
YOLSUZLUK VE KOTU YONETIMLE MUCADELEDE 
SAYISTAYLARIN ROLU(*) 

Birlegmig Milletler ve INTOSAI (Uluslararasl Y uksek Denetim Ku- 
rumlarl Tegkilat~) taraflndan desteklenen Saylgtaylarln yolsuzluklarla ve 
kotu yonetimlerle mucadeledeki rolu konulu uluslararas~ seminer 21 ve 25 
Ekim 1996 tarihleri arasinda Viyana'da duzenlendi. 

12. Birlegmig Milletler ve INTOSAI semineri gu bagllklardan olug- 
maktadlr. 

-Yolsuzluklarla miicadelede gene1 gorugler. 
-Saylgtaylann kotu yonetimleri ve yolsuzluklar~ ortaya pkarmadaki 

rolu. 
-Kamu yonetiminde yolsuzluklara kargl allnacak onlemler ve strateji- 

ler. 
-Saylgtaylar~n etkin ve etkili mali yonetimin geligtirilmesindeki rolu. 
-Saylgtaylar~n kamunun tedarik siirecindeki yolsuzluklarln ortaya $1- 

karllmasl ve onlenmesindeki ka tk~lar~ .  
-Kotii yonetim ve yolsuzluklarl onlemede geqmig deneyimler. 

Seminerin a~111g konu maslnda Avusturya Say~gtay Bagkan~ ve IN- 
TOSAI Gene1 Sekreteri Dr. $ ranz Fiedler gu noktalara temas etti: 

Yolsuzluk dunya olqusunde tiim ulkeleri etkilemesi murnkun, giderek 
artan evrensel bir problemdir. Yolsuzluklar mali yonetimin yasal temelleri 
uzerinde basklya sebep olur. Karnu harcamalarlndaki bireysel vurgunculuk 
yoluyla kamu ve ekonomik menfaatleri yavag yavag zarara ugratlr. Ig ahlakl 
uzerinde basklya sebep olur. Rekabeti bozar, aynl zamanda yolsuzluga se- 
bep olan uygulamalar sonucu ortaya pkan rekabet daha fazla yolsuzlu~u 
beslemeye egilimlidir. Buda hukuk kurallarrna olan guvenin kaybolmaslna 
ve daha da kotiisu geqmig orneklerde goriildugu uzere ekonomi ve yonetim 
sisteminin qokmesine sebep olur. Bu sureq ekonomik ajanlarln piyasa meka- 
nizmaslna olan guvenlerinin yitirilmesine yo1 aGar. 

(*) Ozet Ceviri:The Role Of SAls Fightrng Corruption An Mismanagement. Report 
On The 12.th UNIINTOSAI Seminer On Govermunt Auditing. Vienna October 21-25 1990 

95 



Yolsuzluklar~ kargl miicadelede yiiz yiize gelinen en temel problemler 
araslnda gunlar sayllabilir: Toplumun yolsuzluklara kargl devam eden ilgi- 
siz tutumu, (kaybedilen sadece halkln parasldlr.) Yolsuzlugun gozle goriile- 
bilir tehlikelerinin diigiik olmasl, (yuksek sosyal kaylplarlnln gozden kaql- 
rllmasl) Yolsuzluk siirecinin gizli ve karmaglk olmasl, (ancak yolsuzluga 
katllan taraflardan birisinin bunu itiraf etmesi ya da dogrulamasl ile mum- 
kiindiir.) Politi kacllarln yolsuzlugu desteklemeleri , yolsuzluk doguran ig- 
lemlerin iilke slnlrlarlnl agan iglemlere dayanmas]. Tum bunlar yolsuzluk- 
larla miicadelede kargllagllan temel engellerdir. Bunlarln otesinde yolsuz- 
luklarla miicadelede yolsuzlugu kovugturmakla gorevli kamu gorevlileri- 
nin yetersiz egitimi, olaylarl kavraylglarlndaki sevlye diiguklugii ve yolsuz- 
luklarln failleri taraflndan etkilenebilme durumlarl ve faillerin onemli mali 
giiqleri sayesinde en iyi avukatlar taraflndan savunulabilme imkanlarl, duru- 
mu qok daha fazla guqlegtirmektedir. 

Sayl~taylar temelde iglemin yapllmaslndan sonra denetim icra etmek- 
tedirler. Bu denetimleri slraslnda saylgtaylar bozulmug idareleri aragt~rmak- 
ta, bunlarln faaliyetlerini rapor etmekte, suqlularln iglemlerinin kovugturul- 
maslnda destek saglamaktadlrlar. Saylgtaylarln bu konudaki daha onemli 
sorumluluklar~, yolsuzlukla miicadeleyi ama~layan yasal diizenlemelerin 
uygunlugunun denetimini yapmaktlr. Tiim bunlar Saylgtay Denet~ilerinin 
yiiksek derecede mesleki standartlara sahip olmas~ ve diiriistliigiinii gerekti- 
rir. 

Hi$ bir iilke ve sosyal sistem yolsuzluklara kargl baglglkllk kazana- 
maz. Bu konudaki hayati nokta yolsuzlukla nasll savagllacagl noktasldlr. 
Yolsuzlukla miicadele sadece adli kovugturma yolu ile degil aynl zamanda 
kararllllkla ve biitiiniiyle toplum taraflndan dlglanma ile miimkiindiir. Yol- 
suzlugu toplum dlglnda blrakma konusunda gene1 bir konsensus bulunmu- 
yorsa ona kargl yapllan her eylem bagarlslzllga mahkumdur. Bu konsensu- 
sun saglanmasl devlet yonetimini icra edenlerln yiiksek sosyal degerlere sa- 
hip olmalarlna ve toplumun genelinin yolsuzlugun toplumsal iireme zemini- 
nin kurutulmasl konusundakl egitiminin saglanmaslna baglldlr. Saylgtayla- 
rJn bu konudaki gorev ve sorumluluklar~ zahmetli ve uzunca bir siireci ge- 
rektirir. 

Seminerde tebligler sunulduktan sonra Callgma guruplan olugturul- 
mug ve bu guruplar konu haklundaki goriiglerini ve bulgularlnl gu noktalarda 
ozetlemiglerdir. 

Yolsuzluk kavraml, emanete hiyanet etme, hlrslzllk, hile, riigvet, $an- 
taj, siibvansiyonlarda faydalarln gizlenmesi, belgeleri gozden kaprma, iha- 
le ve sozlegme siirecinde manipiilasyonlar gibi ~ o k  farkll ~ekillerde ortaya 
ql kmaktadlr. 



Yolsuzlugun sebepleri olarak gunlar s~ralanabilir.  

1. Kamu otoritesindeki aglrl merkezilegme ve yogunlagma, 

2. Organizasyon ve idari sistemin zaylfllgl, 

3.  Cok fazla ve aqlk olmayan yasal diizenlemeler.(hukuki bogluklar) 

4. Yeterince etkin ve verimli ig ve d ~ g  denetim mekanizmalar~n~n yok- 
lugu, 

5. Kamu sektorunun mali idaresinde aqlkllgln oimaylgl, 

6.  Yetki erkinde qok fazla bolunmenin bulunmasl, 

7. Bazl kamu gorevlilerinde duriistlugiin mevcut olmaylgl, 

8. Memurlarln zaylf mali durumu. 

Yolsuzluga ve kotii yonetime yo1 aqan ozellikle duyarll alanlar gunlar- 
dlr. 

1. Kamu ihtiyaqlarrn~n kargllanmasl iqin yapllan ihaleler ve bunlara 
iligkin sozlegmeler, 

2. Baylndlrllk hizmetleri ile ilgili harcamalar, 

3.  Tegvikler, 

4. Izinler, imtiyazlar ve lisanslar, 

5. Vergi tahakkuku ve toplanmasl, 

6.  Sozlegmeye dayall olmayan k3mu hizmetleri, 

7. Kamunun personel tedariki. 

Yolsuzlukla mucadele saylgtaylarln tek gorevi degildir fakat bu gorev 
saylgtaylar iqin ozel bir onem taglmaktadlr. Say~gtaylar~n bu gorevi laylkl ile 
yapabilmeleri iqin belirli kriterlere sahip olmalarl gerekmektedir. Bunlar: 

1 .  Saylgtaylarln bag~ms~z l~k la r l , (  mali ve personel) 

2. Denetim yetkisinin tum kamu sektorundeki gelir ve harcamalar~ 
kapsamasr , 

3 .  Duzenlilik, uygunluk ve performans denetiminin birlikte yiirutiil- 
mesi, 

4. Sayrgtaylarrn yasa onerilerinin gozden geqirilmesinde rol almasl ve 
kamu muhasebesinde etkin standartlarln geligtlrilmesine katrlmas~, 

5. Butqe idaresindeki var olan duzenlemelerin kalitesini degerlendir- 
mede yetki, 



6.  Denetim programlarlnrn haz~rlanmaslnda bag~mslzllk, 

7. Hesap yerinde denetimde bulunma hakkl, 

8. iyi egitilmig ve yeterli iicret odenmig personel. 

Agagldaki onlem ve oneriler de yukarldakilere ek olarak yolsuzluklar- 
la miicadelede desteklenmesi gerekli konular olarak belirlenmigtir: 

1 .  INTOSAI tek tarafl~ ve qok tarafll fikir allgverigi yanlnda yolsuzluk 
ve kotu yonetimlerle miicadeledeki rolu ile ilgili olarak bolgesel seviyede 
seminerleri tegvik etmelidir. 

2. Yolsuzluklara kargl mucadelede uluslararasl igbirligi INTOSAI ve 
bolgesel qallgma gruplarl iqinde yo~unlagt r r~ lmal~d~r .  

3. Saylgtaylar uluslararas~ baglglar yolu ile finanse edilen ve finansal 
yardlmlarla ilgili denetim aktivitelerlne kat~lmal~d~rlar .  

4. Saylgtaylar siirekli bilgi ve deneyim allgverigi yanlnda yolsuzluk- 
larla mucadelede turn ulusal idarelerle. enstitiiler ve ozellikle iq denetim ser- 
visleri ile yakln igbirligini artlrmalldlrlar. Bu alandaki qabalar koordine edil- 
meli ve kargllikll idarl yardlmlar sa~lanmalldlr. 

5. Y olsuzluklarla savagmada i htiyaq duyulan profesyonel elemanlar 
yan~nda destekleyici haberlegme teknolojisi taleplerininde kargllanmlg ol- 
mas1 gerekir. 

6. Denetqi kadrolarl yolsuzlukla miicadelede degigen ihtiyaqlarl kar- 
gllamak iqin ihtiyaq duyulan nitelikler konusunda bunlara uygun bir gekilde 
egitim ve ogretime sahip olmaldlr. 

7. Kamu hizmetlerinde qallganlar iqin ahlaki (Etik) kurallar ortaya $1- 
karllmal~ ve bunlara uyulmas~ denetlenmelidir. 

8. Saylgtay raporlarlnl kamuya aq~klanmasl gerekir. 

9. Denetim raporlarlnda dile getirilen onerilere uyulup uyulmadlg~ 
tekrar denetlenmelidir. 

10. Saylgtaylar cezayl gerektiren olaylarla kargllagtlklarl durumlarda 
bunlarl yetkili mahkemelere gotiirme konusunda yetkili k~llnmlg olmal~dir- 
lar. 

1 1.  Kamuoyu yolsuzlugun yiiksek toplumsal maliyeti konusunda bil- 
gilendirilmig olmalldlr. 




