuzluk- 
tur. (''1 

Riigvet alanln ozel i g  yerinde gallgan biri o l m a s ~  halinde bu eylem 
" i ~ ~ a n c ~  kotiiye kullanma", "emniyeti suistimal" veya " d o l a n d ~ r ~ c ~ l ~ k "  gibi 
bagka suq tiirierine sokulmaktad~r. Mumcu bu konuda "hukukqular, riigveti 
oenerlikle kamu hizmetlileri taraflndan iglenen bir suq olarak kabul etmek 
Egilirnindedirler. RQveti g e n i ~  anlamlnda kabul etmek sugun unsurlarlnln 
dengesini bozacak, riigvetin kamu hizmetlileri veya ozel kigilerce iglenmesi 
halinde "vahimlik" durumu genig olqiide degigikliklere ugrayacaktlr." de- 
mektedir..(Is) 

Yukar~da  belirtilen nedenlerden dolay1 burada "yetki" kamu yetkisi, 
"yetkili" de kamu gorevlisi anlamlnda kullan~lacakt~r.  

B) " Yetkinin Kuraldtgr Kullanznzz " 0ges i  

Yolsuziuk oziinde bir kuraldan sapmayl iqermektedir. Toplumlarda, 
neyin nasll yapilmasa veya yapllmamasi hakklnda kurallar vard~r .  Bu kural- 
lar toplumsal yagarnln ve ~rgiitlenmenin onemli bir ijgesi oilup, ~egit l i  yaptl- 
r~mlarla bunlara uyum saglanmaya qallgnl~r. Bu kurallarln bir boliimii yaz111 
olan ve devletin yaptlrlmlni taglyan hukuk kurallan, yani yasalardlr. Yol- 
suzluk olgusundaki "kurallara ayklr~llk" ya da "diizgiilerden sapma" devle- 
tin yasal duzenlemelerinden, daha dogrusu kamu gorevi ve hizmetlerine ili9- 
kin kurallardan kamu gorevlisinin maddesel kazang ya da ozel amac;lar igin 
sapmasldlr. 



Bu a ~ l d a n  yolsuzlugun varllgl, devletin varllglnl gerektirmekte- 
dir.(19) 

Federal toplumlarda yonetim ile miilkiyet birbirleri ile iq i ~ e  bulun- 
maktadlrlar. Ekonomik yonden hakim ve toplumu yoneten aristokrasi, yo- 
netim iglevini siirdiiriirken, sadece kendi kendine sorumlu goziikmekte- 
di r .(20) 

Ayrlca, yoneticilerin verdikleri kararlarla ilgili "tebaalardan" hediye 
ya da iicret almalarl olagandlr. Osmanll Devletindeki "kadlllk" kurumu bu 
konuda iyi bir ornektir. (21) 

Boyle bir yonetim yaplslnda "kurallara ayklrlllk" slnlrlnl ~izebilmek 
~ o k  zorlagmaktadlr. 

C) llCzkar 'I 0gesi 

Yolsuzluk iki taraf araslnda bir degig-tokugu i~erir .  Bir taraf yasal dii- 
zenlemelerde ongoriilmeyen bir etki aracl kullanarak, diger tarafln, yani ka- 
mu gorevlisinin konumundan kaynaklanan yetkisini istegi dogrultusunda 
saptlrmaya qal~gmaktadlr. Bu etki ya da g i i ~  ile kamusal yetki takas edilmek- 
tedir. Bu etkinin aracl genellikle para, mal, hediye gibi maddesel niteliktedir. 
Mumcu'ya gore "Menfaati, yalnlz maddi geylerle srn~rland~rrnak dogru de- 
g i~d i r !~~)  

VI- YOLSUZLUK TURLERI 
A) SIYASAL YOLSUZLUK 

Siyasal iglevlere iligkin kamu yetkisinin, siyasal yonetim ya da siyasal 
yaplml siirecinde pkar gozetilerek, yasal diizenlemelere ayklrl biqimde kul- 
lanllmas~, siyasal yolsuzluk olarak nitelendirilebilir. Bir qlkar kiimesinin 
kendisine sagladlg~ menfaat karglllglnda bir parlamenter, bir yasa taslagl 
iizerinde etkide bulunmaya yonelirse, ya da iktidardaki bir siyasal parti, SI- 
yasal giicii ve yetkisini, partinin ve yandaglarlnln pkarlarlnl gozetecek bi- 
qimde kullanlrsa, ortaya siyasal yolsuzluk pkmaktadlr. (23) 

Yonetsel iglevlere iligkin kamu yetkisinin, kamu yonetimi ya da siya- 
sal uygulama siirecinde qlkar gozetilerek yasal diizenlemelere ayklrl olarak 
kullan~lmas~ ise yonetsel yolsuzluk olarak tanlmlanabilir. Bir memurun GI- 
kar karglllglnda, qlkarl saglayana ayrlcallkll iglem yapmasl, yonetsel yol- 
suzluk ornegidir. 



Siyasal yolsuzlukta, siyasal yoneticilerin, yonetsel yolsuzlukta ise ka- 
mu biirokrasisinde qal~ganlar~n "bag aktorler" oldugu soylenebilir. Hem si- 
yasal, hem de yonetsel iglev ve gorevleri olan bakanlar~n her iki tiir yolsuzlu- 
ga kar~gabilmeleri olanaklld~r. (24) 

B a z ~  diigiiniirler, azgeligmig iilkelerde, siyasal yolsuzluga oranla yo- 
net:,el yolsuzlugun (yani burokraside yolsuzlugun) daha slk goriildiigiinii, 
diger bir deyigle, yolsuzlugun kamu yonetimi surecinde daha s ~ k  oldugunu 
ileri siirmektedirler. (25) 

Bu sav, gu gerek~elere dayandlr~lmaktadir: Azgeligmig iilkelerde bi- 
reylerin aile, akraba, etnik, dinsel ya da yerel bagl111kla1-1 (geleneksel bagll- 
Ilkl-r), bireylerin daha genig tabanli ve etkin siyasal q~kar  kiimeleri olugtur- 
marann~ engellemektedlr. Siyasal-yaplm~ siirecinde bu s ~ n i r l ~  yerel kiime- 
ler. isteklerini siyasal dizgenin yetkili karar-vericilerine, (yani siyasal yone- 
ticr izre, etkin bir biqimde iletememektedirler. Buna karg~llk aynl kiimeler, 
so;. konusu isteklerini siyasal-uygulama siirecinde karar-uygulay~c~lar~nl,) 
yam kamu yoneticiierini, yasal diizenlemelerde ong~riilmeyen biqimlerde 
etkilemeye gallgarak, yerine getirmek yoluna gitmektedirler. 

Bu boliimde, yonetsel yolsuzluk tiirleri sadece bagl~klar halinde veri- 
lecektir. 

1. Maddesel Bedel I~erikli  Yolsuziuklar 

a) Riigvet 

X Cabuklagt~rlcl riigvet (Hafif Riigvet) : Bir kamu iglemini qabuklag- 
tlrmaya yonelik odemeleri iqeren riigvettir. 

X Carpltlcl Riigvet (A@r Riigvet) : Yasal duzenlemeye uygun olma- 
yan bir kamu igleminin yap~lmasl iqin verilen ve al~nan riigvettir. 

b) Haraq : Kamu gorevlisinin karg~sindaki kigiden igini yapmak iqin is- 
tedigi bedeldir. Y asal olmayan bir odeme talebidir. 

c) Zimmet : Memurun para ya da ma1 niteligi taglyan kamusal bir kay- 
nag] yasalara ayklr~ olarak kigisel kul lan~m~ i ~ i n  harcamas~ ya da kullanma- 
s~di r .  (26) 

2. Dayanlgma Iqerikli Yolsuzluklar 

a) Y aklnlar~ kaylrma 

b) Sozii geCer kigileri kaylrma 

c) Nepotizm ve Kronizm : Akrabal~k iligkisine dayanarak bir kimse- 
nin kamu hizmetine atanmasl "nepotizm" ve arkadagl~k-dostluk iligkilerine 
dayall olarak yapllan kamusal atamaya da "kronizm" denilmektedir. (27) 



3. Siyasal K a y ~ r m a c ~ l ~ k  ve Patronaj (28) 

4. Hizmet Kay~rmac l l lg~  ve Oy  Satln Alma 

5. Lobicilik 

6. Rant Kollama 

a) Monopol kollama 

b) Tarife kollama 

c) Lisans kollama 

d) Kota kollama 

e)  Sosyal y a r d ~ m  kollama 

f )  Tegvik kollama 

7. Kamu S l r l a r ~ n ~  S ~ z d ~ r m a  ve Vurgunculuk 

8. Gonul Y apma (Suvasyon) 

9. Politik Dalavere 

a) Aglrl Vaatte Bulunma ve Yalan 

b) Propaganda 

c) Agln Bilgi Sunma 

d) Gizlilik 

VII- P O L ~ T ~ K  YOZLASMANIN ORTAYA CIKIS NEDENLE- 
RI 

Politik yozlagma, politik karar alma surecinin olugumu ve igleyiginde 
ortaya q ~ k a r .  Demokratik rejimlere politik karar alma mekanizmaslnln te- 
melini "seqim" olugturur. Seqim ile halk kendini yonetecek kimseleri i g  bagl- 
na getirir. Halk temsilcileri veya milletvekilleri, yasama organlnl olugturur- 
lar. Y urutme organi, yasama organlnca onaylanan kanunlarl uygulamak ve 
yurutme ile ilgill diger kararlar~ almak ve uygulamak ile gorevlid~r. Yasama 
ve yurutme organlnln faaliyetleri, yarglnln gozetim ve denetimine tabidir. 
Klsacas~,  s e ~ i m l e  olugan poltik karar alma mekanizmasr, daha sonra yasa- 
ma, yurutme ve yargl olmak uzere degigik agamalarda iglerligini surdu- 
rur. (29) 

Politik yozlagma, politik karar alma surecinin igleyiginde bagllca gu 
agamalarda ortaya q~kar :  

- Seqim agamaslnda ortaya qlkan politik yozlagma : Seqimsel Politik 
Yozlagma (Electoral Political Corruption) 



- Yasama agamaslnda ortaya qlkan politik yozlagma : Yasamada Poli- 
tik Y ozlagma (Legislative Political Corruption) 

- Yurutme agamaslnda ortaya qlkan politik yozlagma : Yonetsel Poli- 
tik Yozlagma (Administrative Political Corruption) 

- Yargl agamaslnda ortaya qlkan politik yozlagma : Yarglsal Politik 
Yo~iagma (Judicial Political Corruption) 

Politik yozlagma tiirlerini yukarldaki slnlflama qerqevesinde bir tablo 
iqerisinde gostermek mumkundur. 

Ek : 1 Tablodan anlaglldlgl uzere, politik yozlagma turleri politik karar 
alma mekanizmaslnln igleyiginde farkll agamalarda gorulebilmektedir. d r -  
nei;;,; rugvet; s e ~ i m ,  yasama, yurutme, yargl agamalarlnln tiimunde gorule- 
bii~ilektedir. Buna kargln, patronaj esasen burokrasinin ust duzeyinde gorii- 
lebilen bir tiir politik yozlagmadlr. 

Yolsuzlugun pkar  kiimelerinin istemlerini doyurduklar~, siyasal ka- 
tllmayl ve durulmayl saglayan ve giddet olas~ligln~ azaltan bir seqenek oldu- 
gu savl da ileri siirulmiigtur. Ancak; bu sav kargi goriigte olan dugiinurlere 
gore gerqegi yansltmamaktadlr. Bagka bir deyigle, yolsuzluk ve giddet bir- 
birlerini dlglamaktadlr. Hatta yolsuzlugun siyasal giddeti klgklrttlgl ileri su- 
riilehilir. Siyasal istikrarslzllg~n ve giddetin tek nedeni yolsuzluk olmamakla 
beraber katkis~nln da yadslnamayacagl bir gerqektir. 

Myrdal; yolsuzlugun siyasal duzensizligi dolayslz olarak artlrdiginl 
ileri siirmektedir. Myrdal'a gore; yolsuzluk, ornegin; bask1 yonetimlerine 
yo1 aqmaktadlr. Azgeligmig ulkelerde askeri mudahaleler sivil yonetimlerin 
yolsuzlugu onlemek iqin gerekli onlemleri almadlklarl ve bu yonde etkin 
davranmadlklarl gerekqesi ile yapllmaktadlr. Bu da, yolsuzlugun siyasal du- 
rulmayl sagladlgl savlnin geqerli olmadlglnl gostermektedir. (30) 

Yolsuzlugun ekonomik geligmede yararli etkileri oldugunu ileri su- 
renler, kamu kesiminin onciiliigunde kallunma seqeneginin uygun bir model 
o l m a d ~ g ~  varsaylmlndan yola q~kmaktadlrlar. Devletin ve burokrasinin eko- 
nomik politikalarln~n kalkinma apslndan "uygun" olmayabilecegini, ozel 
kesimin ve qlkar kumelerinin yolsuzluk y a r d ~ m ~  ile bunlarl etkileme ve "du- 
zeltme" olanagina kavugtuklarlnl ileri surmektedirler. 



Rugvet alan kamu gorevlisinin, verene oranla tuketim egiliminin du- 
guk, yatlrlm egiliminin yuksek o l m a s ~  durumunda yolsuzlugun ekonomi 
iqin yarar l~  oldugu savl da elegtirilere ugramlgt~r. Marican, maaglarl genel- 
likle duguk olan alt ve orta duzey kamu gorevlilerinin bu tur ek gelirlerl tuke- 
time harcayacaklarlnln kesin oldugunu, ust duzey yoneticilerin~n alabilece- 
gi yuksek miktarlardaki rugvetin de  gosterigqi tuketime harcanacaglnl ileri 

C )  SIYASAL DIZGE, DEVLET ve YONETIMIN YOZLASMASI 

Yolsuzlugun en genel olumsuz etkisi, siyasal dizgenin, devletin ve yo- 
netimin yasall~glnl ve sayglnllgln~ zedelemesidir. Williams's gore; yasalar 
begenilsin ya da begenilmesin devletin ve toplumsal diizenin temelidir. (32) 

~ r n e g i n ,  rugvet verenin istedigini yaptlrmasl, yasalar~ geqersiz ve an- 
l a m s ~ z  kllmaktadlr. Yayg~nlagmas~ durumunda, yolsuzluk toplumu kural ta- 
nlmamaya ve kargagaya itmektedir. Yasalarln ve kurallarln etkisini yitirdigi 
toplumlar ise qurumeye mahkumdur. Yolsuzluk, kurals~zl~gl koruklemekte, 
toplumun ve devletin temelini sarsmaktad~r. 

D)  KAMU YONETIMININ FELCE UGRAMASI 

Yolsuzluk ile kamu siyasallarlnln saptlr~lmasl, yonetimin uygulama- 
ya qallgtlgl plSn ve programlarln gerqeklegmesini onlemek, yonetimin ussal 
ve verimli qallgmasln~ zorlagtlrmaktadlr. Siyasal ve programlarln yolsuz- 
luklar sonucu ongorulen biqimde ve duzeyde uygulanmamas~ yonetimi 
"acizlegtirmekte", yonetimin "yonetme kapasitesi" dugmekte, yonetimin 
ozu olan diizenliligi saglamak zorlagrnaktad~r. Bu kogullarda kamu yoneti- 
minde beklenen iglevlerln verimli bir biqimde yapllmasl olanaks~zlagmakta, 
burokrasi kalklnmanln etkin bir aracl yerine, engeli durumuna dugmektedir. 
Yolsuz eylemlerin yaptlrlmslz kalmas~ durumunda burokraside qal~ganlar i g  
bagarma gudulerini ve gonul guqlerini yitirmekte, durust ve nitelikli fakat 
rugvet almayan gorevliler kamu hizmetinden sogumakta, iglerine yabancl- 
lagmakta ve orgutten ayrllma olasllrklar~ belirmektedir. (33) 

Kamu yoneticileri, "igleri duzeltmek bana ml kaldl" gibi edilgin ve 
olumsuz bir tutuma yonelmekte, hatta kimisi de  yolsuzluk surecine katlllp 
"paylnl" almayl yeglemektedir. Boyle bir k ~ s ~ r  dongunun degigmesini bek- 
lemek, aglrl bir iyimserlik olacaktlr. 

E)  KAMU YONETIMININ PAHALZLASMASI 

Yolsuzluk, yurttag iqin "pahall yonetim" demektir. Ornegin, iglerin 
rugvetsiz gorulmedigi bir yonetsel dizgede, yurttagln odedigi vergi, anlaml- 
nl yitirmekte, verilen rugvetler kamu hizmetleri iqin ikinci blr odeme olmak- 



tadlr. Bunun gibi, ihalelerde yolsuzluklarda ornegin riigvetin miktarl ya i ha- 
le tutarlna eklenerek ya da ihaleye konu olan malln niteligi diigiiriilerek qlka- 
r~lrnakta, sonuqta her iki durumda da ihale kamuya pahallya gelmektedir. 

IX- RUSVET ve YOLSUZLUKLARIN GENEL B ~ R  
DEGERLENDIRMESI 

Birey, ihtiyaqlarln~n siirekli olarak artmas1 nedeniyle, yagamlnda kar- 
g ~ I q t ~ @  saylslz engelleri tek bagma agabilme imkanslzllgl iqinde bulunmak- 
tadlr. Ote yandan ozel tegebbiis de, organize olmug bir toplulugun tum ihti- 
yaqiarlnl tatmin edememektedir. Zira o kamunun yararlna olan igleri ancak 
der-ha1 k3r saglayabildigi i i l~iide yerine getirmektedir. Bu itibarla, birey iis- 
tiin hir giice dayanmak lhtiyaclnl duymaktadlr. Bu ustiin giiq de, devlet ola- 
rak q a n i z e  olmug turn topluluktur. Bugun devletin qok degigik insani faali- 
yer alanlar~na miidahalesi kaqinilrnazdir. Ancak, devletin bu gorevini yerine 
getivbilmesi i ~ i n  ozgiir ve bilinqli bir irade aq~klamaslna gerek vardlr. Dev- 
let iizyolojik ve psiglk bir variiga sahip bulunmadiglndan, bir klslm fizik ki- 
gile:.! kendi adlna hareket etmekle gorevlendirir. Genig anlamda kamu go- 
reviisi a d ~ n l  alan bu kigiler, devlete ait pek qok yetkiyi I<ullanlrlar. Niteklm, 
roii-iniin bilincine sahip, kanunlari yapan, uygulayan ve ortaya q k a n  ihtilaf- 
l a r ~  yargllayan fizik kigiler olmadlg~nda,  devietin yerini ilkel ve vahgi top- 
lurniarda oldugu gibi, anargik bir toplum aiacaktlr. $u halde kamu gorevlileri 
devietten beklenen tiim gorevleri belirtmek ve icra etmek gorevine sahiptir- 
ler. Ancak, son derece karmaglk olan toplumun mekanizmaslnln normal ola- 
rak i2leyebilmesi iqin kamu gijrevlilerinin bir klslm ilkeleri gozoniinde bu- 
lundurmalar~ kaqlnllmazd~r. Bu kigiler butun bireyler gibi, devletin kanunla- 
rlna saygl gostermek, kendilerine ait kamusal iglevlerl ve mesleki gorevleri 
b i l in~l i  bir gekilde yerine getirmek, kigisel qlkarlar~nl toplumun qlkarlarln- 
dan net olarak aylrmak ve ozellrkle kamusal fonksiyonlar~n~ ozel kazanq 
kaynag~  olarak gormemek, kamusal yetkileri kullanlrken toplumun hizme- 
tinde olduklarlnln bilincinde olmak z o r u n d a d ~ r l a r . ( ~ ~ )  

Bu ilkelerin ihlali, tum toplum hayatl yonunden zararli diizensizlikle- 
re neden olmaktadrr. Bunu onlemek amaclyla kamu gorevlilerinin faaliyeti- 
ni devamll gekilde gozetim ve denetim a l t ~ n a  almak; buna ragmen kanuna 
ayklrl olarak ortaya pkan  faaliyetleri, bunlar~n nedenlerini ortadan kaldlra- 
cak ve zararll sonuqlarlnl onleyecek $ekilde, cezalandlrmak gerekmektedir. 

Kamu gorevlilerinin gorevlerini yerine getirirken igleyebilecekleri en 
aglr fiiller araslnda kugkusuz riigvet fiilleri yer almaktadlr. Riigvet sadece 
kamu gorevlileri toplulugunun itibarlnl aglr ~ e k i l d e  sarsmakla kalmaz; ayrl- 
ca dogrudan devletin varllgln~ da tehlikeye koyar. Bu gekildeki "gorev tica- 
reti", gerek mahiyeti, gerek iglenig biqimi yoniinden cezaland~rllmasi gere- 
ken bir davran~gtlr. Sozkonusu ticaret, kamu gorevlisinin vatandag olarak 
topluma kargl, devlet idaresinin bir organ1 olarak bizzat kendisine karp yeri- 
ne getirmek zorunda oldugu gorevin unutulmas~nl ifade eder. 



Biitun bunlara ragmen rugvet ve yolsuzluklar~n son derece yaygln ol- 
dugu bilinen bir gerqektir. Ancak bunlarln qok az bir h s m l  kanltlanabilmek- 
tedir. Zira bu fiiller ~ o g u  defa, kapall kapllar arkaslnda ve kamu gorevinin 
yerine getirilmesi amac~yla  verilen yetkinin korumas~ altlnda gerqeklegtiril- 
mektedir. 

Diger biitiin suqlar gibi rugvet de, pek qok ve deg i~ ik  nitelikteki neden- 
lerden kaynaklanmaktadlr. Nitekim diger yolsuzluklar gibi rugvet de her- 
geyden once olqiilmesi mumkun olmayan bir ahlaki sorundur. Dolayls~yla 
riigvet suqunun bagllca nedenlerinden birinin bireysel ve toplumsal ahlaki 
bozukluk oldugundan kugku yoktur. 

"Y olsuzlugu ilk elde siyasal ve yonetsel yolsuzluk olarak iki kumeye 
aylrmak olanakl~dlr. Siyasal iglevlere iligkin kamu yetkisinin siyasal yone- 
tim ya da siyasal yaplml surecinde qlkar gozetilerek yasal duzenlemelere ay- 
k l r ~  olarak kullanllmasl siyasal yolsuzluk, yonetsel iglevlere iligkin kamu 
yetkisinin kamu yonetimi ya da siyasal uygulama surecinde qlkar gozetile- 
rek yasal duzenlemelere ayklrl olarak kullanllmasl ise yonetsel yolsuzluk 
olarak nitelendirilebilir. 

Yonetsel yolsuzlugu "maddesel bedel iqerikli" ornegin "rugvet ve da- 
yanlgma iqerikli" yolsuzluk, ornetin kaylrma biqiminde iki ana s ln~fa  aylr- 
mak mumkundur. Bu yolsuzluk turleri degigik ulkelerin burokrasilerinde, 
hatta aynl iilkede degigik kamu orgutlerinde farkll derecelerde ve diizeyler- 
de ortaya qkmaktadlr. 

Ancak, her yolsuzluk olaylnda kigiler yolsuz bir iglem, iglemin yapll- 
d ~ g l  orgiit ve orgutun iqinde oldugu bir qevre bulunmaktadlr. Bunlara iligkin 
etmenler, kigilerin degerler ve tutumlarl, yolsuzluk igleminin i~e rd ig i  riski 
ve sagllyacagl yararlar~ degerlendiri$leri, mali durumlarl ve beklentileri, 
yolsuz iglemin niteli$j~:iglem peginde olanlarln saylsl, iglemden yararlanabi- 
leceklerin saylsl, orgutun iglevlerinin niteligi, orgutte yetkinin daglllgl, karar 
biqimi ve uzmanlagma derecesi, orgutun goruntusu ve dizgiler~,  ~ e v r e n i n  
degigim ~ I Z I ,  toplumsal ve burokratik dizgiler araslndaki uyum derecesi, ka- 
mu ve ozel kesimin kargll~kll konumlar~ ve qevrenin denetim mekanizmala- 
rldlr. 

Azgeligmig iilkelerin burokrasilerinde yolsuzlugun goreli olarak daha 
"qok" oldugu goriigu yayglndlr. Bu ulkelerde yolsuzluk i ~ i n  daha "uygun" 
bir ortam bulundugu ileri surulmektedir. Bu iilkelerde burokrasinin siyasal 
ve yonetsel i~levlerdeki aglrl~gl ve gucu, burokrasi dl91 guqlerin zaylfllgl ve 
burokrasi uzerindeki denetimlerin etkisizligi, toplumsal yap~da  birincil ku- 
me bagl~l~klar ln~n ve yukumluluklerinin goreli yayglnllgl, ikincil iligkiler ve 
burokratik iglemlere yabancll~k,  "hediye ve bahgig verme gelenegitt ve bu- 
rokrat ile yurttagln karglllkll konumlar~ ve iligkileri gibi siyasal ve topli~msal 
bazl kogullar bu ulkelerde yolsuzluk iqin daha uygun bir ortam olugturmak- 
tadlr. 



Azgeli~mig iilkelerde, yakln zamanlarda yolsuzlugun olumlu etkenle- 
ri ya da sonu~lar l  oldugu savi ortaya at~lmlgtir. Bu savln yandaglar~; bazl ko- 
gullarda yolsuzlugun slyasal, toplumsal ve ekonomik geligmede iglevsel 01- 
dugunu ileri siirmiiglerdir. Bu sava gore, ornegin, siyasal on yargllara daya- 
nan "sakat" kamu ekonomik piyasalarlnln rugvet ile sapt~rllmasl bu "kotii' 
siyasanln doguracagl y a n ~ l g ~ l a r ~ n  maliyetini diigiirmektedir. Kimi ~ l k a r  kii- 
meieri yolsuzluk a r a c ~ l ~ g l  ile istemlerini doyurabilme olanagl bulmakta 
b o j  le bir anlamda "karar siirecine kat~lmakta" diizenin karglt~ olacag~na 
yanday olmakta ve bu durum siyasal duzenin o l a s ~  bunallmlardan uzak kal- 
maslna yardlmc~ olmaktad~r.  

Yolsuzlugun bedeli toplum iqin qok yiiksektir. Dolaylslyla yolsuzlu- 
ga kary onlemler allnmasl yagamsald~r. Ancak, yolsuzlugun tiimiiyle yoke- 
di!mesi yolsuzluk o las l l~g ln~n  s~f l ra  indirgenmesi de  olanakll degildir. Bu 
nedenle, yolsuzlugun "azaltllmas~ndan" soz etmek daha ge r~ekq i  olmakta- 
d ~ r .  Bu anlam~yla ,  yasal yaptlr~mlarln ag~r lag t l r~ lmas~ ,  orgut i ~ i  denetimin 
yeniden diizenlenmesi, yolsuzluk aragt~rma ve sorugturma orgiitiiniin kurul- 
masl. yolsuzluk o l a s l l ~ g ~  iqeren kararlara iligkin siireqlerin gozden g e ~ i r i l -  
mesi ve yeniden diizenlenmesi, kamu iglemlerinin basitlegtirilmesi, (ve h ~ z -  
l and l r~ lmas~ ,  kamu gorevlilerinin mali durumlarlninln iyilegtirilmesi,) rug- 
ve t~ i l e r  iqin tuzak kurulmas~ ve yolsuzluga karg~ kamuoyu olugturulmaslna 
yonelik onlemler diigiiniilebilir. 

Daha da onemlisi, ozellikle iiniversitelerce konuya iligkin toplant~la- 
rln diizenlenmesi, qallgma gruplar~nln olugturulmasl, ara~tlrmalarln y a p ~ l -  
mas1 saglanmall ve ozendirilmelidir. Siyaset Bilimi, Hukuk, Ekonomi, Ka- 
mu Yonetimi, Psikoloji gibi disiplinlerin konuya birlikte ve igbirliginde yak- 
lagmalari gerekir. (35) 

Riigvet ve yolsuzluklarla dogrudan ve resmi anlamda miicadele etmek 
hemen her iilkede dogrudan dogruya resmi olarak orgiitlendirilen ve gorev- 
lendirilen "denetim blrimiMne verilmigtir. 

Ancak; Turk kamu yonetiminde bugiine kadar uygulanan denetim sis- 
teminin etkisizligi ve yetersizligi, a s l~nda  ~ a l ~ ~ m a n ~ n  onceki boliimlerinde 
yeralan, ve son sekiz yll iqinde meydana qlkar~lan ya da kamuoyu giinde- 
minde tart~g~lan toplam 140 adet r i i~vet  ve yolsuzluk o l a y ~ n ~ n  (lu y~l l ik  orta- 
lamas1 142 adedi buluyor.) varllglndan anlag~lmaktadlr. 

K a l d ~  ki, bunlar giincellenebilen olaylard~r. Gunyuzune pkmayan en 
az bir bu kadar olay oldugunu varsayabiliriz. 

Halihaz~r denetim sistemimiz, cumhuriyetin ilk y~llarlnda g e ~ i l e n  ye- 
ni siyasal rejim ile yag~t  say~labilir. Ancak, aradan geqen 70-75 y~ll ik surede 
sistem kendini yenileyememig ve geligtirememigtir. Bir yandan niifus artlgl, 



bir yandan yeni kamu hizmetlerinin ortaya p k m a s ~ ,  teknoloji degigiklikleri 
vs. oluyorken, denetimde aynl anlaylg devam ettirilince yetersizlikler bag- 
gostermektedir. 

Bugun kamu yonetiminde toplam q a l ~ ~ a n  insan saylsl yaklaglk 
2.700.000 civarlnda iken ve ortalama 450 personele de bir denetim el em an^ 
dugmekte iken, kamuda tahsisli denetim eleman] kadrosu 10.000 civarlnda 
olmas~na ragmen, fiili denetim saylsl % 40 noksan~yla 6.000 civar~ndadlr. 

Boylesi bir yetersizligin de otesinde, denetim sisteminin qok hantal ve 
karmaglk olmas~,  kurumlar araslnda miikerrer denetimlerin olmas~ vb. ne- 
denlerle, denetimler etkin, verimli ve yerindelik esaslarlna gore yapllama- 
maktadlr. 

Denetim elemanlar~na gereksiz ve daha alt kademedeki personelin ya- 
pabilecegi denetim gorevleri yuklendiginden, "hiyerargik denetim" nere- 
deyse sadece bu hiyerarginin son halkas~nl olugturan denetim elemanlarlnca 
yerine getirilmektedir. Bu da denetqilerin deyim yerindeyse buyiik dii$un- 
melerini, yani kamusal eylem ve iglemlerin verimlilik, etkinlik ve tutumlu- 
luk qerqevesinde, yani "yerinde" olup olrnadlglnln kontrolunu engellemek- 
tedir. 

Dolay~slyla, denetqi oncelikle kendisini kurtarmakta, uzerine yukle- 
nilen sorumluluktan kurtulacak oranda denetim yapmaktad~r. 

Y ine; Turk Kamu Yonetiminin denetiminde qok gereksiz ve "muker- 
rer" bir denetim karmapsl vard~r. Bu anlamda aynl bir kamu kurulugu, aynl 
anda 5-6 ayrl denetim biriminin ilgi sahaslna girebilmektedir. Igin ilginci ise 
qogunlukla KIT'lerde olan boylesi bir denetim yogunluguna ragmen en bu- 
yuk yolsuzluklar~n yine de KIT sisteminden kaynaklanlyor olmasldlr. 

Mukerrer denetim yapma durumunda bulunan denetim birimleri, 

a) ilgili kurumun kendi il veya bolge kontrolorleri (Igletme kont), 

b) ilgili kurumun Teftig Kurulu Kontrolorleri, 

c) ilgili kurumun Miifettigleri, 

d) ilgili kurumun bag11 oldugu Bakanligln Teftig Kurulu, 

e) Bagbakanhk Teftig Kurulu, 

f) Bagbakanllk Yiiksek Denetleme Kurulu, 

Denetim sisteminin onemli bir aqrnazl da kamu yonetminde iglemle- 
rin yeterince bilgisayarlara yuklenememesi, denetimlerin bu yiizden aylarca 
uzamasn, iglemler araslnda karglla$lrrna, girdi pktl iligkisi gibi ayrlnt~lalr~n 
yapllarnarnas~ ya da qok ilkel kogullarda denklegtirmelerin yap~labilmesidir. 



Ayr~ca ;  biitun kamu kuruluglarlnda qok yogun, karmagik ve eskimig 
bir mevzuat yapisl olmasi da denetimleri iqinden qik~lamaz bir hale sokmak- 
tadrr. 

Kamu yonetiminde yap~lacak i g  ve iglernlerin standartlari da, aslinda 
qok net olarak saptan~lmad~grndan, hatta pek qok konuda ve bir qok yonetim 
kademeleri iqin daha dogru diirust "yetki, gorev, sorumluluk ve ig  tanrmlari" 
yapilmadr$rndan, bu halryle de bazen denetimle ilgili sorunlarrn qoziilmesi 
adeta bir brlmece karmagasina burunmekte, bunlardan bazrlar~ ise maalesef 
qozulmeksizin pas geqilmekte, gormezden gelinmektedir. 

Bu arada; rugvet ve yolsuzluk olaylar~na bulagan personel ya da yurt- 
taglara yargl ve yonetim aqisrndan verilebilecek cezalar veya uygulanacak 
diger yaptir~mlar- s u ~ u  ijnlemek bir yana neredeyse tahrik ve tegvik eder nite- 
liktedir. Bu haliyle de yaptirimlar~n pek qogu yetersiz ve etkisiz kalmakta, 
aq~kqasi caydir lc i l~g~ bulun~namaktad~r .  

Ka ld~  ki, adalete intikal eden olaylar~n tamamlna yakrnl, muhtemelen 
bu sistemin de denetim sisteminden daha hantal, aciz ve mevzuat karmagasr 
iqinde b o ~ u l r n u ~  olmasr, keza, adalet dag~tacak personelin de ( nicel ve nitel) 
yetersizli,$$, gibi lledenlerle kim vurduya giderek, sonuqsuz kalmakta, denet- 
qi goriigler~nrn aksi yonde sonuqlanmaktad~r. 

Aslrnda; denetim sisternimizin sorunlann~n qozume kavugturulmas~, 
buyiik olqiide toplumsal sorunlar~ da qoziimleyecektir. En bagta ise, toplum- 
sal kirlenme olarak adlandirllan "Rugvet ve Yolsuzluklarin" onu al~nabile- 
cek "Temiz Toplum" duzeni kurulabilecektir. 

Tabii ki turn toplumun mall olan k ~ t  Kamusal Kaynaklar, toplum ve 
bilhassa gelecek kugaklar lehine<daha verimli ve itinali kullan~labilecektir. 
Bunun i q ~ n  ilk yapl lmas~ gereken bugiinku denetim a n l a y ~ g ~ n ~ n  tamamen 
terk edilerek, turn kamusal denetim birlmlerinin "Tek Cat1 Altlnda" toplanil- 
Inas1 ve "Yerindelik DenetimiNnin gecikmeksizin hayata ge~iri lerek,  iglem- 
lerin hukuka uygunlugunun yanlslra, kamu q~kar l  iqin yerlnde olup olmadl- 
glnln daha oncelikli olarak denetlenrnesi, aragtlrilmasi z o r u n ~ u d u r . ( ~ ~ )  

Nihayet rugvet ve benzeri yolsuzluklarla etkin bir mucadele ve bu tur 
bozulmalarrn giderilmesi iqin agag~da s~ralanan qozum ve onlem demetinin 
biiyuk o l ~ i i d e  hayata geqirilmesi yeterli olabilecektir. 

1- I-Ier tiirlu toplumsal eylem ve iglem en seri gekilde ve en gene1 gek- 
liyle denetlenmeli, b11 igleri profesyonel denet~ilerin (mufettiglerin vb.) ya- 
nrslra, ka~niioyr~nun da yapabilrnesine olanak sa,$mmalidir. Boylece de  
yolsuzluklara karg~ bir kamuoyu olugturulmal~d~r.  (37) 

2- "Ihbar muessesesi" yayginlagt~rrlrp, saygln hale getirilmelidir. Bu- 
nun iqinde iyi bir bilgi iglern aglyla argiv olugturulmalrdir. (37) 

3- Devletin qok ozel sayilabilecek sirlarl ve meslek gruplarl dl inda 
tiim eylem ve igle~nleri geffafl~kla toplum gundemine sunulmalld~r. (57) 



4- Burokrasi azaltllarak, iglemlerde surat ve kalite yiikseltilmeli- 
dir .(37) 

5- Kamu yonetiminde yetki, sorumluluk, gorev ve ig tanimlari istisna- 
siz yapilarak ma1 ve hizmet uretiminde standartlar belirlenmeli, boylelikle 
kalite s~nlr i  ortaya konulmal~d~r. 

6- Organik iligki kuran her turlu qikar organizasyonlari dagitilmali ve 
bu anlamda bir "ahtapotlar operasyonu" yapilmalidir. Yani; qikarcillk ve di- 
ger yozlagma turlerine elverigli ve her tarafa dalbudak salmig odaklar kamu 
yonetiminden diglanmalidir. 

7- Gerek her tiirlii ve her kademedeki denetime paralel olarak, gerekse 
ihbar miiessesesiyle ilintili olarak bir "profesyonel riigvetqilik" ya da "karg~ 
riigvetqilik" birimi olugturularak, rugvet ve yolsuzluklara kargi bir tuzak or- 
ganizasyonu hayata ge~irilmelidir. 

8- Kamu gorevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarl olabildigince den- 
gelenmeli ve diizeltilmelidir. 

9- Yolsuzluk o l a s i l i ~ ~  iqeren kamusal kararlar ve iglemlere iligkin su- 
reqler yeniden gozden geqlrilip duzenlenerek, bunlarln iqerdikleri yolsuzluk 
olas~liklarin~n azaltilmasl olanaklarl aragtlrilip, giindeme getirilerek, boyle- 
si siireqler tikanmalldlr. 

10- Yolsuzluklara kargi yasal yapt~rlmlar ag~rlagt~r~lmali ,  boylece 
yolsuzlugun maliyeti yiikseltilerek, ciddi bir c a y d ~ r ~ c ~ l i k  yaratilmali. Bura- 
da, oncelikle suqun aqlga p k a r ~ l m a s ~ ,  suqun yaptlrlminl artirmaktan daha 
onemli olacaktlr. 

11- 0rgiit iqi denetim birimlerinin ve siireqlerinin yeniden diizenlen- 
mesi yanlnda, yolsuzluk sonucu ile dogrudan ilgilenecek, orgiitiin diglnda 
ve iistiinde bir organ olugturulmalidir. Bu da; TBMM Bagkanllg~ veya Cum- 
hurbagkanllgl'na baglanabilecek olan "KAMU DENETIMI YUKSEK KU- 
RULU" iinvanlyla, yeni bir orgut olabilir. 

Bu orgiite biitiin iq ve dlg denetim birimleri baglanlrsa, denetimde qok 
baglilik ve miikerrerlik ortadan kalkacak, tek bir denetim kiilturu ve standar- 
dl olacaktlr. 

Denetim elemanlarl boylece tek ve iist bir makamdan emir ve giivence 
alacaklarlndan bask], gelecek vs. endigesi taglmayacak, daha ozgiir ve ozerk 
olacaklardlr. 

Nitekim; gerek kamu yonetimi bilim qevrelerinde, gerekse siyasal 
qevrelerde ylllardlr "Denetim denilen orgiit, ozgiir ve ozerk olmall, bunun 
iqin de Gene1 Kamu yonetimi dlglnda bir yerde bulunmalid~r" geklinde bir 
savunma yapllagelmigtir. 



Giinkii denetim, aynl zamanda adalet dagltan bir mekanizmadlr. 0 
halde, denetci de adalet dag~tlrken. mumkun oldugunca ozgiir ve ozerk dav- 
ranabilmelidir. 

12- Denetitn elemanlarl igin 657 Say111 yasada ayrl bir "Denetim Hiz- 
metleri S ln~f l "  ihdas edilmeli, meslegin kariyer yaplsl korunmalldlr. 

13- Devlet gorevlilerinin tarafslz gorev yapmalarlnl saglaylcl tedbir- 
ler al lnmalld~r.  Bu gerqevede kamu gorevlilerinin t a r a f s ~ z l l g ~ n ~  bozacak 
davranlglardan kaglnmalarl saglanmal~ ve mevzuatln vatandaglar araslnda 
egit uygulanmas~ saglanmal~, aksi davranlgta bulunanlar~n giddetle cezalan- 
d~ri lmasl ,  hatta kamu yonetiminden dlglanmalarl ger~eklegtirilmelidir. 

14- Denetim elemanlarlnln hareket serbestisi artlrllarak, belirli olqii- 
lerc'c hakim, savcl ve polis benzeri yetkileri kullanmasl saglanmal~dlr. 

15- Ma1 bildirim yasasl daha iglevsel hale getirilerek her yurttag yurt 
iqinde ve yurtdlglnda biriktirdigi, kendine ya da girketlerine ait varllklarln 
kaynaglnl qok a ~ ~ k  bir gekilde kamu orgutune, hatta halka sunmalldlr. 

16- Riigvet ve yolsuzluk olaylar~na bir kez dahi bulagmq olanlar~n 
devlet iginde yeralmalar~ ve devletle ig  yapmalarl kesinlikle yasaklanmall, 
bunlar~n ayrl bir envanteri de tutularak, kamuoyuna degifre edilmeleri gere- 
kir. 

17- Riigvet ve yolsuzluklar~n buyuk olqiide kaynagln~ tegkil eden, 
devlet kredileri, devlet ihaleleri, ozellegtirme iglemleri, emlak allm satlm, 
kamulagtlrma, vergi iadeleri, hazine arazileri, devlet ormanlarl ve benzeri 
kamu mulklerinin tahsis ya da kiralanmas~ iglemleri, ruhsat iglemleri, imar 
iglemleri ve benzeri iglemler a g ~ k l ~ k l a  (geffafl~k) yapllarak en temiz haliyle 
hiqbir gey gizlenmeden takiyye yapllmadan, gostermelik ikna kamuflaj ve- 
ya propaganda yollarlna kaCmadan kamuoyuna sunulmas~ gerekir. 

18- Parasal iglerde kontrolluk gorevlerini yerine getirecek personelin 
iyi seqilmesi, iyi izlenmesi, her hali ve hareketinin orgutlu bir gekilde ozlen- 
mesi yerinde olacakt~r.  

19- Gerek kamu kuruluglar~ aras~nda,  gerekse bunlarla ozel kuruluglar 
ve halk aras~nda bilgi aklgln~n h~zlandlr~lmasl ,  koordinasyon gorevinin ek- 
siksiz yerine getirilmesi, gecikmelerin hesablnln sorulmasl gerekir. 

20- 0ze l  sektor kurum ve kuruluglar~ ile bireysel girigimcilerine, dev- 
let mantlg~ ve yetinme duygusuyla hareket edebilme yetenegi ve ruhu agllan- 
mall, kurallara uymak konusunda zorlanmalarl ve caydlr~lmalar~ gerekir. 

21- Rugvet ve yolsuzluk olaylarlnln toplumda yaptlgl tahribatlar ve 
bunlarln onlenmesi iqin yaz111 ve gorse1 baslnda konunun dile getirilmesi 
saglanarak bir kamuoyu duyarllgl ve direnci olugturulmal~dlr. Ozellikle su- 
~u sabit olanlar~n teghir edilmesi hatta, biitun insanc~llik yoksunluguna rag- 
men kamuoyunda bir anlamda agag~lanmalarl gundeme gelmelidir. 



22- Diiriistliigiin, erdemliligin ve toplumsal kurallara uymanln bir 
yiikselen deger olarak kamuya belletilmesi iqin yogun bir egitim ve bilinq- 
lendirme, hatta kogullandlrma y a p ~ l m a l ~ .  Her kademedeki egitimde insanla- 
ra birbirlerini vahgice somiirme ve qlkar saglama degil, dayanlgma, yard~m- 
lagma, kargll~kll hoggorii, iyi niyet, hakklna razl olma duygular~ agllanmall- 
d ~ r .  

23- Goniillii kuruluglar bu tiir olaylara kary  orgiitlenmeli, seslerini 
yiikseltmeli ve topluca miicadele etmelidir. 

24- Siyasi partiler bagta programlar~ olmak iizere hemen her plat- 
form'da bu konuyu yazlll ve sozlii olarak ele a lmal~ ,  i~ lemel i ,  i~ ler ine  sindir- 
melidir. 

25- Siyasete bulagmlg kigiler, biirokrasiden uzak tutulmall, itilmeli, 
hatta kovulmalld~r. Hatta, bakanlar'dan a~agldaki  siyasilerin de biirokrasiy- 
le bir emir komuta iligkisi ya da bagka bir talep-diretme benzeri i l i~kiye  gir- 
mesi onlenmeli, bu k i~ i l e r  talep, beklenti ve ricalarlnl dogrudan bakana ilet- 
melidirler. Bakan gerek goriirse biirokrasiye aktarabilmelidir." (38) 

26- Kamu yonetimine i l i~k in  mevzuat birlegtirilmeli, sadelegtirilmeli 
ve bu gekliyle de bilgisayarlara yiiklenerek denetim elemanlarlnln bu an- 
lamda adrese qabuk ulagmalarl saglanmal~dlr. 

27- Denetim elemanlar~na "Diziistii Bilgisayarlar" saglanarak, bunla- 
ra ilgili kurumun mevzuatl ile varsa parasal ve gerekli olabilecek gene1 kamu 
mevzuatl yiiklenmeli, boylece denetqi bu tip gereksinmelerini anlnda gide- 
rebilmelidir. 

28- Klasik t e f t i ~  geregi yapllmasl gereken "mevzuat ya da hukukilik 
denetimleriMne dair iglemler "Form Teftig" halinde derlenerek maddelenme- 
li  ve yine bilgi igleme yiiklenilerek miifettige bu konuda genig bir hareket ala- 
nl kazandlr~lmalldlr. 

29- ~ l k e m i z d e k i  resmi ve Gzel denetim oranl yiikseltilmelidir. (39) 

30- Kamu otoritelerinin etkin ve aktif rolii ile denetim elemanlarlnda 
aranacak vaslflar kesin ve net olarak tanlmlanmall ve belirtilmelidir. 

3 1- Denetim hizmetlerini sunanlarln miimkiin ve muhtemel hatalar~,  
ihmalleri ve kasltlar~nda s u ~  unsurlar~ tan~mlanmalldlr. Sorumluluk stan- 
dartlarl belirtilmelidir. Uygulanacak miieyyideler tesbit edilerek, yasal ve 
yazlll sisteme baglanmalldlr. 

32- Muhasebe ve formlar geligtirilerek, denetim hizmetinin sunulma- 
slnda geffafltk ortaya konulmalldlr. Kurum ve kurulu~larda ozel d ~ g  denetim 
raporlar~nln belli periyodlarla yaylnlanmasl suretiyle diger ortaklar ve ka- 
muoyu bilgilendirilmelidir. 



33- 1930'larln iktisadi suq anlaylgl ile bugiinkii iktisat olaylnln suqu 
ayni degildir. 0 sebeple ivedi olarak iilkemizde "~ktisadi Suq Kavraml" ta- 
n~mlanrnall ve Ceza kanununa girmelidir. 

34- ~ l k e m i z d e  biirokratik tecriibe, liyakat ve iist makamlara atanacak 
kigilerde aranacak vaslflar geqmigte oldugu gibi giindemde tutulmalldlr. 

35- Ulkemiz kamu yonetiminde riigvet ve yolsuzluklarla miicadele 
anlamlnda asllnda yasal olarak da ciddi bir duzenleme bulunmamaktadlr. 
Bir anlamda, bu konunun oluruna blraklldlgl goriilmektedir. 

Nitekim, bu yonde bir yasa gibi goziiken, 19/4/1990 tarih ve 3628 sa- 
y111(0410510990 giin ve 20508 say111 Resmi Gazete'de yaylnlanan) "Ma1 Bil- 
diriminde Bulunulmas~, Riigvet ve Yolsuzluklarla Miicadele Kanunu" top- 
lam 25 maddeden ibaret olup, biitiin maddelerinde deginilen hususlar sadece 
"MAL B I L D I R I M I " ~ ~  yoneliktir. Yasanln bu haliyle sanki yasak savma ka- 
bilinden hazlrlandlgl anlagllmaktadlr. 

Oysa; biitiin kamu yonetimi tarihimiz boyunca siirekli giindemde bu- 
lunan ve giderek yogunlagan riigvet ve yolsuzluk olaylarl ile miicadele iqin 
her geyden once iyi bir yasal denetleme ve iyi bir kamusal orgutlenme gerek- 
mektedir. 

E k :  1 

POLITIK Y OZLASMANIN ORTAY A CIKIS SEKILLERI 

Politik Karar Alma Siirecinin Islevis Asamalarl 
Secim Y asama Yiirutme Y a r ? ~  

Politik Y ozlasmanln Alt UstDiiz. 
Tiirler; Asamasl Asamas1 Diizey Burokrasi Asamas1 

Riigvet X X X X X 
Politik yozlagma 
Patronaj 
Adam kaylrmaclllk 
Logrolling ve 
hizmet kaylrma 
Oy satln alma 
Lobicilik 
Rant kollama 
Kamu s ~ r l a r l n ~  slzdlrma 
ve vurgunculuk 
Suvasyon 
Politik dalavere 
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