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ÖNSÖZ

TÜS‹AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar›
taraf›ndan 1971 y›l›nda, Anayasam›z›n ve Dernekler
Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl,
kamu yarar›na çal›flan bir dernek olup gönüllü bir sivil
toplum örgütüdür. 

TÜS‹AD, demokrasi ve insan haklar› evrensel ilkelerine
ba¤l›, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg›l›,
yaln›zca asli görevlerine odaklanm›fl etkin bir devletin
varoldu¤u Türkiye’de, Atatürk’ün ça¤dafl uygarl›k hedefine
ve ilkelerine sad›k toplumsal yap›n›n geliflmesine ve
demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay›fl›n›n
yerleflmesine yard›mc› olur. TÜS‹AD, piyasa ekonomisinin
hukuksal ve kurumsal altyap›s›n›n yerleflmesine ve ifl
dünyas›n›n evrensel ifl ahlak› ilkelerine uygun bir biçimde
faaliyette bulunmas›na çal›fl›r. TÜS‹AD, uluslararas› 
entegrasyon hedefi do¤rultusunda Türk sanayi ve hizmet
kesiminin rekabet gücünün art›r›larak, uluslararas›
ekonomik sistemde belirgin ve kal›c› bir yer edinmesi gerek-
ti¤ine inan›r ve bu yönde çal›fl›r. TÜS‹AD, Türkiye’de liberal
ekonomi kurallar›n›n yerleflmesinin yan›s›ra, ülkenin insan
ve do¤al kaynaklar›n›n teknolojik yeniliklerle desteklenerek
en etkin biçimde kullan›m›n›; verimlilik ve kalite yükseliflini
sürekli k›lacak ortam›n yarat›lmas› yoluyla rekabet
gücünün art›r›lmas›n› hedef alan politikalar› destekler.

TÜS‹AD, misyonu do¤rultusunda ve faaliyetleri
çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili
görüfllerini bilimsel çal›flmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart›flma
platformlar›n›n oluflmas›n› sa¤lar.



“TÜS‹AD Devlette Etik Altyap› Dizisi” kapsam›nda yay›m-
lanan “Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik-
Kavramsal Çerçeve ve Uluslararas› Uygulamalar” bafll›kl› bu
rapor, TÜS‹AD Parlamento ‹flleri Komisyonu bünyesindeki
Etik Altyap› Çal›flma Grubu’nun çal›flmalar› çerçevesinde
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel taraf›ndan haz›r-
lanm›flt›r. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005 y›l›
mezunu Aylin Aktürk, çal›flmada proje asistan› olarak görev
yapm›flt›r.
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TÜS‹AD “DEVLETTE ET‹K ALTYAPI D‹Z‹S‹” SUNUfiU

Devlette etik, adaletli ve faziletli bir toplumsal yaflam›n ön kofluludur. Bütün devlet politikala-

r› eti¤e dayand›¤›ndan di¤er bütün politikalar›n da kayna¤›d›r. Devlette etik ya da etik devlet, dev-

leti oluflturan tüm erklerin – yasama, yürütme, yarg› – etik davran›fl ilkelerine ba¤l›l›klar›n› gerekli

k›lar. Erklerden birisini d›flar›da b›rakan etik sistemi her an çökmeye mahkumdur. Bu ba¤lamda,

devlette etik ilkelerin hayata geçirilmesi, üç erkin tabi olaca¤› etik davran›fl kurallar›n›n kendi özel-

likleri göz önünde bulundurularak ayr› ayr› düzenlenmesini, yapt›r›mlara ba¤lanarak etkin uygula-

mayla hayata geçirilmesini gerekli k›lmaktad›r. Kamu sektöründe yap›lan reform çal›flmalar›, etik

altyap›n›n ifllevsizli¤i veya eksikli¤i halinde amac›na ulaflamayacakt›r. Bu çerçevede, bu çal›flma ka-

mu reformunun önemli bir parças›n› ele almaktad›r. “TÜS‹AD Devlette Etik Altyap› Dizisi” kap-

sam›nda “Devlette Etikten Etik Devlete” ana bafll›¤›na sahip bu çal›flma, birbirini izleyen ve üç

erki ayr› ayr› inceleyen raporlardan oluflacakt›r. 

Etik, amaca hizmet eden bir araç olabilir, ancak zorunlu bir araçt›r. Kamusal etik, adaletli ve

faziletli bir toplumsal yaflam›n ve iyi bir kamu politikas›n›n önkofluludur. Bu anlamda baflka her-

hangi bir politikadan daha önemlidir, çünkü tüm politikalar ona dayan›r.

Raporlarda s›ras›yla “Kamu Yönetiminde Etik”, “Siyasette Etik” ve “Yarg›da Etik” ince-

lenecektir. “Kamu Yönetiminde Etik” konusunu ele alan birinci raporun ilk cildi “Kamu Yönetiminde

Etik: Kavramsal Çerçeve ve Uluslararas› Uygulamalar”, ikinci cildi ise “Yasal Altyap›, Saydaml›k ve

Ayr›cal›klar: Tespit ve Öneriler” bafll›klar›n› tafl›maktad›r. “TÜS‹AD Devlette Etik Altyap› Dizisi”

çerçevesinde haz›rlanacak “Siyasette Etik” konulu raporda parlamenterler ve bakanlar›n tabi olduklar›

etik davran›fl kurallar› ve etik altyap›; “Yarg›da Etik” konulu raporda ise, yarg› mensuplar›n›n etik dav-

ran›fl ilkelerini ve bu ilkelerin yarg›sal eti¤in etkileflimde bulundu¤u alanlarla ba¤lant›s› incelenecektir. 

Raporlarda kamu görevlilerine, siyasetçilere ve yarg› mensuplar›na hukuk sistemimizin sa¤lad›¤›,

dünyada benzeri görülmemifl derecede genifl olan ayr›cal›klar konusu da incelenecektir. Bu konunun

incelenmesinin nedeni, etik d›fl› faaliyetlerle bu ayr›cal›klar›n do¤rudan bir ba¤lant›s› olmas›d›r. Ülke-

mizde devlette etik d›fl› faaliyetlerin ihlallerinin yapt›r›ma ba¤lanmas› söz konusu oldu¤unda, bir kalkan

görevi görüp, etik d›fl› faaliyette bulunanlar›n yarg› önüne ç›kmamalar›na yol açan ayr›cal›klar konusun-

da bir an önce ça¤dafl ülkelerdeki düzenlemelerin dikkate al›nmas› gereklidir. 

Ayr›ca kamuda etik d›fl› faaliyetlerin ortaya ç›kar›lmas› ve etik ihlallerde bulunan kamu görev-

lilerinin hesap verebilirliklerinin sa¤lanmas› için, saydaml›k konusu büyük bir titizlikle ele al›nma-

l›d›r. Türk kamu yönetimindeki yo¤un gizlilik ve kapal›l›k kültürü, etik d›fl› faaliyetlerin yay›lmas›-

na yol açm›flt›r. Kamu yönetiminde saydaml›¤›n sa¤lanmas› yaln›zca bilgiye eriflim haklar›n›n tan›n-



mas›n› de¤il, halk›n politika belirleme sürecine aktif kat›l›m›n›, idarenin karar al›rken halka dan›fl-

mas›n› ve iyi iflleyen bir e-devlet sistemini gerektirir. 

‹yi iflleyen bir etik sisteminin oluflturulmas› için devleti meydana getiren bütün erklerde – ya-

sama, yürütme, yarg› – etik ilkeler benimsenmeli, etkili yapt›r›m mekanizmalar›yla birlikte etik dav-

ran›fl kodlar› ve yasalar düzenlenmeli ve bunlar›n uygulanmas›n›n sa¤lanmas› için etik kurul ve ku-

rumlar kurulmal›d›r. “Devlette Etik Altyap› Dizisi” kapsam›ndaki raporlar›n Türkiye ile ilgili bö-

lümleri, bir mevzuat reformu anlay›fl› içerisinde etik d›fl› davran›fllarla ilgili sorunlara somut öneri-

ler ve de¤ifliklik yap›lmas› gereken kanunlar ile ilgili düzenleme önerileri getirecektir. Ayr›ca rapor-

larda yasama, yürütme ve yarg› erklerinin mensuplar› için “model etik kanunu” haz›rlanacakt›r. Bu

çerçevede, dizinin ilk raporunda “Kamu Yönetiminde Etik” konusu kavramsal çerçeve ve ulus-

lararas› uygulamalar ba¤lam›nda ele al›nmaktad›r.
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YÖNET‹C‹ ÖZET‹

Kamu yönetiminde etik davran›fl ilkelerinin benimsenmesi, öncelikle ça¤dafl demokratik ülkelerde

kabul edilen etik sisteminin unsurlar›n›n iyi anlafl›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Bu anlay›fltan hareketle

“TÜS‹AD Devlette Etik Altyap› Dizisi” çerçevesinde haz›rlanan “Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yö-

netiminde Etik-Kavramsal Çerçeve ve Uluslararas› Uygulamalar” bafll›kl› bu rapor alt› bölümden olufl-

maktad›r:

1. Genel Olarak Kamu Yönetiminde Etik: Tan›mlar, Kavramlar 

2. Kamu Yönetiminde Etik Davran›fl Kurallar›

3. Kamu Yönetiminde Etik ve Ç›kar Çat›flmas›

4. Kamu Yönetiminde Etik Altyap› ve Etik Davran›fl› Etkileyen Unsurlar

5. Kamu Yönetiminde Etik, Ulusal Bütünlük Sistemi ve ‹yi Yönetiflim

6. Dünyada Kamu Yönetiminde Etik ve Uluslararas› Karfl›laflt›rmalar

1. Genel Olarak Kamu Yönetiminde Etik: Tan›mlar, Kavramlar  

Bu bölümde raporda kullan›lan baz› kavramlar›n tan›mlar› yap›lmakta ve hukuk ve etik ara-

s›ndaki farklar ile kamu yönetiminde eti¤in neden önemli oldu¤u incelenmektedir.

Günümüzde etik ilkeler mevzuat ve etik davran›fl kodlar›nda yaz›l› hale getirilip, yapt›r›m-

lara ba¤lan›larak sistemlefltirilmektedir. 

Etik, en basit tan›m›yla insan iliflkilerinde iyi veya do¤ru ya da kötü veya yanl›fl olarak adlan-

d›rd›¤›m›z de¤er yarg›lar›n› inceler. Kiflinin kamuyla olan iliflkilerinde uygun olarak adland›r›lan

davran›fl› belirleyen içsel bir denetçidir. Etik ilkeler geleneksel olarak kendili¤inden oluflur. Ancak,

daha sonra hukuk kural› haline dönüflür.  Bu kurallar günümüzde etik davran›fl kodlar› (ethical

codes of conduct) ad› alt›nda yaz›l› hale getirilip sistemlefltirilmektedir. Etik, tarihte s›k›fl›p kal-

m›fl bir disiplin de¤il, insanl›¤›n yaflayan, organik bir incelemesi; do¤ruluk, iyilik ve ada-

letin geliflen bir muhakemesidir.

Kamu çal›flanlar› di¤er vatandafllara nazaran daha üstün kiflisel etik de¤erlere sahip olmal›d›r.

Kamu yönetiminde kontrol edilemeyen tek unsur kiflisel bütünlüktür (personal integrity). Ka-

mu çal›flanlar›n›n kiflisel etik de¤erleri büyük önem arz etmektedir. Bunun nedeni kamu ad›na ka-

mu gücünü kullanma rolünü üstlenmeleridir. Sahip olmalar› gereken kiflisel etik özellikler, di¤er

vatandafllara nazaran üstün olmal›d›r. Bir di¤er önemli konu mesleki etiktir. Kamu çal›flanlar›n›n



tabi olduklar› mesleki etik de¤erlerin en önemlisi profesyonelliktir. Profesyonellik yüksek düzey-

de e¤itim ve uzmanl›ktan çok daha öte bir kavramd›r. Mesleki kültür, kamu görevlilerinin kamu-

sal kararlar› belli bir ahlaki muhakeme sonucunda vermelerini gerekli k›lar. Kamu görevinin ifa-

s› s›ras›nda vatandafllarla etkileflimde bulunmak ve karar alma sürecinde kamu oyunun

fikrini almak; kamu yönetiminde etik bilincin yerleflmesi ve halk›n kamu sektörüne gü-

veninin sa¤lanmas› aç›s›ndan gerekli görülmekte ve mesleki eti¤in bir parças› olarak ka-

bul edilmektedir.

Hukuk ve Etik 

Esas sorun fludur, acaba etik de¤er yarg›lar›n›n temel koruyucusu hukuk mu olmal›d›r?

Devlet bir tak›m kurallar koyarak etik kurallar›n uygulanmas›n› sa¤layabilir mi?

Etik konusu gündeme geldi¤inde en çok karfl›lafl›lan soru hukuk ve etik aras›ndaki farkt›r.

Hukukun amac› adaleti gerçeklefltirmektir. Buna karfl›n, eti¤in amac› “iyi”yi gerçeklefltirmek ya da

iyiye ve do¤ruya ulaflmakt›r. ‹nsanl›k tarihi boyunca temel etik de¤erlerin bir ço¤u, zaman içeri-

sinde hukuki norm haline gelmifltir.  Hukuk, bir deyiflle “resmi etik kurallar›” olarak da kabul edi-

lebilir. Hukuk, etik denizinde yüzmektedir.

Hukuk ile etik aras›ndaki iliflki flöyle aç›klanabilir:

• Hukukta yapt›r›m maddidir, etikte ise geleneksel olarak vicdanidir. Bu durum günümüzde

de¤iflmifltir. Art›k etik kodlar›n ihlalleri de maddi yapt›r›mlara tabi olmaktad›r. 

• Hukuk kurallar› yaz›l›d›r. Oysa, etik kurallar ço¤unlukla yaz›l› olmayan normlard›r. Ancak

günümüzde etik ilkeler yaz›l› hale getirilip sistemlefltirilmektedir. 

• Hukuk kurallar› devlet taraf›ndan oluflturulur. Etik kurallar› ise devletin yan›s›ra di¤er orga-

nizasyonlar taraf›ndan da oluflturulabilir.

• Günümüzde etik standartlar›n belirlenebilmesi ve idarenin her kesiminde etik davran›fl›n

zorunluluk haline getirilmesi için etik kurallar da resmileflmekte ve kanunlaflmaktad›r.

Kamu Yönetiminde Etik Neden Önemlidir?

Siyasetçilerin ve kamu görevlilerinin dürüstlü¤ü, demokratik bir toplumun harc›n› olufltu-

ran kritik bir unsurdur.
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Raporda kamu yönetiminde eti¤in neden önemli oldu¤una dair flu bulgulara yer verilmifltir:

• Kamu yönetiminde etik, kamu gücünün yanl›fl veya kamu yarar›na ayk›r› kullan›lmas›na set

çeken kontrol ve denge noktalar›ndan biridir.

• Etik bilincin devlet yönetiminde en tepeden afla¤›ya kadar var olmas›, siyasal sistemin iyi

iflleyiflinin garantilerinden birisidir.

• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler, her fleyden önce hukuk sistemine ve devlete olan

güveni azaltmaktad›r. Bunun bir sonucu olarak da bireylerin tüm alanlarda kurallar› çi¤neme e¤i-

limleri güçlenmektedir.

• Kamu yönetiminde etik, sosyal sorumluluk bilincini gelifltirir.

• Etik davran›fl ilkelerine ba¤l›l›k kamu yönetiminin ifllevlerini verimli olarak yerine getirme-

sini sa¤lar.

• Kamu yönetiminde eti¤in ekonomik kalk›nmaya olumlu etkisi vard›r. 

• Kamu yönetiminde etik ilkelere ba¤l›l›k, etik d›fl› faaliyetlerin yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n

yat›r›m kararlar› üzerindeki önemli negatif etkilerini ortadan kald›r›r. 

• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler, devletin meflruiyetini olumsuz yönde etkilemekte,

devletin kamu ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›ndaki etkinli¤ini düflürmekte, sosyal ve ekonomik kurumla-

r›n verimli ve etkin bir flekilde çal›flmas›n› engellemekte ve kaynak da¤›l›m›n› bozucu etkilerde bu-

lunmaktad›r. Etik d›fl› faaliyetlerin yayg›n oldu¤u bir ülkede, baz› ç›kar gruplar› ve kamu çal›flan-

lar›, genifl toplumsal kesimlerin refah›n›n azalmas› pahas›na tatmin edilmifl olmaktad›r. Oysa kamu

yönetiminde etik tüm bu olumsuz etkileri en aza indirir. 

Genel Olarak Kamu Yönetiminde Etik Kavram›

Kamu yönetiminde etik kavram›, devletin idari alan›nda do¤ru davran›fl standartlar› ve ilkelerine

karfl›l›k gelir. Dünyada ve ülkemizde kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin say›s› gün geçtikçe art-

maktad›r. Bu yüzden, kamu yönetiminde etik son y›llarda kamuoyunda en çok ilgi çeken ve en bü-

yük tart›flmalar›n yafland›¤› alanlardan bir tanesi haline gelmifltir. Bu yayg›n ilginin odak noktas›n›, ka-

mu görevlileri aras›nda etik davran›fl› teflvik etmek oluflturmaktad›r. 

2. Kamu Yönetiminde Etik Davran›fl Kurallar›

Kamu Yönetiminde Temel Etik De¤erler (Etik Davran›fl ‹lkeleri)

Dünya çap›nda kamu yönetiminde reform hareketleri, kamu yönetiminde etik davran›fl il-

kelerinin etik kodlarda sistemlefltirilmesiyle bafllamaktad›r.
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Etik d›fl› faaliyetlerin siyasal sistemlere verdi¤i y›k›c› zararlar›n bilincine var›lmas›, ça¤dafl de-

mokratik ülkelerde, genel olarak kamuda ve özellikle de etik sisteminde ciddi reform hareketleri-

ni bafllatm›flt›r. Etik sisteminde reform hareketleri, mevzuatlarda da¤›n›k halde bulunan etik dav-

ran›fl ilke ve kurallar›n›n bir bütün halinde, aç›k ve anlafl›l›r dille yaz›lm›fl etik davran›fl kodlar›n-

da sistemlefltirilmesiyle bafllamaktad›r. Günümüzde, uluslararas› alanda genel olarak kabul görmüfl

etik davran›fl ilkeleri flunlard›r; tarafs›zl›k, hukukilik, dürüstlük, bütünlük, liyakat, nesnellik,

sadakat, liderlik, saydaml›k, hesap verebilirlik, profesyonellik, eflitlik, süreklilik, sayg›n-

l›k ve güven.

Etik davran›fl ilkelerini yasalaflt›rmak, kamu yönetiminde belirlenen temel etik de¤erleri dü-

zenlemenin birincil yolu haline gelmifltir. Hemen hemen tüm demokratik ülkeler, kamu görev-

lilerinin resmi bilgileri ve kamu kaynaklar›n› kullanma, hediye kabul etme, kamu d›fl›nda çal›fl-

ma gibi ç›kar çat›flmas›na neden olabilecek durumlarda uymas› gereken standartlar› oldukça ay-

r›nt›l› bir flekilde düzenlemektedir.

Kamu yönetiminde etik davran›fl ilkeleri, anayasada ve kamu yönetimi kanunlar›nda, ceza ka-

nunlar›nda, kamu yönetimi etik kodlar›nda ve k›lavuz ilkelerinde düzenlenmektedir. Geliflen ka-

mu sektörüne ve de¤iflen zamana ayak uydurulmas› amac›yla ilkeler, belirli aral›klarla güncellefl-

tirilmektedir. Bu noktada, kamu görevlilerinin ve vatandafllar›n güncellefltirme sürecine aktif ola-

rak kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, kamu yönetiminde kat›l›mc›l›¤›n art›r›lmas› ve etik bilincinin yerlefltiril-

mesinin kolaylaflt›r›lmas› aç›s›ndan tercih edilmektedir. 

Etik Davran›fl Kodlar›

Etik davran›fl kodlar›, aç›k ve sade anlat›mlar›, çal›flanlar›n hak ve yükümlülüklerini net ola-

rak ortaya koyan yap›lar› sebebiyle, günümüzde oldukça yayg›n araçlar haline gelmifltir. 

Kurum içinde davran›fl kurallar›n›n düzenlenmesinin bir yolu, yönetime iliflkin etik davran›fl

kodlar›n›n oluflturulmas›d›r. Kamu yönetiminde etik davran›fl kodlar›, kamu görevlilerinin do¤ru

davran›fl›na dair ilkelerin ve standartlar›n beyan›d›r. Raporun yapt›¤› önemli saptamalardan birisi

de etik davran›fl kodlar›n›n, kamu yönetiminde etik davran›fl ilkelerinin ve standartlar›n›n düzen-

lenmesinde oldukça yayg›n araçlar haline gelmifl olmalar›d›r. Aç›k ve sade anlat›mlar›, hak ve yü-

kümlülükleri net ortaya koyan yap›lar› ve etik kurullar›nca haz›rlanabilmeleri, kamu yönetiminde

etik ilkelerin yerlefltirilmesi söz konusu oldu¤unda kodlar›n tercih edilmesini sa¤lamaktad›r. 
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‹deal Etik Davran›fl Kodu Nas›l Olmal›d›r?

• ‹yi bir davran›fl kurallar› dizgesi basit bir dille yaz›lmal›d›r. Amaçlar›n› aç›kça ifade eden bir

kurallar dizgesi, yapt›r›mlar›n uygulanmas›n› da kolaylaflt›racakt›r.

• Tüm etik ikilemleri çözecek kurallar dizgesi yoktur. Etik ve etik d›fl› davran›fllar› tan›mlar-

ken çat›flma ve karmaflaya yol açmayacak olumlu bir yaklafl›m izlenmelidir.

• Hedef kitle, ilgili yasal, mesleki ve sektörle ilgili di¤er kurallar aç›k ve kesin olmal›d›r. Etik

davran›fllarla ilgili kurum kültürü ve de¤erleri, çal›flanlardan beklenen etik davran›fllar, görevliler

ve kurum iliflkileri ile ilgili haklar ve yükümlülükler ifade edilmelidir. 

• Davran›fl kurallar›, tüm toplumsal alanlarda iyi yönetiflimin, saydaml›¤›n, dürüstlü¤ün ve

etik ilkelerin uygulanmas›n› desteklemek düflüncesiyle haz›rlanmal›d›r.

• Davran›fl kurallar› haz›rlan›rken, kamu görevlilerinin özel sektörle olan iliflkileri ile uygun-

suz edimlerin ve yolsuzlu¤un önlenmesine iliflkin önlemlere özel önem verilmelidir. Bu ba¤lam-

da, özel sektörde “iyi yönetiflim” ilkelerinin gerçeklefltirilmesi esast›r.

• Yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve adalet ilkeleri ile kural uygulay›c›lar›n dürüstlü¤ü ve etkinli¤ini sa¤-

lamak esas olmal›d›r.

• Yöneltme, Rehberlik/Denetim ve Yönetim/Düzenleme amaçlar› aras›nda denge sa¤layan

geliflmelere göre yeniden düzenlemeye aç›k ve esnek bir kurallar dizgesi oluflturulmal›d›r.

• Kurallar›n haz›rlanmas› ve gelifltirilmesinde çal›flanlar›n görüflleri al›nmal›d›r. Böylece ku-

rallar›n kabulü kolaylaflabilir. De¤iflik sektörleri ilgilendiren davran›fl kurallar›n› gelifltirirken ilgili

sektörlerin temsilcilerinin kat›ld›¤› bir yap› oluflturulmal›d›r.

• Etik ilkelerin hayata geçirilmesinden, günlük yaflant›n›n bir parças› oluncaya kadar geçe-

cek sürede, etkin bir kamusal duyarl›l›k sa¤lanmal›d›r. Böylece, etik davran›fl kurallar›n›n yerleflti-

rilmesi için gerekli düflünce ve uygulama ortam› yarat›labilir. Bu süreçte, sivil toplum ve medya et-

kin rol oynayabilir.

Etik Kodun ‹fllevleri

• Yolsuzluk, kamu makam›n› kötüye kullanma, taraf tutma ya da di¤er etik d›fl› veya yasa d›-

fl› davran›fllarla mücadele etmek,

• Kamu görevlilerinin yasal görevlerini yerine getirirken uygulayacaklar› kurallar›n uygunlu-

¤unu düflünmelerini sa¤lamak,

• Bir kamu görevlisinin uygun olmayan davran›fl›n› aç›klayan bir vatandafl›n haklar›n› korumak,

• Avrupa Birli¤i standartlar›na uygun idari çal›flma koflullar›n› ve kamu yönetimi politikala-

r›n›n izlenmesine yönelik koflullar› yaratmak,

• Çeflitli ç›kar gruplar› taraf›ndan ifade edilen toplumsal ihtiyaçlara uygun çözümleri ve ey-

lemleri gelifltirmek,
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• Kamu yönetiminde “yöneticilik” modelinin geliflmesinin temellerini atmak,

• ‹dari eylemlerin aç›k ve daha ussal bir flekilde gerçeklefltirilmesi için daha büyük olanaklar

sa¤lamak,

• Yo¤un yasal ve etik iç duyarl›l›k ve mesleki hassasiyet gelifltirilmesi yoluyla iç disiplin sa¤-

layarak kamu görevlilerinin çal›flmalar›nda çeflitli denetim araçlar› uygulamak,

• Kamu görevlilerinin davran›fllar›na iliflkin olarak, vatandafllar›n kiflisel gözlemlerine dayana-

rak toplumun idareye güvenini sa¤lamak.

Etik Kodun Kapsam›

• Etik davran›fllar›n özendirilmesi ve etik d›fl› davran›fllar›n önlenmesi,

• Kamu görevlilerinin davran›fllar›n›n de¤erlendirilmesi için bir dizi yaz›l› standart ölçütlerin

kabul edilmesi,

• Kamu görevlisinin karar alma sürecinde kamu yarar›yla bireysel ç›kar aras›ndaki tercihi s›-

ras›nda bir güçlükle karfl›lafl›nca yararlanaca¤› bir rehber olmas›,

• Kamu görevlisinin faaliyetinin sonuçlar›yla ilgili hak ve sorumluluklar›n›n ortaya konulmas›,

• Kamu görevlisinin örgütsel ya da mesleki olarak amaçlad›¤› hakkaniyet, tarafs›zl›k vb. te-

mel ilkelerin belirlenmesi,

• Kamu görevlileri ile vatandafllar aras›ndaki faaliyete ve hizmete iliflkin kurallar› belirleyen

bir anlaflma olmas›,

• Kamu görevlisinin mesleki ve etik geliflimiyle ilgili kurallar›n düzenlenmesi,

• Etik kurallar›n ihlali halinde uygulanacak yapt›r›mlar›n belirlenmesi,

• Kamu görevlisinin toplumdaki konumunu güçlendirecek kurallar›n düzenlenmesi,

• Vatandafllar›n kamu görevlilerinden beklentilerini karfl›layan mesleki davran›fl kurallar›n›n

oluflturulmas›.

3. Kamu Yönetiminde Etik ve Ç›kar Çat›flmas› 

Ç›kar çat›flmas› hallerinin aç›klanmas›, genel olarak kabul görmüfl düzenlenme biçimlerinin

aktar›lmas›, yapt›r›m mekanizmalar›n›n belirlenmesi ve nihayetinde bütün olarak ça¤dafl ç›kar

çat›flmas› politikas›n›n ortaya konulmas›, ça¤dafl bir kamu politikas›na ihtiyaç duyan ülkemiz için

gereklidir. 

Raporda yap›lan önemli saptamalardan biri, günümüzde dünyada kamu yönetiminde ç›kar ça-

t›flmas› konusunda gittikçe artan bir endiflenin var oldu¤udur. Son zamanlarda ortaya ç›kan skan-

dallar kamu yönetiminde ç›kar çat›flmas› hallerine dikkatleri çekmifltir. Kamu yönetiminde ç›kar ça-



t›flmas› en basit tan›m›yla kamu görevlisinin, kendisinin ve yak›nlar›n›n (efl, çocuk, kardefl, akraba

vs.) ya da özel bir yak›nl›k veya iliflkisi oldu¤u kifli, flirket ve kurulufllar›n devletle olan iliflkilerin-

de bir görev ya da rol üstlenmesi ve kiflisel menfaatin kamu menfaatiyle çat›flmas›d›r. Dünyada res-

mi ve resmi olmayan belgelerde düzenlenen bafll›ca ç›kar çat›flmas› halleri flunlard›r:

• Kendi yarar›na ifllem, 

• Kamu görevlisi üzerinde haks›z ve kanunsuz tesir, 

• Memuriyet görevinin suistimali, 

• Kamu görevi için özel ücret, 

• Kamu makam›ndan özel ç›kar elde edilmesi,

• Kamu görevi sonras›nda istihdam k›s›tlamalar›. 

Ç›kar çat›flmas› düzenlemelerinin ihlali durumunda öngörülen bafll›ca disiplin cezalar›n› flu fle-

kilde s›ralamak mümkündür:

• Uyar› ve ihtar,

• Para cezas› ve tekdir (resmi olarak k›nama), 

• Maafl kesintisi,

• Görevlerin yeniden tayin edilmesi,

• Kariyerde geciktirme, görevlerin transferi,

• ‹flten ç›karma, ifle son verilmesi.

H›zla de¤iflen bir kamu sektörü ortam›nda, ç›kar çat›flmalar› her zaman endifle yaratan bir ko-

nu olmaya devam edecektir. Özel ç›karlar›n kontrol edilmesi için öngörülen çok kat› bir yaklafl›m,

kamu görevlisinin di¤er haklar›yla çat›flabilir ya da uygulamada ifllemez bir hal alabilir. Bu durum

kamu görevlisi olmak isteyen baz› dürüst insanlar› da kamu görevini meslek olarak seçmekten al›-

koyabilir. Dolay›s›yla ça¤dafl bir ç›kar çat›flmas› politikas›, 

• Kamu kurulufllar›n›n dürüstlü¤ünü ve güvenilirli¤ini tan›mlayan, 

• Ç›kar sa¤lanan durumlar›n kabul edilemez biçimlerini yasaklayan, 

• Çat›flma durumlar›n› en uygun biçimde yöneten, 

• Kamu kurulufllar›n›n ve vatandafllar›n bu gibi ç›kar çat›flmalar›ndan haberdar olmalar›n› sa¤-

layan, 

• Ç›kar çat›flmalar›n› tan›mlayan, 

• Finansal beyan düzenlemeleri getiren, 

• Yapt›r›mlar sa¤layan ve olas›l›klar› göz önünde bulunduran, 
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bir etik altyap›n›n oluflturulmas›n› ve uygulamas›n› sa¤lamal›d›r. Etkili bir ç›kar çat›flmas› po-

litikas›, kamu görevlisinin kiflisel haklar›yla toplum menfaatini dengelemeyi baflarabilmelidir.

4. Kamu Yönetiminde Etik Altyap› ve Etik Davran›fl› Etkileyen Unsurlar 

Etik Altyap›

Etik altyap›n›n sekiz kilit unsuru bulunmaktad›r:  

• Siyasi irade, 

• Etkili bir yasal altyap›, 

• Etkin hesap verme mekanizmalar›, 

• Uygulanabilir davran›fl kurallar›, 

• Mesleki sosyallefltirme mekanizmalar›, 

• Kamu yönetiminde uygun çal›flma koflullar›, 

• Etik konularda eflgüdüm sa¤layan kurulufllar›n varl›¤› ve 

• Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum (medya dahil). 

Raporda, afla¤›daki amaçlara ulaflmak için destek mekanizmalar›ndan oluflan tutarl› bir siste-

min gerekti¤i vurgulanmaktad›r:

• Kamu görevlilerine yönelik temel de¤erlerin ve etik standartlar›n aktar›lmas› ve afl›lanmas›

(yön vermek ve etik ikilemlerin çözümüne yard›mc› olmak amac›yla),

• Kamu görevlilerinin mesleki geliflimi sa¤lan›rken etik standartlar›n gelifltirilmesi, ç›kar çat›fl-

mas›na aç›k durumlar›n engellenmesi ve yüksek davran›fl standartlar›n›n ödüllendirilmesi,

• Uyumun denetlenmesi ve ihlallerin bildirilmesi, incelenmesi, soruflturulmas› ve yapt›r›ma ta-

bi tutulmas›.

‹yi iflleyen bir etik altyap›, belirli davran›fl standartlar›n› destekleyen bir kamu yönetimi ortam›-

na katk›da bulunur. Etik altyap›, yukar›da sayd›¤›m›z sekiz unsurdan oluflmaktad›r. Ayr›ca “denetim”,

“yönlendirme” ve “yönetim” olmak üzere üç ifllevi vard›r. Her ifllev ve unsur, ba¤›ms›z ancak önem-

li bir yap› tafl› olup birbirini tamamlamal› ve takviye etmelidir. Uygulamada her unsur birden fazla

ifllevi yerine getirebilmekle birlikte, bu unsurlar›n s›n›fland›r›lmas› yerine getirdikleri en önemli iflleve

göre yap›lmaktad›r.
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Etkili Bir Kamu Yönetiminde Etik Sisteminin Üç Sütunu

Etkili bir kamu yönetiminde etik sistemi, üç esas sütun üzerine infla edilmelidir. Bunlar; “etik

davran›fl kodu”, “beyan mekanizmalar›” ve “etik sisteminin yönetimi”dir. Etik sisteminin ayakta kal-

mas›, bu üç sütunun sa¤laml›¤›na ba¤l›d›r.

• ‹lk Sütun-Aç›k ve Kapsaml› Bir Etik Kodu: Aç›k, duyarl›, kolayca anlafl›l›r bir dille yaz›lm›fl

ve kamu görevlilerinin hukuki dan›flmana sormaya gerek duymadan anlayabilecekleri bir etik ko-

du ideal oland›r. Kamu görevlilerinin ço¤u, yükümlülüklerinin, sorumluluklar›n›n ve etik kodlar›-

n›n ihlallerinin sonuçlar›n›n aç›k ve kesin olarak düzenlendi¤i etik davran›fl kodlar›n› tercih etmek-

tedirler. Etik davran›fl kodu, her kamu görevlisine, asttan üstüne kadar uygulanacak minimum stan-

dartlar› ortaya koymal›d›r ve kamu yönetiminde etik standartlar konusunda yeknesakl›k sa¤laya-

cak flekilde düzenlenmelidir. 

• ‹kinci Sütun-Beyan Mekanizmalar›: Kiflisel ç›karlar›n beyan edilmesi sistemi üç çeflit beyan

mekanizmas› öngörür. Bunlar; “ifllemsel beyan”, “müracaatç› beyan›” ve “senelik beyan”d›r.  ‹fllem-

sel beyan, kamu görevlisinin bir ç›kar çat›flmas›yla karfl›laflt›¤›nda yapmas› gerekeni kesin olarak

saptayan beyand›r. Müracaatç› beyan›, hem kamu çal›flan› hem de özel sektör kuruluflu veya va-

tandafl taraf›ndan bir ç›kar çat›flmas›yla karfl›laflt›¤›nda yap›lmas› gereken beyan türüdür. Senelik

beyan da, kamu görevlisinin en az senede bir defa mal beyan›nda bulunmas›d›r.  

• Üçüncü Sütun-Etik Sisteminin Yönetimi: Bu kavram›n içine ilk olarak, etik d›fl› davran›fl›n

ortaya ç›kmas›n› sa¤layan ihbar usulleri girmektedir. ‹hbar sistemleriyle birlikte iç kontroller de etik

d›fl› davran›fl›n ortaya ç›kmas› ve etik davran›fl›n desteklenmesi yönünde etkili mekanizmalar olufl-

turur. Etik sistemin yönetimi, etik d›fl› davran›fl›n dikkatlice tetkik edilmesiyle de ilgilidir. Bu, ka-

mu yönetiminde etik davran›fl kurallar›n›n ihlali halinde ortaya ç›kacak yapt›r›m mekanizmalar›n›,

etik d›fl› davran›fl›n soruflturulmas› ve kovuflturulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimi içine almaktad›r.

Ayr›ca kamu görevlilerinin etik standartlar konusunda e¤itimi gerekmektedir. 

Kamu Görevlilerinin Etik Konusunda E¤itimi

Kamu görevlisine etik bilincinin afl›lanmas› için yap›lmas› gereken çal›flmalar›n bafl›nda e¤i-

tim gelmektedir. 

E¤itim, asl›nda, etkili bir etik sisteminin en önemli unsurlar›ndan biridir. E¤itim sayesinde, etik

davran›fl kodlar› ve kurallar› ifllevsel hale gelmektedir. Bir etik altyap›n›n en önemli ifllevlerinden bi-

27



ri, sadece dayatma mekanizmalar›yla etik rejimini kuvvetlendirmek de¤il, bilakis kamu görevlilerinin

ve hatta toplumun bütününün etik bilincinin gelifltirilmesidir. Bunun için yap›lmas› gereken

çal›flmalar›n bafl›nda e¤itim gelmektedir. Kamu yönetiminde etikle ilgili verilen e¤itim genel olarak

üç çeflittir. Bunlar, “ifle alma e¤itim programlar›”, “sürekli e¤itim” ve “örnek olarak yol gösterme”dir. 

Kamu Yönetiminde Etik Davran›fl› Etkileyen Unsurlar

Kamu yönetiminde etik davran›fl› etkileyen unsurlar flunlard›r:

• Kamu görevlilerinin s›n›rl› kaynaklarla çal›flmalar›, 

• Vatandafllar›n talepleri, 

• Kamu yönetiminde takdir yetkisi kullan›m›, 

• De¤iflen toplumsal normlar,

• De¤iflen uluslararas› normlar, 

• Kamu yönetiminde hesap verebilirlik,

• Kamu yönetiminde saydaml›kt›r. 

Raporun saptamalar›ndan biri, kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve saydaml›k düzeyinin

bir ülkenin etik sisteminin iyi iflledi¤ine dair göstergelerden birisi olmas›d›r. 

5. Kamu Yönetiminde Etik, Ulusal Bütünlük Sistemi ve ‹yi Yönetiflim

Ulusal Bütünlük Sistemi 

Toplumda etik bilincin yerlefltirilmesi, ancak devleti meydana getiren bütün organlar›n or-

tak çabas›yla mümkün olabilir.

Devleti meydana getiren bütün organlarda etkili olacak etik altyap› oluflturulmal›, hesap ver-

me mekanizmalar›yla desteklenip faaliyete geçirilmelidir. Ulusal bütünlük sistemi (national integ-

rity system) etik standartlar›n garantisi, yolsuzlu¤a karfl› mücadelenin de olmazsa olmaz unsuru-

dur. Ayn› zamanda bir kontrol ve dengeler sistemi olan bütünlük sistemi, devletin üç er-

ki ve birçok kurum ve kurulufllar› aras›nda hesap verebilirli¤i (accountability) sa¤layabil-

mek amac›yla tasarlanm›flt›r. Bu sistem, kamu sektöründe ç›kar çat›flmalar›n›n yönetiminin sa¤-

lanmas›, gücün etkili bir biçimde da¤›t›lmas› ve ç›kar çat›flmas› durumlar›n›n s›n›rland›r›lmas› ifllev-

lerini görür. Sistem hesap verebilirli¤i, saydaml›¤›, önleme ve yapt›r›m mekanizmalar›n› ihtiva et-

mektedir. Ulusal bütünlük sistemi ve temel etik ilkeleri flunlard›r: 
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• Yasama: Adaletli seçimler,

• Yürütme: Ç›kar çat›flmas› kurallar›,

• Yarg›: Ba¤›ms›zl›k,

• Yüksek Denetleme Kurulu (Say›fltay): Kamu raporlamas›,

• Ombudsman: Kay›t yönetimi,

• Ba¤›ms›z Yolsuzlukla Mücadele Kurumlar›: Kanunlar›n uygulanmas›,

• Kamu hizmeti: Kamu hizmeti etik ilkeleri,

• Medya: Bilgiye eriflim,

• Sivil toplum: ‹fade özgürlü¤ü,

• Özel sektör: Kamu tedarik kurallar› da dahil omak üzere rekabet politikas›,

• Uluslararas› aktörler: Karfl›l›kl› yasal-yarg›sal yard›m.

Yasama

Seçilmifl bir parlamento ya da yasama organ›, bir bütünlük sisteminin en temel unsurlar›ndan

biridir. Demokratik hesap verebilirlik ilkesi üzerinde temellendirilmifl bir parlamento, yolsuzluk ve

etik d›fl› faaliyetle mücadelede önemli bir role sahiptir. Görevi milletin egemen iradesini yans›tmak

olan parlamenterler, bu mevkinin sayg›nl›¤›n› koruyacak davran›fllarda bulunmal›d›r. Denetçi, dü-

zenleyici ve temsilci s›fat›yla parlamento, kamuda etik d›fl› faaliyetlerle savaflma ve iyi yönetiflimin

sürdürülmesini sa¤lama çabas›n›n merkezindedir. Kamu güveninin temsilcileri, bulunduklar› mev-

kinin meflrulu¤unu unutmamal›d›r ve en yüksek etik standartlarda hareket etmelidir.

Yürütme

Yürütme, bir ülkenin ulusal bütünlük sisteminin infla edilmesi, devam ettirilmesi ve ona sayg› gös-

terilmesi söz konusu oldu¤unda merkezi bir role sahiptir. Yürütme erkinden yüksek etik ilkelere ba¤-

l› bir liderlik göstermesi ve yürütmenin politika ve programlar›n› uygulamakla sorumlu olan kamu yö-

netimi üzerinde denetim uygulamas› beklenir. Yürütme erkinin sorumluluklar›n› yerine getirirken;

• Temiz devlet amac›na hizmet eden aç›k ve etik ilkelere ba¤l› bir liderlik ve siyasal amaç

sergilendi¤ini,

• Kendi faaliyetlerinin hukuka uygun, saydam ve tamam›yla hesap verebilir oldu¤unu,

• Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›na sayg› gösterildi¤ini ve verilen yarg› kararlar›na tamamen uyul-

du¤unu,

• Denetim birimlerinin görevlerini korkusuzca ve tarafs›z bir biçimde yapabilmelerini sa¤la-

yan kaynak ve yetkilerin onlara tahsis edildi¤ini,

garanti etmesi gerekir.
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Yarg›

Yarg›, devletin adaletli, dürüst, saydam ve hesap verebilir k›l›nmas›nda kilit role sahiptir. Yar-

g›n›n kamu yönetiminde etik aç›s›ndan önemi, yürütmenin kendisine anayasa ve yasalarca verilen

yükümlülüklerini yerine getirmesini garanti etmesinden ileri gelir. Bu nokta, erkler ayr›l›¤› ilkesi-

nin merkezinde bulunmaktad›r. Devletin di¤er birimleri yarg›ya hesap verirken; yarg› di¤er erkler-

den daha yüksek etik standart ve de¤erlerle kendini hesap verebilir k›lar. 

Sivil Toplum ve Medya

Sivil toplum ve medya, kamu sektörü üzerinde etkin denetim sa¤layarak kamu yönetimin-

de etik d›fl› faaliyetlerin en aza indirilmesi konusunda kilit bir faktör haline gelmifltir. 

Kamuoyunun resmi bilgilere eriflmesi gibi uygulamalarla devletin iflleyiflinin saydamlaflmas›,

giderek daha gayretli çal›flan bir medya ve iyi örgütlenmifl bask› gruplar›yla birleflince, kamu gö-

revlileri üzerindeki do¤rudan denetim de artm›fl olmaktad›r. Devletle ilgili bilgilere artan eriflimle-

riyle sivil toplum kurulufllar› ve medya, kamu sektörü üzerinde de daha etkin bir denetim olufltur-

mufltur. OECD’nin yay›nlad›¤› kamuda etikle ilgili bütün raporlarda, medya da dahil olmak üzere

etkin bir sivil toplum, etik altyap›n›n sekiz kilit unsurundan biri olarak say›lmaktad›r.

Özgürlük hiçbir zaman devletten gelmemifltir. Özgürlük her zaman onu oluflturan unsurlar-

dan gelmektedir.

Sivil toplum, kamuda etik d›fl› faaliyetler de dahil olmak üzere, kamu menfaatini ilgilendiren ko-

nulara dikkat çekmek için gerekli uzmanl›¤› ve bilgi a¤›n› sa¤lar. Kamu görevlilerinin faaliyetlerini

denetler, etik d›fl› faaliyetleri belirler ve çözüm için önerilerde bulunur. Hükümetin kamuoyunda be-

liren endiflelere cevap vermemesi durumunda sivil toplum, halk›n menfaatlerini korumak için orga-

nize olur. Ayr›ca, kamu yönetiminde etik konusunda kamu bilincini art›rmak için haz›rlad›klar› ku-

rumsal eylem planlar› ve projelerle etkili bir etik sisteminin oluflturulmas›na katk›da bulunurlar. 

Raporun tespitlerinden biri, sivil toplum örgütlerinin kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle

mücadeleye ve etkili bir etik sisteminin kurulmas›na ön ayak olma aç›s›ndan rolünün gittikçe art-

t›¤› yönündedir. 

Özel Sektör ve Kamu Yönetiminde Etik

Geliflen flirket sorumlulu¤u anlay›fl›, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle mücadele ko-

nusunda güçlü bir araç haline gelmifltir.
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Günümüzde kamu sektörüyle özel sektör aras›ndaki iliflkiler bir hayli artm›fl durumdad›r. Bu

ba¤lamda, özel sektörün tabi oldu¤u etik davran›fl ilkeleri incelenmekte ve kamu yönetimi ilkele-

ri aras›nda karfl›laflt›rma yap›lmaktad›r. Kamu yönetiminde ç›kar çat›flmas› hallerinin ço¤unda ak-

törlerden birisi kamu görevlisi, di¤eri de özel sektör kuruluflu olmaktad›r. Bu noktada, kamu gö-

revlisinin etik ilkelere ba¤l›l›kla yükümlü olmas› gereklili¤inin yan› s›ra özel sektörün de bu konu-

da hassasiyet sergilemesi ve iliflkilerini etik ilkelere göre sürdürmesi gerekmektedir. Nihayetinde,

kamu yönetiminde etik ilkelere ba¤l›l›k, sadece kamu görevlilerinin de¤il özel sektör kurulufllar›-

n›n da bir yükümlülü¤üdür. 

Kamu yönetiminde etik ve ifl eti¤i aras›nda benzerlikler ve farkl›l›klar flöyle özetlenebilir:

• ‹fl eti¤i ilkeleri: Kâr sa¤lama, rekabet, hizmet çeflitlili¤i, geliflim ve yenilik, dayan›kl›l›k, ken-

dine yeterlilik. 

• Ortak özellikler: Etkililik, uzmanl›k, dürüstlük, kendini adama, hukuka uygunluk, itaatkar-

l›k, hesap verebilirlik, saydaml›k.

• Kamu eti¤i: Sosyal adalet, kamu hizmeti, kamu yarar›.

Kamuda ‹yi Yönetiflim, Demokratik Yönetim, Hukuk Devleti, e-Devlet, ‹nsan Haklar›

ve Kurumsal Yönetim

Kamuda etik d›fl› davran›fllar ve yolsuzlu¤un önlenmesinin öncelikli koflulu, iyi yönetiflimin

sa¤lanmas›d›r.

Merkezi veya belirli bir otoriteye dayal› politika ve uygulama süreçlerini içeren yönetim kav-

ram›ndan farkl› olarak, yönetiflim yurttafllar›n ve idarenin ç›karlar›n›n birleflti¤i, hak ve sorumluluk-

lar›n yaflama geçirildi¤i mekanizmalar›, kurumlar› ve süreçleri kapsamaktad›r. Bir baflka deyiflle,

tüm taraflar›n öznel beklentilerinin tatmin edildi¤i bir baflar› setini ifade etmektedir. ‹yi yönetifli-

min unsurlar› flunlard›r: 

• Hesap verebilirlik,

• Saydaml›k,

• Etkinlik,

• Stratejik vizyon,

• Eflitlik,

• Hukukun üstünlü¤ü,

• Cevap verebilirlik,

• Kat›l›mc›l›k.

31



Kamuda Kurumsal Yönetim

Kamuda etik konusunun temel ilkelerinden biri saydaml›k, temel ö¤elerinden biri de he-

sap verme sorumlulu¤udur. Kamuda iyi yönetiflimle ilgili yap›lan çal›flmalar, kamuda saydaml›-

¤›n sa¤lanmas› ve hesap verme mekanizmalar›n›n kurulmas› gibi konular›n üzerine gitmektedir.

Hesap verme mekanizmalar› ve saydaml›k, kamu kaynaklar›n›n iyi kullan›lmas›, kamuda mali

saydaml›k, performans de¤erlendirmeleri gibi alt inceleme konular›n› içerir. Kamuda güçlü ku-

rumsal yönetim, saydaml›¤› art›rarak etik d›fl› faaliyetlerin denetlenmesi olana¤›n› verir.

Kamuda kurumsal yönetim, kamu kurum ve kurulufllar› eliyle kontrol, yönetim ve gözetim

aras›ndaki etkileflimli iliflkinin güvence alt›na al›nmas› olarak tan›mlan›r. Kamuda  kurumsal yöne-

tim, kamu politikas› hedeflerinin etkin ve verimli bir biçimde hayata geçirilmesini sa¤lar. Bunlar›n

vatandafllara aç›k bir biçimde duyurulmas›n› ve vatandafllar›n da kamu çal›flanlar›n› bu politikalar-

la ilgili hesap verebilir k›lmalar›n› hedefler. 

6. Dünyada Kamu Yönetiminde Etik ve Uluslararas› Karfl›laflt›rmalar

Etik altyap›n›n yeni oluflturuldu¤u ülkemizde, bu süreçte ça¤dafl, demokratik ülkelerin etik sis-

temlerini olufltururken edindikleri tecrübeleri, seçtikleri etik sisteminin özelliklerini ve kamu yöneti-

minde etik davran›fllar›n yerlefltirilmesi konusunda yap›lan en iyi uygulamalar› incelemek gereklidir.

En iyi uygulamalar› analiz edip, Türk kamu yönetimi yap›s›n›n özelliklerini de göz önünde bulun-

durarak kurulan bir etik sistemi, ülkemiz için en “uygulanabilir” sistem olacakt›r. Bu bölümde önce-

likle, kamu yönetiminde etikle ilgili çal›flmalar yapan uluslararas› kurulufllar ve anlaflmalar anlat›l-

maktad›r ve öngördükleri model etik davran›fl kurallar› incelenmektedir. 

Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin ulusal s›n›rlar› afl›p uluslararas› alanda olumsuz etki-

leri olmas› nedeniyle, art›k ülkeler etik d›fl› faaliyetlere karfl› iflbirli¤i yapma yolunu seçmektedir-

ler. Bu iflbirli¤inin bir sonucu olarak, uluslararas› alanda faaliyet gösteren resmi kurulufllar ve sivil

toplum kurulufllar› ortaya ç›km›flt›r. Bu kurulufllar, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetin yayg›n ol-

du¤u ve hatta oldukça az oldu¤u ülkelere etik sisteminin kurulmas› veya iyi ifllemesi için uzmanl›k

deste¤i vermektedirler ve sahip olduklar› oldukça büyük bilgi a¤› sayesinde konuyla ilgili yap›lan

araflt›rmalara katk›da bulunmaktad›rlar. Bu kurulufllardan bafll›calar› Birleflmifl Milletler, Avrupa

Konseyi ve Uluslararas› Saydaml›k Örgütü’dür. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin yay›nlad›¤› “Kamu Görevlileri ‹çin Model Etik Davra-

n›fl Kodu” bu alanda haz›rlanm›fl ideal bir davran›fl kodu örne¤idir. Kamu yönetiminde etik davra-

n›fl ilkelerini, ç›kar çat›flmas› hallerini ve yapt›r›m mekanizmas›n› düzenleyen kod, GRECO (Yol-

suzlu¤a Karfl› Ülkeler Grubu - Group of States Against Corruption) üyesi ülkeler için de bir tavsi-
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ye karar› niteli¤ini tafl›maktad›r. Raporun bu bölümünde uluslararas› kurulufl ve belgelere de¤inil-

dikten sonra, ça¤dafl demokratik ülkelerin baz›lar›n›n etik sistemleri incelenmektedir.

Günümüzde ülkeler etik kurallar›n yönetimini kamu yönetimi sisteminin ayr›lmaz bir unsu-

ru olarak de¤erlendirmektedirler.

Günümüzde ça¤dafl demokratik ülkeler, kamu görevlilerinin etik kurallar›n› ayr› ve kendine

özgü bir alan olarak kabul etmemekte, daha ziyade yönetim sisteminin ayr›lmaz bir parças› olarak

kabul etmektedirler. Ülkeler, etik kurallar› düzenlerken kamu görevlilerinin günlük ifllerinde kar-

fl›laflaca¤› her türlü olas›l›¤› düflünerek kural oluflturmamakta, etik kurallar yönetimini, kamu yö-

netimi sisteminin ayr›lmaz bir unsuru olarak de¤erlendirmektedirler.

Kamu Yönetimi Anlay›fl› ve Etik Rejimleri

Yap›lan ülke analizleri, ülkelerin son on senede etik altyap›lar›n› güçlendirmek için önemli

reform süreçlerine girdiklerini ortaya koymufltur. Kamu yönetiminde etik davran›fl ilkeleri, genel-

likle anayasalarda, kanunlarda, etik davran›fl kodlar›nda ve k›lavuz ilkelerde düzenlenmektedir. Ül-

keler, özellikle ç›kar çat›flmas› düzenlemelerinin ihlallerini ciddi yapt›r›mlara tabi tutmaktad›r. Gü-

nümüzde kamu yönetiminde, etik davran›fl ilkelerinin kodifiye edilerek sistemlefltirilmesi yönünde

ciddi bir görüfl birli¤i mevcuttur. 

Raporun bu k›sm›nda etik sistemleri incelenen ülkeler afla¤›da belirtilmektedir. Bu ülkelerin seçil-

melerinin nedeni, “dürüstlü¤e dayal› etik rejimi”, “kural temelli etik rejimi” ve ikisinin birlefltirilmesin-

den oluflan “karma sistemi” baflar›l› bir flekilde uygulayan örnek ülkeler olmalar›d›r.

• Amerika Birleflik Devletleri

• Kanada

• Japonya

• Yeni Zelanda

• Avustralya

• Meksika

Bu ba¤lamda incelenen Avrupa ülkeleri ise flunlard›r:

• Hollanda

• Norveç

• Finlandiya
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• Portekiz

• Fransa

• ‹ngiltere

Kamu yönetiminde, etik ile ilgili üç yaklafl›m bulunmaktad›r. Birincisi kamu yönetiminde etik

davran›fl› ayr›nt›l› kurallarla düzenleyen “kuralc› rejim”dir. Bir di¤eri “dürüstlü¤e dayal› etik reji-

mi”dir. Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkeler etik davran›fllar› ayr›nt›l› kurallarla düzenlemektense,

etik davran›fl› teflvik edici, bu yönde dan›flmanl›k ve e¤itim hizmetleri sa¤lay›c› yöntemi seçmek-

tedirler. Günümüzde ise, bu iki yöntemin kar›fl›m› olan, etik davran›fl ilkelerini yasal düzenleme-

lerle belirleyip, ihlallerini yapt›r›ma tabi tutan ve di¤er yandan e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri

sa¤layan “karma rejim” daha çok tercih edilir hale gelmifltir. 

Ülkelerin uygulamaya koyduklar› etik rejimleriyle kamu yönetimine genel yaklafl›mlar› aras›n-

da uyum olmal›d›r. Bu raporda yap›lan ülke analizleri, etik rejimleri aras›nda farkl›l›k olan ülkele-

rin kamu yönetimine yaklafl›mlar› aras›nda da farkl›l›klar oldu¤unu göstermektedir.

Günümüzde ülkelerin kamu yönetimi sistemleri incelendi¤inde, genel olarak iki farkl› yakla-

fl›m göze çarpmaktad›r. Bu yaklafl›mlardan ilki, “geleneksel kamu yönetimi yaklafl›m›”d›r. Di¤eri

ise, “yeni yönetimcilik yaklafl›m›”d›r. Geleneksel kamu yönetimi anlay›fl›, kural temelli etik rejimi-

ne uyum göstermektedir. Her ikisinde de, etik davran›flla ilgili kurallar ayr›nt›l› olarak düzenlenir

ve yapt›r›ma ba¤lan›r. Kamu görevlilerine güvenden ziyade, güvensizlik esas al›n›r. Di¤er yandan,

dürüstlü¤e dayal› etik rejimi ile yeni yönetimcilik anlay›fl›; kurallarda esneklik, teflvik edicilik ve

rehberlik mekanizmalar› öngörmesiyle uyum göstermektedir. 

Ça¤dafl ve demokratik ülkelerde, dürüstlü¤e dayal› etik rejime do¤ru bir yönelim vard›r. Örne-

¤in Norveç’te, kurallardan çok sonuçlara odaklanma ve oluflturulan kurallar›n tümünde bir de¤ifliklik

yapma e¤ilimi vard›r. Ayr›ca etikle ilgili mevzuat, ayr›nt›l› usul kurallar›ndan ziyade amaca yönelik ifa-

delere do¤ru geliflim göstermifltir. Fakat flunu da belirtmek gerekir ki dürüstlü¤e dayal› etik rejimine

do¤ru yönelim olsa da, kamu yönetiminde halen yayg›n bir kural yönetimi vard›r.

Kamu yönetiminde etik rejiminin evrimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, dürüstlü¤ü temel alan bir sis-

temin ilk aflamada mümkün olmayabilece¤i ve geçifl döneminde kurallara dayal› bir yaklafl›m›n ge-

rekebilece¤i inanc› vard›r. 

Türk kamu yönetiminde etik altyap›n›n oluflturulmas› sürecinde, yukar›da belirtilen

geliflmelerin göz önüne al›nmas› gereklidir. Günümüzde yap›lan araflt›rmalar, ça¤dafl demokratik

ülkelerde yo¤un yasal düzenlemeleri sadelefltirip daha çok dürüstlü¤e dayal› etik rejimine geçme
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yönünde e¤ilim oldu¤unu göstermektedir. Ancak bu ülkelerin etik altyap›lar›n›n uzun y›llard›r ge-

liflim gösterdi¤i düflünülürse, uygulanan sistemlerin kendi kültürel ve yönetim yap›lar›na en uygun

flekilde oluflturuldu¤u anlafl›lacakt›r. Türkiye’de yap›lmas› gereken, kural temelli ve dürüstlü¤e

dayal› etik rejiminin bir orta yolunu bulmakt›r. Öncelikle, amac›n belirlenmesi gerekir. Türk kamu

etik yönetiminde ilk amaç, etik altyap›n›n en önemli unsurlar›ndan biri olan hukuki çerçeveyi olufl-

turmakt›r. Etik de¤erlerin kamu görevlilerinin hizmet anlay›fl›n›n bir parças› olmas›n› sa¤layan dü-

rüstlü¤e dayal› etik rejiminin, Türk kamu yönetiminde kural temelli etik rejimiyle birlikte uygulan-

mas› gerekmektedir. 

Türk kamu yönetiminde etik sistemi, kural temelli etik rejimiyle birlikte dürüstlü¤e dayal› etik

rejimin teflvik edici, rehberlik edici ve e¤itici özellikleriyle birlefltirilmelidir. Ancak bu flekilde kamu

yönetiminde etik en etkili biçimde hayata geçirilebilecektir.
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G‹R‹fi

Kamu görevi kamu güvenidir.1

Platon

Dünyada devlete duyulan güven gittikçe azalmaktad›r. Kamu görevlilerinin küçük ihlallerden

büyük skandallara kadar etik d›fl› faaliyetleri, devletin ve kurumlar›n›n meflruiyetinin sorgulanma-

s›na neden olmaktad›r. Vatandafllar›n devlete olan güveninin yeniden kazan›lmas› ve kamuda uy-

gunsuz davran›fllar›n ortadan kald›r›lmas› yönünde en etkili araç, kamu yönetiminde uluslararas›

normlara ve ça¤dafl de¤erlere uygun, uygulanabilir etik bir altyap›n›n kurulmas›d›r. Ülkemizde cid-

di bir kamu reformuna ihtiyaç oldu¤u bir gerçektir. Ancak iyi bir etik altyap› oluflturulmadan, mü-

kemmel bir kamu reformu da yap›lsa, bireysel ve kurumsal etik ilkelere ba¤l› olunmad›kça, ku-

rumlar ve çal›flanlar yozlaflacak ve yap›lan reform ifllevselli¤ini tamamen kaybedecektir. Kamu yö-

netiminde etik, kamuda etik d›fl› faaliyetleri tespit ederek, tan›mlayarak, bu davran›fllar›n ortadan

kald›r›lmas› için çözümler sunarak, do¤ru davran›fl› tan›mlay›p, kamu görevlilerine aktararak, ka-

mu sektöründe reform çal›flmalar›n›n kilit noktas›n› oluflturacakt›r. Bu çal›flma, bu aç›dan kamu re-

formunun önemli bir parças›n› ilgilendirmektedir. 

Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler oldukça eskilere dayanmaktad›r. M.Ö. 4000 y›llar›na ait

bir Sümer tabletinde aktar›lan, bir ö¤retmenin ö¤renci velisinden rüflvet almas› olay›, devlette etik

d›fl› faaliyetlerle ilgili bilinen ilk belgedir.2 Aradan geçen alt› bin senede, insano¤lu kamu maka-

m›ndan kiflisel ç›kar elde edilmesi veya ifllerinin ayr›cal›kl› olarak görülmesi için kamu görevlileri-

ne menfaat sa¤lanmas›n›n devletlere büyük zararlar verdi¤ini ö¤renememifltir. Tarihte birçok ülke-

de devlette etik davran›fl ile ilgili düzenlemeler büyük skandallara tepki olarak do¤mufltur. 

Fransa’da 1970’lerde partilerin yasa d›fl› gelir kaynaklar›yla ilgili skandallardan sonra, Fransa Ana-

yasa Mahkemesi Baflkan›, 1989-1992 döneminde Fransa D›fliflleri Bakan›yken bir özel flirketten rüflvet

almakla yarg›lanm›flt›r. ‹ngiltere’de Margaret Thatcher’›n baflbakanl›¤› döneminde, flirketleri taraf›ndan

partiye ba¤›flta bulunan 174 özel sektör temsilcisine asilzade ya da flövalye ünvan› verilmifltir. ‹ngilte-

re’de en son büyük yolsuzluk skandal›, 3 milyar dolarl›k metro inflaat› ihalesinde yaflanm›flt›r. 

1974’te Watergate Skandal› ile patlak veren etik d›fl› faaliyetler, hükümet krizlerine yol açm›fl

ve birçok demokratik ülkenin konuya olan ilgileri artm›flt›r. Watergate skandal› üzerine baflkan Ni-
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2 Daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. SAMUEL NOAH KRAMER, TAR‹H SÜMERDE BAfiLAR, Çev. Hamide Koyukan, Kabalc› Yay›nevi,
(1999).



xon istifa etmifl ve Amerika’da devlette etikle ilgili birçok yasal düzenleme bu tarihten sonra ya-

p›lm›flt›r. ‹talya’da ise 1945-1987 döneminde kamu kaynaklar›n›n yasa d›fl› kullan›ld›¤› 101 yolsuz-

luk olay› belirlenmifltir. Yarg›ç Giovanni Falcone’nin May›s 1992’de öldürülmesinden sonra ‹tal-

ya’da gündeme gelen soruflturmalarda çok say›da siyasetçi, bürokrat ve ifladam› sorgulanm›flt›r.

1992-94 döneminde hakk›nda soruflturma yürütülen 228 milletvekilinden 111’inin dokunulmazl›¤›

kald›r›lm›flt›r. 

Japonya’da 1955’ten 1993’e de¤in, Liberal Demokrat Parti’nin on befl baflbakan›ndan dokuzu

hakk›nda yolsuzluk iddialar› ya da soruflturmalar› gündeme gelmifltir. 1976’da ortaya ç›kan Lock-

heed skandal› sonucunda eski baflbakanlardan Kakuei Tanaka dört y›l hapse mahkum olmufltur. 

Türkiye’de kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlere s›kça rastland›¤› bilinmektedir. Bunlar›n

aras›nda, baz› milletvekilleri, bakanlar, yarg› mensuplar› ve kamu görevlilerinin adlar›n›n kar›flt›¤›

rüflvet yolsuzluklar›, ihale yolsuzluklar›, banka yolsuzluklar›, pahal› hediyeler al›nmas› say›labilir.

Türkiye, çeflitli uluslararas› kurumlar›n araflt›rmalar›nda saydaml›k ve etik standartlar konusun-

da hep s›n›fta kalmaktad›r.  Üstelik, yolsuzlukla mücadele eden uluslararas› ve ulusal kurulufllar›n

uyar›lar›na ve ortaya konulan çarp›c› gerçeklere ra¤men, yolsuzlukla savafl konusunda gerekli iler-

leme sa¤lanamam›flt›r. Avrupa Birli¤i’ne (AB) tam üye olmaya çal›flt›¤›m›z ve müzakerelere baflla-

d›¤›m›z bu süreçte, “yolsuzluklar” sorununun AB’nin tam üyeli¤imize bak›fl›nda ciddi bir rahats›z-

l›k konusu oldu¤u ortadad›r. AB’nin 9 Kas›m 2005 tarihinde Türkiye ile ilgili yay›nlad›¤› ‹lerleme

Raporu’nda “[...]yolsuzlukla mücadele alan›nda biraz daha ilerleme sa¤lansa da yap›lan araflt›rma-

lar›n yolsuzlu¤un Türkiye’de çok büyük bir sorun olarak devam etti¤i gerçe¤inin alt›n› çizdi¤i unu-

tulmamal›d›r,” denilmektedir.3

Türkiye’de kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler ve yolsuzluk konusundaki endifle verici tab-

lo, sadece AB ‹lerleme Raporu ile çizilmemektedir. Dünya Bankas›’n›n yay›nlad›¤› “yat›r›m ve ifl-

letme sürecindeki sorunlar” ve “ifl kurma aflamas›ndaki bürokrasi” konular›n› içeren Global Yat›-

r›m ‹klimi-2005 Raporu’nda,4 Türkiye’deki etik d›fl› faaliyetler ve yolsuzluklar konusunda çarp›c›

veriler dikkat çekmektedir.  Rapora göre, Türkiye’deki firmalar y›ll›k sat›fllar›n›n binde 6’s› kadar

tutar›n› “yetkililere hediye” olarak, müfettifl ve denetimlerden kaçmak, izin ve ruhsat almak veya

bürokratik süreci h›zland›rmak ya da ihaleyi kazanmak için gayri resmi flekilde yapt›klar› ödeme-

lere harcamaktad›rlar. Ayr›ca, Türkiye’de yat›r›mc›lar›n yüzde 33’ü hukuka güvenmemektedir.

Dünya Bankas›’n›n 2004 y›l› çal›flmas› da yat›r›mc›lar›n büyük bir ço¤unlu¤unun bürokrasiyi bir
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4 Bkz. WORLD BANK  WORLD DEVELOPMENT REPORT: A BETTER INVESTMENT CLIMATE FOR EVERYONE,  http://sitere-
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engel olarak gördüklerini ortaya ç›karmaktad›r. Rapora göre, etik d›fl› faaliyetler ve özellikle yol-

suzluk Türkiye’deki ekonomik kalk›nman›n önündeki en büyük engellerden biridir. Rüflvet ve yol-

suzluklar, Türkiye’nin çekebildi¤i yabanc› sermayenin seviyesinin düflük olmas›n›n bafll›ca nedeni

olarak görülmektedir.5

Üstelik, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler ve yolsuzlukla ilgili çal›flmalar yapan Uluslara-

ras› Saydaml›k Örgütünü’nün (Transparency International) her y›l yapt›¤› yolsuzlukla ilgili araflt›r-

malarda ülkemiz, senelerdir oldukça vahim bir tablo çizmektedir. 159 ülke aras›nda ald›¤› 65. s›ra

ülkemizde etik altyap›n›n ifllevsizli¤ini ve etik d›fl› davran›fllar›n ve yolsuzlu¤un yayg›n oldu¤unu

gözler önüne sermektedir.6  Türkiye’nin geçen sene 146 ülke aras›nda 77. s›rada iken bu sene 12

s›ra birden yükselmesi, etik konusuna iliflkin yasal geliflmelerle ilintilendirilebilir.

Hepimiz, günlük yaflam›m›zda, hayat›n bir parças› olarak en basit tan›m›yla, “do¤ru” ve “yan-

l›fl”› birbirinden ay›rt etmek anlam›na gelen, etiksel faaliyet içinde bulunmaktay›z.  Ço¤u zaman,

davran›fllar›m›z›n etik boyutunu düflünmeden karar versek de, asl›nda insanlara nas›l davrand›¤›-

m›z, seçimlerimizi yaparken kimleri ne kadar düflündü¤ümüz ve tüm buna benzer sorular, etik ala-

n›n› ilgilendirir. Etik, her ne kadar soyut bir kavram olarak alg›lansa da, günlük faaliyetlerimizde

vücut bularak somutlaflmaktad›r. Etik konusunun temel faktörü, insand›r. Etik kültürünün birey dü-

zeyinde yerlefltirilmesi, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin en kesin çözümüdür. Etik kültür

ve bilincinin tüm vatandafllarca kabul edilmesi ve etik ilkelerin günlük faaliyetlere yans›mas› asl›n-

da oldukça uzun bir süreç al›r. Etik hakk›nda çal›flma yapmak ve etik kurallar› belli standartlarda

flekillendirmek oldukça karmafl›k ve zor bir konudur.  

Sonuç olarak etik, toplumsal yaflay›fl›n dürüstlü¤ünü belirler; insan›n h›rslar›na set çekip, say-

dam, hesap verebilir, kiflisel ç›karlar u¤runa toplumlar›n feda edilmedi¤i, temiz bir toplum amaç-

lar.  Kamu sektörü ve özel sektörde ortaya ç›kan ç›kar çat›flmalar›, dünya çap›nda kamu yöneti-

minde etik konusunda endifle yaratan bafll›ca konulardan bir tanesidir. Kamu görevlilerinin karfl›-

laflt›klar› ç›kar çat›flmas› durumlar›, uzun zamand›r yasama ve yürütme erkleri aç›s›ndan de¤iflik po-

litika aray›fllar›n›n odak noktas› haline gelmifltir. Bu aray›fllar›n bafll›ca ç›k›fl noktas›, kamu kurulufl-

lar›nda dürüstlü¤ün sa¤lanmas› ve özel ç›karlar›n kamu ç›karlar› önüne geçmedi¤i bir karar alma

süreci oluflturulmas›d›r. 
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5 The Economist Dergisi’nin 19 Mart 2005 tarihinde yay›nlad›¤› Türkiye ile ilgili raporda flu çarp›c› gerçeklerin alt› çizilmekte-
dir: "Türkiye'de yolsuzluk ülke ekonomisinin önündeki en büyük engellerden biri. Yolsuzluk art›k daha fazla tart›fl›lmaya
bafllansa da henüz bu suçu iflleyenler a¤›r cezalara çarpt›r›lam›yor. Milletvekilleri ve bakanlar›n dokunulmazl›klar›n›n
kald›r›lmas›na yönelik seçim vaatleri de yerine getirilmedi. Yolsuzlu¤un sadece ahlaki de¤il, ekonomik maliyeti de a¤›r oldu.
Türkiye'nin bu kadar az yabanc› sermaye çekebilmesinin bafll›ca nedeni yolsuzluk.  Yolsuzluk kalkmad›kça Türkiye sadece
Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden yat›r›mc› çekebilir. Avrupal›lar ve Kuzey Amerikal›lar› ise çekemezler. Türkiye'deki yabanc›
yat›r›m 1980'lerdeki seviyenin de alt›nda.”

6 www.transparency.org. 



Etik, toplumsal hayat içinde önemli bir çal›flma alan› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle son

y›llarda bu konuda yap›lan felsefi, dilbilimsel ve sosyolojik çal›flmalar›n say›s›nda önemli bir art›fl görül-

mektedir. Etik, insanlar›n, toplumlar›n do¤rular ve yanl›fllar alan›nda ne yapt›¤›n›n ya da yapmas› gerek-

ti¤inin tan›mlanmas›ndan daha fazla bir fleydir. Etik, do¤rular ve yanl›fllar alan› üzerinde hüküm yürüt-

me, müzakere yapabilme, tahayyül edebilme kapasitesinin gelifltirilmesi ile ilgili tüm zihinsel faaliyetle-

ri ifade eder. ‹deal anlamda etik, “evrensel olarak” -yani bütün zamanlardaki tüm insanlar için geçerli

olan- do¤ru davran›fl› tan›mlayan bir olgudur. Bu, bütün insanlar için iyiyi kötüden ay›rmaya yarar. 

Hemen tüm filozof ve sosyologlar›n üzerinde hemfikir oldu¤u bu düflünce, ayn› zamanda kültü-

rün yarat›c›s› olarak insan›n do¤ru/yanl›fl aras›nda seçim yapabilme kapasitesine sahip bir varl›k oldu-

¤unu da destekler. ‹nsan, etik olmayan toplumsal de¤erler silsilesi ile flekillendirildi¤inde insansal özel-

likler göstermekten ç›kar, varoluflsal krizler yaflamaya bafllar. O halde ailede, çeflitli organizasyonlar

içinde insan›n etik bir varolufl sürdürebilmesi, ayn› zamanda kiflilerin sa¤l›kl› bir flekilde hayata kat›la-

bilmelerine, kendileri ve di¤erleri üzerinde düflünme kapasitelerini gelifltirebilmelerine ba¤l›d›r.

Bir felsefe dal› olarak etik, insanl›k tarihiyle yafl›tt›r. Geçmifle ait ortaya ç›kar›lan en eski ya-

z›tlarda bile insanlar›n etik ikilemler içine düfltüklerinden, bunlar› çözebilmek için içsel muhake-

meye girdiklerinden bahsedilmektedir. Antik Yunan’dan günümüze uzanan etik felsefesi sürecin-

de, iyi, do¤ru, erdem, adalet gibi kavramlar üzerinde tart›fl›lm›fl, bu konuda çok çeflitli görüfller or-

taya at›lm›flt›r. Örne¤in, baz› filozoflar insan faaliyetlerinin iyi ya da kötü niteli¤ini bu faaliyetlerin

yöneldi¤i amaç ve ortaya ç›kard›¤› sonuçtan ba¤›ms›z olarak de¤erlendirirken, baz› filozoflar bir

faaliyete iyi ya da kötü, do¤ru veya yanl›fl niteli¤inin verilmesinde faaliyetin yöneldi¤i amac›n arafl-

t›r›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Devletin yüksek menfaatlerinin evrensel etik de¤erlerin önün-

de oldu¤unu savunan filozoflar da bulunmaktad›r. Modern etik felsefesinde genel olarak kabul

edilen görüfl, eti¤in insan do¤as›ndan ve kültürel özelliklerden ba¤›ms›z düflünülemeyece¤i fakat

ayd›nlanma projeksiyonu içerisinde geliflime paralel olarak kimi kamu yönetimi temel etik de¤er-

lerinin evrenselleflti¤idir. 

Günümüzde, ça¤dafl ve demokratik ülkelerde kamu yönetimine egemen olan etik de¤erle-

rin, Kantç› evrensel etik anlay›fl›na yak›n oldu¤u görülmektedir. Kamu yönetimlerinde kabul edi-

len etik de¤erler, metafizik yaklafl›mlardan ziyade mant›k üzerinde temellendirilmifltir. Günümüz-

de kamu hizmeti etik de¤erleri sistemlefltirilirken, art›k bu de¤erlerle ilgili ne dinsel tart›flmalara

girilmekte ne de bu de¤erlerin amac›n›n salt bireysel mutlulu¤u yakalamak oldu¤u ileri sürülmek-

tedir. Etik ilkelere ba¤l› iflleyen bir kamu yönetimi ortam›nda, elbette vatandafllar›n memnuniye-

ti ve mutlulu¤u sa¤lanacakt›r. Ancak, buradaki ç›k›fl noktas› tek tek bireylerin memnuniyetiyle bir-

likte, genel olarak toplumun da memnuniyetidir. Bununla birlikte etik de¤erler herkes için geçer-

li oldu¤undan, hiçbir kimseye, zümreye veya gruba etik ihlal söz konusu oldu¤unda imtiyazl›

davran›lamaz. 

42



Geliflime ve toplumsal de¤iflimlere paralel olarak kamu yönetiminde etik de¤erler sürekli gün-

cellenmektedir. Etik de¤erlerin güncellenmesi aflamas›nda ça¤dafl demokratik devletlerde akade-

mik çevrelerden, kamu kurum ve kurulufllar›ndan, sivil toplum örgütlerinden görüfl al›nmakta, etik

de¤erler belirlenip sistemlefltirilirken toplumun genelinde bir uzlaflmaya (consensus) var›lmaya ça-

l›fl›lmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar, modernizm ve Kantç› evrensel etik anlay›fl›na paralel olarak, ka-

mu yönetiminde etik de¤erlerden baz›lar›n›n evrensel bir hal ald›¤›n›, neredeyse bütün demokra-

tik ülkelerin anayasalar›nda, yasal düzenlemelerinde ve etik davran›fl kodlar›nda vücut buldu¤unu

göstermektedir.  

Devletin, vatandafllar›n gündelik hayatlar›n›n her alan›ndaki varl›¤›, kamu bürokrasilerinin bü-

yüklü¤ünde art›fla sebep olmufltur. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu görevlileri, ka-

mu kaynaklar›n›n kullan›lmas›, kamusal kararlar›n al›nmas› gibi konularda genifl yetkilerle donat›l-

m›fllard›r. Yetki kullan›m› s›ras›nda kiflisel ç›karlar›n kamu yarar›n›n önüne geçmesini engelleye-

cek etkili denetim mekanizmalar›n›n bulunmamas› yolsuzluk, etik d›fl› faaliyet, keyfi takdir yetkisi

kullan›m›, kiflisel kazanç için kamu makam›n›n suistimal edilmesi gibi vakalar›n artmas›na f›rsat ya-

ratm›flt›r. Bu faaliyetler, vatandafl›n devlete duydu¤u güven ve kamu görevlilerinin daha yüksek

standartlarda hizmet vermeleri gibi konular için sürekli birer tehdit haline gelmifltir. Bu nedenle,

vatandafllar› kamu yönetiminin olas› suistimallerinden korumak ve kamu görevlilerinin faaliyetle-

rinin düzenli, sürekli ve saydam bir biçimde denetlemek amac›yla uygun teminatlar oluflturmak ge-

reklidir. Bu teminatlardan bir tanesi, belki de en etkili olan›, kamu yönetiminde etiktir.

Kamu yönetiminin etik boyutu, siyasal, yasal, teknik ve finansal boyutlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›n-

da fazlas›yla göz ard› edilmifltir. Kamu yönetimi bilimiyle u¤raflanlar aras›nda bile, kamunun, etik

yükümlülükleri di¤er yükümlülüklerine nazaran daha az ilgi çekmifltir. Bu durum, özellikle son y›l-

larda büyük bir de¤iflim göstermifltir. Uluslararas› kurulufllar›n kamu yönetiminde etik davran›fl il-

kelerinin yerlefltirilmesine yönelik çal›flmalar›yla da devletler, kamu yönetiminde yüksek etik stan-

dartlar› yakalayabilmek için önemli reformlara giriflmifltir. 

Günümüzde, devletlerin yönetim anlay›fl›nda “üç E” olarak tabir edilen Ekonomi, Etkinlik

ve Etkililik önemlerini korumaktad›r. Etik standartlar›n, toplumlar›n refah›yla do¤rudan ilgili ol-

du¤u gerçe¤inden yola ç›karak, buna herfleyden önce dördüncü “E”, yani Etik konusu eklen-

melidir.7 Kamu görevlilerinin görev ve sorumluluklar› ba¤lam›nda, do¤ru ve düzgün davran›fl her

zaman iyi bir kurumsal kamu yönetiminin ön koflulu olmufltur.  Kamuda iyi ve do¤ru davran›fla

her zaman ihtiyaç duyulmaktad›r. Özellikle, ülkemizde oldu¤u gibi, kamu reformu yapan geçifl dö-

nemindeki ülkelerde, kamu görevlilerinin iyi ve do¤ru davran›fllar›na daha fazla ihtiyaç vard›r. Bu

nokta, kamu yönetimi reformlar›n›n baflar›s›nda ve devlete duyulan güvende belirleyici olacakt›r.
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OECD, 1996 diye an›lacakt›r]. 



Bu yüzden, iyi ve do¤ru davran›fllar›n teflvik edilmesi ve kal›c› olmalar›n›n sa¤lanmas› için, etkili

bir etik altyap› flartt›r. Devletin her kademesinde etik standartlara uyulmas› ve bu standartlardan

ödün verilmemesi toplumlar›n refah›n› art›r›r, toplumsal bar›fl› pekifltirir. Kamu yönetiminde etik,

iyi ve demokratik bir yönetimin temel anahtar›d›r.8

Ülkeler, etik altyap›lar›n› tasarlarken, siyasi irade, hukuki çerçeve, hesap verebilirlik mekaniz-

malar›, davran›fl kurallar›, mesleki sosyallefltirme, kamu hizmeti koflullar›, eflgüdüm kurulufllar› ve

kamuoyunun kat›l›m› ve denetimi aras›nda bir denge kurmaya çal›fl›r. Bu unsurlar bir araya gel-

diklerinde iyi davran›fl› teflvik eder ve etik d›fl› davran›fltan cayd›r›r. Nihayetinde bir altyap›n›n de-

¤iflik unsurlar› aras›ndaki sinerji, ülkenin kültürel ve idari ortam›na, kamu yönetimine genel yak-

lafl›m›na ve geçmiflte etik giriflimleri ne derece destekledi¤ine ba¤l› olmaktad›r. Bu unsurlar›n kay-

naflmas› ve uyuflmas› bir ülkenin vurgulamak istedi¤i ifllevlere göre de¤iflir. Bütün di¤er araçlar gi-

bi, etik altyap›n›n da etkili olmas› için anlafl›lmas› ve tutarl› olarak uygulanmas› gerekir.9

Bu raporu haz›rlamaktaki amaç; hesap verebilirlik, saydaml›k, etkililik, tarafs›zl›k, dürüstlük ve

bütünlük (integrity) ilkelerine ba¤l› bir anlay›fl›n kamu yönetiminde yerlefltirilmesidir. Böylece, ül-

kemizde iyi ve demokratik bir kamu yönetimi sa¤lanacakt›r. ‹yi ve demokratik bir kamu yönetimi,

iyi iflleyen bir ekonominin olmazsa olmaz unsurudur. Ülkemizde refah›n artmas›n›n, vatandafllar›n

hayat standartlar›n›n yükseltilmesinin ve devlete güvenin tekrar kazan›lmas›n›n yolu, etik de¤erle-

re ba¤l› bir kamu yönetiminden geçmektedir. Bununla birlikte, devlette iyi bir etik altyap›n›n olufl-

turulmas› için devleti meydana getiren bütün erklerde – yasama, yürütme, yarg› – etik ilkeler belir-

lenmeli, etkili yapt›r›m mekanizmalar›yla birlikte etik davran›fl kodlar› ve yasalarda düzenlenmeli ve

uygulanmas›n›n sa¤lanmas› için etik kurul ve kurumlar kurulmal›d›r. Sadece bir tek erk için etik

altyap›n›n kuruldu¤u bir sistemin verimli ve etkili flekilde ifllemesi beklenemez.

Siyasal sistemdeki aksakl›klar›n ve çöküflün en büyük nedeninin sistemin yozlaflmas›

oldu¤u göz ard› edilmemelidir. Bunun nedeni, aynen insan bedeninde ilerleyen kanser gibi, bi-

leflen parçalar›n rollerini verimli ve etkili bir biçimde yerine getirememesidir. Devleti oluflturan

organlar›n rollerini verimli ve etkili bir biçimde yerine getirememesi kamu yönetiminde etik d›-

fl› faaliyetlerle do¤rudan ba¤lant›l›d›r. E¤er bürokrasi, hakkaniyetli ve etik yollardan görevini ye-
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8 OECD taraf›ndan 1998 y›l›nda yay›nlanan, “Kamu Yönetiminde Etik ‹lkeler” bafll›kl› tavsiye karar›nda da, üye ülkelerin kamu
hizmetlerinde etik davran›fl ilkelerini hayata geçirmek amac›yla, iyi iflleyen kurumsal yap›lar oluflturmalar› ve gerekli di¤er tedbir-
leri almalar› gerekti¤i yer alm›flt›r. Ayr›ca, 25 May›s 2004 tarihli 5176 say›l› Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yasas›’n›n genel
gerekçesinde belirtildi¤i gibi, “[‹]dare, kamu hizmetlerinin yürütülmesi s›ras›nda aç›kl›k, saydaml›k, hesap verebilirlik, tarafs›zl›k,
dürüstlük, objektiflik ilkeleri teminat alt›na al›nd›¤›nda ve kamu yarar›na uygun iflledi¤inde etkili ve verimli iflleyebilir. Dürüst, güve-
nilir ve adil kamu hizmeti kamuya olan güveni art›rd›¤› gibi, ifl dünyas› için de uygun bir ortam oluflturur ve bu suretle piyasalar›n
iyi ifllemesine ve ekonomik geliflmeye katk›da bulunur.”  Bu raporun “Yasal Altyap›, Saydaml›k ve Kamuda Ayr›cal›klar: Tespit ve
Öneriler” konulu 2. cildinde söz konusu kanun ve kanun gerekçesine ra¤men ihtiva etti¤i birçok eksiklik ayr›nt›l› bir biçimde ince-
lenmektedir ve bunun yerine yeni bir Kamu Yönetiminde Etik Kanun’u model olarak önerilmektdir.

9 Bkz. OECD, 1996, s. 61.



rine getirmezse, toplumun güvenini yitirir ve siyasal sistem aç›s›ndan ciddi sorunlar kaç›n›lmaz

hale gelir. Ülkemizde sosyal, siyasal ve ekonomik sistemlerimizde ciddi bir iyileflme kaydedil-

mesi isteniyorsa, öncelikle etikle ilgili sorunlar›n üzerine e¤ilinmesi gerekmektedir. Unutulma-

mal›d›r ki “Devlette Etikten Etik Devlete” bugün geliflmifl ülkelerde dahi üzerinde çal›fl›lan ko-

nular›n bafl›nda gelmektedir. 
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1. GENEL OLARAK KAMU YÖNET‹M‹NDE ET‹K: 
TANIMLAR, KAVRAMLAR

1.1. Etik Kavram›n›n De¤erlendirilmesi

Kamu yönetiminde etik ilkeler ve etik altyap›y› aç›klamaya bafllamadan önce, etik kavram›n›n

ne demek oldu¤unu anlamak gerekir. Etik olman›n ne demek oldu¤unu anlamak ve sürekli ola-

rak etik bir hayat sürmek, etik kavram›n› ilgilendiren terimler, fikirler ve uygulaman›n derin ve ge-

nifl kapsaml› bir de¤erlendirmesini gerektirir. Raporun bu bölümünde, etik konusundaki karmafl›k

yaklafl›mlara girilmeden, yaln›zca tan›m›yla ilgili çeflitli görüfllere yer verilerek, etik uygulamas›n›n

bir de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r.

“‹yi”, “adil” ve “do¤ru” kavramlar› hakk›nda uzun ve belki de oldukça çetrefilli tart›flmalar ola-

bilir. Bunun nedeni, bu terimlerin de¤er yarg›lar›yla yak›ndan ba¤lant›l› olmas›d›r. Do¤rular, yal-

n›zca, din, do¤a, mant›k veya hukuktan gelmezler. Do¤rular, insanlar›n adaletsizliklerle ilgili pra-

tik deneyimlerinden ç›kar. Adalet, tan›mlanmas› oldukça güç bir kavramken, adaletsizlik kolayca

tan›mlanabilen, birçok insan›n üzerinde görüfl birli¤ine vard›¤› bir kavramd›r. Bunun gibi, yanl›fl

kavram›, do¤ru kavram›yla içiçe fakat do¤ru kavram›ndan daha kolay anlafl›labilir ve seçilebilir bir

kavramd›r. Do¤ruyla ilgili önermeler, içinde mutlaka yanl›fl› da bar›nd›r›r. ‹nsan do¤rular›, insan

yanl›fllar›ndan gelir. ‹flte etik, en basit tan›m›yla insan iliflkilerinde iyi ya da do¤ru10 veya kötü ya

da yanl›fl olarak adland›rd›¤›m›z de¤er yarg›lar›n› inceler.11

Sözlük anlam›yla etik, ahlak ilkelerinin ›fl›¤›nda, do¤ru davran›fl› inceler. Etik kelimesi, Yunan-

ca, “ethos”dan gelmektedir. Ethos, karakter anlam›ndad›r. Hangi de¤erlerin benimsenece¤i, bir di-

¤er kimseye nas›l davran›laca¤› ya da kiflinin di¤erlerine olan sorumluluklar› karakter ya da “etik”

meselesidir. Etik terimi, genellikle, ahlak terimiyle de¤iflimli olarak kullan›l›r.  Ahlak terimi12 “mo-

rality”, etimolojik köken olarak etikten farkl›d›r.  “Morality”, Yunanca’da adet, gelenek-görenek an-

lam›na gelmektedir.  
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10 Bkz. ALAN DERSHOWITZ, RIGHTS FROM WRONGS: A SECULAR THEORY OF THE ORIGINS OF RIGHTS, (2004). 
11 Tan›nm›fl ahlak felsefecilerinden Bernard Gert, ahlak kavram›n›n birçok sorgulamaya aç›k oldu¤u tan›mlamas›n› geride

b›rakarak kavram› (burada etik ile ahlak de¤iflimli olarak kullan›lmaktad›r) flu flekilde özetlemektedir: “Ahlak bütün mant›kl›
insanlar›n di¤er insanlarla iliflkilerinde davran›fllar›n› yöneten bir kamu sistemidir. Ahlak›n amac›, kötünün en aza indirilme-
sidir ve ahlak evrensel olarak kabul edilen de¤erleri kapsamaktad›r.” Bkz. BERNARD GERT, MORALITY: A NEW JUSTIFICA-
TION OF THE MORAL RULES, (1988), s. 6.

12 Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlü¤ü’nde (2005), ahlak, “Bir toplum içinde kiflilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulun-
duklar› davran›fl biçimleri, kurallar›,” olarak tan›mlan›yor. Ayr›ca Türk Dil Kurumu “etik kavram›”n› “ahlak bilimi” olarak
tan›mlamaktad›r. Dictionnaire Larousse-Ansiklopedik Sözlük’te (1993-1994); “1) Bir toplumda, belli bir yaflam anlay›fl›ndan
kaynaklanan ve mutlak olarak iyi oldu¤u düflünülen davran›fl kurallar›n›n tümü. 2) Bir kiflinin iyi yanlar›n›, huyunu veya
karakterini belirten tutum ve davran›fllar›n›n tümü”, biçiminde de¤erlendiriliyor. Yine ayn› sözlükte, felsefi olarak ahlak, “bir
toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davran›fl kurallar›n› saptayan ve inceleyen bilim; iyinin ve kötünün 
bilimi,” olarak; hukuksal aç›dan da ahlak kurallar›, “bir toplumda zaman içinde ortaya ç›kan, devletin yapt›r›m gücünden yok-
sun olsalar da insan davran›fllar›n› iyi veya kötü diye niteleyerek toplum hayat›nda düzenleyici rol oynayan kurallar›n tümü”
biçiminde tan›mlanmaktad›r.



Filozoflar, bazen ahlak ile etik aras›nda belirli ayr›mlara giderler. Etik, karakterin e¤itilmesi ve

uygulamada karar verebilmeye karfl›l›k gelirken; ahlak, daha genel olarak bir toplumun do¤ru ya

da adaletli olarak kabul etti¤i uygulamalar anlam›na gelir.13 Bununla birlikte ahlaki de¤erler kiflile-

re, toplumlara, bölgesel, ulusal de¤erlere ve baflta görgü olmak üzere ekonomik, kültürel, e¤itim

düzeyi ve din gibi ö¤elere ba¤l› olarak farkl›l›klar gösterebilir. Etik de¤erler, daha evrensel olarak

kabul edilmektedir. Bu ayr›m› benimsemifl filozoflar aras›nda bile, etikle ahlak teriminin birçok

noktada çak›flt›¤› da kabul edilir.14

Etik, her fleyden önce, insan ve toplum için ideal olan›n araflt›r›lmas› çabas›d›r. Daha genifl bir

bak›fl aç›s› ile bütün etkinlik ve amaçlar›n yerli yerine konulmas›, neyin yap›laca¤› ya da yap›la-

mayaca¤›n›n, neyin istenece¤i ya da istenmeyece¤inin, neye sahip olunaca¤› ya da olunmayaca¤›-

n›n bilinmesidir. Etik, bireysel ve sosyal deneyimimizin, insan davran›fl›n› yönlendirmesi gereken

kurallara ve hayatta pefline düflmeye de¤ecek de¤erlere karar verilmesi yoluyla anlamland›r›labil-

mesi için, ak›l yoluyla oluflturulan sistematik bir giriflimdir. Etik ak›l yolunu kulland›¤›ndan, ahla-

k›n teolojik ve dinsel yaklafl›mlar›ndan ayr›l›r. Hayatta hangi kurallar›n ve de¤erlerin izlenmesi ge-

rekti¤ini kesinlefltirmeye çal›flt›¤›ndan antropoloji, psikoloji ve sosyolojiden de ayr›l›r. Bu disiplin-

lerin hepsi, insanlar›n nas›l davrand›klar›n› aç›klarken, etik insanlar›n nas›l davranmalar› gerekti¤i-

ni aç›klamaya çal›fl›r. Etik, bilerek ve isteyerek yap›lan insan faaliyetleriyle ilgilenir.15

Etik, uygulamaya konulan ahlaki görev ve ahlak ilkeleri anlay›fl›d›r. Etik anlay›fl, hesap vere-

bilirlik ve iyi davran›flta somutlafl›r. Di¤er yandan, etik, insan›n kamuyla olan iliflkilerinde “uygun”

olarak adland›r›lan davran›fl› belirleyen içsel bir denetçidir.16

Bir toplum içinde farkl› ulusal, dinsel, etnik, cinsel kimlikler olmas›, farkl› ahlak anlay›fllar›n›

gündeme getirebilir.  Bunun sonucu olarak da, her bir topluluk ve kurum için ahlaki de¤erler, norm-
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13 Bkz. SUSAN NEIBURG TERKEL, R. SHANNON DUVAL, ENCYCLOPEDIA OF ETHICS, (1999), s. 80. [Bundan böyle TERKEL,
DUVAL, ENCYCLOPEDIA OF ETHICS diye an›lacakt›r.]

14 Birçok tan›mlamada ahlak ve etik neredeyse efl anlaml› olarak kullan›lm›flt›r. Örne¤in bkz., NOEL PRESTON, UNDERSTAN-
DING ETHICS (1996) s. 16; OLIVER A. JOHNSON, ANDREWS REATH, THOMSON & WADSWORTH, ETHICS: SELECTIONS
FROM CLASSICAL & CONTEMPORARY WRITERS, (2004).

15 Bkz. RICHARD T. DEGEORGE, BUSINESS ETHICS, (1999), s. 6. Etik konusunda yap›lan çal›flmalarda en çok üzerinde duru-
lan konulardan biri, insan›n hayat› boyunca yapmak zorunda oldu¤u günlük seçimlerde etik karar verebilme yetisinin gelifl-
tirilmesidir. Bugün herhangi bir fazilet sergiledim mi? Bugün zarardan daha çok yarar sa¤lad›m m›? Bugün insanlara haysiyet-
li ve sayg›l› bir biçimde davrand›m m›? Yaflad›¤›m toplum ben içinde bulundu¤um için daha iyi bir hale geldi mi? Toplumun
içinde bulundu¤um için daha iyi bir insan oldum mu? gibi sorgulamalardan oluflan oldukça pratik ve sistematik bir yaklafl›m
için bkz. T. SHANKS, ISSUES IN ETHICS, (1997), s. 2-4. Etik karar verebilme yetisinin gelifltirilmesi hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için
bkz. ANTHONY WESTON, A PRACTICAL COMPANION TO ETHICS, (2002).

16 Bkz. T. J. TRAAEN, A Matter of Ethics: Perceptions of Arizona City Managers, WORKING PAPER, (1991);  J. R. REST, MORAL
DEVELOPMENT: ADVANCES IN RESEARCH AND THEORY, (1994); Dennis P. Wittmer, Ethical Decision-making, in TERRY
L. COOPER ED., HANDBOOK OF ADMINISTRATIVE ETHICS, (1994), s. 349-372. Perry’e göre, “...Erdem, haysiyet, sayg›, dü-
rüstlük, toplum hizmeti..., günlük konuflmalar›m›zda oldukça geçen fakat karfl›l›kl› etkileflimlerimizde nadiren uygulanan kav-
ramlard›r. Bu kavramlar›n hepsi, etik felsefesini ilgilendirir. Genel olarak, etik, bir insana aileden veya ilk ö¤retimden bafl-
layarak bütün e¤itim sürecinde afl›lanmas› amaç edilen de¤erler bütünüdür.” Bkz. RON PERRY, ED., A MATTER OF ETHICS:
FACING THE FEAR OF DOING THE RIGHT THING, (2000), s. 2-3.



lar oluflmufltur. Etikte ise, daha evrensel ve genel geçerli¤e sahip “ideal olma” kavram› gündeme gel-

mektedir.17 Kültürel farkl›l›klar›n etik ilkelerde de¤ifliklikler meydana getirdi¤i de bilinen bir gerçek

olsa da, yalan söyleme, h›rs›zl›k yapma gibi baz› davran›fl ve eylemlerin, herkes taraf›ndan ve her

yerde etik d›fl› davran›fl olarak kabul edildi¤ini söylemek mümkündür.

Hepimizin bildi¤i ve uygulamaya çal›flt›¤› ama ço¤unlukla yaz›l› olmayan baz› kurallar vard›r.

Bunlar›, genelde etik de¤erler flekillendirir. Bu de¤erler, genel kabul görme aç›s›ndan evrensel ba-

z› temeller üzerine oturmufl olsa da, toplumlara, hatta co¤rafyaya göre farkl› alg›lanabilmekte ve

genelde farkl› uygulanabilmektedir. Bu nedenledir ki etik de¤erler, herkes için ayn› de¤ildir. Bir

toplumun etik de¤erlerden uzaklaflmas›n›, salt ekonomik, hatta siyasi nedenlere ba¤lamak, buzda-

¤›n›n sadece görünen k›sm› ile ilgilenmek olacakt›r. Temeli ailede at›lan, okulda flekillenen ve ya-

flanan toplumsal düzende ise son halini alan tutum ve davran›fllar, etik anlay›fl›n› oluflturur. Sonra-

s›nda ise, sahip ç›kma veya önemsememe aflamas› ile bireyi yüzlefltirir. Olaylar karfl›s›nda bireyler

etik davranma veya davranmamay› seçebilir. Bu durumda toplum, gerekli tepkiyi vermelidir. Öte

yandan, kamu kurumlar›n›n etik davranmama gibi bir lüksü yoktur.18

Ülkeler aras›ndaki farkl›l›klara karfl›n, gerek de¤iflik kültürlerde, gerekse de¤iflik siyasi ve ida-

ri sistemlerde, iyi ve düzgün davran›fl olarak görülen noktalar, giderek ortak bir özellik göstermek-

tedir.19 Demokrasi, piyasa ekonomisi ve profesyonel bir bürokrasi ile yak›ndan ba¤lant›l› temel de-

¤erler vard›r. Örne¤in, siyasi de¤erler olan “özgürlük ve adalet” ile idari de¤erler olan “etkinlik, et-

kililik ve duyarl›l›k”20 bu temel de¤erlerden birkaç›d›r.

Etik kurallar›, geleneksel olarak kendili¤inden oluflur, ancak daha sonra hukuk kural› haline

dönüflür.  Etik kurallar›, günümüzde etik davran›fl kodlar› (ethical code of conducts) ad› alt›nda ya-

z›l› hale getirilip sistemlefltirilmektedir. OECD baflta gelmek üzere çeflitli uluslararas› kurulufllar, ka-

mu hayat›nda etik de¤erleri sistemlefltirmek ve yaz›l› hale getirmek için çal›flmalar yapmaktad›r.21

Bu çal›flmalar›n amac›, ülkelerin etik altyap›lar›n› inceleyerek etik ilkeler konusunda uluslararas›

standartlar› ortaya koymak ve kamu hayat›nda etik anlay›fl›n benimsenmesine yard›mc› olmakt›r. 

Son olarak flunu belirtmek gerekir ki, etik, tarihte s›k›fl›p kalm›fl bir disiplin de¤il, insanl›¤›n

yaflayan, organik bir incelemesi, do¤ruluk, iyilik ve adaletin geliflen bir muhakemesidir.
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17 Etik kavram› konusunda evrensel prensiplerin oldu¤u görüflünün aksine, baz› yazarlar, etik de¤erlerin tart›flmaya aç›k oldu¤u
ve toplumdan topluma de¤iflti¤i görüflünü benimsemektedirler. Bkz. N. PRESTON, UNDERSTANDING ETHICS, (1996), s. 16;
Bkz. ‹NAYET PEHLIVAN AYDIN, YÖNETSEL MESLEKI VE ÖRGÜTSEL ETIK., (2002), s.7.

18 Bkz. Abdullah Bozgeyik, Nas›l Bir Ülkede Yaflamak ‹stersiniz?, www.tedmer.org.tr.
19 Bkz. OECD, 1996, s. 21.
20 Bkz. Stuart Gilman, Carol Lewis, Public Service Ethics: A Global Dialogue, PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, (Ekim/Kas›m

1996). 
21 Örne¤in, OECD, GRECO, Uluslararas› Saydaml›k Örgütü ve Birleflmifl Milletler etik konusunda araflt›rmalar yapmakta ve

raporlar yay›nlamaktad›rlar. 



1.2. Etikle ‹lgili Felsefi Yaklafl›mlar

1.2.1. Platon (427-347 B.C.)

Sokrat’›n ö¤rencisi ve Aristo’nun hocas› olan Platon’un eserlerinin ço¤u, etik ideallere adanm›flt›r.

Ona göre, eti¤in birincil amac› olan iyi bir yaflam sürmek, iyilik ve erdemin ayr›nt›l› bilgisine dayan›r.

Platon’un eti¤i, iyinin gerçeklefltirilmesi ve ahlaki kusursuzlu¤u amaç edinir. Platon’un etik anlay›fl›, ay-

n› zamanda idealistiktir. Bunun nedeni, adalet ve erdem fikirlerinin insanlar›n arad›¤› mükemmelli¤i

ifade etmesidir. Bu fikirleri, daha iyi anlayabilmek için, öncelikle, insan›n var olufl amac›n› anlamas›

gerekir. Adalet düflüncesini inceledi¤i “Devlet” adl› eserinde de belirtti¤i gibi, en sayg› de¤er ve asil

düflünce, iyili¤in düflüncesidir. Adaletli olmay› amaç edinmek, asl›nda iyi olmay› amaç edinmektir. Bu

da, insan hayat›n›n en önemli amac›d›r. ‹dealar›n varl›¤› bizim onlar› düflünmemize ya da bizim onla-

r› nas›l anlamland›rd›¤›m›za ba¤l› de¤ildir. Platon’a göre idealar bizim ruhumuzdan ve mant›¤›m›zdan

ba¤›ms›z olarak var olmaktad›rlar. Adalet gibi idealar evrenseldir, gerçek tan›mlar› her zaman ve her

yerde ayn›d›r, kifliden kifliye veya zaman içinde de¤iflmez.22

1.2.2. Aristo (385-322 B.C.)

Aristo, etik teorisini kuramsal bilimlerden uzak bir alan olarak tasarlam›flt›r. Aristo’ya göre, eti-

¤in amac› insan yaflam›n› gelifltirmektir.23 Dolay›s›yla, etik biliminin bafll›ca u¤rafl noktas›, insano¤-

lunun refah ve mutlulu¤udur.24 Aristo, erdemlerin iyi yaflanm›fl bir hayat›n odak noktas›na yerlefl-

tirilmesi gerekti¤ini savunmas›yla Platon ve Sokrat’› takip eder. Platon gibi Aristo da adalet, cesa-

ret, kendine hakim olma ve bunun gibi etik erdemlerin karmafl›k mant›ksal, duygusal ve toplum-

sal yetenekler olduklar›n› savunur.25 Ancak Aristo, Platon’un bilimler ve metafizikte e¤itim alman›n

kendi iyili¤imizin tam olarak anlafl›lmas› için gerekli bir önkoflul oldu¤u fikrini reddetmektedir. ‹yi

bir yaflam sürmek için bize gereken dostluk, zevk, erdem, onur ve zenginlik gibi de¤erlerin bir

bütün olarak insan karakterine uymas›d›r.26 Bu genel anlay›fl›, belirli vakalara uygulamak için han-

gi faaliyetin en iyi flekilde mant›kl› nedenlerle desteklendi¤ini görebilmeliyiz. Dolay›s›yla, Aristo’ya

göre, pratik bir etik muhakeme, sadece genel kurallar› ö¤renerek gelifltirilememektedir.27

52

22 Platon’un etikle ilgili fikirleri için bkz. JULIA ANNAS, AN INTRODUCTION TO PLATO’S REPUBLIC (1981); TERENCE INR-
WIN, PLATO’S ETHICS: THE ETHICAL VIEWS OF SOCRATES AND PLATO (1982); RICHARD KRAUT, PLATO’S REPUBLIC:
CRITICAL ESSAYS (1997).

23 Bkz. SARAH BRODIE, ETHICS WITH ARISTOTLE, (1991).
24 Bkz. GEORGE HANS GADAMER, THE IDEA OF THE GOOD IN PLATONIC-ARISTOTELIAN PHILOSOPHY, (1986). 
25 Bkz. STEPHEN WHITE, SOVEREIGN VIRTUE, (1992). 
26 Bkz. WILLIAM KAUFMAN ED., ARISTOTLE: NICOMACHEAN ETHICS, (1998). 
27 Aristo’nun etikle ilgili fikirleri için bkz. D. S. HUTCHINSON, THE VIRTUES OF ARISTOTLE, (1986). 



Kutu 1: Antik Ça¤da Etik

Perikles Eti¤i: Perikles’e (‹.Ö. 495-429) göre vatandafllar kendi özel ifllerini yaparlarken ka-

mu ifllerinden de kendilerini tamamen soyutlamamal›d›rlar. Vatandafllar, toplumsal sorunlar ve

devlet yönetiminde ortaya ç›kan sorunlarla da ilgilenmelidirler.

Stoa Eti¤i: ‹lkça¤ etik felsefelerinden biri olan Stoa etik anlay›fl›na göre, do¤ru yasalar ve

kurallar ancak ak›l yolu ile bulunabilir. Stoa etik anlay›fl›na, “rasyonalist etik” anlay›fl› da denil-

mektedir.

Epiktetos Eti¤i: ‹lkça¤ düflünürlerinden Epiktetos’un etik ö¤retisi, Epiktetos’un ifadeleriyle

“bilge odur ki kimseyi kötülemez; kimseyi övmez; kimseden yak›nmaz; kimseyi suçlamaz,” dü-

flüncesinde yer bulur. Bu etik felsefesi, “sekinizm” olarak da adland›r›lmaktad›r.

Epiküros Eti¤i: Epiküros (‹.Ö. 341-270)’un etik anlay›fl›na göre mutluluk “erdem” peflinde

koflmakla de¤il, gündelik ve yal›n kayg›lar›n ötesinde sükun ve huzurla temin edilir. 

Sokrates Eti¤i: Sokrates’in (‹.Ö. 469-399) ö¤retisi, Sokrates felsefesiyle ilgili yaz›l› belgeler

b›rakmam›flt›r. Ancak, insan›n temel amac› erdeme ulaflmak olmal›d›r. Erdem, ancak bilgelikle

mümkündür. ‹lkesi, k›saca “kendini bil”dir.

1.2.3. Makyavelizm: Machiavelli (1469-1527)

Machiavelli, ülkelerin kurtuluflunun kuvvete dayanan ulusal devlette oldu¤una inanan, ulusal

devlet ya da ulus-devlet düflüncesinin ilk temsilcisidir. Bu nedenle de ulusal devlet yap›s›n›n ve

modern siyaset biliminin babas› say›l›r. Machiavelli’nin felsefesi Makyavelizm olarak an›l›r.28 Mac-

hiavelli etikle ilgili çal›flmalar›nda insan› ele alm›fl, bütün tutku ve zaaflar›n› incelemifl, dahas› in-

sanlar› yönetmek için bu zaaflar›n nas›l kullan›laca¤›n› da aç›klam›flt›r. 

Machiavelli’nin fikirleri, kendi zaman›ndaki siyaset bilimini temelden de¤ifltirmifltir. Halen si-

yasi do¤ru ve yanl›fllarla ilgili bilimsel fikirleri etkilemeye devam etmektedir. Machiavelli’nin çal›fl-

malar› adil devleti tan›mlamaya çal›flan zaman›n›n di¤er politik araflt›rmalar›ndan, iktidar ve gücü

elde etmek için gerekli olan stratejiler üzerinde fikir gelifltirmesi yönüyle ayr›lmaktad›r. Bunun an-

lam›, Machiavelli’nin çal›flmalar›n›n, insanlar›n ne yapmas› gerekti¤ini ortaya koyan ideallerden zi-

yade, insanlar›n ne yapt›¤› üzerinde temellendirilmifl etik normlar üzerine yo¤unlaflm›fl oldu¤udur. 

Machiavelli’ye göre, bir siyasal lider kendi ülkesinin menfaatleri için do¤ru olan ne ise onu

yapmal›d›r. Bu anlay›fla göre, ülke menfaatlerinin üstünde ahlaki bir otorite yoktur ve tan›m itiba-

riyle amaca yönelmifl her türlü faaliyet, kabul edilebilirdir. Machiavelli, erdemi, bir ülkeyi etkili bir
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28 Bkz. ERWIN A. GAEDE, POLITICS AND ETHICS: MACHIAVELLI TO NIEBUHR, (1983), s. 1-13; J. W. ALLEN, A HISTORY OF
POLITICAL THOUGHT IN THE SIXTEENTH CENTURY, (1960), s. 466.



biçimde yönetmek için gerekli özellikler olarak tan›mlam›flt›r. Ülkesini etkili bir biçimde yönetebi-

lecek özelliklere sahip bir liderin, bu özelliklerinin ahlaki veya dini de¤erlendirmeden ba¤›ms›z

olarak “do¤ru” oldu¤unu savunmufltur. Bugün evrensel olarak kabul edilen dürüstlük, cömertlik,

merhamet gibi etik de¤erlerin bir ülkenin zarar›na olabilece¤ini ileri sürmüfltür. Machiavelli’nin bu

fikirleri “Prens” adl› eserinde aktar›lmaktad›r. 

Machiavelli, iyi veya kötünün insan faaliyetlerinde ortaya ç›kmas›yla de¤il, iyi veya kötünün si-

yasal etkileri ile ilgilenmifltir. Ancak, bugün bile görüflleri, siyasi konularda zalimlik veya ahlaks›zl›¤›n

ahlaki olmaktan daha fazla yarar sa¤layaca¤› fleklinde yorumlanmaktad›r. Bu yanl›fl anlafl›lma, Mak-

yavelizm teriminin belki de temelini oluflturmaktad›r. Machiavelli, geleneksel etik normlar›n›n devle-

tin menfaatleri için göz ard› edilebilece¤ini ileri sürse de, etik olmaman›n bir devlete mutlak menfa-

at sa¤layaca¤›n› savunmamaktad›r. Machiavelli’ye göre, devletin amac›, kalk›nma ve daha fazla güç

elde etmektir; adaleti uygulama de¤ildir. Ancak bu düflünce tam olarak devlet taraf›ndan yap›lan her-

hangi bir etik d›fl› faaliyete izin verilebilece¤i anlam›na gelmemektedir. Prens adl› eserinde Machiavel-

li lidere, yaln›zca devletin vazgeçilemez menfaatleri tehlikeye düfltü¤ünde eti¤in göz ard› edilebilece-

¤i tavsiyesini vermektedir, daha sonraki eserlerinde ise bu düflüncesini gelifltirmektedir.

Bununla birlikte Machiavelli, siyaset felsefesinin insan do¤as›ndan ayr› oluflturulamayaca¤›n›,

devletin egemenli¤inin insan do¤as›yla s›n›rland›r›ld›¤›n› savunmufltur. Gücün kullan›lmas› ve su-

istimal edilmesi üzerine fikirler gelifltirmifl, devletin meflruiyetini sorgulam›fl, vatandafl hak ve yü-

kümlülüklerini incelemifl ve az›nl›k haklar› üzerinde yorumlar yapm›flt›r. 

1.2.4. Etiksel Fundamentalizm

Etiksel fundamentalizm anlay›fl›nda bireyler etik karar alma sürecinde yol gösterecek merke-

zi bir otoriteye ya da kurallar bütününe bakarlar. Örne¤in, baz›lar› dini kurallara, baz›lar› ise ide-

olojik çal›flmalara dayan›r. 

1.2.5. Etiksel Görecelilik

Etiksel görecelilik (relativism) doktrinine göre, bireyler eylemleri, kendileri neyin yanl›fl ya da

do¤ru oldu¤unu düflünüyorlarsa ona göre yarg›lamal›d›rlar. Ahlaki bir sorunla ilgili bir anlaflmaz-

l›¤›n iki taraf› da hakl›d›r çünkü ahlak görecelidir. Etiksel görecelilik, aç›k görüfllülük ve tolerans›

gelifltirse de, baz› s›n›rlamalar› olmal›d›r. Her insan›n eylemi, kendisi için her zaman do¤ruysa o

zaman davran›fl› tan›m itibariyle ahlaki olacak ve kimse gerçek anlamda elefltiremeyecektir. Bir ke-

re insan baz› davran›fllar› elefltirmenin uygun oldu¤unu kabul ederse etiksel görecelili¤i s›n›rlan-

d›rm›fl olur.
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1.2.6. Faydac›l›k 

Faydac›l›k (utilitarianism), eylemlerin koflullar›na bakarak iyiyi ve kötüyü belirleyen dokt-

rindir. Faydac›l›¤›n iki önemli türü vard›r. Bunlardan ilki olan “eylem faydac›l›¤›”, eylemleri her

ayr› eylemin ac›ya karfl› zevki maksimize edip etmedi¤ine bakarak tayin eder. Örne¤in belli bir

durumda yalan söylemek, ac›dan daha çok mutluluk getirecekse, bir faydac› yalan söylemeyi ah-

laka uygun bir eylem olarak tayin eder. Di¤eri, “kural faydac›l›¤›”d›r. Kural faydac›lar›na göre, iz-

lenecek genel kurallar belirlenmeli ve kurala uymak uymamaktan daha az mutluluk getirse de in-

sanlar bu kurallara uymal›d›r. Kural faydac›lar›n›n gelifltirdi¤i kurallar, herkes için en büyük tat-

mini sa¤lamay› hedefler. Bu doktrine getirilen en büyük elefltirilerden birisi, adaleti göz ard› et-

mesidir. Toplumun büyük ço¤unlu¤una fayda sa¤layacak bir durum, az›nl›k için büyük bir top-

lumsal bedel teflkil edebilir. Bir hastal›¤›n tedavisini sa¤layacak bir ilac›n bulunabilmesi için baz›

insanlar› kobay olarak kullanmak toplumun ço¤unlu¤u için faydal› bir eylem olsa da ahlaki ola-

rak de¤erlendirilemez.29

John Stuart Mill (1806-1873), faydac›l›k felsefesiyle tan›nmaktad›r. Mill’in felsefesi ampirik bir

felsefedir. Deneyim ve gözleme dayal› bir etik sistemi kurmay› amaçlam›flt›r. Mill’in felsefesi ayn›

zamanda sonuçlara dayal› bir felsefedir. Mill bir davran›fl›n iyi ya da kötü oldu¤una, sonuçlar›na

göre karar verir. Bu noktada, onun için insan›n amac›n›n, olaydaki güdünün veya karakterin bir

önemi yoktur. Böylece Mill, erdem eti¤ini de reddeder.

1.2.7. Deontoloji

Yunanca “deon” (görev ve yükümlülük) kelimesinden gelen deontoloji teorisi, faydac›l›¤›n uy-

gulamadaki sorunlar›na dikkat çeker. Belirli temel prensiplerin zevkten ve ac›dan ba¤›ms›z olarak

iyi ya da kötü oldu¤unu savunur. Ceza kanunlar›, deontolojik muhakemeyi uygularlar.

Di¤er yandan deontolojistler, eylemlerin ahlaki boyutlar›n›n sadece sonuca bakarak de¤il, ey-

leme neden olan güdüleri de göz önünde bulundurularak yarg›lanmas› gerekti¤ine inan›rlar. Ah-

laki bir eylem için insan, sadece adil sonuçlara varmamal›, uygun araçlar› da kullanmal›d›r. 

En tan›nm›fl deontolojik teori, Kant taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Kant (1724-1804), kat› deon-

toloji  görüflüyle tan›nan ahlak teorisyenidir. Kant’›n etik anlay›fl›, sonuçlar ne olursa olsun ald›r-

madan yükümlülüklerde odaklanmaktad›r. Kant, imtiyazlar yaratmaya fliddetle karfl› ç›karak bütün

insanlara sayg›yla yaklafl›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Kant’a göre, ahlaki övgüyü hak eden tek
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davran›fl, görevimiz itibariyle yapt›¤›m›z faaliyetlerdir. Sevgi dolay›s›yla sergilenen davran›fllar, ah-

laki bir yükümlülük nedeniyle yap›lmad›¤›ndan övgüyü hak etmezler. Ahlak›n mutluluk ya da

Tanr›’n›n buyruklar›na uymakla ilgilenmedi¤ini, fakat mant›k üzerinde temellendirilmesi gerekti¤i-

ni savunur. Kant’›n etik anlay›fl›, önceden belirlenmifl kurallarla, ilkelerle, düsturlarla ilgilenir.

Kant’›n “koflulsuz buyruk” olarak ifade etti¤i bu anlay›fla göre, bir kiflinin eyleminin ahlâki olarak

nitelenebilmesinin temel koflulu, ayn› eylemin, evrensel bir ilke haline gelebilmesidir. Kant, bunu

flöyle formüle eder: “Öyle davran ki, davran›fl›n›n evrensel bir yasa haline gelmesini arzula.” Kant

ayr›ca, hiçbir kiflinin amaca giden yolda bir araç olarak kullan›lamayaca¤›n› belirtir. Kanta göre;

1) ‹nsan, bir kurala olabildi¤ince uymal› ve bu kural evrensel bir kural haline gelmelidir.

2) ‹nsan, baflka bir insan› sadece bir sonuca varmak için araç olarak kullanmamal›d›r.

Yani, bir eylemin ahlaki olabilmesi için eylemin tutarl› olarak uygulanan evrensel bir kanun

haline gelme potansiyelinin olmas› gerekir. Bu eylem, bütün insanlar›n varl›¤›na ve rasyonelli¤ine

sayg›l› olmal› ve onlara yard›mc› bir araç olarak davranmaktan da kaç›nmal›d›r. ‹nsanlar, baflkala-

r›na ayn› koflullar alt›nda yapt›ramayacaklar› fleyleri yapmaktan kaç›nmal›lard›r. Kant rasyonalizmi

“e¤er herkes böyle hareket etmifl olsayd›,” sorusu sorularak uygulan›r. Kant’›n yaklafl›m›nda, bir il-

keyi kabul ettirirken kendin için muafiyet istemeye yer yoktur. Baflka bir insan için yalan söyle-

mek yanl›fl iken, kendin için do¤ru oldu¤unda ›srar etmek uygunsuz olur. Kant’a göre, herkes ken-

di içinde bir sondur ve sadece insan oldu¤undan dolay› bile sayg›y› hak eder. Toplumun menfa-

ati için bir insan›n bile feda edilmesi, Kant için kabul edilemez bir anlay›flt›r.30

Günümüz kamu yönetiminde etik anlay›fl›n›n Kantç› evrensel etik anlay›fl›na uyum gösterdi-

¤inden söz edilebilir. Demokratik ve ça¤dafl toplumlar›n hemen hemen hepsinde ortak olarak ka-

bul edilen kamu yönetimi etik de¤erlerinin say›s› gün geçtikçe artmaktad›r. Günümüz kamu yö-

netiminde, etik sistemleri, nesnel ve evrensel bilim düflüncesi ve buna ba¤l› olarak evrensel ahlak

ve hukukun olabilirli¤ini savunan ayd›nlanma (modernizm) projesine de uyum göstermektedir.

Genel olarak pozitivist, teknoloji merkezli ve rasyonalist e¤ilimli olarak alg›lanan modernizm, do¤-

rusal geliflmeye ve mutlak do¤rulara inançla, toplumsal düzenin rasyonel biçimde planlanmas›yla

ve bilgi ve üretimin standartlaflt›r›lmas›yla özdefllefltirilir. Modernizm düflüncesi, bir ayd›nlanma

projesi olarak sürekli ve do¤rusal bir ilerleme anlay›fl› üzerine oturmaktad›r. Bu ilerlemenin, ay-

d›nlanma felsefesine göre belli bir amac› vard›r. Söz konusu amaç, ideal toplum düzeni olarak ifa-

de edilmektedir. Buradan ayd›nlanma projeksiyonu için geçerli bir di¤er öncülün alt› çizilebilmek-

tedir. Bir ideal toplum düzenini varsaymak ayn› zamanda bir mutlak gerçek kavram›n› düflünce
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sistemine sokmak demektir. Bilindi¤i gibi, ayd›nlanma felsefesinin bafllang›c› say›labilecek do¤al

toplum ve do¤al hukuk kavramlar›, bir tür laiklefltirilmifl mutlak gerçek düflüncesinin yans›mas›

olarak kabul edilmektedir.

1.2.8. Kural Faydac›l›¤› ve Adalet Teorisi 

Harvardl› ünlü filozof John Rawls’un kural faydac›l›¤›n› kavramlaflt›rmas› ve bununla birlikte ada-

letle ilgili teorisi ünlüdür. Rawls, 1950’lerde kural faydac›l›¤›n›n tan›mlanmas›na yard›mc› olmufltur. Fay-

dac›l›¤›n bu türüne göre, toplum ç›karlar› baz› kurallara istisnalar getirilerek maksimize edilemez. Bu

istisnalar, k›sa dönemli menfaati sa¤lasalar bile kurallara istisna tan›nmas› toplum zarar›nad›r. Kural fay-

dac›lar›na göre, baz› durumlarda hukuk sistemini tan›mayarak en büyük ço¤unluk için en büyük men-

faat baflar›lamaz. Faydac›l›¤a getirilen bu de¤ifliklik klasik faydac›l›¤›n birçok adil olmayan sonuca ne-

den olmas›ndan flikayetçi olan elefltirmenleri de tatmin etmifltir. Rawls’un etik alan›na ikinci büyük kat-

k›s› da 1971 y›l›nda yay›nlanan “Adalet Teorisi” (Theory of Justice) kitab›yla olmufltur.31 Rawls’a göre,

toplumlar›n bar›fl içerisinde varl›klar›n› sürdürebilmesi için yasal düzenlemelere, bir toplumun temel

menfaatlerinin nas›l sa¤lanaca¤›na karar verebilmek için de kurallara ve ilkelere ihtiyaç vard›r. Toplum-

daki servetin, gelirlerin, f›rsatlar›n, özgürlü¤ün da¤›t›lmas› kurallara ve ilkelere dayal› olarak yap›lmal›-

d›r. Toplumsal ilkelerin sa¤lanmas› için en iyi yol, özgür ve eflit insanlar›n hangi ilkeleri seçeceklerine

karar vermektir. Rawls, bazen eflitli¤in herkesin ç›kar›na hizmet etmeyece¤i gerçe¤ini tan›maktad›r.

Böyle durumlarda adalet ilkelerine karar veren kiflilerin, eflitsizli¤in avantajl› durumda olmayan insan-

lara yard›m edebilecek tek çözüm oldu¤u durumlarda eflitsizli¤e izin vermeleri gerekmektedir; “e¤itim-

de ve istihdamda eflit f›rsatlar sa¤lama gayreti” (pozitif ayr›mc›l›k - affirmative action) örne¤inde oldu-

¤u gibi. Ancak, Rawls özgürlü¤ün ve f›rsat›n eflit olmas› gerekti¤i konusunda ›srar etmifltir.32 Toplum-

daki adaletsizli¤in meflrulu¤u ancak alttakilerin yarar›na olmas›yla sa¤lan›r. Yani, insanlar› kendi yete-

neklerinden ve bilgilerinden haberdar olmad›klar› bir duruma indirgersek, bu durumda eflitlikçi bir top-

lumda yaflamay› eflitlikçi olmayan bir toplumda yaflamaya ye¤ tutacaklard›r. Toplumda fakir kalma kor-

kusu, zengin olma arzular›n› geçecektir. Bu da onlar› daha eflitlikçi olmaya zorlayacakt›r (veil of igno-

rance teorisi). Rawls, insanl›¤›n sahip olmas› gereken temel haklar konusunda “original position” ad›-

n› verdi¤i bir fikir gelifltirmifltir. Rawls’a göre, insan dünyaya geldi¤i zaman ne olaca¤›n› bilmedi¤i bir

dönemde kendisine uygun haklar› seçmesi istenirse, yap›lan seçimler herkes için ayn› olur. Bu da en

adil ve objektif seçim yöntemi oldu¤undan temel hak ve hürriyetler bunlardan oluflmal›d›r.33 Rawls, or-

tak yurttafll›k, “makul olma, hakkaniyet, uzlaflma iste¤i ve ötekine yard›m elini uzatma” gibi siyasi er-

demleri de ilerletir. Bu da bizi, küresel eti¤in (dolay›s›yla küresel yönetiflimin) kozmopolit demokrasi

anlay›fl›na bir baflka kap›dan ulaflt›rmaktad›r. 
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1.3. Hukuk ve Etik

Hukuk, etik denizinde yüzmektedir.

Earl Warren, ABD Yüksek Mahkemesi Bafl Yarg›c›

Hukuk, haklar ve ödevler yaratan, tan›yan ve yapt›r›ma tabi tutan yetkili bir güçtür.34 Hukuk,

toplumun, kamuyu ilgilendiren belirli sorunlar karfl›s›ndaki iradesini ortaya koyma çabas› olarak

ifade edilebilir. Bir aç›dan, neyin kamunun yarar›na oldu¤unun beyannamesidir.35

Kamu görevlileri, yasal bir dünyan›n s›n›rlar› içinde yaflamaktad›rlar ve bütün eylemlerinde

hukukun etkisine vak›f olmal›d›rlar. Hükümet kararlar› ve eylemleri, belirli haklar ve sorumluluk-

lar yükleyen kanunlar çerçevesinde ortaya konulmaktad›r. Bürokrasi, kanunlar›n etkili ve makul

bir biçimde uyguland›¤›n› temin etmek için kurulan kurumdur. Nihayetinde, hukuk, kamu için bir

bafllang›ç noktas›d›r. Kamu bürokrasilerinin var olufl nedeni (raison d’etre) hukuku uygulamak ol-

du¤undan, kamu görevlisi, takdir yetkisine ve ald›¤› kararlara etki eden kanunlar›, bu kanunlar›n

iflledi¤i hukuk sistemini ve hukuk sistemini kuran siyasal sistemi idrak etmifl olmal›d›r.36

Bütün kar›fl›k ve zor sorular›n kanun koyucu taraf›ndan çözümlenemeyece¤i, fakat uygulama

s›ras›nda karar verilece¤i gerçe¤i, etik ikilemlerin ortaya ç›kt›¤› noktalardan biridir. Kamu görevli-

si, kanunun yol gösterici olmad›¤› noktada etik k›lavuz ilkelerden yararlan›r.37 Bu k›lavuz ilkeler

etik davran›fl kodlar› fleklinde kodifiye edilmifllerse, kamu görevlisi bu kodlara uygun davranarak;

e¤er yaz›l› halde etik davran›fl kodu mevcut de¤ilse, etik karar verebilme yetisini ve analitik dü-

flünce araçlar›n› kullanarak etik ikilemleri çözebilir. 

Hukukla etik aras›ndaki belirgin tamamlay›c› iliflkinin yan›nda farkl›l›klar da mevcuttur. Ame-

rikan Yüksek Mahkemesi Bafl Yarg›c› Earl Warren’›n yaklafl›k 40 sene önce isabetle tesbit etti¤i gi-

bi; “[Zaten] hukuk etik denizinde yüzmektedir.”38

Hukuk, genel anlamda, toplumu yöneten, düzenleyen kurallar (yasalar) sistemidir. Bu anlam-

da birçok iflleve sahiptir. Yurttafllar›n davran›fllar›n› düzenler, kurallar getirir, anlaflmazl›klar›n çö-

zümü için araçlar sunar, hükümetlerin bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesini engeller. Hukuk
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ilkeleri ya da yasalar, eylemleri do¤ru ya da yanl›fl fleklinde s›n›fland›r›rken; etik ilkeler, hangi ey-

lemlerin iyi oldu¤unu söyler. Hukuk, yasalar çerçevesinde ne yap›labilece¤ini; etik ise, ne yap›l-

mas› gerekti¤ini belirtir.39

Etik ve hukukun ayn› fley olmad›¤›, yasalar ve etik ilkeler karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha iyi görüle-

cektir. Öte yandan, yasalar›n suç sayd›¤› eylemlerin büyük ço¤unlu¤u etik aç›dan da yanl›fl eylem-

lerdir (h›rs›zl›k yapmak gibi). ‹kisi aras›ndaki fark, yapt›r›m biçiminden kaynaklan›r. Hukukta yap-

t›r›m, maddidir. Suç iflleyen cezaland›r›l›r. Geleneksel olarak etikte ise, yapt›r›m vicdanidir. 

Hukukun amac›, adaleti gerçeklefltirmektir. Buna karfl›n, eti¤in amac›, “iyi”yi gerçeklefltirmek

ya da iyiye ve do¤ruya ulaflmakt›r. ‹nsanl›k tarihi boyunca temel etik de¤erlerin bir ço¤u zaman

içerisinde hukuki norm haline gelmifltir. Kanunlar, genellikle, yap›lmamas› gereken insan eylem

ve davran›fllar›n› belirlemifl ve s›n›rlam›flt›r. Bir baflka ifadeyle, insanlar›n eylem ve davran›fllar›n›n

ahlaki ölçüleri, hukuksal norm haline dönüfltürülmüfltür. Ancak hukuk ve etik aras›nda öteden be-

ri bir çat›flma süregelmektedir. Temel sorun fludur, acaba etik de¤er yarg›lar›n›n temel koru-

yucusu hukuk mu olmal›d›r? Devlet bir tak›m kurallar koyarak etik kurallar›n uygulanma-

s›n› sa¤layabilir mi?

Hukuk, insanlar›n gerek birbirleriyle gerekse devletle olan iliflkilerinde uyulmas› gereken kural-

lar› belirler ve bunlar› yapt›r›ma ba¤lar. Hukukta “yapt›r›m gücü”, toplumda yanl›fllar› ve kötülükle-

ri cezaland›r›r. Bu bak›mdan, hukuk kurallar› ile etik de¤erler korunabilir. Ancak, sorun her zaman

bir kanun ile çözümlenmeyebilir. Kanunun gücü, bazen belirli kifli ve/veya gruplara karfl› etkili ol-

mayabilir veya uygulanamayabilir. Bu bak›mdan etik bilincin tesisi, kanun d›fl›nda vicdan ile de ya-

k›ndan iliflkilidir. Vicdan, etik de¤er yarg›lar›n› bir yapt›r›m gücü olmaks›z›n korur ve gözetir.

Etik ile hukuk aras›nda bafll›ca farkl›l›k ve benzerlikler flunlard›r: 

• Hukuk kurallar›, insanlar›n davran›fl ve eylemlerini düzenler ve bunlara baz› s›n›rlamalar ge-

tirir. Hukuk kurallar›n›n yapt›r›m› söz konusudur. Etik kurallar› da insan davran›fl ve eylemlerini

s›n›rland›r›r, ancak hukuk kurallar›ndan farkl› olarak etik kurallar›n›n resmi bir yapt›r›m› olmaya-

bilir. Son dönemlerde kamuda artan etik d›fl› faaliyetler, ülkeleri, kamuya bahfledilen yetkiyi kont-

rol edebilmek amac›yla, etik ilkeleri yapt›r›ma ba¤lamak için çeflitli düzenlemeler yapma yoluna

itmifltir. Kamu yönetiminde eti¤in yapt›r›m›, günümüzde manevi olmaktan çok maddidir.
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• Hukuk kurallar›, yaz›l›d›r. Oysa, etik kurallar› ço¤unlukla yaz›l› olmayan normlard›r. Bu ay-

r›m›n, günümüz aç›s›ndan giderek ortadan kalkt›¤›n› görmekteyiz. Zira günümüzde çeflitli meslek-

ler için etik davran›fl giderek yaz›l› bir hale gelmektedir. Bununla birlikte, kamu yönetiminde etik

ilkeler de kodlar halinde sistemlefltirilerek yaz›l› hale getirilmektedir.

• Hukuk kurallar›, “d›fla yönelik”tir. Daha aç›k bir ifadeyle, hukuk kurallar›n›n amac›, insan

eylem ve davran›fllar› sonucunda baflka insanlar›n zarar görmesini engellemektir. Etik kurallar› ise,

daha ziyade “içe yönelik”tir. Etik kurallar›nda kiflilerin ya da organizasyonlar›n kendi kendilerini

kontrol etmeleri ve etik olmayan davran›fllar›n› s›n›rland›rmalar› geçerlidir. Otokontrol mekanizma-

lar›, günümüzde kurumsal kontrol mekanizmalar›na dönüflmektedir.

• Hukuk kurallar›, devlet taraf›ndan oluflturulur. Etik kurallar› ise, devletin yan› s›ra di¤er organi-

zasyonlar taraf›ndan da oluflturulabilir. Örne¤in, etik kurallar› devlet taraf›ndan oluflturulaca¤› gibi (ya-

sama organ›), ba¤›ms›z sivil toplum kurulufllar› ve özel organizasyonlar taraf›ndan da oluflturulabilir.

• Hukuk, bir deyiflle “resmi etik kurallar›” olarak da kabul edilebilir. Etik ise, hukuk kuralla-

r›ndan farkl› olarak, genellikle, gayri resmi kurallard›r. Örne¤in, vergi kanunlar› vergi kaçakç›l›¤›-

n› etik d›fl› bir davran›fl olarak kabul etmekle kalmaz, ayn› zamanda yapt›r›mlar (hapis cezas›, ver-

gi cezas› vs.) öngörür. Etik ise, vergi kaçakç›l›¤›n›n sadece yanl›fl bir davran›fl oldu¤unu belirtir.

Yani hukuk resmi; etik ise gayri resmi kurallar bütünüdür.40 Ancak, bu durum günümüzde de¤i-

flim göstermektedir.  

Günümüzde etik standartlar›n belirlenebilmesi ve kamu yönetiminin her kesiminde

etik davran›fl›n zorunluluk haline getirilmesi için etik kurallar da resmileflmekte ve ka-

nunlaflmaktad›r. Ülkemizde, “5176 say›l› Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas› Hakk›nda Ka-

nun” ve “Kamu Görevlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri ile Baflvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetme-

lik” kamu yönetiminde etik davran›fl kurallar›n› düzenlemektedir.

Art›k hukukta oldu¤u gibi, etik ilkelerin yapt›r›m› da maddi hale gelmeye bafllam›fl-

t›r. Ülkeler, etik ilkeleri kodifiye etme yoluyla bu ilkelere maddi birer karakter kazand›rmakta, ay-

nen di¤er kanunlar›n ihlalleri gibi etik standart ya da ilkelerin ihlali de devlet taraf›ndan maddi

yapt›r›mlara tabi tutulmaktad›r (örne¤in disiplin cezalar›).
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Etik davran›fl ilkelerini yasalaflt›rmak, kamu yönetiminde belirlenen temel etik de¤erleri dü-

zenlemenin birincil yolu haline gelmifltir. Hemen hemen tüm ça¤dafl demokratik ülkeler, kamu gö-

revlilerinin resmi bilgileri ve kamu kaynaklar›n› kullanma, hediye kabul etme, kamu d›fl›nda çal›fl-

ma gibi ç›kar çat›flmas›na neden olabilecek durumlarda uymas› gereken standartlar› oldukça ayr›n-

t›l› bir flekilde düzenlemektedir.

Tüm kamu görevlilerinin uymas› gereken genel standartlar›n yan› s›ra baz› gruplar, hassas alan-

larda çal›flanlar, kanunun uygulanmas› veya vergi ve gümrük idaresi gibi yüksek oranda ç›kar çat›fl-

mas› riski olan dallarda görevli olanlar için ek ilkeler belirlenmifltir. Kimi ülkeler, hükümet ifllerini

yürütmeye iliflkin olarak bakanlar için geçerli olan etik de¤erleri düzenleme yoluna gitmifltir.41

Kutu 2: Yasalar ve Kamu Hizmetinde Etik

Yasalar, kamu görevlilerinin istenilen davran›fl standartlar›na uymamas› durumunda baflvuru-

lan soruflturma, ihbar, disiplin ve takibat usullerinin çerçevesini çizer. Ancak artan say›da ülke, te-

mel etik de¤erler dizisi ve davran›fl kurallar› gibi etik altyap›s›n›n di¤er unsurlar›n› da yak›n geç-

miflte mevzuata dahil etmifltir. Ceza kanunu, özel yolsuzluk türlerine yapt›r›m getirir. Temel de¤er-

lerin ihlali durumunda da cezai yapt›r›m uygulan›r. Örne¤in yap›lan araflt›rmalar, hemen hemen

tüm OECD ülkelerinde, kamu görevlilerinin etkin ya da edilgin olarak kar›flt›¤› yolsuzluklar› ceza

kanunu kapsam›na ald›¤›n› göstermektedir. Benzer flekilde, do¤rudan, dolayl› ve teflebbüs edilen

yolsuzluk gibi yolsuzluk türleri de giderek daha çok ülkede ceza kanununa dahil edilmekte ve ya-

banc› kamu görevlilerini de kapsamaktad›r. Karar vermede tarafs›zl›k ve kamuoyunun güvenine la-

y›k olmak, di¤er bir deyiflle, kamu makam›n› kiflisel kazanç için kullanmamak gibi kamu yönetimi-

nin temel  de¤erlerinin ve ilkelerinin ihlali de artan say›da ülkede cezai yapt›r›ma tabidir.

Kaynak: OECD, 2000

1.4. Kamu Yönetiminde Etik Neden Önemlidir?

“Kamu görevlilerinin dürüstlü¤ü, demokratik bir 

toplumun harc›n› oluflturan kritik bir unsurdur.”42

• Kamu görevlileri, gündelik çal›flmalar› s›ras›nda, kamu kaynaklar›n›n yönetilmesi, vatandafllarla

iliflkiler ve politika oluflturma ifllevleri gibi baz› durumlarda takdir yetkisi kullan›rlar. Etik, bu kamu gü-

cünün yanl›fl veya kamu yarar›na ayk›r› kullan›lmas›na set çeken kontrol ve denge noktalar›ndan biri-

dir. Bu, devlete ve kurumlar›na karfl› güven oluflturman›n ve bunu koruman›n hayati bir unsurudur.
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Ayr›ca uygulamalar›n, teamüllerin ve genelde davran›fllar›n s›nand›¤› bir temel oluflturarak, kamuoyu-

na ç›karlar›n›n korundu¤u ve ifllerin do¤ru olarak yap›ld›¤›na dair güven verir. Bu yüzden, yönetiflimin

kalitesi aç›s›ndan kilit önem tafl›r. Kamu yönetiminde etik, bir durum de¤il, bir faaliyettir. Etik davran›-

fl›n desteklenmesi, sadece uyulmas› gereken kurallar›n listesinin ya da ulafl›lmas› gereken bir statünün

belirlenmesi de¤ildir. Devletin iflleyiflinin temelini oluflturan ve hep devam eden bir yönetim sürecidir.

Yönetiflimin baflar›s›nda ve devaml›l›¤›nda son derece önemlidir.43

• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler, her fleyden önce, hukuk sistemine ve devlete olan

güveni azaltmaktad›r. Bunun bir sonucu olarak da bireylerin, tüm alanlarda kurallar› çi¤neme e¤i-

limleri güçlenmektedir. 

• Kamu yönetiminde eti¤in en önemli özelliklerinden birisi, sosyal sorumluluk bilincini içer-

mesidir. Sosyal sorumluluk bilinci, topluma karfl› sadakat ve ba¤l›l›¤› gerekli k›lmaktad›r. Kamu gü-

cünü kiflisel ç›karlar için kullanmadan, toplum menfaatine öncelik vererek hareket etmek, her ka-

mu görevlisinin yükümlülü¤üdür. 

• Etik bilincin devlet yönetiminde en tepeden afla¤›ya kadar var olmas›, bir siyasal sistemin iyi ifl-

leyiflinin garantilerinden birisidir. Bunun en büyük kan›t›, geliflmekte olan ülkelerin ekonomik, siyasi,

sosyal sistemlerinin gelifliminin sa¤lanmas› için öncelikle at›lmas› gereken ad›m›n toplumda etik stan-

dartlar›n yerlefltirilmesi oldu¤una dair bir görüfl birli¤inin var olmas›d›r. Geliflmekte olan ülkeler bir ya-

na, geliflmifl ülkelerde de kamuda iyi yönetiflimin sa¤lanmas› için en çok alt› çizilen konulardan birisi-

nin kamu yönetiminde etik olmas›, üzerinde düflünülmesi gereken bir gerçektir.

Etik, belki gerçekten de yaln›zca bir amaca hizmet eden bir araçt›r. Ancak bu, zorunlu bir araç-

t›r. Kamu yönetiminde etik, adaletli ve faziletli bir toplumsal yaflam›n ve iyi bir kamu politikas›n›n

önkofluludur. Bu anlamda baflka herhangi bir politikadan daha önemlidir, çünkü tüm politikalar ona

dayan›r.44 Eti¤in yoklu¤u, varl›¤›ndan daha kolay farkedilir. 

• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin, ülkenin kalk›nmas›na da do¤rudan olumsuz etki-

si bulunmaktad›r. Etik davran›fl ilkelerine ba¤l›l›k, kamu yönetiminin ifllevlerini verimli olarak ye-

rine getirmesini sa¤lar. Etik d›fl› faaliyetlerin yayg›n oldu¤u bir bürokrasi, kalk›nman›n etkili bir ara-

c› olmaktan çok, kalk›nmay› engeller bir konuma gelir.45
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• Bürokrasinin etkisizli¤i ve verimsizli¤i, kamu görevlilerinin motivasyonlar›n› azalt›rken, ka-

mu hizmetinin kalitesini düflürür. Kalitesiz bir kamu hizmeti, devletin ifllerli¤ini felce u¤rat›r. Dev-

letin ifllerli¤inin olmad›¤› bir ülkede, siyasal sistem aksamaya bafllar ve devletin var olma amac›

olan kamu yarar›n›n sa¤lanmas› da tehlikeye girmifl olur. 

Kamusal ahlak çöktü¤ünde ya da vatandafllara bunu düflündürecek bir durum olufltu¤unda,

bu konudaki tart›flmalar›n siyasi gündemi bast›rmas› flafl›rt›c› de¤ildir.  Demokrasilerde yüksek bir

ahlak düzeyi, kamu politikas›n›n içeri¤i ile ilgili tart›flmalar›n güven içinde yap›lmas›n› sa¤lar. Ka-

muda etik, bu yüzden çok önemlidir. Baflka herhangi bir konudan daha önemli olmas› bu anlam-

dad›r.46

• Kamu yat›r›mlar›ndaki etik d›fl› faaliyetler, büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Belirli bir

proje, yap›lan analizlerin sonucuna göre de¤il, baz› ç›kar gruplar›n›n veya bir kamu görevlisinin ç›ka-

r›na hizmet edecek flekilde onayland›¤›nda yat›r›mlar›n verimlili¤i, olabilecek olan düzeyin alt›nda ger-

çekleflmektedir. Bu da sonuçta, büyüme oran›n› olumsuz etkilemektedir. 

• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler söz konusu oldu¤unda altyap› ve hizmetler için ay-

r›lan kamu kaynaklar› etkin olmayan bir flekilde kullan›laca¤›ndan, bu altyap› ve hizmetlerin kali-

tesi düflük düzeyde olacakt›r.

• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin yayg›n oldu¤u ülkelerde enflasyonist e¤ilimler de

yüksektir.47

• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin hem yerli hem de yabanc› yat›r›mc›lar›n yat›r›m ka-

rarlar› üzerinde ciddi negatif etkileri vard›r. Etik d›fl› faaliyetlerin yayg›n olmas›, yolsuzlu¤u da be-

raberinde getirdi¤inden, yat›r›m için gereken iznin verilmesi sürecinde kamu görevlisi rüflvet veya

kiflisel ç›kar talep etmekte ve bu tarz etik d›fl› faaliyet keyfi, tesadüfi ve önceden tahmin edileme-

yen bir vergi niteli¤ini almaktad›r. Bu sebeple de, yat›r›mc›lar etik d›fl› faaliyetlerin çok oldu¤u ül-

kelerde yat›r›m yapmak istememektedirler.48
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• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin yayg›n oldu¤u ülkelerde bürokratik ifllemler yavafl-

t›r. Bu yolla bir rant elde edilebildi¤inin görülmesiyle, bu rant› daha da art›rabilmek için ifllemle-

rin daha da yavafllat›lmas› olas›l›¤› mevcuttur.

• Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler, devlete olan güveni olumsuz yönde etkilemekte,

devletin gerekli kamu ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›ndaki etkinli¤ini düflürmekte, sosyal ve ekonomik

kurumlar›n verimli ve etkin bir flekilde çal›flmas›n› engellemekte ve kaynak da¤›l›m›n› bozucu et-

kilerde bulunmaktad›r (Bir araflt›rmaya göre, yolsuzluk endeksindeki 1 standart sapmal›k bir iyi-

leflme, yat›r›mlar›n GSY‹H’n›n yüzde 5’i kadar artmas›na neden olmakta, ayr›ca GSY‹H’daki kifli ba-

fl›na y›ll›k büyüme oran› da yüzde 0,5 artmaktad›r).49 Üstelik her fleye ra¤men yat›r›m yapmaya ka-

rar veren bir giriflimci, ödedi¤i rüflvet nedeniyle artan yat›r›m maliyetini karfl›layabilmek için fiyat-

lar›n› art›rabilmekte, bu da tüketici refah›n› azaltabilmektedir. Etik d›fl› faaliyetlerin yayg›n oldu¤u

bir ülkede, baz› ç›kar gruplar› ve kamu görevlileri, genifl toplum kesimlerinin refah›n›n azalmas›

pahas›na tatmin edilmifl olmaktad›r.50

1.5. Kamu Yönetiminde Etik ‹le ‹lgili Çeflitli Tan›mlar

“‹nsanlar› yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanl›fl 

yapmayacaklar, ancak fleref ve utanma duygular›na da sahip 

olmayacaklard›r. ‹nsanlar› erdemle ve etik kurallar ile 

yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip 

olacaklar, hem de do¤ruyu yapmaya çal›flacaklard›r.”

Konfüçyüs

1.5.1. Genel Olarak Kamu Yönetiminde Etik Kavram›

Kamu yönetiminde etik kavram›, devletin idari alan›nda do¤ru davran›fl standartlar› ve ilkele-

rine karfl›l›k gelir.51 Kamu yönetiminde etik, kamu görevlilerinin gündelik çal›flmalar› s›ras›nda kul-

land›klar›, kamu gücüne set çeken kontrol ve denge noktalar›n›n bütünüdür.52
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Kamu yönetiminde etik, sadece devletin anayasal yap›s›n›n nas›l olmas› gerekti¤iyle ya da ka-

mu görevlilerinin yasalardan do¤an yükümlülüklerini yerine getirmek için verdikleri hizmetin ka-

litesiyle ilgili de¤ildir. Elbette kurumlar›n kalitesi ve standartlar›n›n kabul edilebilirli¤ine karar ve-

rebilmek için kurumsal yap›lar›n unsurlar›yla ilgilenir, fakat daha genel olarak hükümetin ve idari

teflkilat›n kalitesini inceler. Dolay›s›yla, idarenin bütün kurum ve kurulufllar›n›n profesyonel stan-

dartlar›yla ilgili ç›kar›mlar yapar.53 Bu ç›kar›mlar, bütün topluma yay›l›r. Nihayetinde kamu hizme-

ti, toplumun de¤er yarg›lar›n› yans›tan kamu görevlileri taraf›ndan yerine getirilmektedir. Kamu yö-

netiminde etik, siyaset biliminin kapsam› içinde bulunan en önemli konulardan bir tanesidir.54 Da-

has› kamu yönetiminde etik, son y›llarda kamuoyunda en çok ilgi çeken ve en büyük tart›flmala-

r›n yafland›¤› alanlardan bir tanesi haline gelmifltir. Kamu yönetiminde etik alan›ndaki bu yayg›n

ilginin odak noktas›, kamu görevlileri aras›nda etik davran›fl› teflvik etmektir. Etik davran›fl›n tefl-

vik edilmesi, öncelikle kamu yönetiminde temel etik de¤erlerin belirlenmesi ve sistemlefltirilmesi-

ni gerekli k›lar.55

1.5.2. ‹dealler, Normlar, De¤erler, Etik, Davran›fl, Bütünlük

‹dealler, normlar, de¤erler, etik, davran›fl ve bütünlük (integrity) terimlerinin ne anlama gel-

di¤ine iliflkin görüfl birli¤i olmasa da bunlar birçok kez birbirlerinin yerine kullan›l›r. Kamu yöne-

timinde etik ba¤lam›nda bu raporda terimler flu anlamlarda kullan›lmaktad›r: 

‹dealler: Kamu yönetiminin egemen kültürünü oluflturan unsurlard›r.

Etik: Daha önce de aç›kland›¤› üzere etik, de¤erlerin ve normlar›n bir bütünlük sistemi kur-

mak üzere ahlaki standartlar ve prensipler fleklinde bir bütün haline getirilmesidir. Etik, günümüz-

de ahlaki ilkelerin genellikle davran›fl kurallar› fleklinde tan›mlanarak maddilefltirilmesidir.56
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53 Bkz. CHAPMAN, ETHICS IN PUBLIC SERVICE, s. 1.
54 Terry L. Cooper, The Emergence of Administrative Ethics as a Field of Study in the United States, in TERRY L. COOPER ED.,

HANDBOOK OF ADMINISTRATIVE ETHICS, (2000), s. 1-30.
55 “Kamu görevlilerinin hizmet verdi¤i kiflilere karfl› sorumluluk bilinci içerisinde davranmas›n› sa¤layan etik davran›fl ilkeleri,

kamu görevlilerinin hizmetten yararlananlara karfl› hukuka uygun, adaletli ve objektif ifllem ve eylemlerde bulunmalar›n›
amaçlamakta, hizmet sunumunda kalite ve standard› gözetmekte ve baz› kamu hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde
karfl›lafl›lan flikayetleri gidererek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli sunulmas›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. OECD
taraf›ndan 1998 y›l›nda yay›mlanan kamu yönetiminde etik ilkeler bafll›kl› tavsiye karar›nda, üye ülkelerin kamu hizmetlerinde
etik davran›fl ilkelerini hayata geçirmek amac› ile iyi iflleyen kurumsal yap›lar oluflturmalar› ve gerekli di¤er tedbirleri almalar›
önerilmifltir.” Bkz. 5176 say›l› Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas› Hakk›nda Kanun Gerekçesi. www.tbmm.gov.tr. Ayr›ca
bkz. PRINCIPLES FOR MANAGING ETHICS IN THE PUBLIC SERVICE, OECD RECOMMENDATION, 23 April 1998,
http://www.oecd.org/dataoecd/60/13/1899138.pdf.

56 Bkz. Alan Lawton, Social Enterprise and the Public Services Manager, in L.W.J.C. HUBERTS AND J.H.J. VAN DEN HEUVEL
EDS., INTEGRITY AT THE PUBLIC-PRIVATE INTERFACE, (1999), s. 57-73.



De¤erler: Neyin do¤ru ve yerinde oldu¤una dair hükümleri yönlendiren standartlard›r.57 Etik

kavram›, mevcut durumlar aras›nda seçim yapmam›z› etkileyen de¤erler kavram›yla yak›ndan ba¤-

lant›l›d›r. Etik ile de¤erler aras›ndaki kritik ba¤lant›, etik standartlar›n ve ilkelerin de¤erlerle ilgili

çat›flmalar›n ve ikilemlerin çözümünde yol gösterici olmas›d›r.58

Hiç bir siyasal sistem, de¤erlerin olmad›¤› bir ortamda iyi iflleyemez. Toplumdaki bütün ç›kar

gruplar›n›n memnuniyetini sa¤layacak bir de¤erler sistemi kurmak da oldukça güçtür. Ça¤dafl dev-

let, siyasal, bürokratik ve yarg›sal de¤erlerle etik ilkeler aras›ndaki ba¤lant›y› kurabilen ve bunu

hayata geçirebilen devlettir. Kiflisel, kurumsal, toplumsal ve siyasal ikilemler gibi etik iki-

lemlerin bütün çeflitlerinde ve bunlar› çevreleyen bütün ihtilaflarda de¤erlerin belirlen-

mesi, faaliyetlerin devam›n› sa¤layacak iyi iflleyen kamu politikas›n› oluflturmay› ve uy-

gulanmas›n› sa¤lamay› baflarma sürecini bafllatan en kritik olgudur.59

Tablo 1: Karfl›laflt›rmal› De¤er Sistemleri

Sosyal Bürokratik Ekonomik Demokratik Profesyonel
De¤erler De¤erler De¤erler De¤erler De¤erler
Hümanizm, Teknik Mant›ksall›k, Bireysel de¤er ve Uzmanl›k,
Güvenlik, yeterlilik ve Bilimsellik, haysiyet, Faaliyetlerde
Rahatl›k, uzmanl›k, Etkililik, Kendini kiflisel
Eflitlik, Amaçlar›n Maddi gerçeklefltirebilme ç›kar›n reddi,
Etkililik, belirlili¤i, kavramlarda (örne¤in kendini Otonom
Uygulanabilirlik. Kamusal de¤erlerin gelifltirebilme ve kararlar,

faaliyetlerde ölçülebilirli¤i, ifade etme), Müflteri
kiflisel Amaçlar›n Az›nl›k haklar›, memnuniyeti,
mevzular› belirlili¤i, Ba¤›ms›zl›k, Toplum taraf›ndan
öne ç›karmama, Piyasaya Yararl›k, benimsenme,
Mant›ksall›k, minimal Yetkilendirme. Kendini
‹stikrar, müdahale adama,
Kariyer, Toplumsal
Hiyerarflik yükümlülük,
yükümlülük, Bireysel denetim
Hesap verebilirlik, ve yönetim.
Tarafs›zl›k,
Liderlik,
Eflitlik,
Yasall›k,
Dürüstlük,
Saydaml›k,
Sorumluluk.

Not: Tabloda bulunan de¤er sistemleri içerisinde belirtilen de¤erlere daha birçok de¤er eklenebilir. Yukar›daki de¤erler s›n›rl›

say›da de¤ildir. 
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57 Bkz. JOYCELYN M. POLLOCK, ETHICS IN CRIME AND JUSTICE: DILEMMAS AND DECISIONS,  (1998) s. 13. Ayr›ca ünlü filo-
zof David Hume’a gore, gerçekler neyin oldu¤u ya da olmad›¤›yla ilgiliyken de¤erler neyin olmas› gerekti¤i veya olmamas›
gerekti¤iyle ilgilidir. Bkz. SELBY-BIGGE ED., DAVID HUME’S A TREATISE OF HUMAN NATURE, (1978).

58 Bkz. Harold F. Gortner, Values and Ethics, in TERRY L. COOPER ED., HANDBOOK OF ADMINISTRATIVE ETHICS, (2000),
s. 509-26; Kenneth Kernaghan, Promoting Public Service Ethics: The Codification Option, in RICHARD A. CHAPMAN, ED.,
ETHICS IN PUBLIC SERVICE, (1993), s. 16 [Bundan böyle CHAPMAN, ETHICS IN PUBLIC SERVICE diye an›lacakt›r].

59 De¤erler ve geliflim konusunda daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. S. M. LIPSET, CONTINENTAL DIVIDE: THE VALUES AND INSTI-
TUTIONS OF THE UNITED STATES AND CANADA, (1990). Ayr›ca bkz. David K. Hart, A Dream of What We Could Be: The
Founding Values, the Oath and Homo Virtutis Americanus, in TERRY L. COOPER ED., HANDBOOK OF ADMINISTRATIVE
ETHICS, (2000), s. 207-223.



Normlar: Belli bir durumda neyin ahlaki olarak do¤ru oldu¤unu göstermektedir.

Davran›fl: Kamu görevlilerinin somut faaliyet ve davran›fllar›d›r.

Bütünlük (Integrity):60 Bireysel ya da kurumsal davran›fl›n kalitesi ya da vas›flar›d›r. Bu dav-

ran›fl de¤erler, normlar ve kurallarla uyum halindedir. Bu durum bir kurumdan ve çal›flanlar›ndan

gerçekten etik olarak beklenen bütün davran›fllarla ilgilidir. Erdemle ilgili de¤erlerin bütününü

kapsamaktad›r. Kendi ç›kar› u¤runa kamu makam›n› suistimal eden bir kamu görevlisi, bütünlü-

¤üne karfl› gelmifl olur. Bu kiflinin güvenilirli¤i art›k bozulmufl ve eksiktir.61

Bütünlük, devletlerin vatandafllar›na toplumsal ve iktisadi yaflant›lar›nda güvenilir ve etkili bir

çerçeve sunmas›n›n temel flart› haline gelmifltir. Kamusal bütünlü¤ü gelifltirmeye yönelik kurum ve

mekanizmalar giderek iyi yönetiflimin ana unsurlar› olarak görülmektedir. 

Kamusal bütünlük flunlar› içerir:

• Kamu görevlilerinin davran›fllar›, çal›flt›klar› kurumun amaçlar›na uygun olmal›,

• Günlük kamu hizmeti çal›flmalar› güvenilir olmal›,

• Vatandafllar, hukukilik ve adalet temelinde tarafs›z muamele görmeli,

• Kamu kaynaklar› etkili, etkin ve do¤ru bir flekilde kullan›lmal›,

• Karar verme usulleri kamuoyu aç›s›ndan saydam olmal› ve kamuoyunun inceleme yapmas›n›

ve yanl›fllar› düzeltmesini sa¤layacak önlemler mevcut olmal›d›r.62

De¤erler ve normlar faaliyetlerimize k›lavuzluk ederler ve yapt›¤›m›z fleylerin de¤erlendiril-

mesi konusunda ahlaki bir zemin olufltururlar. Bütünlük ise, ahlaki de¤erler ve normlar do¤rultu-

sunda hareket etmektir. 
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60 Integrity kavram›n›n Türkçe karfl›l›klar› dürüstlük, bütünlük, güvenilirliktir. Sözlük anlam›yla integrity, “ahlaki de¤erleri kap-
sayan bir davran›fl kurallar› bütününe s›k› s›k›ya ba¤l›l›kt›r.” Bkz. Merrian Webster’s Collegiale Dictionary, s. 608. “Bütünlük”
kavram›, etik de¤erlerin bir bütün halinde insanda bulunmas›yla ilgilidir. Bütünlük, dürüstlük, güvenilirlik, onur, liderlik gibi
temel etik de¤erlerin hepsini kapsad›¤›ndan, güvenilirlik ve dürüstlükten çok daha genifl bir kavramd›r. Dolay›s›yla, bu rapor-
da “integrity” kelimesinin karfl›l›¤› “bütünlük” olarak kullan›lmaktad›r. 

61 Bkz. W. Sorgdrager, Putting the Cards on the Table: Integrity at the Public-Private Interface, in L.W.J.C. HUBERTS AND J.H.J.
VAN DEN HEUVEL EDS., INTEGRITY AT THE PUBLIC-PRIVATE INTERFACE, (1999), s. 15-20; Muel Kaptein, Johan Wempe,
Working on the Integrity: Differences and Similarities Between Public and Private Sector Organizations, in L.W.J.C. HUBERTS
AND J.H.J. VAN DEN HEUVEL EDS., INTEGRITY AT THE PUBLIC-PRIVATE INTERFACE, (1999), s. 113-131; Alan Montefiori,
Integrity: A Philosopher’s Introduction, in ALAN MONTEFIORI AND DAVID VINES EDS., INTEGRITY IN THE PUBLIC AND
PRIVATE DOMAINS, (1999), s. 3.

62 Bkz. TRUST IN GOVERNMENT: ETHICS MEASURES IN OECD COUNTRIES, OECD REPORT,  (2000).  [Bundan böyle OECD,
2000 olarak an›lacakt›r.] Kurumsal bütünlük konusunda daha genifl bilgi için bkz. R. B. Denhardt, Morality as an
Organizational Problem, PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW: 52, (1992), s. 104-105; R. T. GOLEMBIEWSKI, MEN, MAN-
AGEMENT, AND MORALITY: TOWARD A NEW ORGANIZATIONAL ETHIC, (1989); J. PATRICK DOBEL, PUBLIC INTEGRIY,
(1999); JEFFREY J. KNOWLES, INTEGRITY WITH TWO EYES: AN INSIDER’S SLANT ON THE MORAL CLIMATE OF GOV-
ERNMENT, (1999).



Bütünlük ile çarp›kl›k aras›nda ters orant›l› bir iliflki vard›r. Kurumsal çarp›kl›k, d›flsal ve içsel

düzenlemelerin ihlali olarak tan›mland›¤›nda vurgu, kurallara yap›lmaktad›r. Çarp›kl›k, de¤erler,

normlar ve kurallar›n ihlali olarak tan›mland›¤›nda ise, dürüstlü¤ün z›tt› olarak ortaya ç›kmakta-

d›r.63 Etik ve bütünlük, yolsuzlu¤a kar›flm›fl olmaktan veya kurumsal hilelerden çok daha

kapsaml› kavramlard›r. Ancak, flu da bir gerçektir ki yolsuzlu¤un ortaya ç›kmas› etik stan-

dartlara uyulmamas›yla bafllar. 

‹dealler, davran›fla dönüflürken soyuttan somuta do¤ru ilerlenir. Ancak, bu kavramlar aras›n-

daki iliflki karmafl›kt›r ve anlamlar› bazen çak›fl›r. Ayr›ca, bu kavramlar›n kamu görevlilerinin gün-

lük rutinlerine uygulanmas›, kamu görevlilerinin meslekleri ve rollerine iliflkin görüfllerin son y›l-

larda oldukça de¤iflmesi nedeniyle zordur. Bu güçlü¤ü aflmak için kamudaki etik de¤erleri ayr›n-

t›l› ve aç›k biçimde tan›mlamak gerekir.

1.5.3. Bireysel Etik

“Hayat›m›z› anlaml› k›lan fley merhamet ve flefkattir. Bunlar, sonsuz haz ve mutlulu¤un

kayna¤›d›r. Merhamet ve flefkat baflkalar›na yard›m etme arzusuyla davranan iyi bir

kalbin temelidir. ‹yilik, sevgi, dürüstlük, do¤ruluk ve adaletle kendi menfaatimizi ga-

ranti ederiz. Bu, karmafl›k bir kuram oluflturma meselesi de¤ildir. Bu, sa¤duyu mesele-

sidir. Bizim mutlulu¤umuz baflkalar›n›n mutlulu¤una kaç›n›lmaz bir biçimde ba¤l›d›r.

Toplum ac› çekti¤inde kendimizin de ac› çekece¤i inkar edilemez. Kalplerimiz ve ak›lla-

r›m›z ne kadar kötü niyetle bezenmiflse o kadar zavall› hale geliriz. Bunun d›fl›nda

herfleyi; dini, ideolojiyi, elde edilen bütün hikmeti inkar edebiliriz. Ancak, flevkat ve sev-

ginin gereklili¤inden kaçamay›z.”

Dalai Lama, Ethics For The New Millenium, (1999)

Etik davran›fl kodunun gelifltirilmesini amaçlayan ülkelerin ve uluslararas› kurulufllar›n çal›fl-

malar›, genelde kamu görevlilerinin davran›fllar› üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Bu yaklafl›m›n, gerek-

li olmakla beraber yetersiz oldu¤u gözden kaç›r›lmamal›d›r. Çünkü yönetiflim, ilgili tüm aktörlerin

birbiriyle etkileflen müdahale çabalar›n›n ortak bir sonucu ya da ürünü olarak, sosyo-politik sis-

temlerde ortaya ç›kan bir düzen ya da yap›d›r. Bu düzen, bir aktöre ya da aktörler grubuna indir-

genemez. Kamusal ya da özel hiç bir aktör, karmafl›k, dinamik ve çok çeflitli problemleri çözmek

için gerekli olan tüm bilgilere, belli araçlar›n etkin kullan›m›n› sa¤lamak için gerekli olan yeterli

düzeyde ön bilgiye ve belli bir yönetim modeline tek tarafl› olarak hükmetmeye yetecek düzeyde

eylem gücüne sahip de¤ildir. Bu nedenle bir toplumun etik davran›fl kodu tart›fl›l›rken, bireysel eti-

¤in de göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
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63 Bkz. MAURICE PUNCH, DIRTY BUSINESS: EXPLORING CORPORATE MISCONDUCT, (1996), s. 55.



Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetin unsurlar›ndan tek kontrol edilemeyen olan›, kiflisel bü-

tünlüktür (personal integrity). Kamu görevlilerinin bireysel etik de¤erleri, oldukça büyük önem arz

etmektedir. Bunun nedeni, kamu ad›na kamu gücünü kullanma rolünü üstlenmeleridir. Dolay›s›y-

la, sahip olmalar› gereken kiflisel etik özelliklerinin di¤er vatandafllara nazaran üstün olmas› gerek-

mektedir.64 Kamu görevlilerinin sahip olmalar› gereken temel bireysel etik de¤erler, bütünlük, te-

mel vatandafll›k haklar› ile insan haklar›na sahip olmak ve liderliktir. Kamu görevlilerinin bireysel

etik de¤erleri aç›s›ndan “bütünlük”, bir kifliden beklenen kabul edilen temel etik de¤erlerin bütü-

nünün kamu görevlisinin vas›flar›ndan biri olmas›d›r.65 Temel vatandafll›k haklar› ve insan hakla-

r›na sahip olmak, di¤er vatandafllar›n sahip olduklar› hak ve özgürlüklerin kamu görevlilerine ta-

n›nm›fl olmas›, bunun yan›nda da ifa ettikleri görevlerinin do¤as› gere¤i baz› yasal k›s›tlamalara ta-

bi olmalar›d›r.  Liderlik ise, kamu görevlilerinin toplum içinde sergiledikleri faaliyetlerde, etik de-

¤erlere uygun davran›fl aç›s›ndan topluma öncü olmalar›d›r.66

Kutu 3: Bireyin Etiksel Geliflimi

Filozoflar ve di¤er düflünürler, insano¤lunun karfl›laflt›¤› etik ikilemleri çözme çabalar›nda,

daha önceden tart›fl›lan çeflitli sistemleri ar›tma çabas›na giriflmifllerdir. Uygulanabilirlik

aç›s›ndan, bütün sistemlerin s›n›rl› olmalar›n›n yan› s›ra baz› durumlarda kabul edilemez reçete-

ler oluflturmaya e¤ilimleri vard›r. Ancak, her sistemin s›n›r›n›n oldu¤unu söylemek bu sistemle-

rin ifle yaramad›klar› anlam›na gelmemektedir. Aksine, bu sistemlerden baz›lar› etik karar verme

sürecinin iç yüzünü kavrama olana¤› verirken, sorunlar› formüle etmeye ve etik ikilemleri çöz-

meye de yard›mc› olurlar. Dahas›, etik standartlara tercüman olman›n zor ve bu standartlar›n

mu¤lak oldu¤u sonucuna varmak, etik standartlar›n gereksiz olduklar› ve var olmad›klar› sonu-

cuna varmakla ayn› fley de¤ildir. Ünlü psikolog Lawrence Kohlberg taraf›ndan yap›lan araflt›r-

ma, etik karar verme sürecinin iç yüzünü kavramam›z› sa¤larken, fiziksel geliflim gibi etiksel ge-

liflimin de insan do¤as›n›n bir parças› oldu¤una bizi inand›rmaya çal›flmaktad›r. Kohlberg’in yap-

t›¤› incelemelere göre insanlar›n s›ral› etik geliflim aflamalar›, iki önemli de¤iflkene göre oluflmak-

tad›r. Bunlar yafl ve muhakemedir. ‹lk aflama s›ras›nda -konvansiyonel öncesi aflama- çocu¤un

davran›fl›, cezaland›rma korkusu ve ödüllendirilme arzusuna verilen bir reaksiyondur. Bazen bu

aflamada davran›fl sergileyen insanlar etik bir tav›r sergileseler de bunu davran›fllar›n›n neden

etik oldu¤unu anlamadan yaparlar. Kurallar, onlara empoze edilmifltir. Ergenlik süresince -Kohl-

berg’in konvansiyonel aflamas›- insanlar davran›fllar›n› aile, efl ve bütün olarak toplumun bek-

lentilerini karfl›lamak için flekillendirirler. Bu uygun davran›fl›n motivasyonu sadakat, sevgi ve
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64 Bkz. M. P. Glazer, P. M. Glazer, Individual Ethics and Organizational Morality, in JAMES BOWMAN, FREDERICK A. ELLIS-
TON EDS., ETHICS, GOVERNMENT, AND PUBLIC POLICY: A REFERENCE GUIDE, (1988).

65 Bkz. David Norton, Moral Integrity, Organizational Management, and Public Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF PUB-
LIC ADMINISTRATION 17, NO. 12, (1994), s. 2270-71. 

66 Bkz. MONTGOMERY VAN WART, CHANGING PUBLIC SECTOR VALUES, (1998), s. 33. [Bundan böyle, VAN WART, CHANG-
ING PUBLIC SECTOR VALUES diye an›lacakt›r].



güvendir. Yetiflkinlerin ço¤u bu aflamada davran›fl sergilerler. Kohlberg’e göre, baz›lar› üçüncü

aflamaya- konvansiyonel sonras› aflama-eriflirler. Bu kifliler, ilkelerin neden do¤ru ve ba¤lay›c›

olduklar›n› anlad›klar› için etik ilkeleri kabul eder ve onlara uygun davran›rlar. Bu aflamada etik

ilkeler, gönüllü bir biçimde içsellefltirilmifltir; d›flsal kuvvetlerle empoze edilmemifltir. Dahas› bu

aflamadaki bireyler, kendi evrensel etik ilkelerini gelifltirirler ve hatta toplumun ve di¤erlerinin

adapte etti¤i kanunlar› ve de¤erleri sorgularlar. Kohlberg, birçok insan›n üçüncü seviyeye ve

hatta ikinci seviyeye ulaflamad›klar›na inanmaktad›r. Dolay›s›yla yapt›¤› çal›flmalarda, etik felse-

fesinin, insanlar›n konvansiyonel sonras› seviyeye ulaflabilme yollar›n› araflt›rmas›n›n gerekli ol-

du¤unu vurgulamaktad›r. Di¤er psikologlar ise, insanlar›n s›ral› olarak bütün seviyeleri geçerek

geliflmedi¤ini fakat simultane olarak üç seviyede de davran›fl sergileyebileceklerini savunmakta-

d›rlar. Seçilen etik yaklafl›m› ne olursa olsun, do¤ru fleyi tan›ma ve yapma konusunda çaba har-

canmas›n› gerektiren etik ikilemlerle yüzleflmekten kaçmak mümkün de¤ildir.67

Etik, kendimiz hakk›nda düflünmemizi ve kendi ç›karlar›m›z hakk›nda karar verirken toplumun

di¤er üyelerinin menfaatlerini göz önünde bulundurmam›z› sa¤lar. Etik önemlidir; çünkü bireysel ka-

rarlar üçüncü kiflileri ve hatta bir bütün olarak toplumu etkileyebilmektedir. Etik, ani durumlar›n de-

taylar›n›n ötesine bak›p sonuçlar› göz ard› etmeden karar verebilmemize yard›mc› olur.68

1.5.4. Mesleki Etik (Profesyonellik)

Kamu görevlilerinin tabi olduklar› mesleki etik de¤erlerin en önemlisi profesyonelliktir. Va-

tandafllara kendini adama ve uzmanl›k gerektiren profesyonellik, ça¤dafl bir topluma daha çok

zenginlik sa¤lar.69 Profesyonellik, yüksek düzeyde e¤itim ve uzmanl›ktan çok daha öte bir kavram-

d›r. En geliflmifl haliyle mesleki kültür, kendini düzenleme yetene¤i ve kararlara a¤›rl›kl› tesiri ge-

rekli k›lar. Mesle¤ini etik ilkelere göre ifa etmek, profesyonelli¤in en önemli göstergelerinden bi-

risi say›lmal›d›r.70 Kamu görevinin ifas› s›ras›nda vatandafllarla etkileflimde bulunmak ve karar al-

ma sürecinde kamuoyunun fikrini almak, kamu yönetiminde etik bilincin yerleflmesi ve halk›n ka-

muya olan güveninin sa¤lanmas› aç›s›ndan gereklidir. Bu, mesleki eti¤in bir parças› olarak kabul

edilmektedir.71

Küresel rekabet devam ettikçe mesleki eti¤in önemi toplumun bütününce daha iyi anlafl›lmak-

tad›r. Kamu sektörü etik de¤erlere ba¤l›l›k konusunda toplumun denetiminden kendini s›y›rama-
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67 Bkz. LAWRENCE KOHLBERG, THE PHILOSOPHY OF MORAL DEVELOPMENT: MORAL STAGES AND THE IDEA OF JUS-
TICE, VOL. 1, (1981).

68 Bkz. Dorothy C. Wertz, Ethics: What is it and Why is it Important?, SOCIAL SCIENCE, ETHICS AND LAW, THE SHRIVER CEN-
TER PUBLICATIONS, (2003).

69 Bkz. HOWARD M. VOLLMER, DONALD L. MILLS, PROFESSIONALIZATION, (1966), s. 2.
70 Bkz. VAN WART, CHANGING PUBLIC SECTOR VALUES, s. 78.
71 Bkz. DAVID OSBORNE, TED GAEBLER, REINVENTING GOVERNMENT, (1992); AL GORE, CREATING A GOVERNMENT

THAT WORKS BETTER AND COSTS LESS: THE REPORT OF THE NATIONAL PERFORMANCE REVIEW, (1993).



maktad›r. Kamu sektöründe kabul edilen mesleki etik ilkelerin bafl›nda topluma kendini adama,

objektif karar verebilme, nesnellik, tarafs›zl›k, uzmanl›k bilgisi, vatandafllar›n taleplerine tarafs›z ve

eflit bir biçimde cevap verebilirlik gelmektedir. 

1.6. Yasad›fl›, Etik D›fl› Davran›fllar ve Yolsuzluk

Yasad›fl› davran›fl, a¤›r suçlardan küçük ihlallere kadar yasalara ayk›r›l›kt›r. Etik d›fl› davran›fl

ise, etik kural, ilke ya da de¤erlere ayk›r›l›k ve uygunsuzluk, teamül ya da uygulamaya ayk›r›l›k

olarak tan›mlan›r. Yolsuzluk, bu bafll›klardan herhangi biri alt›nda de¤erlendirilebilir. 

‹nsanl›k tarihi boyunca var olan yolsuzluk, zamana ve ülkeye ba¤l› olarak azal›p artmakla bir-

likte her dönem varl›¤›n› sürdürmüfltür. Günümüzde yolsuzluk, uluslararas› alanda, toplumun güven-

li¤i ve istikrar›n› tehlikeye düflürme, toplumsal, ekonomik ve siyasi geliflmeyi tehdit etme ve demok-

ratik ve ahlaki de¤erleri zay›flatma kapasitesine sahip, toplumdaki en önemli problemlerden biri ola-

rak kabul edilmektedir. Bu durum, hem uluslararas› hem de ulusal düzeyde geçerlidir. Gerçekten de

küreselleflmeyle birlikte yolsuzlu¤un uluslararas› boyutu önem kazanm›flt›r. Bu nedenle, yolsuzlu¤un

azalt›lmas› hem uluslararas› hem de ulusal düzeyde öncelik kazanmaktad›r. Planl› çabalar, tecrübe-

lerin paylafl›lmas› ve yolsuzlukla mücadele standartlaflmay› gerektirmektedir.72

Etik ihlali, yolsuzluktan çok daha kapsaml› bir kavramd›r. Bilindi¤i gibi her türlü yolsuzluk

etik ihlalidir. Ancak, her etik ihlali yolsuzluk olarak de¤erlendirilemez. Buna ra¤men kamuoyun-

da etik d›fl› faaliyet denilince genellikle yolsuzluk anlafl›lmaktad›r. Örne¤in, müftülükte görevli

devlet memuru bir imam›n, turizm il müdürü olarak atanmas›n›n yolsuzluk olarak de¤erlendiril-

mesi tart›flmal›d›r, fakat burada bir etik ihlali oldu¤u çok aç›kt›r. fiunu da belirtmekte fayda vard›r

ki yolsuzlu¤un ortaya ç›kmas› etik de¤erlere uymamakla bafllar. 

Yolsuzluk, kavram olarak henüz siyaset bilimi literatüründe bütünüyle tan›mlanm›fl de¤ildir.73

Bugüne kadar, yolsuzluk hakk›nda çok de¤iflik bilimsel tan›mlar yap›lm›flt›r. Gerek ilgili kurulufl-

lar, gerekse akademik çevrelerde kabul edilen en yayg›n ve genel kabul görmüfl tan›ma göre yol-

suzluk, “kamu gücünün özel ç›karlar amac›yla kötüye kullan›lmas›”d›r. Bunun yan›nda da-
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72 B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER UYUfiTURUCU KONTROLÜ VE SUÇ ÖNLEME OF‹S‹ ULUSLARARASI SUÇ ÖNLEME MERKEZ‹ YOL-
SUZLU⁄A KARfiI GLOBAL PROGRAM EYLEM PLANI,  (fiubat, 1999).

73 David H. Bayley yolsuzluk tan›m›n› flu flekilde yapmaktad›r: “Özellikle rüflvet fiili ile çok yak›ndan iliflkili olan yolsuzluk (cor-
ruption) flahsi menfaat sa¤lama çabas›n›n bir sonucu olarak yetkinin kötüye kullan›m›n› ifade eden bir terimdir. fiahsi menfaatin
mutlaka para olmas› gerekmez.” Bkz. David H. BAYLEY, The Effects of Corruption in Developing Nation, in  ARNOLD J. HEI-
DENHEIMER, MICHAEL JOHNSTON, VICTOR T. LEVINE, EDS., POLITICAL CORRUPTION-A HANDBOOK,  (1990), s. 935-953.
Bir baflka tan›m ise Joseph S. Nye taraf›ndan flu flekilde yap›lm›flt›r: "Kamu yönetiminde özel baz› nedenlerden dolay› (aile ya
da yak›nl›k iliflkisi gibi) parasal veya mevkisel bir ç›kar sa¤lama davran›fl›; özel ç›kar sa¤lama amac›yla çeflitli yollarla kurallar›n
ihlal edilmesi; örne¤in, “rüflvet, nepotizm, kaynaklar›n yanl›fl yönlendirilmesi ve benzeri flekillerde ç›kar sa¤lama." Joseph J. Nye,
Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis, in HEIDENHEIMER ET AL,  (1990), s. 963-985. Jacop Van
Klaveren'in tan›m› ise flu flekildedir: "Yolsuzluk, bir kamu görevlisinin devletten ekstra bir gelir sa¤lama gayesiyle yetkisini
kötüye kullanmas› demektir." Jacob Van Klaveren, The Concept of Corruption, in HEIDENHEIMER ET AL (1990), s. 25-29.



ha genifl yolsuzluk tan›m› ise, “kamu gücü ile s›n›rl› olmayarak herhangi bir görevin özel ç›-

karlar için kötüye kullan›lmas›” fleklinde yap›lmaktad›r. Bu tan›mla, yolsuzluk kamu gücünü kul-

lananlarla s›n›rland›r›lmam›fl, ayr›ca kaynaklar›n kullan›lmas›nda tekel konumunda bulunanlar, tek

bafllar›na karar alma yetkisi olan kifli ya da gruplar ile çeflitli nedenlerle hesap verme sorumlulu-

¤undan kaç›nabilenlerin de kiflisel ç›karlar›na yönelik eylemleri kapsama al›nm›flt›r.74

Yolsuzluk tan›m›, uluslararas› sözleflme niteli¤indeki belgelerden 4 Kas›m 1999 tarihli “Avrupa
Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk Sözleflmesi”nde (Civil Law Convention on Corruption) ta-
n›mlanm›flt›r. Bu sözleflmenin ikinci maddesine göre yolsuzluk, “do¤rudan ya da dolayl› yollardan

rüflvet ve haks›z bir menfaat temin eden kiflinin görevi veya kendisinden beklenen davran›fl-

lar› do¤ru bir flekilde yerine getirmesine engel olan, rüflvet veya her türlü haks›z menfaatin

talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi”dir.75

Bir yolsuzluk eylemi ya da iliflkisinde dört esas unsur bulunmaktad›r: (1) Kamusal yetkiyle dona-
t›lm›fl kifli ya da kifliler, (2) kifli ya da grubun karar alma gücünü veya kamusal yetkilerini düzenleyen
mevcut kurallar, (3) kurallar›n kifli ya da grup taraf›ndan ihlal edilmesi ve (4) kurallar›n ihlal edilmesi
sonucunda kifli ya da gruba ç›kar sa¤lan›rken ortak de¤erlere zarar verilmesi.76 Yolsuzlu¤un en önem-
li özelli¤i, kamusal karar (ya da karar vermeme) talep eden kiflisel bir ç›kar›n varl›¤›d›r. Kiflisel ç›kar,
meflru flekilde belirdi¤inde elbette normal bir olgudur. Ancak yolsuzluk merce¤inden bak›ld›¤›nda ko-
numuz, “meflru olmayan” veya “meflru kabul edilemeyecek” kiflisel ç›kard›r. Meflru olmayan kiflisel ç›-
kar vuku buldu¤unda, do¤al olarak kamusal ç›karlar zarar görmektedir.

Ülkelerin tarihsel ve kültürel de¤erleriyle evrensel kriterler aras›ndaki aç›k farkl›l›klar dünya-
n›n her yerinde mevcuttur. Bununla birlikte, de¤iflik ülkelerdeki farkl› uygulamalar› aç›klayan ve
evrensel bir niteli¤e sahip temel bir insani unsur bulunmaktad›r. Bu da “kiflisel ç›kar”d›r. Bu ç›kar
tan›m›, kiflinin ailesi ya da arkadafl gruplar›n›n refah ve saadetini de içerebilir. Düflünürlerin “h›rs”
ve “tamah,” ekonomistlerin ise, “yarar›n ençoklaflt›r›lmas›” biçiminde tan›mlad›klar› kiflisel ç›kar,
üretim sürecinde denetlenememesi nedeniyle, yolsuzlu¤un yayg›n olarak ortaya ç›kmas›na yol aça-
bilmektedir. Kiflisel ç›kar iyi yönetildi¤i takdirde, üretime yönelik etkinliklere yönlendirilerek, kay-
naklar›n verimli kullan›lmas›n› sa¤layabilir. Kötü yönetilen kiflisel ç›kar ise, toplumsal refah konu-
sunda y›k›c› bir etki yaparak kaynaklar›n israf edilmesine yol açar. ‹nsanlar›n kaynaklar› hem üre-
tim hem de kiflisel yarar sa¤lamak amac›yla kullanmalar› durumunda, ekonomik etkinli¤in olum-
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74 Serdar ‹¤deler, “Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele”, TÜRK ‹DARE DERG‹S‹, S: 442, (Mart, 2004).
75 9-11 Aral›k 2003 tarihli “Birleflmifl Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleflmesi”nde (United Nations Convention Against

Corruption), çeflitli geliflmelere paralel olarak yolsuzlu¤un tan›m›, “emanet edilmifl olan yetkinin, kamusal ve özel ç›karlar›
zedeleyecek flekilde her türlü kötüye kullan›m›”, fleklinde kabul görmektedir. 

76 Bkz. Mark E. Warren, Corrupting Democracy, Amerikan Siyasi Bilimler Derne¤i Y›ll›k Toplant›s›nda sunulmufl tebli¤,  Boston,
29 Agustos-1 Eylül 2002, s. 11-12. Yolsuzlu¤un kavramsal olarak tan›mlanmas›ndaki güçlükler yolsuzlu¤un ortaya
ç›kar›lmas›nda da devam etmektedir. Kas›tl› gizlenmifl bir olay› ortaya ç›karmak her zaman kolay olmamaktad›r.  Yolsuzlu¤un
malesef ülkemizde ve Dünya’n›n bir çok bölgesinde kamusal hayat›n bir parças› olmufltur. Bkz. M. JOHNSTON, WHAT CAN
BE DONE ABOUT ENTRENCHED CORRUPTION?, PAPER PRESENTED TO THE NINTH ANNUAL BANK CONFERENCE ON
DEVELOPMENT ECONOMICS, THE WORLD BANK, WASHINGTON DC, (30 Nisan-May›s, 1997).



lu yararlar› bölünerek ekonomik anlamda “rant arama” olarak tan›mlanan süreç bafllar.77 Yeterli ve
iyi iflleyen düzenlemelerin ve denetim mekanizmalar›n›n olmad›¤› demokrasilerde rant arama, kü-
çük yolsuzluklardan büyük soygunlara kadar y›k›c› etkilere sebep olur.

Her fleyden önce, devlet bütçesi yolsuzluktan büyük zarar görmektedir. Kamu kaynaklar› bu yolla

soyulmaktad›r. Yolsuzluk, hukuk devleti, demokrasi ve insan haklar› için büyük bir tehdit olarak orta-

ya ç›kmaktad›r. ‹yi ve hakkaniyete uygun yönetimin, yani sosyal adaletin temellerini sarsmaktad›r. Ser-

best piyasa ekonomisi ve onun temelindeki rekabet düzeni, yolsuzluk olaylar›ndan yara almaktad›r.

Serbest piyasa ekonomisinin gere¤i olan rekabet, yerini haks›z rekabete b›rakmaktad›r. Bunun sonu-

cunda toplumsal servet, rüflvet veren veya alanlar›n, bu çeflit menfaatler sa¤layabilenlerin lehine el de-

¤ifltirebilmektedir. Böylelikle serbest piyasa düzeni bozulmakta, ekonomik geliflme engellenmektedir. 

Demokratik kurumlar da yolsuzluklarla büyük yara almaktad›r. Demokratik kurumlar›n iflleyifli,

rüflvet ve yolsuzluklarla tahrip edilmektedir. Bu durum, toplumun istikrarla geliflmesinin önünde bü-

yük bir engel oluflturmaktad›r. Ahlaki de¤erler erozyona u¤ramaktad›r. Toplumsal düzen bozulmakta-

d›r. Kurallar ifllememektedir. Kural d›fl› ifllem yapanlar, bundan avantaj sa¤lamaktad›r. Genifl kitlelerde

demokratik kurumlara, hukuk sistemine inançs›zl›k ortaya ç›kmakta; vatandafllar›n kamu hizmetlerine

ve demokratik kurallara güveni sars›lmaktad›r. Sonuç itibariyle bütün bu olaylar, toplumsal dengeleri

temelinden alt üst etmektedir. Ayr›ca küreselleflen dünyada bu olaylar, hiçbir ülkenin ulusal s›n›rlar›

içinde kalmamakta; çeflitli ülkeler, bazen ayn› suçun icra edildi¤i alanlar haline gelebilmektedir.

Tablo 2: 2004 Senesinde Uluslararas› Saydaml›k Örgütü Taraf›ndan Yay›mla-
nan Küresel Yolsuzluk Ölçümü Araflt›rmas›na Göre Dünyada Etik D›fl› Faaliyetle-
rin En Yayg›n Oldu¤u Kurum ve Kurulufllar
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77 Bkz. SUSAN ROSE-ACKERMAN, CORRUPTION AND GOVERNMENT, CAUSES, CONSEQUENCES, AND REFORM, (1999), s. 2.

Siyasal Partiler
Parlamento/Yasama
Polis
Yarg› Sistemi
Vergi Daireleri
Özel Sektör
Gümrük
Medya
Sa¤l›k Hizmetleri
E¤itim Sistemi
Sicil ve Ruhsat Hizmetleri
Temel Kamu Hizmetleri
Silahl› Kuvvetler
Sivil Toplum Kurulufllar›
Diyanet ‹flleri 2.7

2.8

2.9

3.0

3.0

3.1

3.3

3.3

3.3

3.4

3.4

3.6

3.6

4.0

3.7

Kaynak: www.transparency.org



Yolsuzluk olarak adland›r›lan evrensel hastal›k, topluma hem ahlaki hem de ekonomik aç›-

dan zarar vermektedir. Bu nedenle, bütün dünyada yolsuzlu¤un önüne geçilmelidir. Bununla be-

raber, her toplum kendine özgü sosyal ve kültürel geçmifle, ekonomik ve siyasal geliflmifllik düze-

yine ve bürokratik gelenek ve politikalara sahip oldu¤u için çözümler de o topluma özgü

olmal›d›r.78

Yolsuzluk;

• Toplumda ahlak sistemini yozlaflt›r›r,

• Fakir ve muhtaç gruplar›n ekonomik ve sosyal haklar›n› ihlal eder, 

• Demokrasiyi temelinden sarsar,

• Uygar toplumun temeli olan hukukun üstünlü¤ü ilkesini alt üst eder, 

• Kalk›nmay› geciktirir,79

• Toplumlar› serbest ve aç›k rekabetin yararlar›ndan mahrum eder.

Yolsuzlukla mücadele yöntemleri bir ülkeden di¤erine de¤iflse de, yolsuzluklar›n sonucu her

ülkede ayn›d›r. Bu sonuç, milli gelirde art›fl olmamas› hiç ya da çok az art›fl olmas› ve kamu kay-

naklar›na verilen zarard›r. Dünya Bankas›’n›n bir çal›flmas›na göre, yolsuzluk düzeyi ile yabanc›

yat›r›m ve ekonomik büyüme aras›nda aç›k bir ters orant› bulunmaktad›r.80 Yap›lan bir araflt›r-

maya göre, dünyada flu anda ortalama olarak GSMH’n›n %3’ü yolsuzlukla erimektedir. Bu

hiç de göz ard› edilebilecek bir miktar de¤ildir.
81

1990 y›l›ndan bu yana yolsuzlu¤un evrensel özelli¤i, onu, ulusal ve uluslararas› düzeyde yo-

¤un olarak tart›fl›lan bir konu haline getirmifltir. Birleflmifl Milletler, Dünya Bankas›, Avrupa Birli¤i

ve Amerika Devletleri Örgütü gibi uluslararas› organizasyonlar taraf›ndan yeni giriflimler bafllat›l-
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78 Bkz. James D. Wolfensohn, Dünya Bankas› Baflkan›, 1966 Banka Fonu Y›ll›k Toplant› Konuflmas›.
79 “Yolsuzluk ekonomik verimlili¤i azalt›r, kaynaklar› fakirlerden zenginlere aktar›r, ifl hayat›n›n çal›flma maliyetini art›r›r, kamu gi-

derlerinde sapmalara yol açar ve yabanc› yat›r›mc›lar› cayd›r›r. Kalk›nma programlar› ve insani yard›m için gerekli olan unsur-
lar› afl›nd›r›r. Resmi kalk›nma yard›mlar› gittikçe artan bir bask› alt›nda kald›¤›ndan, bu fonlar›n nas›l kullan›ld›¤› konusuna bü-
yük bir önem verilmektedir. Dünya Bankas›, üyesi olan ülkelerin siyasi ifllerine müdahale etmezken, kuruldu¤undan beri, borç
verdi¤i fonlar›n tasarlanan amaçlar do¤rultusunda kullan›lmas›n› ve mal ve hizmetlerle ilgili sözleflmelerin saydam ve maliyet-
etkin bir çerçevede verilmesini sa¤lamay› istemektedir. Ancak günümüzde, Banka, bunun da ötesine gitmektedir; yolsuzluk ile
mücadele etmeyi isteyen hükümetlere destek sa¤lamakta ve destekledi¤i programlarda yolsuzlu¤a hoflgörü ile yaklafl›lmamas›
üzerinde önemle durmaktad›r.” Bkz. Dünya Bankas› “Yolsuzluk: ‹stikrarl› ve Adil Kalk›nmaya Bir Engel” Bafll›kl› Bildirisi, 
7 Ekim 1996.

80 Bkz. Reinold Ethiel, Küreselleflme Döneminde Yolsuzluk, Siyasal ve Yönetsel Yolsuzluk Semineri Ankara 1997, Uluslararas› ‹dari
Bilimler Kurumu & Türkiye ve Ortado¤u Amme ‹daresi Enstitüsü.

81 http://www.weforum.org/site/knowledgenavigator.nsf/Content/_S12008?open.



m›flt›r. Son y›llarda, yolsuzluk literatürüne katk›da bulunan bütün araflt›rmac›lar›n üzerinde uzlafl-

t›¤› görüfl, yolsuzlu¤un ülke ekonomilerine zarar verici bir olgu oldu¤u fleklindedir.82

Kutu 4: Yolsuzlukla Mücadele 

• Yolsuzlukla mücadele, bir toplumda herkesin görevidir. Bu mücadele toplumda ahlaki de¤er-

leri güçlendirme ve bu de¤erleri savunmay› da içerir. 

• Bu konuda hükümet, özel sektör ve sivil toplum örgütleri aras›nda iflbirli¤i yap›lmas› gerekir.

Böyle bir iflbirli¤i, yolsuzlukla mücadele konusunda kararl›l›kta hükümet için gerçek bir test

niteli¤indedir. 

• Mevcut yap›n›n de¤iflmesinden rahats›zl›k duyanlar› ikna ve bertaraf etmek ve reformlar konu-

sunda kamuoyunu seferber etmek için sivil toplum örgütlerinin rolü özel bir önem arz etmektedir. 

• Özellefltirme dolay›s›yla devlet taraf›ndan yüklenilen bir ekonomik rol özel sektöre geçece¤in-

den, özel sektörde de devaml› olarak yolsuzluklara karfl› bir kampanyan›n devam ettirilmesi gerekir.

• Tüm toplumlarda liderlerin bu konuda bafl› çekmesi gerekir.

• Hükümetler, uluslararas› ve bölgesel kurulufllar, dünyadaki tüm vatandafllar, yolsuzlu¤a karfl›

eylemlerde gayret ve enerjilerini seferber etmelidirler. 
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82 Daha önceki y›llarda yolsuzlu¤un etkinli¤i art›raca¤› ve büyümeye yard›mc› olaca¤› yönünde görüfller de ileri sürülmekteydi. Bu
yöndeki görüflleri destekleyen en önemli argümanlardan biri, rüflvetin kamu hizmetlerindeki ifllemleri h›zland›rd›¤›, böylece
kurallar, regülasyonlar ve yavafl ilerleyen kuyruklar nedeniyle kaybolan zaman› azaltt›¤› yönündeki görüfltür. Bkz. P. Bardhan,
Corruption and Development: A Review of Issues, JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE, 35(3), (1997), s. 1320-1346. Ayr›ca,
yolsuzlu¤un lehindeki bir baflka görüfle göre ise, en yüksek rüflveti veren birey, ilgili mal veya hizmete ve/veya zamana en fazla
de¤er biçen kiflidir ve bu bireyin ifli en h›zl› ve etkin bir flekilde yürüyecektir. Dolay›s›yla yolsuzluk sayesinde arz-talep süreci
etkin ve h›zl› bir flekilde iflleyecek ve yolsuzluk kaynaklar›n etkin bir flekilde tahsisine yard›mc› olacakt›r. Yolsuzlu¤un lehinde-
ki di¤er bir görüfl de kamu görevlilerine yap›lan rüflvet ödemelerinin düflük ücretleri telafi edici yönde bir etkide bulunaca¤›d›r.
Bu sayede bu kiflilerin gelirleri artacak ve daha verimli bir flekilde çal›flacaklard›r. Ancak bu argümana göre hareket edilmesi
durumunda uzun dönemde istenmeyen sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir. Bunlar oldukça temelsiz iddialard›r. Bkz. V. Tanzi,
Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures, IMF WORKING PAPER, NO: WP/98/63, (1998).
Yolsuzlu¤un baz› olumsuz etkileri flunlard›r: Özellikle yolsuzlu¤un yayg›n oldu¤u toplumlarda, baz› siyasilerin ve bürokratlar›n
yeni rant kap›lar› açabilmek için yeni birtak›m regülasyonlar yaratmalar› veya mevcutlar› kendi ifllerine gelecek flekilde yorum-
lamalar› da mümkündür. Mevcut karmafl›k regülasyonlar›n bir k›sm›n›n da zaten bafllang›çta kamu görevlilerince rüflvete imkân
sa¤layacak flekilde tasarlanm›fl olma ihtimali yüksektir. Yani kat› kurallar ve karmafl›k regülasyonlar bu yönüyle d›flsal de¤il
içseldir. Eldeki ampirik bulgular da, rüflvet miktar› ile kaybedilen zaman aras›nda pozitif yönlü bir iliflkiye iflaret etmekte ve
rüflvetin ifllemleri h›zland›rd›¤› yönündeki iddialar› çürütmektedir. Ayr›ca rüflvetin firmalar için sermaye maliyetlerini azaltmay›p
tersine art›rd›¤› da bulgular aras›ndad›r. Bkz. W. C. Gray, D. Kaufmann, Corruption and Development, FINANCE AND 
DEVELOPMENT, (Mart, 1998), s. 7-10. Yolsuzlu¤un yayg›n oldu¤u ülkelerde e¤itim ve sa¤l›k harcamalar› gibi yolsuzluk yapma
imkânlar› s›n›rl› olan alanlar için daha az harcama yap›lacakt›r. Bunlar›n yerine büyük ölçekli kamu yat›r›mlar› tercih edilecek-
tir. Bu, ayn› zamanda, sektörel önceliklerin dikkate al›nmamas›, yanl›fl teknoloji tercihleri gibi sonuçlar› da beraberinde getire-
bilecektir. Bkz. P. Mauro, The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure, IMF WORKING
PAPER, NO: WP/96/98, (1996). Yolsuzlu¤un di¤er bir olumsuz yönü de vergilerle ilgilidir. Vergi kaç›rma, haks›z bir flekilde vergi
muafiyetinden yararlanma veya vergi idarelerinin gösterece¤i zay›fl›klar devletin en büyük gelir kalemi olan vergilerde kay›plara
neden olacakt›r. Yolsuzluk, verginin tabana yay›lamamas›na ve az say›daki mükelleften yüksek oranlarda vergi toplanmas›na da
neden olmaktad›r. Bu da toplum içindeki adalet duygusunu zedelemektedir. Yap›lan bir araflt›rmaya göre di¤er faktörler sabit
kal›rken yolsuzluk derecesi ile devlet gelirleri aras›nda negatif yönlü bir iliflki vard›r. Bkz. V. Tanzi, H. Davoodi, Corruption,
Public Investment and Growth, IMF WORKING PAPER, NO: WP/97/139, (1997). 



1.6.1. Yolsuzluk Türleri

Yolsuzluklar›n bir k›sm› ceza yasalar›nda veya ceza hükmü içeren özel yasalarda yapt›r›ma

ba¤lanan eylemler olarak say›l›rken, bir k›sm› da herhangi bir suç tan›m› içinde yer almamaktad›r.

Türkiye’de do¤rudan ceza yapt›r›m›na tabi olan yolsuzluk türlerini, rüflvet, irtikap, zimmet, ihale-

ye fesat kar›flt›rma, emniyeti suistimal, doland›r›c›l›k, karaparan›n aklanmas› fleklinde sayabiliriz.

Dolayl› olarak ceza yapt›r›m›na ba¤lanan yolsuzluk türleri ise, ceza kanununda veya ceza hükmü

içeren di¤er kanunlarda suç olarak tan›mlanmayan, ancak unsurlar›n›n mevcudiyeti halinde göre-

vi ihmal ya da görevi suistimal suçlar›n›n kapsam›nda düflünülebilecek yolsuzluk eylemleri olarak

aç›klanmaktad›r. Bu yolsuzluk türlerini açmakta fayda vard›r;

• Rant Kollama: Rant kollama, “ç›kar ve bask› gruplar›n›n, devlet taraf›ndan suni olarak ya-

rat›lm›fl bir ekonomik transferi elde etmek için girifltikleri faaliyetler”dir. Suni rant, baz› ekonomik

faaliyetlerin devlet taraf›ndan düzenlenmesi veya ekonomik faaliyetler üzerine s›n›rlar konulmas›

suretiyle ortaya ç›kmaktad›r. Rant kollama kavram› da, suni rant›n bask› ve ç›kar gruplar› taraf›n-

dan elde edilmeye çal›fl›lmas›n› ifade etmektedir.83

• Lobicilik: Lobicilik, ç›kar ve bask› gruplar›n›n siyasal karar alma sürecinde, iktidar partile-

rini, muhalefet partilerini, bürokratlar› etkileyerek, kendi menfaatleri do¤rultusunda yönlendirme-

leridir. Bu tür faaliyetlerle, kamu sektöründe en uygun karar›n al›nmas› engellenmektedir. Lobici-

lik faaliyetleri, seçimler aflamas›nda bir siyasal partiye maddi ya da di¤er flekillerde yard›mda bu-

lunma, seçimlerden sonra milletvekillerini çeflitli flekillerde etkileyerek, parlamentoda kendi ç›kar-

lar› do¤rultusunda hareket etmelerini sa¤lama biçimlerinde ortaya ç›kabilmektedir.

• Oy ticareti: Oy ticareti, yasama faaliyetlerinin yürütüldü¤ü aflamada ortaya ç›kan siyasal bir

yozlaflma türüdür. Yasama faaliyetlerini yürüten parlamentoda, siyasal kararlar›n al›nmas›nda, siyasi

partilerin menfaatleri do¤rultusunda parlamentoya sunduklar› kanun tasar› ve tekliflerini karfl›l›kl› ola-

rak desteklemelerine, “oy ticareti” denir. Bu durum, karfl›l›kl› oy al›fl verifli anlam›na gelmektedir. Oy

ticaretinin, baz› durumlarda parlamentonun karar alma sürecini h›zland›rd›¤› iddia edilmektedir. Ancak
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83 Rant kollaman›n baz› çeflitleri flunlard›r: a) Monopol kollama: Devlet taraf›ndan imtiyaz hakk› verilen bir monopolün elde
edilmesi için bask› ve ç›kar gruplar›n›n giriflmifl olduklar› faaliyetlerdir. b) Tarife kollama: Ç›kar ve bask› gruplar›n›n yurt içi
piyasada kârlar›n› maksimum düzeye ç›karmak için mal ve hizmetlerin ithalinde yasaklamalar ya da ithalat vergisi konulmas›
için girifltikleri lobicilik faaliyetleridir. c) Lisans kollama: ‹thalatta tahsisli kotalardan lisans belgesi almak için yap›lan lobicilik
faaliyetleridir. d) Kota Kollama: ‹thalat›n kota veya kontenjan sistemine tabi olmas› durumunda baz› kifli ve kurumlar›n global
kota ve tahsisli kotalar›n art›r›lmas› giriflimleridir. e) Teflvik kollama: Ç›kar ve bask› gruplar›n›n, faizsiz veya düflük faizli kredi-
ler, tar›msal ürünler için destekleme al›mlar›, vergi istisna ve muafiyetleri gibi devletten mali yard›m elde etmek için yapt›klar›
faaliyetlerdir. f) Sosyal yard›m kollama: Ekonomide kifli ve kurumlar›n lobicilik yaparak devletten sosyal amaçl› mali yard›m (ör.
iflsizlik yard›m›, fakirlik yard›m› vb.) elde etme faaliyetleridir. Bkz. Coflkun Can Aktan, Politik Yozlaflma ve Kleptokrasi, 1980-
1990 Türkiye Deneyimi, ‹stanbul: Afa Yay›nc›l›k A.fi., 1992.



ço¤u durumda, oy ticareti siyasal yozlaflmaya neden olabilmektedir. Uygulamada siyasal partilerin, ge-

nellikle “ortak ç›karlar›” do¤rultusunda birbirlerini destekledikleri görülmektedir. Örne¤in, milletvekili

maafllar›n›n yükseltilmesi, emekli ikramiyesinin art›r›lmas›, milletvekili emeklili¤inin kolaylaflt›r›lmas› gi-

bi konularda milletvekillerinin daha kolay uzlaflmaya var›ld›¤› görülebilmektedir.

• Kay›rmac›l›k: Kay›rmac›l›k, kamu görevlilerinin, yak›nlar›n› haks›z yere ve yasalara ayk›r›

olarak kay›rmas›, arka ç›kmas›d›r. Türkçe’de kullan›lan “iltimas” ve “torpil” kavramlar› da kay›rma-

c›l›k kavram›na karfl›l›k gelmektedir. Örne¤in, Türk kamu yönetiminde kamu personelinin istihda-

m›nda, ayn› zamanda bir etik ilke olan “liyakat ilkesi”nin dikkate al›nmamas› sonucu, kay›rmac›l›-

¤a yayg›n olarak rastlanmaktad›r. Türkiye’de liyakat (yeterlik), baflta kamu kurulufllar›nda, ifle al›n-

mada belirleyici olma özelli¤ini yitirmifltir. Kamu sektörüne giriflte aç›k bir kalite gerilemesi ortaya

ç›km›flt›r. Yandafllara ç›kar da¤›tmaya yönelik siyaset yapma anlam›nda kay›rma ve kollama, liya-

kat ilkesinin ifllerli¤ini neredeyse tüm kamu kurulufllar›nda, sadece ifle almada de¤il, atama, yük-

seltme ve görevden almada da yok etmifltir.84 Kay›rmac›l›¤›n de¤iflik türleri bulunmaktad›r.

1. Akraba kay›rmac›l›¤› (nepotizm): Beceri, yetenek, baflar› ve e¤itim düzeyi gibi unsur-

lar dikkate al›nmaks›z›n sadece siyasetçi, bürokrat ve di¤er kamu görevlileri ile olan akrabal›k ilifl-

kileri esas al›narak bir kimsenin bir devlet görevinde istihdam edilmesi, atanmas› ya da terfi ettiril-

mesidir. Akraba kay›rmac›l›¤›, geleneksel ba¤lar›n ve iliflkilerin yo¤un olarak yafland›¤› az geliflmifl

ülkelerde daha yayg›n olarak görülmektedir. Bunun sonucunda, kamu görevlisinin, “itibar görme”,

“takdir edilme” gibi psikolojik ve toplumsal kazanç elde etti¤i, ayr›ca hak etmeden bulundu¤u sta-

tünün olanaklar›ndan yararlanmas› nedeniyle maddi ç›kar elde etti¤i kuflkusuzdur.

2. Efl-dost kay›rmac›l›¤› (kronizm): Efl-dost kay›rmac›l›¤›, kamu görevlilerinin ifle al›nmas›n-

da liyakat ve eflitlik ilkeleri yerine, efl-dost iliflkileri esas al›nmas› suretiyle yap›lan kay›rmac›l›kt›r. Ne-

potizmde kay›r›lan kifli akraba, kronizmde ise efl-dost olmaktad›r. Günümüzde Türkiye’de yayg›n

olarak görülen “hemflehri kay›rmac›l›¤›” da kronizmin özel bir türü olarak de¤erlendirilebilir.

3. Siyasal kay›rmac›l›k (partizanl›k/patronaj): Siyasal kay›rmac›l›k, siyasal partilerin, ik-

tidara geldikten sonra kendilerini destekleyen seçmen gruplar›na çeflitli flekillerde ayr›cal›kl› ifllem

yaparak, bu kimselere haks›z menfaat sa¤lamalar› olarak tan›mlanmaktad›r. Partizanl›k, merkezi

kurulufllar›n yan›nda, özellikle mahalli kamu hizmetlerini yürüten kurumlarda da yayg›n olarak gö-

rülmektedir. Siyasal kay›rmac›l›¤›n bir baflka biçimi de, üst düzey bürokratlar›n siyasi iktidarlar›n

de¤iflmesiyle birlikte, ideoloji, nepotizm-kronizm gibi faktörler esas al›narak, görevden al›nmalar›-

d›r ki literatürde bu duruma “patronaj” ad› verilmektedir.
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4. Hizmet kay›rmac›l›¤›: Hizmet kay›rmac›l›¤›, siyasal iktidar›n, gelecek seçimlerde iktidar-

da kalabilmek amac›yla bütçe tahsisatlar›n›, oylar›n› maksimize edecek flekilde kendi seçim bölge-

lerine tahsis etmesi ve böylece bütçe kaynaklar›n› ya¤malamas›d›r. Bu tür yozlaflma ile kamu kay-

naklar›n›n da¤›t›m›nda yerleflim bölgeleri ve ihtiyaçlar dikkate al›nmamakta, hizmetler siyasal ikti-

darlar›n kendi seçim bölgelerine götürülmektedir.85

Kutu 5: Uluslararas› Yolsuzlukla Mücadele Konferans› Yolsuzluklarla
Mücadeleye ‹liflkin Lima Deklarasyonu, 11 Eylül 1997 

• Tüm hükümetler, her türlü ifllemlerinde saydam ve hesap vermeye haz›r flekilde hareket

etmeli ve halk azami ölçüde hükümetteki tüm bilgileri isteyip alabilmelidir. Halk araflt›rmas› için

kamu hesaplar›n›n aç›k tutulmas› garanti alt›na al›nmal›d›r. Sivil toplum örgütlerinin en kritik ol-

du¤u ulusal ve yerel seviyelerde kat›l›m, karar verenlere bilgi sa¤lanmas› ve önemli konularda

genel görüflme aç›lmas› suretleriyle takviye edilmelidir.

• Hükümetler, yolsuzlukla savafl›n ba¤l› oldu¤u hukukun üstünlü¤ü ilkesinin temel tafl›

olan adaletin ba¤›ms›zl›¤›n›, do¤rulu¤unu ve siyaset d›fl› kalmas›n› sa¤lamal›d›rlar.

• Ombudsman kurumu, hükümetler ile halk aras›nda bir köprü oluflturaca¤› için, bürokra-

sinin haks›z engel ve yolsuzluklar›na karfl› etkin bir katk› yapabilir. Halen ombudsman› olma-

yan ülkeler, parlamentonun ba¤›ms›z bir kuruluflu olarak kurulmas›n› incelemeye almal›d›rlar. 

• Hükümetler, sivil toplum ve özel sektörle birlikte devlet organlar›n›n ve anayasal makam-

lar›n hesap verme kapasitesini periyodik incelemelere tabi tutmal›d›r. Yerel yönetimde hesap ver-

me kapasitesinin, yolsuzluklar› önleyip önlemedi¤i dikkatle incelenmelidir. Ç›kar çat›flmas› ile il-

gili ilkeler, özel bir dikkatle ele al›nmal›d›r.

• Daha önce önlem almayan hükümetler ifl hayat›n› engelleyen gereksiz izin ve kay›tlar,

tekeller, keyfi harçlar, a¤›r vergiler vs. gibi rüflvet ve yolsuzlu¤u art›ran f›rsatlar› en aza indirme-

lidirler.

• Afla¤›daki haller dahil olmak üzere, hükümetler, anayasa ve insan haklar› ile uyumlu bir

flekilde, yolsuzluklarla ilgili yasa hükümlerini azami etkinlikle uygulamal›d›rlar:

- Yasa d›fl› bir hediye alan memurun karfl›l›¤›nda bir ç›kar sa¤lad›¤›n›n ispat külfetinin kald›r›l-

mas›,

- Kamu yönetimde bulunanlar›n ve ailelerinin mal beyan›nda bulunmas› ve mal art›fllar›n›n

yasal yollarla sa¤land›¤›n›n ispat›n›n onlara yüklenmesi (aile ve ortaklar› dahil),

- Ba¤›ms›z bir kurulufl taraf›ndan önemli kamu yöneticilerinin mallar› ve yaflam biçimleri-

nin periyodik olarak veya rastgele seyreklikle gözden geçirilmesi,
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- Yolsuzluktan suçlu görülen kiflilerin servetlerinin nerede olursa olsun ve kimin ad›na kay›tl›

olursa olsun dondurulmas›, el konulmas› ve müsaderesine olanak sa¤layacak yasalar›n ç›kar›lmas›,

- Görgü tan›klar› ve ihbar edenlere (aileleri dahil) gerekli yasal himayenin sa¤lanmas›,

- Memurlar›n ald›klar› hediyelerin kay›tlar› için bir sistem gelifltirilmesi,

- Yolsuzluktan sab›kal› kiflilerin siyasi makamlara ve kamu güvenli¤i ile ilgili yerlere ta-

yinlerinin önlenmesi.

• Hükümetlerin sivil toplum ve özel sektörle iflbirli¤i halinde ulusal ve yerel ihale sistem-

lerini saydaml›k, do¤ruluk, rekabet aç›s›ndan gözden geçirerek kamu paras›n›n de¤erini bulma-

s›n› ve özel sektör için serbest ticaret koflullar›n› yaratmas›n› sa¤lamal›d›rlar.

• ‹halelerde rüflvet veren firmalar, gerekli soruflturma yap›ld›ktan sonra belli sürelerle ka-

mu ihalelerine sokulmamak üzere kara listeye al›nmal›d›r.

• Seçimlerde ve siyasi süreçte yolsuzluk ciddi bir sorun yaratt›¤› için siyasetçilere ve parti-

lere verilen ba¤›fllar düzenlenmeli ve derhal kayda al›nmal›d›r. Kampanyalarda sarf limitleri ko-

nulmal› ve parti hesaplar› yeminli denetçiler taraf›ndan denetlenmelidir. Bu konuda vatandafl›

e¤itici sürekli programlara ihtiyaç vard›r.

• Özellikle avukatlar, saymanlar, mühendisler baflta olmak üzere ulusal kurulufllar meslek

ahlak› ile ilgili ilkelerin yeterlili¤ini, etkinli¤ini ve yolsuzlu¤u kolaylaflt›ran fiilleri olan üyelerin

disipline al›nmas› yollar›n› araflt›rmal›d›r.

• Etkin ve ba¤›ms›z bir bas›na ihtiyaç vard›r. Bas›n›n yolsuzlukla mücadelede rolünü en iyi

flekilde yerine getirebilmesi için hükümetleri, sivil toplum örgütlerini ve özellikle yine bas›n› bu

flartlar›n oluflmas› için birlikte çal›flmaya davet ediyoruz.

• Reform gayretlerinin bofla gitmemesi için yolsuzluk kültürünün “do¤ruluk” kültürüne çev-

rilmesi flartt›r. Bu amaçla, hükümetler, okullar ve dini kurulufllar yolsuzlu¤un gençlerde yapt›¤›

amans›z tahribat› ortaya koyan ve yolsuzlu¤a kar›flman›n yaratt›¤› flahsi riskleri de belirleyen e¤i-

tim programlar› haz›rlamal›d›rlar.

• Gazete editörleri, kamuoyunu yolsuzlu¤a karfl› uyaran yay›nlar›n›n oynad›¤› rolü, bunla-

r›n flikayet makamlar›n› nas›l harekete geçirebilece¤i ve halk›n bunlar› nas›l etken bir flekilde

kullanabilece¤i konular›nda yeni fikir üretmelidirler. Ayr›ca bas›n ne kadar zengin ve güçlü olur-

sa olsun, yolsuzluk yapanlar›n kamuoyunda lay›k olduklar› çirkin görüntüyü vurgulamak için

halka yard›mc› olmal›d›r.

• Bizzat bas›n, kendisini rüflvete ve afl›r› ikramlara karfl› dikkatle korumaya almal›d›r.

• Bakanlar kurulu, parlamento, adli makamlar, tüm bakanl›klar ve sosyal hayat›n bir çok

kademesinde, ahlak ilkelerini içeren etik davran›fl kodlar› haz›rlanmal› ve hükümetler yönetim-

lerin ahlak ve dürüstlü¤ünü sa¤layacak yeni düzenlemeler yapmal›d›rlar.
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• Hükümetler sorun olan alanlar› ortaya ç›karmal› ve yolsuzlu¤a karfl› yap›lan düzenleme-

lerde sa¤lanan geliflmeyi saptamak üzere kamuoyunun hizmetlerle ilgili görüfllerini konu alan

ba¤›ms›z anketlerin yap›lmas›n› teflvik etmelidirler.

• Son olarak, hükümetler, sivil toplum ve özel sektör kurulufllar› birçok ülkede yolsuzlu¤a

karfl› halk› bilinçlendirmede baflar›l› bir fleklide kullan›lan, y›lda bir defa “rüflvete hay›r” veya

“hesap verme günleri” saptamal›d›rlar. Birleflmifl Milletler de uluslararas› bir eylem günü sapta-

yarak bu kampanyay› geniflletmelidir.

Kaynak: http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/yolsuzlukla-mucadele-stratejileri/anasayfa-yolsuzlukla-mucadele.htm.

1.7. Kamu Güveni

Güven, kamu yönetiminin de¤iflik aktörleri aras›ndaki iflbirli¤inin temelidir. Güveni tan›mla-

mak, güvenin ölçütlerini belirlemek kadar zordur. Mant›ksal veya ekonomik perspektiften güven,

“bir kiflinin kendi ç›kar›n› maksimize edebilmesi için ona takdir yetkisi tan›may› sa¤layan bir ka-

rar” olarak tan›mlanabilir. Güveni, etiksel bir perspektiften tan›mlamak da mümkündür. Buna gö-

re güven, “karfl›l›kl› toplumsal iliflkilerde baflkalar›n›n haklar› ve menfaatleriyle ilgili olarak bir ki-

flinin veya grubun faaliyetleri veya niyetlerinin etik ilkelere uygun, adaletli ve di¤erlerini tehdit et-

meyecek oldu¤una duyulan inançt›r”.86 ‹nsanlar her zaman birbirlerine güvenmeseler de, güven ai-

le üyelerinden, ülkeler aras›ndaki dayan›flmaya kadar, kurumsal dayan›flmay› mümkün hale geti-

ren en önemli faktörlerden birisidir.87 Devlete duyulan güvenin seviyesi ekonomik, kültürel ve po-

litik faktörler gibi birçok faktörden etkilenir. Bir ulusun refah›, di¤er ülkelerle rekabet edebilme

kabiliyetiyle birlikte ço¤unlukla tek bir kapsaml› kültürel özelli¤e ba¤l›d›r. Bu da toplumdaki gü-

ven seviyesidir.88 Baz›lar› güveni, sosyo ekonomik durumlar›n bir ölçütü olarak görmektedirler. Bu

yazarlara göre, ekonomik durgunluk, düflük gelir seviyesi gibi negatif toplumsal koflullar ekono-

mik ve siyasi kaynaklar› azalt›r ve devlete karfl› duyulan güvensizli¤i art›r›r.89

Yolsuzluk gibi etik d›fl› faaliyetler, devlete karfl› duyulan güveni yok eder. Bu durum, özellik-

le, demokratikleflme sürecini yaflayan ülkeler için büyük önem arz eder. Vatandafllar ve devlet ara-

s›ndaki ba¤lar› güçlendirme yönündeki çabalar, öncelikle kamu idaresindeki etik d›fl› faaliyetleri
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86 Bkz. David G. Carnevale, and Barton Weschsler, Trust in the Public Sector: Individual and Organizational Determinant, ADMIN-
ISTRATION AND SOCIETY, VOL. 23, NO. 4, (1992), s. 471-494. Güvenle ilgili benzer bir tan›m için bkz. JAMES G. MARCH,
JOHAN P. OLSON, REDISCOVERING INSTITUTIONS: THE ORGANIZATIONAL BASIS OF POLITICS, (1989).

87 Bkz. ROBERT K. GREENLEAF, ON BECOMING A SERVANT LEADER, (1996). 
88 Bkz. FRANCIS FUKUYAMA, TRUST: THE SOCIAL VIRTUES AND CREATION OF PROSPERITY, (1995). 
89 Bkz. Evan Berman, Jonathan P. West and Anita Cava, Ethics Management in Municipal Governments and Large Firms: Exploring

Similarities and Differences, ADMINISTRATION AND SOCIETY, Vol. 26, (August 1994), s. 185-203.



ortadan kald›rmaya yönelmelidir. Devlet, vatandafllar›n ihtiyaçlar›na göre amaçlar›n› belirlemeli ve

kamuoyunun beklentilerini karfl›layacak temel etik de¤erlerin ve etik davran›fl standartlar›n›n uy-

guland›¤›n› garanti etmelidir. Bu etik de¤erlerin faaliyetlerde vücut bulmas›n› sa¤lamak için ülke-

ler etik davran›fl kodlar› düzenlemeli ve etik de¤erlerin kamu görevlilerinin karar alma süreci ve

faaliyetlerine k›lavuz olmas›n› sa¤layacak altyap›y› kurmal›d›r. Ancak bu flekilde devlete duyulan

güven sa¤lan›r. Böylece toplumsal iflbirli¤i ve dayan›flma için de önemli bir ad›m at›lm›fl olur.

Kamu yönetiminde etik ilkelerin yerlefltirilmesi gereklili¤i, sadece kamu güveninin sa¤lanma-

s› amac›na hizmet etmemektedir. Bir toplumun kendini yeniden üretme sürecinde eflitlik, adalet,

dayan›flma gibi ilkeler, toplumsal eti¤in içinde düflünülmelidir. Etik ilkelere ba¤l› iflleyen bir kamu

yönetimi, vatandafllar›n devlete duydu¤u güveni art›r›r. Bu da toplumsal dayan›flma ortam›n› sa¤-

lamlaflt›r›r. Bununla birlikte, kamu güveninin sa¤lanmas› kamu yönetiminde eti¤in arz etti¤i öne-

min yaln›zca bir boyutudur. Daha önce de ayr›nt›l› bir biçimde aç›kland›¤› üzere, “kamu yöneti-

minde etik, demokratik devletin harc›n› oluflturan en kritik unsurlardan biridir.” Dürüst,

güvenilir ve adil kamu hizmeti, kamuya olan güveni art›raca¤› gibi, ifl dünyas› için de uygun bir

ortam oluflturacakt›r ve bu suretle, piyasalar›n iyi ifllemesine ve ekonomik geliflmeye katk›da bu-

lunacakt›r. Bununla birlikte, kamu güveni, adaletli ve faziletli toplumsal bir yaflam için de önko-

flullardan birisidir. 
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2. KAMU YÖNET‹M‹NDE ET‹K DAVRANIfi KURALLARI

2.1. Kamu Yönetiminde Temel Etik De¤erler (Etik
Davran›fl ‹lkeleri)

Temel etik de¤erler, kamu hizmetinin temelini oluflturur. Giderek artan say›da ülke, kamu

görevlilari için etik davran›flla ilgili düzenlemeler yaparak kanun, kod ve k›lavuz ilkeler yürürlü¤e

koymaktad›r. Bu kanunlar, kodlar ve k›lavuz ilkeler, kamu sektöründe faaliyetleri flekillendirmek

için sistemlefltirilen temel etik de¤erleri içermektedirler.90 Temel etik de¤erler, kamu görevlilerinin

günlük çal›flma düzeni içinde neyin iyi ve do¤ru oldu¤una dair muhakemelerini yönlendirir. Ya-

sal düzenlemeler ve de¤erler, vatandafl›n kamu kurum ve kurulufllar›n›n vazife ve görüfllerinden

haberdar oldu¤u bir çevrenin temelini olufltururlar. Ayr›ca, günlük kamusal faaliyetler için genel

bir k›lavuz görevi görürler.

Toplumsal de¤erler, etik anlay›fl› belirler. Bu, devlet eti¤ine de yans›r. Zaman içinde toplum-

sal de¤erler gelifltikçe etik de¤erler de geliflim gösterir. Baz› konular hakk›nda etik de¤erlendirme-

ler ülkeden ülkeye, hatta ayn› ülke s›n›rlar› içinde bölgeden bölgeye de¤iflse de günümüzde kamu

yönetiminde etik de¤erler konusunda evrensel bir anlay›fl oluflmaya bafllam›flt›r. Bununla birlikte,

örne¤in “‹nsan haklar› evrensel midir? Yoksa uluslar›n kültürleri ve dinsel yükümlülükleri aras›nda-

ki farkl›l›klar temel insan haklar›nda farkl›l›klar yaratabilir mi?” sorular› uluslararas› hukukta yo¤un

bir flekilde tart›fl›lmaktad›r. Hatta benzer gereksinim ve menfaatlere sahip kültürlerde farkl› hukuk

kurallar›n›n kabul edildi¤i de bilinmektedir.91 K›saca ifade etmek gerekirse, burada bir tür diyalek-

tik söz konusudur. Etik evrenseldir ama ayn› zamanda toplumsald›r, yani kültüreldir. Örne¤in, gü-

nümüzde Birleflmifl Milletler verilerine göre dünyada yaklafl›k olarak 130 milyon kadar kad›n ve k›z

çocu¤u sünnet edilmektedir.92 Bu kiflilerin yaklafl›k olarak 2 milyonu hayati tehlike yaflamaktad›r.

Kad›n sünnetinin kiflinin bedensel bütünlü¤üne yap›lan müdahalenin en uç noktalar›ndan birisi ol-

du¤u kabul edilmektedir. Evrensel insan haklar› anlay›fl›na göre, bu müdahale insan hakk› ihlali ola-

rak say›l›rken, di¤er aç›dan baz› ülkelerde kiflilerin dinsel ve kültürel yükümlülüklerini yerine getir-

meleri hakk› olarak kabul edilmektedir. Olaya etik aç›s›ndan bakmak da mümkündür. Kad›na kar-

fl› fliddet, evrensel etik anlay›fl› içerisinde hiç bir flekilde etik say›lamazken, baz› Afrika ülkelerinde

bu faaliyet etik d›fl› olarak kabul edilmemektedir. Ayn› flekilde, ülkemizde s›kça rastland›¤› flekilde
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90 Bkz. Tom Sherman, Public Sector Ethics: Prospects and Challanges, in CHARLES SAMPFORD AND NOEL PRESTON EDS.,  PUB-
LIC SECTOR ETHICS: FINDING AND IMPLEMENTING VALUES, (1998), s. 13-15.

91 Bkz. Cüneyt Yüksel, “Globalization of Law and Society”, ANNELES DE LA FACULTE DE DROIT D’ISTANBUL, (Forthcoming 2005);
bkz. Erhard Blankenburg, Legal Cultures Compared, in FERRARI ED., LAWS AND RIGHTS: PROCEEDINGS OF THE INTERNA-
TIONAL CONGRESS OF SOCIOLOGY OF LAW FOR THE NINTH CENTENARY OF THE UNIVERSITY OF BOLOGNA, (1991).

92 Bkz. UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, INTEGRATION OF THE HUMAN RIGHTS OF WOMEN AND THE
GENDER PERSPECTIVE: VIOLENCE AGAINST WOMEN, (31 Ocak 2002).



kamu görevlilerine yöresel nitelikleri yans›tan küçük hediyelerin verilmesi, kamu hizmeti s›ras›nda

memleketlisine daha ilgili davran›lmas› gibi durumlarda kültürel özelliklerin bireysel etik anlay›fl›na

yans›d›¤›ndan söz edilmektedir. Hediye getiren vatandafl veya memleketlisine daha ilgili davranan

kamu görevlisi aç›s›ndan bu davran›fllar etik d›fl› kabul edilmezken, hediyenin veya kamu görevli-

si aç›s›ndan ayr›cal›k yaratan olgunun kamu hizmetinin bütünlü¤ünü etkileme tehlikesi do¤du¤un-

dan bu davran›fllar etik olarak de¤erlendirilemez. Kültürel farkl›l›klar yüzünden yukar›da verilen ör-

nekler bile bir kültürde etik olarak de¤erlendirilirken, di¤er bir kültürde büyük bir etik ihlali ola-

rak kabul edilir. Dolay›s›yla, etik anlay›fl›n insandan insana, kültürden kültüre de¤iflebilece¤i kabul

edilmektedir. Ancak öyle bir nokta gelir ki baz› etik de¤erler evrensel normlar haline gelir. Baz› de-

¤erler ise, kültürel kalmaya devam eder. Bu çal›flman›n birinci ve ikinci cildinin amac›, öncelikle

evrensel etik de¤erleri tespit etmek ama ayn› zamanda Türkiye’ye özgü kültürel gerçekleri göz ö-

nünde bulunduran bir model oluflturmakt›r. 

Günümüzde kamu yönetiminde etik de¤erlerden baz›lar› evrenselleflmifltir. Afla¤›da incelenen

temel etik davran›fl ilkeleri evrensel kabul edilmektedir. 

• Hesap verebilirlik: Tüm kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi s›ras›nda

sorumluluklar› konusunda cevap verebilir olmal›, rapor edebilmeli, aç›klama yapabilmeli, yüküm-

lülüklerini üstlenip kamusal de¤erlendirme ve muhakemeye her zaman aç›k ve haz›r olmal›d›rlar.

Kamu görevlileri kendi kararlar› ve eylemlerinden dolay› kamuya hesap verirler ve uygun deneti-

me tabi tutulurlar. Kamu teflebbüsleri ve flirketleri de dahil olmak üzere, kendilerine kamu gücü

ve kaynaklar› emanet edilen kifli ve idarelerin mali, idari ve program görevlerinden ötürü aç›kla-

ma yapma ve bu görevleri kendilerine verenlere durumu bildirme mecburiyetleri vard›r.

• Saydaml›k:93 Kamu görevlileri ald›klar› tüm kararlar ve yapt›klar› tüm ifllerde mümkün ol-

du¤unca saydam olmal›d›rlar. Kamu görevlileri, karar alma sürecinde bu kararlar›n yaratt›¤› sonuç-

lar› izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, anlafl›labilir, tutarl› ve güvenilir bir biçimde sunmal›-

d›rlar. Mevcut koflullara, kararlara ve eylemlere dair bilgi eriflilebilir, görünür ve anlafl›l›r olmal›d›r.

Kamu görevlileri halk›n bilgi edinme hakk›n› kullanmas›na da yard›mc› olurlar. Gerçek ve tüzel ki-

flilerden talep edilen bilgileri usulüne uygun olarak verirler.

• Tarafs›zl›k: Kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken tüm vatandafllara dil, din, felse-

fi inanç, siyasi düflünce, ›rk ve cinsiyet ayr›m› yapmadan hizmet ederler.  ‹nsan hak ve özgürlük-

lerine ayk›r› veya k›s›tlay›c› muamelede, f›rsat eflitli¤ini engelleyici davran›fl veya uygulamada bu-
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lunamazlar. Kamu görevlileri, siyasi aç›dan tarafs›z davran›rlar ve kamu makamlar›n›n mevzuata

uygun politikalar›n›, kararlar›n› veya eylemlerini engellemeye teflebbüs edemezler. Kamu görevli-

leri, tarafs›zl›k ilkesinin gere¤i olarak herhangi bir siyasi parti, kifli veya zümrenin yarar›n› veya za-

rar›n› hedef tutan bir davran›flta bulunamazlar; gerçek veya tüzel kiflilere, öncelikli, ayr›cal›kl›, ta-

rafl›, eflitlik ilkesine ayk›r› muamele veya uygulama yapamazlar. Kamu görevlileri, tüm vatandafl-

lar›n hizmetlere eflit eriflimini sa¤larlar. 

• Hukukilik: Kamu görevlileri, kamu görevinin ifas› s›ras›nda yürürlükteki kanunlara, etik

davran›fl kodlar›na ve tüm yasal düzenlemelere uygun davranmal›d›rlar. Karar verme aflamas›nda

yasalara ve talimatlara uygun davranmal›, takdir yetkilerini anayasal amaçlara ve etik davran›fl kod-

lar›n›n ruhuna uygun olarak kullanmal›d›rlar. 

• Bütünlük: Kamu görevlileri, kamu görevlerinin ifas› s›ras›nda kendilerinden beklenen bü-

tün etik ilkelere uygun davranmal›d›rlar. Kamu görevinin ifas› s›ras›nda dürüst, güvenilir, tarafs›z

ve saydam olmal›d›rlar. Hiçbir zaman, kiflisel ç›karlar›n›n kamusal ç›karlar önüne geçmesine izin

vermemelidirler. 

• Dürüstlük: Kamu görevlileri, tüm eylem ve ifllemlerinde dürüst olmal›d›rlar. Kendilerini et-

kileyebilecek kurum ve bireylerden uzak durmal›d›rlar.

• Eflitlik: Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinden herkesin yararlanmas›n› sa¤lamal›d›rlar. Ka-

mu hizmetleri ayn› durumda olanlara, ayn› koflullara göre, ayn› biçimde sunulmal›d›r. Kamu gö-

revlilerinin kamu hizmetlerinden yararlananlar› serbestçe seçme haklar› bulunmamaktad›r. 

• Liderlik: Lider, belli bir durum, zaman ve koflullar alt›nda bir grup üzerinde, insanlar›n ör-

gütsel hedeflere ulaflmak için gönüllü olarak çabalamas›n› teflvik eden, ortak hedeflere ulaflmada

yard›mc› olan, tecrübelerini aktaran, kendisini izleyenlerin, uygulanan liderlik türünden hoflnut ol-

malar›n› sa¤layan kiflidir.94 Liderlik ise, amaçlar› gerçeklefltirmek için grup aktivitelerini etkileme sü-

recidir.95 Kamu görevlileri, gerek kamu görevinin ifas› s›ras›nda gerekse toplum içerisinde sergile-

dikleri davran›fllarda temel etik ilkelere ba¤l›l›k göstererek vatandafllara örnek oluflturmal›d›rlar.

Kamu görevlileri, kamu yönetiminde temel etik de¤erleri savunur ve desteklerler. Toplumda ka-

mu yönetiminde etik bilincinin yerlefltirilmesi konusunda liderlik sergilerler. 
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94 Bkz. ISABEL WERNER, LIDERLIK VE YÖNETIM, (Çev: Vedat Üner), (1993). Liderli¤in bir baflka tan›m› için bkz. ROBERT P. VEC-
CHIO, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, (1991). 

95 Bkz. DON HELLRIEGEL, J. W. SLOCUM, R. W WOODMAN, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, (1986).



• Sadakat: Kamu görevlileri, yasalara uygun bir flekilde atanm›fl ulusal, yerel ve bölgesel oto-

ritelere sadakatle hizmet etmekle görevlidirler. 

• Liyakat ve profesyonellik: Kamu görevlileri, kamu hizmetleri s›ras›nda liyakat, do¤ruluk

ve anlay›flla kendi yeteneklerini en iyi flekilde kullanarak görevlerini ifa etmelidirler. Kamu görev-

lileri, görevlerinin ifas› s›ras›nda kamu hizmetine kendilerini adamal›, ifa ettikleri görevleri hakk›n-

da uzmanl›k bilgisine sahip olmal›d›rlar. Mesleki kültürleri genifl olmal›, görevleriyle ilgili konular-

da kendilerini yetifltirmelidirler.  

• Nesnellik: Kamu makam›n› ellerinde tutanlar, kamusal atamalar›n yap›lmas› ve sözleflme-

lerin onaylanmas› dahil olmak üzere, kamusal ifllerini yerine getirirken tercihlerini nesnellik esas›-

na göre yapmal›d›rlar.

• Nezaket ve sayg›: Kamu görevlileri, üstleri, meslektafllar›, alt düzeydeki personel ve hiz-

met ettikleri vatandaflla olan iliflkilerinde nazik ve sayg›l› davran›rlar. Hizmetten yararlananlara kar-

fl› gerekli nezaket, sayg› ve ilgiyi göstermelidirler.

• Sayg›nl›k ve güven: Kamu görevi, kamu yarar›na uygun faaliyette bulunmay› gerektiren

güvene dayal› bir hizmettir. Bu nedenle, kamu görevlileri, halk›n kamu hizmetine güven duygu-

sunu zedeleyecek, flüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davran›fllarda bulunmaktan kaç›-

narak güvenilir ifllem ve eylemde bulunurlar. Kamu görevlileri, kamuya güveni sa¤layacak flekil-

de davran›rlar. Görevin gerektirdi¤i itibar ve güvene lay›k olduklar›n› davran›fllar›yla gösterirler.

Kamu görevlileri, halka hizmetin, kiflisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev oldu¤u

bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket ederler. Kamu görevlileri görevlerinin ifas› s›ras›nda

halka kötü davranmamal›, ifllerini savsaklamamal›, çifte standart uygulamamal› ve tarafgir davran-

mamal›d›rlar. 

Bu ilkeler, birçok ça¤dafl ülke taraf›ndan kabul edilmifltir. Örne¤in, Avustralya’n›n kamu yö-

netiminde etikle ilgili kodlar› ve k›lavuz ilkeleri, flu temel etik de¤erleri kapsamaktad›r: Dürüstlük,

tarafs›zl›k, yasalara karfl› sayg›, insanlara karfl› sayg›, gayretli çal›flma, etkililik, cevap verebilirlik,

hesap verebilirlik. Bu temel etik de¤erler yasalarda da vücut bulmaktad›rlar.96
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96 Örne¤in, Avustralya, Queensland’de Kamu Sektöründe Etik Kanunu (1994), Kanada’da Kamu Çal›flanlar› için Ç›kar Çat›flmas› ve
Görev Sonras› ‹stihdam Kodu (1996), Türkiye’de 5176 say›l› Kamu Etik Kurulu Kurulmas› Hakk›nda Kanun (2004). Bununla bir-
likte spesifik olarak etik yasalar›nda bulunmasa da di¤er mevzuatta da etik de¤erler düzenlenmifltir. Bu çal›flman›n ikinci cildinde
incelenece¤i gibi Türkiye’nin ve daha birçok ülkenin ceza kanunlar› ve kamu görevlileriyle ilgili kanunlarda etik de¤erler sistem-
lefltirilmifltir. 



‹ngiltere’de atanma ve seçim yoluyla kamu makamlar›n› ellerinde tutanlara iliflkin yönetim
standartlar›n›n belirlenmesi ve bu konulardaki de¤iflikliklerle yönelik tavsiyelerde bulunmak ama-
c›yla kurulan Nolan Komitesi’nin haz›rlad›¤› kamu yaflam›nda standart ilkeler, ‹ngiliz kamu görev-
lisi ile vatandafl aras›ndaki iliflkilerin çerçevesini çizen flu temel etik de¤erleri ihtiva etmektedir:
Bencil olmamak, dürüstlük, nesnellik, hesap verebilirlik, aç›kl›k, onur ve liderlik.

‹ki ayr› ülkede kabul edilen temel etik de¤erler aras›ndaki farkl›l›k, baz› etik de¤erlerin ülke-
den ülkeye de¤iflti¤ini göstermektedir. Bu de¤iflim, ayr›ca, etik de¤erlerin uygulanaca¤› kamu gö-
revlilerinin konumlar›na ve mevkilerine göre de oluflmaktad›r. Nolan Komitesi’nin belirledi¤i etik
davran›fl ilkeleri, tüm kamu görevlilerine uygulansa da, öncelikle ‹ngiliz Parlamentosu için düzen-
lenmifltir. Avustralya’daki temel etik de¤erleri listesi ise, temelde kamu görevlilerine uygulanan
kodlar ve k›lavuz ilkelerden özetlenmifltir. 

Ülkelerin kabul ettikleri temel etik de¤erler aras›nda farkl›l›klar olabilmektedir. Ancak, günümüz-
de geliflmifl demokratik ülkeler, en önemli kamu yönetimi temel etik de¤erlerinden olan hukukilik, bü-
tünlük, tarafs›zl›k, saydaml›k, etkinlik, eflitlik, sorumluluk ve adaleti etik davran›fl kodlar›nda ve yasa-
larda düzenlemifltir.

OECD’nin 2000 y›l›nda yay›nlad›¤› kamu yönetimi etik sistemleriyle ilgili araflt›rmas›n›n
sonuçlar›n›n yans›d›¤› ve afla¤›da yer alan Tablo 3, “tarafs›zl›k”, “hukukilik”, “dürüstlük”, “saydaml›k”
ve “etkinlik” ilkelerinin OECD ülkelerinin birço¤unun mevzuatlar›nda en çok düzenlenen befl temel
etik ilke oldu¤unu göstermektedir. Bu ilkelerin yan› s›ra de¤iflen toplumsal talepler ve kamu yöneti-
mindeki de¤iflikliklere uygun olarak “eflitlik”, “sorumluluk” ve “adalet” gibi etik ilkeler de baz› ülkele-
rin mevzuatlar›nda vard›r.97

Tablo 3: OECD Ülkelerinde En Çok Benimsenen Kamu Hizmeti Temel Etik
Davran›fl ‹lkeleri (Ülke Say›s›)
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97 Bkz. OECD, 2000. 

Kaynak: OECD 2000.



Kamu görevlilerinin, kamu hizmeti ifa ettikleri s›rada verdikleri kararlarda ba¤l› bulunduklar›

de¤erlerin say›s›n›n çoklu¤u konusunda fikir birli¤i bulunmaktad›r.98 Kamu görevlisi, bir durumda

yasal yükümlülüklerini öne ç›kart›rken, di¤er durumda kurumsal ç›kar› tercih ederek karar verebi-

lir ya da bazen kiflisel ç›kar›n› tercih etmesini sa¤layan de¤erler bask›n gelebilir. Araflt›rmac›lar, ka-

mu görevlisinin tabi oldu¤u önemli de¤er dizgelerini birçok flekilde sistemlefltirmifllerdir. Baz›lar›

bir tek alan› odak noktas› olarak kabul ederler. Örne¤in, kamu yönetiminde etik konusunda ünlü

akademisyen John Rohr de¤erler dizgesini siyasal rejim de¤erleri üzerinde flekillendirmifltir (hukuk

ve yasal gelenekler).99 Di¤er ünlü akademisyen George Frederickson, sosyal adalet ve kamu yara-

r› üzerinde temellendirilen bir de¤erler dizgesini tercih etmifltir.100 Baz› yazarlar ise, çeflitli de¤er ka-

tegorileri aras›nda kafl›laflt›rmalar yaparak kamu görevlilerinin tabi olacaklar› etik de¤erleri tespit

etmeye çal›flm›fllard›r.101

Tek bir alan› odak noktas› almay›p da, kamu sektöründe karar verme sürecinin bütün önem-

li unsurlar›n› kapsayacak bir de¤erler dizgesi oluflturulmas›, araflt›rmac›lar aras›nda kamu yöneti-

minde etik standartlar›n yerlefltirilmesi aç›s›ndan daha faydal› olmufltur.102 Örne¤in, Terry Cooper,

etik de¤erler için dört temel kaynak tasnif etmifltir. Bunlar “bireysel vas›flar”, “kurumsal yap›”, “ku-

rumsal kültür” ve “toplumsal beklentiler”dir.103 Donald Warwick’in dört kayna¤› ise “kamu yarar›”,

“seçmen menfaatleri”, “bürokratik menfaatler” ve “kiflisel menfaatler”dir.104 Günümüzde, kamu yö-

netiminde temel etik de¤erlerin sistemlefltirildi¤i ifllevsel ve etkili bir etik davran›fl kodunun birey-

sel de¤erler, profesyonel de¤erler, kurumsal de¤erler, yasal de¤erler ve kamu yarar› de¤erlerini iyi

tan›mlam›fl ve aralar›ndaki ayr›mlar› önem s›ras›na göre iyi sistemlefltirmifl kod oldu¤u yönünde fi-

kir birli¤i mevcuttur. Örne¤in, Amerikan Kamu Yönetimi Derne¤i’nin (American Society for Pub-

lic Administration-ASPA) kendi çal›flanlar› için haz›rlad›¤› etik kodu, bu befl de¤erler dizgesini en

iyi flekilde sistemlefltiren kodlardan bir tanesidir.105 Bununla birlikte, bugün birçok geliflmifl devle-
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98 Bkz. MONTGOMERY VAN WART, CHANGING PUBLIC SECTOR VALUES, (1998), s. 5. 
99 Bkz. JOHN A. ROHR, ETHICS FOR BUREAUCRATS: ON LAW AND VALUES, (1989).
100 Bkz. George H. Frederickson, Public Administration and Social Equity, PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 50, NO. 2 (Mart/

Nisan 1990), s. 228-237.
101 Darrell Pugh ve April Hejka-Ekins de¤er kaynaklar›n› bürokratik etik de¤erler ve demokratik de¤erler olarak ay›rm›fllard›r. Bkz.

Darrell L. Pugh, The Origins of Ethical Frameworks in Public Administration, in JAMES BOWMAN ED., ETHICAL FRONTIERS
IN PUBLIC ADMINISTRATION, (1991); April Hejka-Ekins, Teaching Ethics in Public Administration, PUBLIC ADMINISTRATION
REVIEW 47, NO. 5, (Eylül-Ekim 1988), s. 885-891; Barry Posner ve Warren Schmidt bireysellik eti¤i ile topluluk ve kurumsal
eti¤ini karfl›laflt›rm›fllard›r. Bkz. Barry Z. Posner, Warren H. Schmidt, An Updated Look at the Values and Expectations of Federal
Government Executives, PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 54, NO.1 (Ocak-fiubat 1994), s. 20-24.

102 Patrick Dobel’e göre kamu yönetiminde kamu görevlilerini ba¤layacak üç kritik de¤erler dizgesi bulunmaktad›r. Hesap vere-
bilirlik, bireysel sorumluluk ve basiret. Bununla birlikte Kathryn Denhardt kamu sektörü için üç temel de¤er olarak onur, adalet
ve iyilikseverli¤i belirlemifltir. Bkz  J. Patrick Dobel, Integrity in the Public Service, PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 50, NO.3
(May›s- Haziran 1990), s. 356-366; Kathryn Denhardt, Unearthing the Moral Foundations of Public Administration: Honor,
Benevolence and Justice, in JAMES BOWMAN ED., ETHICAL FRONTIERS IN PUBLIC ADMINISTRATION, (1991).

103 Bkz. TERRY COOPER, THE RESPONSIBLE ADMINISTRATOR, (1990). 
104 Bkz. Donal P. Warwick, The Ethics of Administrative Discretion, in JOEL L. FLEISHMAN, LANCE LEIBMAN, MARK H. MOORE

EDS., PUBLIC DUTIES: THE MORAL OBLIGATIONS OF GOVERNMENT OFFICALS, (1989).
105 Bkz. http://www.aspanet.org/scriptcontent/index.cfm.



tin kamu görevlileri için yürürlükte olan etik kodlar›, bireysel de¤erler, profesyonel de¤erler, ku-

rumsal de¤erler, yasal de¤erler ve kamu yarar› de¤erlerini ayr›nt›l› bir biçimde tan›mlam›flt›r.106

2.1.1. Temel Etik De¤erlerin Düzenlenifl fiekilleri

Kamu yönetiminde temel etik de¤erlerin tespiti, kamu makamlar›ndaki kiflilerden beklenen

davran›flla ilgili olarak gerek kamu görevlileri gerekse toplumun ortak bir anlay›fla sahip oldu¤u

bir kültür yaratman›n ilk ad›m›d›r. Temel de¤erler, hukuki belgeler -örne¤in anayasa- ve tan›t›c›

yay›nlar gibi çeflitli flekilde tezahür etse de; ülkeler bu de¤erleri toplum, demokrasi ve meslekler

gibi ayn› derecede önemli olan kaynaklardan ç›kar›r. Bununla birlikte temel de¤erler, kamudaki

günlük çal›flmalar için sa¤lam bir dayanak oluflturur. Dolay›s›yla herhangi bir etik yönetimin ilk ifli,

bir kurumun k›lavuz ilkelerini tan›mlamak ve hayata geçirmektir.107

Kamu yönetimi temel etik de¤erleri için çok say›da ülke, kanuni çerçeveler düzenlemifltir. An-

cak, baz› ülkeler kanuni çerçevenin d›fl›nda kamu yönetimi de¤erlerini düzenleyen çeflitli k›lavuz

belgeleri de yürürlü¤e koymufllard›r. Genellikle kamu yönetimi etik de¤erleri, anayasada, temel

kanunlarda ve özel kamu hizmeti düzenlemelerinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu kamu hizmeti dü-

zenlemeleri, kamu görevlileri etik kurullar› taraf›ndan oluflturulan etik davran›fl standartlar› ya da

kamu hizmeti kanunlar› olabilir. 

Temel de¤erler bu yasal belgelere ek olarak ifl kanunlar›nda (Çek Cumhuriyeti ve Almanya),

idari usul kanunlar›nda (‹zlanda ve ‹sveç), bilgi edinme hakk› kanunlar›nda (‹zlanda, Türkiye), ce-

za kanunlar›nda (neredeyse bütün ülkelerde), ç›kar çat›flmas› mevzuatlar›nda (Kanada, ‹spanya) ya

da bakanlar›n yay›nlad›¤› genelgelerde bulunabilir (‹rlanda). Bununla birlikte, temel etik de¤erle-

rin yasal kaynaklar›, ombudsman kararlar› ya da mahkeme kararlar› da olabilir. Almanya’da oldu-

¤u gibi, toplu ifl sözleflmeleri ve bireysel istihdam sözleflmeleri ve Norveç’te oldu¤u gibi, hukuk

doktrini, de¤erlerin yasal kaynaklar› aras›ndad›r.108

Temel etik de¤erlerin kaynaklar›, oldukça genifl çeflitlilikte olan yay›nlar da olabilir. Örne¤in,

Danimarka ve Finlandiya’da oldu¤u gibi, k›lavuz ilkeler, profesyonel gruplar için oluflturulan kod-

lar, de¤erleri aç›klayan hukuki flerhler, akademik kitaplar, Almanya’da oldu¤u gibi idare hukuku

ve kamu yönetimi hukuku ile ilgili doktrin görüflleri kaynaklardan bir kaç›d›r. 
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106 Kamu sektörü de¤erleri ve de¤er kategorileri hakk›nda daha ayr›nt›l› aç›klamalar için bkz. MONTGOMERY VAN WART,
CHANGING PUBLIC SECTOR VALUES, (1998). [Bundan böyle MONTGOMERY VAN WART, CHANGING PUBLIC SECTOR VAL-
UES diye an›lacakt›r.]

107 Bkz. Lynn Sharp Paine, Managing for Organizational Integrity, in JOHN W. DIENHART, BUSINESS, INSTITUTIONS AND
ETHICS. A TEXT WITH CASES AND READINGS, (2000), s. 28-39.

108 Bkz. OECD, 2000.



Roma Hukuku temelli K›ta Avrupas› ülkelerinde hukuk ilmi (jurisprudence) kamu yönetimin-

de etik de¤erlerin gelifliminde önemli role sahiptir. Tan›mlanan de¤erler, kamu görevlilerinin e¤i-

timinde kullan›lmaktad›r. Dahas› bu temel de¤erler, kitaplardan ve hukuki flerhlerden yasal belge-

lere aktar›lm›fl ve kamu yönetimi davran›fl kodlar›nda düzenlenmifl ve hatta K›ta Avrupas› ülkele-

rinin anayasalar›nda vücut bulmufltur. Örne¤in, Frans›z kamu yönetimi için üç temel de¤er olan,

eflitlik, tarafs›zl›k ve süreklilik, hukuk ilmi taraf›ndan oluflturulmufltur.109

2.1.2. Kamu Yönetimi Temel Etik De¤erlerinin Güncellefltirilmesi

Kamu yönetimi de¤erlerinin belkemi¤ini hâlâ güncellefltirilmifl “geleneksel” de¤erler olufltur-

maktad›r. De¤iflen kamu sektörü ortam›, temel de¤erlerin güncellefltirilmesini gerektirir. Ülkeler,

bu süreçte tekrar vurgulanan “geleneksel” de¤erlere güncel bir içerik kazand›rmal› ve onlar› yeni

de¤erlerle birlefltirerek, giderek daha fazla sonuçlara dayal› hale gelen kamu hizmeti kültürüyle

bütünlefltirmeye çal›flmal›d›r.110

OECD taraf›ndan yap›lan araflt›rmalar, ülkelerin son on senede kamu yönetimi temel etik de-

¤erlerini yeniledi¤ini göstermektedir. Bu yenileme s›ras›nda ülkeler, ilgili personeli yenileme süre-

cine dahil etmenin gereklili¤ini kabul etmifllerdir. Bunun nedeni, de¤erlerin karfl›l›kl› anlafl›lmas›-

n›n sa¤lanmas› ve daha sonradan uygulamada sorun ç›kmas›n›n engellenmesidir. Baz› durumlar-

da bu yard›mlaflma, kamu sektörünü de aflarak toplumun daha genifl alan›na yay›lm›flt›r. Burada-

ki amaç, vatandafllar›n de¤erlerin güncellefltirilmesinden haberdar edilmesi ve toplumda kamu sek-

törü hakk›nda olumlu de¤er yarg›lar›n›n oluflmas›n›n sa¤lanmas›d›r.111

Güncellefltirme sürecinde daha s›kl›kla kullan›lan metod müzakeredir (Avustralya, Almanya,

‹talya, Portekiz, ‹sviçre, Amerika ve ‹ngiltere). Kurum yöneticileri ve odak gruplar› diyaloglarda bu-

lunurlar ve etik uzmanlar› (Amerika’da oldu¤u gibi etik memurlar›) temel etik de¤erlerin yenilenme-

si sürecinde toplant›lar yaparlar. Tarihi süreci içerisinde, A.B.D.’de Hükümet Eti¤i Dairesi (The Office

of Government Ethics) yenilenmifl etik de¤erler tasla¤›n› yay›nlam›fl, böylece ilgili herhangi bir grup

bu yay›nlanan taslak hakk›nda görüfl ve yorum bildirme hakk›na sahip olmufltur. Bu görüfller, daha

sonra haz›rlanan son etik davran›fl kodunun oluflturulmas› sürecinde dikkate al›nm›flt›r. ‹talya’da ya-

y›nlanan etik davran›fl kod tasla¤› için ticaret odalar› ve medyadan gelen elefltiriler dikkatlice ince-

lenmifltir.112
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109 Id. 
110 Id. Ayr›ca kamu yönetiminde "yeni yöneticilik" anlay›fl›n›n uyguland›¤› ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kamu

görevlileriyle ilgili yeni etik ilkeler gelifltirilmifl ya da bu ilkeler yeni koflullara göre yeniden düzenlenmifltir. Temel etik
de¤erlerin güncellefltirilmesi hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. MONTGOMERY VAN WART, CHANGING PUBLIC SECTOR
VALUES.

111 Örne¤in ‹rlanda, Meksika, ‹sviçre ve ‹ngiltere’de kamu hizmeti etik de¤erleri güncellefltirilirken ‹dare mensubu olan kamu
görevlileri bu yenileme sürecine katk›da bulunmufllard›r. Kamu kurum ve kurulufllar›n›n temsilcileri bu yenileme sürecinde
çal›flm›fllard›r. 

112 Bkz. OECD, 2000.



Kamu yönetiminde temel etik de¤erler, toplumun bütününün birincil menfaatini ilgi-

lendirir. Etik davran›fl kodlar›n›n haz›rlanmas› ve bu kodlar›n ihtiva etti¤i de¤erlerin gün-

cellefltirilmesi sürecinde, sadece kamu makamlar›n›n ya da etik kurullar›n›n haz›rlad›¤› hu-

kuki belgelerin de¤il, toplumun daha genifl kesiminin ortak iradesini yans›tan güncelleflti-

rilmifl etik de¤erlerin vücut buldu¤u kodlar›n, kamuda etik d›fl› faaliyetlerin engellenmesi

yönünde duyulan ihtiyaca daha etkili bir biçimde cevap verebilece¤i aç›kt›r.113

2.1.3. Temel Etik De¤erlerin Kamu Görevlilerine Bildirilmesi ve Ka-
mu Görevlilerinin Etik De¤erlerle Ba¤l› Tutulmas› 

Kamu görevlilerine bildirilmeyen ve kamu görevlilerini hukuken ba¤lamayan etik de¤erler,

ka¤›t üzerindeki kelimelerden baflka birfley de¤ildir. Bu yüzden, bu de¤erlerin kamu görevlilerine

aktar›lmas› ve kamu görevlilerinin etik de¤erlere uyma yönünde yükümlülüklerinden haberdar

edilmeleri gerekmektedir. En s›k kullan›lan yöntem, kamu görevlisinin kamu hizmetine bafllama-

s›yla kendili¤inden bu etik de¤erlere uygun davranmakla yükümlü k›l›nmas›d›r. Bununla birlikte,

ülkeler, temel etik de¤erlerin yenilenmesinden sonra kamu görevlilerine da¤›t›lmas› veya kamu gö-

revlisinin baflka bir kamu kurumunda mevki sahibi olmas›yla temel de¤erlerin flart koflulmas› yön-

temleriyle de çal›flanlar› etik de¤erlerle ba¤l› k›lar ve onlara de¤erleri bildirirler. 

Baz› ülkeler, temel de¤erlere uyma yükümlülü¤ünü ifl sözleflmesinin bir flart› olarak kabul

eder. Kamu görevlisi ifle bafllad›ktan sonra, kamu yönetiminde etikle ilgili ald›¤› e¤itim s›ras›nda

bu etik de¤erlerden haberdar olur ve yükümlülüklerini ö¤renir. Günümüzde geliflmifl ülkeler, tek-

nolojiden yararlanarak çal›flanlar›na etik yükümlülüklerini bildirmektedirler.

Temel etik de¤erlerin merkezi ve sistematik yöntemlerle kamu görevlilerine bildirilmesi, kamu

görevlilerinin vazifelerini etik de¤erlere uyumlu olarak ifa etmeleri aç›s›ndan gereklidir. Gittikçe ar-

tan say›da ülke, kamu görevlilerine etik de¤erlerin aktar›lmas› amac›yla ba¤lay›c› hukuki mekaniz-

malar düzenlemekte ve kamu görevlilerine yönelik e¤itim çal›flmalar› yapmaktad›r. 

Bu ba¤lamda,

• Temel etik de¤erlerin ve standartlar›n çal›flanlara aktar›lmas› için el kitapç›klar› ve broflür-

ler haz›rlanmal›d›r.
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113 1995 senesinde ‹ngiltere Baflbakan› John Major, kamu görevlilerinin etik davran›fl standartlar› hakk›nda kamudaki mevcut
endifleleri incelemek için özel bir komite kurmufltur. Bu komitenin di¤er bir görevi de kamuda en yüksek davran›fl standart-
lar›n›n sa¤lanmas› için tavsiyelerde bulunmakt›r. Alt› hafta süren kamuoyu yoklamalar› sonunda ellerine geçen iki bin kadar
mektup ve kamuda etik d›fl› faaliyetlere maruz kalan yüz kadar tan›¤›n beyanlar›n›n incelenmesi sonunda Kamu Yaflaman›nda
Standartlar Komitesi (Nolan Komitesi) 1995 y›l›nda ilk raporunu sunmufltur. Bu raporda kamudaki genel etik prensipler gün-
cellefltirilmifl halleriyle düzenlenmifltir. Oluflturulan bu güncel temel etik de¤erler ‹ngiltere’de o y›llarda yap›lan kamu hizmeti
reformlar›n›n bir parças›d›r. Toplumun genifl bir kesiminin, uzmanlar›n ve ç›kar gruplar›n›n görüflleri al›narak haz›rlanan gün-
cel etik de¤erler ‹ngiliz kamu sektöründe uzun y›llar etkili olmufltur. Bkz. http://www.public-standards.gov.uk/. 



• El kitapç›klar› ve broflürlerle aktar›m konusunda izlenecek yol, öncelikle etikle ilgili yasal

düzenlemelerin çal›flanlara normlar hiyerarflisi sistemati¤ini izleyerek aktar›lmas› ve ihlal durumun-

da yapt›r›mlar›n aç›klanmas›d›r.

• Yasal düzenlemeler ve ihlaller aktar›ld›ktan sonra belirli olaylar örnek gösterilerek, vaka in-

celemelerinin ayr›nt›l›, aç›k ve kolayca anlafl›l›r bir dille belirtilmesi gerekmektedir.

• Teknolojinin olanaklar› kullan›lmal›, çal›flanlar›n vakalar› daha iyi anlayabilmeleri için Avust-

ralya’da oldu¤u gibi video gibi iletiflim teknikleri kullan›lmal›d›r. Günümüzde geliflmifl ülkelerde ol-

du¤u gibi yeni teknolojiden yararlanarak, örne¤in internet ve cd-romlarla çal›flanlara etik yükümlü-

lüklerini bildirmek gerekmektedir.114

• Periyodik olarak seminer ve konferanslar düzenlenmeli, uzman kifliler kamu görevlilerine

konu hakk›ndaki bilgi ve deneyimlerini aktarmal›lard›r.

2.2. Kamu Yönetiminde Etik Davran›fl Kurallar›

Kamu yönetiminde etik davran›fl kurallar›, “toplum ç›karlar›n› kendi ç›karlar› önünde tutmak,

kendilerini mali bak›mdan baflkalar›na ba¤›ml› k›lacak ba¤lant›lara girmemek, tarafs›z olmak, hesap

verebilir olmak, saydaml›k, aç›kl›k ve dürüstlük, davran›fllarla bu ilkeleri yaflatmak” fleklinde tan›m-

lanabilir. Daha k›sa bir ifadeyle, kamu yönetiminde etik davran›fl kurallar›, toplum için dürüst, adil,

sa¤l›kl› olan ve demokratik devletin yasall›¤›n› gelifltiren ve koruyan davran›fl kurallar›d›r.115

Hammurabi ve Hipokrat’tan bu yana, kiflinin neyin do¤ru oldu¤unu bilmesi durumunda, do¤-

ru olan› yapmas›n›n daha kolay olaca¤›na inan›lmaktad›r. Bunun bir sonucu olarak, yaz›l› hale ge-

tirilip sistemlefltirilen davran›fl standartlar›, kabul edilir davran›fl hakk›nda minimum beklentileri

izah etmek ve ayd›nlatmak için popüler bir araç haline gelmifltir.116 Etik davran›fl standartlar› genel

olarak, etik standartlar› ihtiva eden yasalar, etik davran›fl kodlar› ve ek k›lavuz ilkelerle yaz›l› ha-

le getirilip sistemlefltirilmektedir.117

Günümüzde etik davran›fl kurallar›, toparlan›p mükemmellefltirilmeye çal›fl›larak,

mevzuatlarla güçlendirilmektedir.118

94

114 Örne¤in, Avustralya, Avusturya, Almanya, Yunanistan, ‹talya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, ‹sviçre, ‹ngiltere, Amerika.
115 Bkz. OECD, 1996. Benzer tan›m için bkz. PATRICK BISHOP, CARMEL CONNORS, CHARLES SAMPFORD, EDS, MANAGEMENT,

ORGANISATION AND ETHICS IN THE PUBLIC SECTOR, (2003); JAMES BOWMAN, FREDERICK A. ELLISTON EDS., ETHICS,
GOVERNMENT, AND PUBLIC POLICY: A REFERENCE GUIDE, (1988).

116 Carol Lewis, Ethics Codes and Ethics Agencies: Current Practices and Emerging Trends, in H. GEORGE FREDERICKSON ED.,
ETHICS AND PUBLIC ADMINISTRATION, (1993), s. 136. [Bundan böyle Carol Lewis, Ethics Codes and Ethics Agencies, olarak
an›lacakt›r.]

117 Bu raporda etik davran›fl kurallar› etik yasalar›, etik kodlar› ve ek k›lavuz ilkelerin genel ad› olarak kullan›lmaktad›r. 
118 Carol Lewis, Ethics Codes and Ethics Agencies, s. 136.



Hukuki ya da idari bir araç olarak davran›fl kurallar›, etik altyap›da aslen yönlendirici bir rol

oynar. Ancak kabul edilir davran›fl›n s›n›rlar›n› yaz›l› olarak ortaya koyduklar›ndan ve baz› stan-

dartlar getirdiklerinden, kontrol ifllevleri de vard›r. Ço¤u kurallar›n, bir yandan disipline a¤›rl›k ve-

ren di¤er yandan en yüksek de¤erlere ulaflmaya ça¤›ran ikili bir ifllevi vard›r. 

2.2.1. Kamu Yönetiminde Etik Davran›fl Standartlar›

Temel etik de¤erler (etik davran›fl ilkeleri), kamu yönetimi faaliyetlerinde etik davran›fl›n

yönünü belirlerler. Ancak kamu görevlilerinin gündelik ifllerinde uygulamalar› beklenen standartlar›

ve kabul edilir davran›fl›n s›n›rlar›n› daha kesin olarak bilmeleri gerekir. Temel de¤erlere ek olarak

sunulan k›lavuzlar, standartlar› netlefltirirler ve etik de¤erlerin somut olaylara uygulanmas›na yard›m-

c› olurlar. Hukuki çerçeve, her kamu görevlisi için beklenen davran›fl standartlar›n›n ana çizgisini

oluflturarak temel kurallar› belirler. Dahas› kanunlar, ihlallere iliflkin soruflturma ve kovuflturma usul-

lerinin çerçevesini çizerek yapt›r›mlar›n uygulanmas›n› sa¤lar. Ancak kanunlar, minimum standartla-

ra uyumun uygulanmas›n› sa¤layan ve s›n›rlar belirleyen, esnek olmayan araçlard›r.119 Bu noktada,

kanunlar›n çizdi¤i genel çerçeve do¤rultusunda, etik davran›fl standartlar›n› daha ayr›nt›l› olarak aç›k-

layan ve kanunlara göre nispeten daha esnek olan etik davran›fl kodlar› devreye girmektedir. 

Yap›lan araflt›rmalar, neredeyse bütün ülkelerin kamu görevlilerinden beklenen davran›fl stan-

dartlar›n› düzenledi¤ini göstermifltir.120 Temel etik de¤erleri ihtiva eden etik davran›fl standartlar›,

genel olarak, ç›kar çat›flmas›na yol açacak durumlar› düzenler ve özellikle resmi bilgilerin ve ka-

mu kaynaklar›n›n kullan›m›, arma¤an veya benzeri faydalar›n kabulü ve kamu hizmetinin d›fl›nda-

ki ifller ile ilgili olarak kamu görevlilerinin davran›fllar›n› s›n›rland›r›r. 

Uyulmas› beklenen standartlar, rehber niteli¤inde dokümanlar vas›tas›yla yayg›n ola-

rak ifade edilmekle birlikte; dünyada kamu yönetiminin bütününde davran›fl standartlar›n›

yasalaflt›rma yönünde güçlü bir e¤ilim oldu¤u görülmektedir. 121

Kamu görevlilerinden beklenen davran›fl standartlar›, birçok flekilde düzenlenmektedir. En yay-

g›n biçimleri, kanunlar, davran›fl kodlar› ve k›lavuz ilkelerdir. Günümüzde geliflmifl ve geliflmekte

olan ülkelerin ço¤u, kamu görevlilerinden beklenen davran›fl standartlar› için yasal çerçeveler dü-
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119 Temel etik de¤erlerin sistemlefltirilmesi hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. TERRY L. COOPER, THE RESPONSIBLE ADMIN-
ISTRATOR: AN APPROACH TO ETHICS FOR THE ADMINISTRATIVE ROLE, (1998), s. 131-163. [Bundan böyle COOPER, THE
RESPONSIBLE ADMINISTRATOR diye an›lacakt›r.]

120 Bkz. TRANSPARENCY INTERNATIONAL NATIONAL INTEGRITY SYSTEMS COUNTRY STUDIES, 
http://www.transparency.org/activities/nat_integ_systems/country_studies.html. (Söz konusu sitede 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 senesine ait ülke araflt›rmalar›na ulafl›labilmektedir.) Baflta 1974’te Amerika Birleflik Devletleri’nde ortaya ç›kar›lan
Watergate ve benzeri siyasi skandallar olmak üzere, kamuya güvensizli¤in ve hükümetlere flüphe ile yaklaflman›n yayg›nlaflt›¤›
dönemlerden sonra, etik standartlar›n gelifltirilmesi gündeme gelmifltir. 

121 Bkz.  OECD, 2000.



zenlemektedirler. Hukuki belgelerin biçimleri de¤iflmektedir. Örne¤in, Türkiye’de oldu¤u gibi dav-

ran›fl standartlar› anayasada belirlenmekte ya da Danimarka, Fransa ve Macaristan’da oldu¤u gibi,

kamu yönetimine iliflkin mevzuatta düzenlenmektedir. Davran›fl standartlar› idari usul kanunlar›, ifl

kanunlar› ve memurlarla ilgili kanunlarda da bulunmaktad›r. Amerika’da oldu¤u gibi davran›fl stan-

dartlar› kodunda ya da Portekiz’de oldu¤u gibi disiplin kanunlar›nda veya Kanada’da oldu¤u gibi ç›-

kar çat›flmas› ve kamu görevi sonras› istihdam kodlar›nda da düzenlendi¤i görülmektedir. 

Etik davran›fl kodlar› (Fransa, ‹talya) ve kamu yönetimi kodlar› (‹ngiltere), etik standartlar›n be-

lirlendi¤i kaynaklar›n bafl›nda gelmektedir. Bununla birlikte, müflteri hizmetleri ana sözleflmeleri

(Avustralya), genelgeler (Norveç, ‹rlanda), kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan yay›nlanan el ki-

taplar› (‹ngiltere), hukuk ilmi (Fransa) ve kamu hizmeti e¤itimleri (Finlandiya) etik davran›fl standart-

lar›n›n di¤er kaynaklar›n› oluflturmaktad›r. 

Etik standartlar›n gerçekten ifllevsel olmas› isteniyorsa kurumsal kültürün122 bir parças› olma-

lar› gerekir.123 Kurumsal kültürün bir parças› halini alan etik standartlar, kurumsal dürüstlü¤ü ve

hesap verebilirli¤i gelifltirir. Bu aç›dan, kurumsal kültürle bütünleflmesi oldukça önemlidir.124 Bu-

nunla birlikte, kamu görevlilerinin bir kamu güveni unsuru olan bu standartlara uyum konusunda

büyük bir sorumluluk tafl›d›klar› hakk›nda hemfikir olmalar› gerekir. Kamu görevlilerinin, kamu

hizmeti görevine bafllamalar›yla tabi olduklar› etik davran›fl standartlar›n›n, kendilerinden bekle-

nen kabul edilir davran›fl›n minimum standartlar› oldu¤unu ve asl›nda toplumun kamu görevlile-

rinden daha fazlas›n› bekledi¤inin de fark›nda olmalar› gerekir.125 Nihayetinde toplumun gözünde

kamu hizmetinin amac›, vatandafllar›n beklentilerine maksimum düzeyde cevap vererek kamu

menfaatinin sa¤lanmas›d›r.
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122 “Kurumsal kültür bir kurumun bilgi, ideoloji, de¤erler, kanunlar ve gündelik ifller sistemidir.” Bkz. GARETH MORGAN, IMAGES
OF ORGANIZATION, (1986), s. 112. Benzer bir tan›m için bkz. E. H. SCHEIN, ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADER-
SHIP, (1985), s. 6. “Kurumsal kültür genellikle kurumsal kültürün oluflturulmas›na, kurum içi motivasyonun sa¤lanmas›na,
çal›flanlar›n kuruma kendilerini adamalar›na ve genel olarak yeni çal›flanlar›n kurum içi çal›flmalar›n›n kontrolüne yard›mc›
olur.” Bkz. Julianne Mahler, The Quest for Organizational Meaning: Identifying and Interpreting the Symbolism in
Organizational Stories, ADMINISTRATION AND SOCIETY 20, (Kas›m, 1988), s. 344-368. Kamu yönetiminde etik ve kurumsal
kültür hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. Leigh E. Grosenick, Pamela A. Gibson, Governmental Ethics and Organizational
Culture, in  TERRY L. COOPER ED., HANDBOOK OF ADMINISTRATIVE ETHICS, (2001), s. 243-261; M. E. GUY, ETHICAL
DECISION MAKING IN EVERYDAY WORK SITUATIONS, (1990); W. M. TIMMINS, A CASEBOOK OF PUBLIC ETHICS AND
ISSUES, (1990); D. G. Carnavale, B. Wechsler, Trust in the Public Sector: Individual and Organizational Determinants, ADMIN-
ISTRATION AND SOCIETY, 23(4), (1992), s. 471-495; J. S. OTT, THE ORGANIZATIONAL CULTURE PERSPECTIVE , (1989).

123 Bkz. J. S. Bowman, Ethics in Government: A National Survey of Public Administrators, PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW,
(May›s-Haziran 1990), s. 345-353.

124 Bkz. TERI J. TRAAEN, A MATTER OF ETHICS: FACING THE FEAR OF DOING THE RIGHT THING, (2000), s. 55.
125 Bkz. R. C. Chandler, The Problem of Moral Reasoning in American Public Administration: The Case for a Code of Ethics, PUB-

LIC ADMINISTRATION REVIEW, (Ocak-fiubat 1989), s. 32-39.



2.2.1.1. Etik Davran›fl Standartlar›n› ‹htiva Eden Kanunlar

Kamu yönetiminin meflrulu¤u hukuk ve yasal düzenlemelerden gelir. Kamu yöneticileri tara-

f›ndan kullan›lan takdir yetkisi genifl olsa da, vatandafllar›n beklentileriyle uyumlu olmal›d›r. Bir

kamu kuruluflunun günlük ifllerinin muhakemesinin belirli somut olaylarda etkili sonuçlar do¤ura-

bilmesi için, esnek ve toleransl› olmas› gerekir. Di¤er yandan, al›nabilecek karar seçenekleri ala-

n›n›n, halk›n iradesinin temsilcisi olan kanun koyucu taraf›ndan düzenlenen etik mevzuat› ile k›-

s›tlanmas› gerekmektedir. Etik mevzuat›, kamu yöneticileri taraf›ndan gündelik ifllerinde karfl›lafl›-

lan etik ikilem ve ç›kar çat›flmalar›na getirilen s›n›rlamalarla çözümler sunar.126

Etik kanunlar›, kanun koyucu taraf›ndan belirlenen s›n›rlar›n ötesine geçilmesi durumunda,

kamu görevlileri için yapt›r›mlar öngörür. Etik kanunlar ihlal edildi¤inde, para ve hapis cezalar› ile

idari disiplin cezalar› uygulan›r. Hukuki yapt›r›mlar, kamu görevlilerine kamu yarar›na istihdam

edildiklerini ve bu yükümlülü¤ün hafife al›nmamas› gerekti¤ini hat›rlatan en etkili mekanizmalar-

d›r. Di¤er yandan, bir kamu görevlisine etik kanununun ihlali sebebiyle yapt›r›m uyguland›¤›nda

di¤er kamu görevlileri için bu yapt›r›m, etik d›fl› davran›fllar›n oluflmamas› yönünde bir önleyici

mekanizma ifllevi görür. 

Etik davran›fl standartlar›n› ihtiva eden kanunlar›n bafl›nda ceza kanunlar› gelmektedir. Bütün

ülkeler, yolsuzlu¤un birçok çeflidini ceza kanunlar›nda tan›mlam›fllar ve yapt›r›ma tabi tutmufllar-

d›r. Ceza kanunlar›yla birlikte kamu yönetimi kanunlar›, ç›kar çat›flmas› kanunlar›, mal beyan› ka-

nunlar›, kamu kaynaklar›n›n kullan›m›yla ilgili kanunlar ve bilgi edinme hakk› kanunlar› da etik

d›fl› davran›fllar› düzenleyen mevzuata dahildir. 

Etik kanunlar›n›n sa¤lad›¤› avantajlar yan›nda dezavantajlar› da bulunmaktad›r.127 ‹lk olarak

etik kanunlar› genel durumlar› düzenleyen çerçeve normlar sundu¤undan belirli somut olaylar söz-

konusu oldu¤unda eksik kalmaktad›rlar.128

Bir di¤er dezavantaj ise, etik mevzuat›n›n uygulanmas›n›n genel olarak zor olmas›d›r. Etik ka-

nunlar›ndaki boflluklar, kan›t sa¤lamaktaki güçlükler, etik d›fl› davran›fllarda bulunan kamu görev-

lilerinin di¤er kamu görevlileri taraf›ndan ihbar edilmesindeki isteksizlik, düzensiz ve seyrek ko-

vuflturmalara neden olmaktad›r. Etik kanunlar›n›n düzenli ve etkili uygulanmas›ndaki eksiklikler
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126 Bkz. COOPER, THE RESPONSIBLE ADMINISTRATOR, s. 149.
127 Etik kanunlar›n›n dezavantajlar› ve bu dezavantajlar›n çözüm yollar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. GORTNER, ETHICS FOR

PUBLIC MANAGERS; COOPER, THE RESPONSIBLE ADMINISTRATOR.
128 Kamu idaresi alan›nda klasik yazarlardan Fritz Morstein Marx’›n seneler önce isabetle öngördü¤ü gibi “‹dari sorumlulu¤un

yönünü yasama kararlar› belirlese de, kanunlar idari faaliyetin rotas›n›n çerçevesini spesifik olarak çizme konusunda eksik kal›r.
Kanunlar hiçbir zaman her somut olay› düzenleyemez.” Bkz. F. M. MARX, PUBLIC MANAGEMENT IN THE NEW DEMOCRA-
CY, (1940), s. 247.



genel olarak toplumun hukuka karfl› sayg›s›n› sarsmakta ve etik kanunlar›n›n gereksiz araçlar ola-

rak görülmesine yol açmaktad›r.129

Kanunlar, yap›lar› gere¤i çerçeve normlar ihtiva ederler. Bütün somut olaylara uygulanacak

bir kanun haz›rlamak elbette imkans›zd›r. Bununla birlikte, çerçeve normlar› aç›klayan ve somut

olaylar› düzenleyen k›lavuz ilkeler ve etik kodlar›, kanunlar›n çizdi¤i çerçevenin etkili bir biçimde

uygulanmas›n› sa¤layarak, etik kanunlar›n›n bu dezavantaj›n› ortadan kald›r›r. 

Etik kanunlar›n›n düzenli ve etkili uygulanmas›ndaki eksiklikler genellikle bir düzenleme so-

runu de¤il, uygulama sorunudur. Kanunlar›n tüm kamu görevlilerine tarafs›z ve etkili bir flekilde

uygulanmas›n› sa¤layacak mekanizmalar gelifltirmek, her geliflmifl demokratik ülkenin bafll›ca yü-

kümlülüklerinden birisidir. Etik kanunlar›n›n dezavantajlar›n› ortadan kald›racak nitelikli ve etkili

kanunlar›n uygulanmas›, toplumun hukuka karfl› güvenini yerine getirir. Unutulmamal›d›r ki ka-

mu yönetiminde etik reformlar›, demokratik ve geliflmifl ülkelerin hepsinde, etkili yapt›-

r›m mekanizmalar›yla desteklenen etik kanunlar›n›n düzenlenmesiyle bafllam›flt›r.

2.2.1.2. Etik Davran›fl Standartlar›n› ‹htiva Eden Etik Davran›fl Kodlar›

Bireylerin kurum içindeki davran›fllar›n›n tabi oldu¤u resmi ve gayri resmi kurallar ile düzen-

lemeler bulunmaktad›r. Resmi kurallar düzenlilik, süreklilik, denetim ve hesap verebilmeyi sa¤la-

maktad›r. Gayri resmi kurallar ise, bir kurumsal kültür gelifltirilmesi, gelenekler oluflturulmas› ve

uyumlu iliflkiler gelifltirilmesi yoluyla kurumlar›n iflleyifline katk›da bulunabilmektedir.130

Kurum içinde davran›fl kurallar›n›n düzenlenmesinin bir yolu, yönetime iliflkin etik davran›fl

kodlar›n›n oluflturulmas›d›r. Etik davran›fl kodlar›, “iyi” olarak kabul edilen de¤erlerin al›flkanl›k,

kural, ilke ya da standartlar fleklinde bir araya getirilmesiyle oluflturulan yaz›l› dizgelerdir. Birçok

meslek alan›nda, ifl dünyas›nda ve toplumsal örgütlerde gelifltirilen davran›fl ilkelerinden kamu gö-

revlilerinin istisna tutulmas› düflünülemez.131

Etik davran›fl kodlar›, kabul edilebilir davran›fl› tan›mlayan sistematik çabalard›r.132 Kamu yö-

netiminde etik davran›fl kodlar›, kamu görevlilerinin do¤ru davran›fl›na dair ilkeler ve standartlar›n

beyan›d›r.133 Normal olarak, etik davran›fl kodlar›, kamu yönetiminde etikle ilgili kurallar›n sadece

bir bölümünü kapsamaktad›r. Kanunlar›, düzenlemeleri ve k›lavuz ilkeleri içine alan etik davran›fl

kurallar›ndan daha dar bir kavramd›r.134
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129 Bkz. GORTNER, ETHICS FOR PUBLIC MANAGERS, s. 65.
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Etik davran›fl kurallar›, yaz›l› olabilir ya da olmayabilir. Yaz›l› etik davran›fl kurallar›, uygula-

nabilen, ihlalleri yapt›r›ma tabi tutulan ve kamuya hesap verebilirlik flart›n› ihtiva eden kodlard›r.135

Yaz›l› olmayan kurallar ise, kamu yönetiminde belli bir etik kültürün teamülde ortaya ç›km›fl ifa-

desidir. Yaz›l› kurallar bir yarg› organ› ya da devlet kademesi, bir meslek grubu, bir kurum ya da

belli kurumlar› temsil eden kurulufllar taraf›ndan yürürlü¤e koyulup ilan edilebilir.136

Etik davran›fl kodlar›, genel ya da belirli, ilham verici ve idealist veya zorlay›c› ve yasalara har-

fi harfine uyan belgeler olabilir.137 Kodlar, bir duvarda as›lan on alt›n kural fleklinde ya da özenle

haz›rlanm›fl bir e¤itim ve ö¤retim, uygulama ve revizyon sisteminin parças› olabilir.138

Etik davran›fl kodlar›, kamu görevlilerine gündelik ifllerinde nas›l davranmalar› gerekti¤ini gös-

teren bir k›lavuz ifllevi görür.139 Devlete duyulan güvenin yeniden kazan›lmas›n› sa¤lar ve kamu

kurumlar›nda davran›fl standartlar›n› yükseltir.140 De¤erlerin çat›flma halinde olabilece¤i durumlar-

da karar vericilere ›fl›k tutar.141 Kamu faaliyetinin kapsam›yla, mesleki standartlar› birbirine ba¤la-

yarak kamu görevlilerinin etik davran›fllar›n› tan›mlar.142 Etik davran›fl kodlar› ile yasalar aras›nda

yak›n bir iliflki vard›r. Yasalar›n kimi zaman düzenlemekte yetersiz kald›¤› öznel durumlar› etik

davran›fl kodlar› düzenlemekte, belli bir statüye tabi olanlar›n nas›l davranmalar› gerekti¤i yönün-

de kurallar koymakta ve böylece bu kurallara uyulmas›n› sa¤lamaktad›r.143

Etik davran›fl kodlar›, özlü ve esnek yap›lar›, basit ve aç›k anlat›mlar›yla bütün ka-

mu sektörü ç›kar çat›flmas› politikas›n›n standartlar›n› ortaya koymak ve belirli iliflki-

lere ve yaflanan toplumsal ve siyasi de¤iflimler sonucu ortaya ç›kan yeni sorunlara dik-

kat çekmek için oldukça kullan›fll› bir yol sunmaktad›r.144

Kamu yönetiminde etik davran›fl kodlar›, genelde üç temel anlam› ihtiva ederler. Bu üç temel

anlam (1) ideallerin beyan›, (2) ideallerle uyumlu olan faaliyet kurallar› ve (3) kod taraf›ndan ön-
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görülen s›n›rlar içindeki davran›fl›n uygulanmas›n› sa¤layan yapt›r›mlar› içerir.145 Kamu yönetimin-

de etik davran›fl kodlar›n›n ifllevleri bak›m›ndan yasama ve yarg› erklerinden farkl›l›klar arz etme-

sinin yan› s›ra özel sektör, kâr amac› gütmeyen kurumlar ve ticari birlikler için haz›rlanan kodlar-

dan temelde farkl› olduklar›na dair doktrinde fikir birli¤i mevcuttur.146 Bunun nedeni, kamu görev-

lilerinin toplumdaki di¤er kiflilerden daha yüksek etik standartlara sahip olmalar›n›n mutlaka

sa¤lanmas›na duyulan ihtiyaçt›r. Dolay›s›yla, kamu yönetiminde etik davran›fl kodlar›n›n de¤eri,

yaln›zca iyi davran›fl› teflvik etme ve kötü davran›fltan sak›nmay› ö¤ütleme konusundaki etkilili¤i

baz al›narak ölçülemez.147 Kamu yönetiminde etik davran›fl kodlar›, kamunun adaletli, dürüst ve li-

yakatli bir flekilde iflledi¤ine dair kurala dayal› beyanlard›r. Demokrasi de¤erlerini uygulamaya sok-

tuklar› ve toplumun devlete karfl› duydu¤u güveni art›rd›klar› da göz ard› edilemez.148

Etik davran›fl kodlar› üç farkl› sisteme dahil edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bunlar hukuk sistemle-

ri, ahlak sistemleri veya sembolik iletiflim vas›tas› sistemleridir. Baz› yazarlara göre, etik davran›fl

kodlar›n›n amac›, kamu görevlilerinin kamuda hesap verebilirli¤ini sa¤layan yasal düzenlemelerin

yeni bir fleklini yaratmakt›r.149 Baz› yazarlara göre kanunlar, ahlaki standartlar dizgesi olan etik k›-

lavuzlar›n kayna¤› olamazlar.150 Onlara göre, etik davran›fl kodlar›n›n düzenlenmesinin nedeni bu-

dur. Baz›lar›na göre etik davran›fl kodlar›, hukukun zorlay›c› karakterinin d›fl›nda devlet gücünün,

toplumsal birli¤in ve iletiflimin sa¤land›¤› araçlard›r.151

Kamu yönetiminde etik konusunda y›llard›r yap›lan çal›flmalar, etik davran›fl kodlar› taraftar›

olan ve olmayan prototip tart›flmalar yaratm›flt›r.152 Etik davran›fl kodlar›n›n zorlay›c› olduklar› ve

kamu yöneticilerinin hareket alanlar›n› azalt›p, pratik olanaklar› k›s›tlad›klar›, etik davran›fl kodlar›

aleyhine en s›k karfl›lafl›lan argümanlard›r. Bunun yan›nda, yapt›r›m› olmayan kodlar›n zay›f bir

mesajdan öteye geçemedikleri ve temennileri bildiren ka¤›t parçalar›ndan baflka birfley olmad›kla-

r› da ileri sürülmektedir.153 Herfleye ra¤men, davran›fllara k›lavuzluk eden, yaz›l› olmayan kuralla-
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ra dayanan ve etik ikilemlerin çözümünün kamu görevlilerinin vicdan›na b›rak›ld›¤› bir kamu yö-

netiminden, temel etik de¤erlere dayanan iyi yönetiflimin beklenmesi de büyük bir hatad›r. Kamu

görevlilerinin neyin kabul edilebilir davran›fl oldu¤unu ya da neyin olmad›¤›n›, yaz›l› kurallar ara-

c›l›¤›yla bilmeleri gerekmektedir.154 Üstelik çal›flanlardan görev yapt›klar› kurumun standartlar›n›

tahmin edip ona göre davranmalar›n› istemek günümüz kamu yönetimi anlay›fl›na da s›¤mamak-

tad›r.155

Kutu 6: Etik Davran›fl Kurallar› ‹le ‹lgili A.B.D. Baflkan› Kennedy’nin
Konuflmas›

A.B.D. Baflkan› John F. Kennedy, etik davran›fl kodlar›n›n olumlu ve olumsuz yönlerini 27

Nisan 1961 tarihinde Amerikan Kongresi’ne yapt›¤› bir konuflmada flu flekilde dile getirmifltir:

“Devletin etik sorunlar›n›n yegane çözümü, etik de¤erlere ba¤l› iyi bir kamu yönetiminde görev

yapan dürüst insanlard›r. Hiçbir kanun ve düzenlemeler dizgesi, kiflinin dürüstlü¤ü ve kendini

kamu menfaatine adamas›ndan daha etkili olamaz. Herfleyden önce, kamu politikas›yla ilgili

aç›k k›lavuz ilkeleri ortaya koyan, kamu görevlisinin nüfuz ve yetkisini kötüye kullanmas›n› ce-

zaland›ran, genel bir etik tav›r gereklidir. Hukuki düzenlemeler, ne kadar dikkatlice tasavvur

edilse ve ne kadar titizlikle haz›rlansa da her etik davran›fl ve ç›kar çat›flmas› durumuyla etkili

bir flekilde mücadele etmesi beklenemez. Sorunlar, belirsiz çeflitlilikte vuku bulmaktad›r ve ge-

nellikle ince ve zor muhakemeleri gerektirir. En iyi kanunlar veya düzenlemeler bile gayretle ve

zekice uygulanmazlarsa amaçlar›na ulaflamazlar.”

Kabul edilmesi gereken bir gerçek vard›r ki etik davran›fl kodlar›n›n haz›rlanma sürecinde ka-

mu kurum ve kurulufllar›n›n ne kadar yayg›n kat›l›m› olursa, bu kodlar›n idare edilmesi ve uygu-

lanmas› da o kadar daha kolay olacakt›r. Toplumun büyük bir kesiminden al›nan görüfllerle bu

kodlar›n kamu görevlilerince sahiplenilmesi baflar›labilir. Asl›nda etik davran›fl kodlar›n›n haz›rlan-

ma ve güncellefltirilme süreci, sonuçta, ortaya ç›kan ürün kadar önemlidir. Kodlar›n haz›rlanma sü-

recinde uygulanan toplumsall›k kamu güvenini art›r›r, kamu görevlilerinin etik davran›fl kodlar›na

uygun davranmalar›n› teflvik eder.

‹deal bir etik davran›fl kodu flu özellikleri ihtiva etmelidir:

• Haz›rlanma ve güncellefltirilme sürecinde toplumun daha büyük bir kesiminin kat›l›m› sa¤-

lanmal›d›r.
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• Taslaklarla ilgili yorumlar dikkatlice incelenmeli, kamuoyunun talep ve elefltirileri dikkate

al›nmal›d›r.

• E¤itim, denetim ve yapt›r›m mekanizmalar›yla desteklenmelidir.

• Aç›k ve kapsaml› olmal›, kolayca anlafl›labilir bir dille yaz›lmal›d›r.

• Ulusal etik davran›fl kodu, etik konusunda yeknesakl›k sa¤layacak flekilde düzenlenmelidir.

• Üst düzey ve baz› hassas mevkilerde görev yapan kamu görevlilerine daha kat› standartla-

r getirilmelidir.  

• Kamu görevlilerine k›lavuzluk edecek ve onlar› koruyacak kapsaml› bir “yap” ve “yapma”-

lar listesi olmal›d›r. 

2.2.1.2.1. Etik Davran›fl Kodlar›n›n ‹fllevi

Etik ilkeler dizgesi, kiflisel etik, yasal düzenlemeler ve mesleki de¤erlere iliflkin kurallar› yan-

s›t›r. Bu tür belgeler, faaliyetleri yerine getirirken nas›l davran›laca¤›n› anlatan rehber niteli¤ine sa-

hiptir. Etik davran›fl kodlar›, her ne kadar geliflmekte olan ülkelerde kamu görevlileri taraf›ndan

ço¤u zaman tehdit olarak alg›lansa da asl›nda uyulmas› gereken kurallar› hiç bir flüpheye yer ver-

meyecek flekilde düzenledi¤inden, toplumu koruma amac› güttü¤ü kadar kamu görevlilerini cezai

ve hukuki soruflturmalardan da en bafltan korumaktad›r. 

Etik davran›fl kodlar›, kurum içi bir belge olarak, özellikle karar alma sürecine iliflkin faaliyet-

lerin düzenlenmesine katk›da bulunur. Bu kurallar, vatandafllar›n ilgili kurum, örgüt ya da meslek

grubundan beklentilerini düzenler. Bir baflka deyiflle, bu tür ilkelerin belirlenmesi, ilgili kurum ya

da meslek grubunun faaliyetlerinin iç ve d›fl paydafllarca de¤erlendirilmesine olanak verdi¤i gibi,

kurum ve kurallara sayg›y› da art›r›r.156

Sürekli olarak de¤iflen bir ortamda genellikle gözden kaç›r›lsa da, davran›fl kurallar›, bireyler

için mesleki ve örgütsel kimliklerinin kayna¤› olarak da görülmelidir. Etik davran›fl kodunun ifllev-

lerini flu flekilde s›ralamak da mümkündür.157

• Yolsuzluk, kamu makam›n› kötüye kullanma, taraf tutma ya da di¤er etik d›fl› veya yasad›-

fl› davran›fllarla mücadele etmek,

• Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken, davran›fllar›n›n kurallara uygunlu¤unu

düflünmelerini sa¤lamak,

• Bir kamu görevlisinin uygun olmayan davran›fl›n› bildiren bir vatandafl›n haklar›n› korumak,
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• AB standartlar›na uygun kamu çal›flma koflullar›n›n yarat›lmas› ve kamu politikalar›n›n iz-

lenmesine yönelik koflullar› yaratmak,

• Çeflitli ç›kar gruplar› taraf›ndan ifade edilen toplumun ihtiyaçlar›na uygun kamusal çözüm-

ler ve eylemlerin niteli¤ini gelifltirmek,

• Kamuda “iyi yönetiflim” modelinin geliflmesinin temellerini atmak,

• Kamusal eylemlerin aç›k ve daha ussal bir flekilde gerçeklefltirilmesi için daha büyük ola-

naklar sa¤lamak,

• Kamu görevlilerinin çal›flmalar›nda çeflitli denetim araçlar› uygulamak, 

• Kamu görevlilerinin davran›fllar›na iliflkin olarak, vatandafllar›n kiflisel gözlemlerine dayana-

rak toplumun kamu yönetimine güvenini sa¤lamak.

2.2.1.2.2. Etik Davran›fl Kodlar›n›n Kapsam›

Etik davran›fl kodlar›n›n kapsam› flu flekilde s›ralanabilir:158

• Etik davran›fllar›n özendirilmesi ve etik d›fl› davran›fllar›n önlenmesi,

• Kamu görevlilerinin davran›fllar›n›n de¤erlendirilmesi için bir dizi yaz›l› standart ölçütler be-

lirlenmesi,

• Kamu görevlisinin karar alma s›ras›nda kamu yarar›yla bireysel ç›kar aras›nda tercih yapar-

ken bir güçlükle karfl›lafl›nca yararlanaca¤› bir rehber olmas›,

• Kamu görevlisinin faaliyetin sonuçlar›yla ilgili hak ve sorumluluklar›n› belirlemesi,

• Kamu görevlilerinin örgütsel ya da mesleki olarak amaçlad›¤› hakkaniyet, tarafs›zl›k gibi te-

mel ilkeleri oluflturmas›,

• Kamu görevlileri ile vatandafllar aras›nda faaliyete ve hizmete iliflkin kurallar› belirleyen bir

anlaflma olmas›,

• Kamu görevlisinin mesleki ve etik geliflimiyle ilgili kurallar› belirlemesi,

• Mesleki kurallar›n ve bu kurallar›n ihmali halinde ya da etik d›fl› davran›fllar ortaya

ç›kt›¤›nda uygulanacak yapt›r›mlar›n temelinin sa¤lanmas›,

• Kamu görevinin toplumdaki konumunu güçlendirecek kurallar oluflturmas›,

• Vatandafl›n kamu görevlilerinden beklentilerini belirleyen mesleki davran›fl kurallar›n› be-

lirlemesi.
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2.2.1.2.3. Etik Davran›fl Kodlar›n›n ‹çeri¤i ve Yap›s›

Bir etik davran›fl kodunun yap›s›ndaki genellik ve belirlilik aras›ndaki gerilim, etik davran›fl

kodlar›n›n iki ayr› çeflidini ortaya ç›karm›flt›r. Bir tarafta on emir modeli ve di¤er tarafta da justini-

an kod modeli olarak adland›r›lan model bulunur.159 On emir modeli, genel terimlerle ifade edilen

az say›da genel hüküm içerirler. Bu hükümlerin somut vakalara uygulanmalar› genellikle zordur

ve normal olarak kodun yönetimiyle ilgili hüküm içermezler. Justinian kod modelinde ise, çok sa-

y›da etik sorunun çözümüyle ilgili belirli hükümler vard›r. Bu kod mevcut kanunlar›, düzenleme-

leri ve di¤er etik kurallar› içerir veya bunlara at›fta bulunur. Bu çeflit etik davran›fl kodlar›, genel-

likle kamu görevlilerinin nadiren düzenli olarak kontrol ettikleri uzun ve karmafl›k belgeler niteli-

¤indedir. 1958 tarihli “Amerikan Kamu Yönetimi Etik Kodu” on emir modeline örnek olarak gös-

terilebilir. Bununla birlikte, kamu görevlileri için düzenlenen 1982 tarihli “Avusturalya K›lavuz ‹l-

keleri” justinian kod modelinin bir örne¤idir. Kanada’da kamu görevlileri için düzenlenmifl 1985

tarihli “Ç›kar Çat›flmas› Kodu” ise iki modelin tam ortas›ndad›r.160

Etik davran›fl kodlar›n›n yap›lar› ve içerikleri ülkeden ülkeye hatta ayn› ülke dahilinde bulu-

nan eyaletten eyalete de¤ifliklik göstermektedir. Etik davran›fl kodlar›, kanunlar›n düzenlemedi¤i

gri alan› düzenlemek için öngörülürken, zaman içinde bu etik davran›fl kodlar›n›n büyük bölümü

yasalarda vücut bulmaktad›r. A.B.D., kamu yönetiminde etik davran›fl düzenlemelerini di¤er gelifl-

mifl ülkelerden daha a¤›rl›kl› olarak yasal mevzuata dayand›rmaktad›r. Avustralya, Kanada ve ‹n-

giltere’de etik davran›fl kodlar›, Amerika’dan daha az flekilde kanunlara at›fta bulunmaktad›r.161

Sonuç olarak, günümüzde iç yap›lar› itibariyle etik davran›fl kodlar›yla ilgili üç e¤ilim bulun-

maktad›r. Baz› kurallar, genel ilkeleri ya da de¤erleri ifade eder ve uygulamaya iliflkin araçlar› içer-

mez. “A.B.D. Kamu Yönetimi Etik Kodu” düzenlemesi bu e¤ilime bir örnektir.  ‹kinci grup kodlar,

mevcut etik yasalar›na benzer ve sorumluluk ve yapt›r›mlara iliflkin aç›k düzenlemelerden oluflur.

‹ngiltere’de uygulanan “Kamu Hizmeti Yönetim Kodu” ile “Birleflik Krall›k Avam Kamaras› ve Lord-

lar Kamaras› Üyelerine ‹liflkin Etik Davran›fl Kod ve Kurallar›” bu e¤ilime örnektir. Bu düzenleme-

ler oldukça kapsaml› olup; yasalar, standartlar, bilgiye eriflim, görevlilerin hizmet d›fl›nda uymala-

r› gereken kurallar, kiflisel ç›kar, eflitlik, kiflisel davran›fl, kamu yarar› ve özel ç›kar gibi konular›

içerir. Son y›llarda gelifltirilen kodlar ise, hem ilkeler hem de usullere iliflkin aç›klay›c› nitelik tafl›r-

lar. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “Kamu Görevlileri ‹çin Model Davran›fl Kurallar›”162 ve Av-

rupa Komisyonu “‹yi ‹dare ‹çin Davran›fl Kurallar›” ise bu kodlara örnektir.
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159 Bkz. KENNETH KERNAGHAN, ETHICAL CONDUCT: GUIDELINES FOR GOVERNMENT EMPLOYEES, (1975), s. 11.
160 Bkz. CHAPMAN, ETHICS IN PUBLIC SERVICE, s. 21.
161 Id. 
162 Bkz. http://www.greco.coe.int/docs/codee.htm.



2.2.1.2.4. Etik Davran›fl Kodlar›n›n Yönetimi

Etik davran›fl kodlar›n›n içeri¤i ve yap›s›, özellikle kodlar›n uygulanmas› sürecinde, kodlar›n
yönetimini de önemli flekilde etkilemektedir. Kabul edilmesi gereken bir gerçek vard›r ki etik dav-
ran›fl kodlar›n›n haz›rlanma sürecinde kamu kurum ve kurulufllar›n›n ne kadar yayg›n kat›l›m› olur-
sa, bu kodlar›n yönetimi ve uygulanmas› o kadar kolay olacakt›r. Toplumun büyük bir kesimin-
den al›nan görüfllerle bu kodlar›n kamu görevlilerince sahiplenilmesi baflar›labilir. 

Etik davran›fl kodlar›n›n içerikleri ve yap›lar›ndaki çeflitlilik, uygulanma mekanizmalar›n› da
etkilemektedir. Birçok ülke etik sorunlarla ilgili devlete dan›flmanl›k hizmeti veren ve etik ile ilgi-
li düzenlemelerin uygulanmas›n› sa¤layan etik komisyon ve kurullar kurmufltur. Örne¤in, Kana-
da’da Kamu Sektörü Etik Dairesi etik sorunlarla ilgili dan›flmanl›k hizmeti verir, kanunlar›n ve kod-
lar›n ihlallerini araflt›r›r ve kamu görevlilerinin etik konusunda e¤itimini sa¤lar.163 Böyle bir komis-
yonun kurulmas›ndaki amaç, devletin etik rejiminin hesap verebilirli¤ini sa¤lamak ve yönetimin
her kademesinde etik kurallar›n uygulanmas›ndaki devaml›l›¤› gelifltirmektir. 

2.2.1.2.5. Kültürel Farkl›l›klar›n Etik Kodlar›n Yap›lar›na Etkisi

Kamu yönetiminde etik uygulamal› bir alan oldu¤undan, kültüre özgü olarak görülen de¤erlere de-
¤inilmesi kaç›n›lmazd›r. Bu da etik kurallar ve davran›fl biçimlerinin, kültürler aras›nda genellenmesiyle
ilgili baz› tereddütleri ortaya ç›karabilir. Örne¤in, bir ülkede kay›rmac›l›k ve liyakat ilkesinin ihlali ola-
rak görülen bir davran›fl, di¤erinde “memleketlisine yard›m” olarak alg›lanabilir. Bir etik rejimi, ülkenin
kültürünü yans›tacak ve ona sayg› duyacak bir flekilde gelifltirilmelidir. Örne¤in, hediye vermek baz› kül-
türlerde sembolik önemi temsil etmektedir. Hediye vermek ve hediyeyi kabul etmek bir ba¤lamda ifl
yaflam›n›n ayr›lmaz bir parças›yken baflka bir ba¤lamda büyük sorunlar yaratabilir. Ayr›ca, ekonomik
kalk›nma ve demokratik olgunluk düzeyi gibi etkenler de ülkeler aras›nda farkl›l›klar yarat›r.164

Kapsaml› bir etik rejimin yürürlü¤e girmesi her ne kadar kültürel farkl›l›klar taraf›ndan engel-
lense de kültürel kapsamdan ba¤›ms›z olarak herkesin flu iki prensipte karar k›lmas› gerekir:165

• Hükümetin yasama ve yürütme organlar›, somut sorunun özelliklerine göre kararlar verme-

li ve etikle ilgili kararlar al›rken maddi kazanç gibi d›flsal bask›lar›n etkisi alt›nda kalmamal›d›rlar.

• Demokrasilerde vatandafllar›n devlete inanmas› ve güvenmesi oldukça önemlidir. Bu yüz-

den bu kurallar, güvenin suistimal edilmedi¤ini garantilemelidir.
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163 CANADA, TASK FORCE ON CONFLICT OF INTEREST, ETHICAL CONDUCT IN THE PUBLIC SECTOR, (1984).
164 Bkz. OECD, 1996, s. 21.
165 Bkz.  “Briefing Paper on Ethics and Governance”, Regional Ethics Roundtable, Mahatu Lodge, Botswana, (Ekim 16-17, 1998)

(Washington, DC: National Democratic Institute for International Affairs); THE TI SOURCE BOOK, NATIONAL INTEGRITY SYS-
TEMS (2000).
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3. KAMU YÖNET‹M‹NDE ET‹K VE ÇIKAR ÇATIfiMASI 

3.1. Genel Olarak Ç›kar Çat›flmas›  

Kamu yönetiminde ç›kar çat›flmas› (conflict of interest), en basit tan›m›yla, kamu görevlisinin

kendisinin ve yak›nlar›n›n (efl, çocuk, kardefl, akraba vs.) ya da özel bir yak›nl›¤› veya iliflkisi oldu-

¤u kifli, flirket ve kurulufllar›n devletle olan iliflkilerinde bir görev ya da rol üstlenmesi ve kiflisel men-

faatin kamu menfaatiyle çat›flmas›d›r.166 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne göre ç›kar çat›flmas›,

“kamu görevlisinin resmi görevini icra ederken tarafs›z ve objektif olmas›n› etkileyen veya etkileye-

cekmifl gibi gözüken ve benzeri flekilde kamu görevlisinin özel ç›karlar›n›n bulundu¤u bir durumda

ortaya ç›kar.”

Kutu 7: Kamu Görevlileri ‹çin Model Davran›fl Kurallar› Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-

mitesi’nin 2000 (10) Say›l› Tavsiye Karar› Aral›k 2002167

Madde 13: Ç›kar Çat›flmas›

1. Ç›kar çat›flmas›, kamu görevlisinin resmi görevini icra ederken tarafs›z ve objektif olma-

s›n› etkileyen veya etkileyecekmifl gibi gözüken ve benzeri flekilde kamu görevlisinin özel ç›-

karlar›n›n bulundu¤u bir durumda ortaya ç›kar.

2. Kamu görevlisinin özel ç›karlar›, kendisine, ailesine, yak›n akrabalar›na, flu anda veya

geçmiflte çal›flt›klar› kurulufllara herhangi bir flekilde bir avantaj sa¤lamas›n› içerir. Bu özel ç›kar-

lar, yukar›da say›lan kifli ve kurulufllarla ba¤lant›l› gerek mali ve gerekse medeni her türlü yü-

kümlülü¤ü de içerir. 

3. Böyle bir durumda olup olmad›¤›n› bilebilecek tek kifli genellikle kamu görevlisinin ken-

disi oldu¤undan, afla¤›da belirtilen hususlarla ilgili flahsi olarak sorumlulu¤u vard›r:

-Her türlü gerçek ve potansiyel ç›kar çat›flmas›na karfl› dikkatli olmak, 

-Ç›kar çat›flmas›n› önlemek için tedbir almak, 

-Bir ç›kar çat›flmas› oldu¤unu fark eder etmez amirine bu durumu bildirmek, 

-Bulundu¤u mevkiden uzaklaflt›r›lmas› konusunda al›nan nihai karara uymak veya ç›kar ça-

t›flmas›na sebep olan avantajdan feragat etmek. 

4. Kamu görevlisi, kendisinden istendi¤i zaman, bir ç›kar çat›flmas› olup olmad›¤›n› aç›kla-

mal›d›r. 

5. Kamu yönetiminde yeni bir göreve atanmaya aday olan kiflilerin aç›klad›klar› her türlü

ç›kar çat›flmas›, atanmalar›ndan önce çözülmelidir.
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166 Kamu yönetiminde ç›kar çat›flmas›n›n nedenlerinden baz›lar›: “Kamu görevlisinin, kendisi ya da birinci derecede yak›nlar›n›n
özel ifllerinde bir görev üstlenmesinin yasa ile yasaklanmam›fl olmas›; yasada yer als›n ya da yer almas›n, kamu görevlisinin,
özel bir yak›nl›k ya da iliflkisi oldu¤u kifli ve kurulufllar›n özel ç›kar›n›n oldu¤u kamusal ifllerde bir görev üstlenmesidir.” 

167 Bkz. http://www.greco.coe.int/docs/codee.htm. 



Ç›kar çat›flmas›n›n teknik olarak tan›m›, “birincil menfaat olan kamu menfaatine dair profesyonel

muhakemenin var oldu¤u durumlar dizgesinin, finansal kazanç gibi ikincil bir menfaat taraf›ndan hak-

s›z olarak etkilenme e¤iliminde olmas›”d›r.168 Birincil menfaatin ne oldu¤una kamu makam›n›n yüküm-

lülükleri ve görevlerine bakarak karar verilir. ‹flte bu noktada, kamu makam›n›n gerekliliklerini ortaya

koyan sistem, yasal düzenlemelerle birlikte kamu yönetiminde etik ilkelerdir. Bu gerekliliklerin ne ol-

du¤u doktrinde bazen ihtilafl› olsa da kamu görevlisinin görev ve yükümlülükleriyle birlikte çal›flanla-

r›n tabi oldu¤u etik ilkeler, ç›kar çat›flmas› muhakemesinde temel ç›k›fl noktas› olmal›d›r.169

Ortaya ç›kan skandallar, özellikle, bir kamu görevlisinin kamu sektörünü b›rak›p da özel

sektörde çal›flmaya bafllamas› ya da ayn› özel kuruluflun bir kamu kurulufluna hem denetleme

hem de dan›flmanl›k hizmeti vermesi gibi durumlarda ç›kar çat›flmas›ndan kaç›nman›n önemini

bir kez daha gözler önüne sermifltir.170 Di¤er yandan ortaya ç›kan skandallar, kamu ve özel sek-

tör aras›ndaki iflbirli¤inin yeni flekillerinden do¤an ve gittikçe artan ç›kar çat›flmas› potansiyeli-

ne dikkatleri çekmifltir. Gittikçe artan say›da ülkede kamu-özel sektör iflbirli¤i ve personel de¤i-

flimi h›zlanm›flt›r. Bu tarz iliflkiler, kamuda ç›kar çat›flmas› vakalar›n› art›rm›flt›r. Toplumun ve ifl

dünyas›n›n kamu sektörüyle ilgili haber alma olanaklar› artt›kça, ç›kar çat›flmas› konular›yla ilgi-

li bask›lar da artm›flt›r.171

Kamu ve özel sektör iflbirli¤i önemlidir. Kamu ve özel sektörün birlikte çal›flmas› bugün bü-

tün geliflmifl ülkeler taraf›ndan kabul edilip uygulanmaktad›r. ‹ki sektör aras›ndaki geçifller, kamu-

nun tecrübelerini özel sektöre, özel sektörün tecrübelerini de kamuya aktarmaktad›r. Böylece bil-

gi al›flverifli h›zlanmaktad›r. Ancak bu durum, ç›kar çat›flmas› riskini art›rmaktad›r. Etik davran›fl il-

kelerinin özellikle ç›kar çat›flmas›na odaklanmas›n›n nedenlerinden biri de budur. Bunun için ç›-

kar çat›flmas›n› önleyecek etik altyap›n›n varl›¤› da flartt›r.
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168 Bkz. Dennis F. Thompson, Understanding Financial Conflict of Interest, NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, VOL. 329
(August 19, 1993), s. 573-76. Ayr›ca United States House Ethics Manual’a göre “ç›kar çat›flmas› terim olarak parlamenterin
makam› itibariyle yerine getirdi¤i faaliyetin kendi kiflisel ekonomik iliflkileriyle çat›flt›¤› durumlarla s›n›rl›d›r.” Bkz. UNITED
STATES HOUSE ETHICS MANUAL, (1992), s. 87. Ç›kar çat›flmas›n›n sadece finansal yoruma dayal› olarak tan›mlanmas› baz›
elefltirilere neden olmufltur. Uluslararas› Saydaml›k Örgütü’nden George Carney’e göre “ç›kar çat›flmas›n›n bu dar tan›m› finansal
olmayan menfaatlerle mücadele edebilmeyi engellemektedir. Kamu görevlileri ya da parlamenterler spor klüplerine üyelik,
kültürel veya çevresel kurum veya organizasyonlara kat›l›m sa¤lama gibi kiflisel menfaatlerin var oldu¤u durumlarda pek tabi
ki ç›kar çat›flmas›yla karfl›laflabilirler. Finansal olmayan menfaatleri görmezlikten gelmek karar verme sürecinde istenmeyen
çarp›tmalara neden olabilir.” GEORGE CARNEY, CONFLICT OF INTERESTS: LEGISLATORS, MINISTERS AND PUBLIC OFFI-
CIALS, (BERLIN: TRANSPARENCY INTERNATIONAL WORKING PAPER, 1998), § 2, s. 4. Bkz. ANDREW BRIAN, “A CODE OF
CONDUCT FOR PARLIAMENTARIANS?” REPORT PREPARED FOR THE PARLIAMENT OF AUSTRALIA (1998), s. 9.

169 Benzer görüfl için bkz. ANDREW STARK, CONFLICT OF INTEREST IN AMERICAN PUBLIC LIFE, (2000). [Bundan böyle STARK,
CONFLICT OF INTEREST IN AMERICAN PUBLIC LIFE, diye an›lacakt›r.]

170 Bkz. RECOMMENDATION OF THE COUNCIL ON GUIDELINES FOR MANAGING CONFLICT OF INTEREST IN THE PUBLIC
SERVICE, OECD PUBLICATIONS, (2003).

171 Bkz. MANAGING CONFLICT OF INTEREST IN THE PUBLIC SERVICE BACKGROUND DOCUMENT, Forum on Implementing
Conflict of Interest Policies in the Public Service (5-6 May›s 2004) Rio de Janeiro, Brazil, In Co-operation with the Organization
of American States and the Government of Brazil In association with Public Ethics Commission, Brazil Office of the Controller
General, Brazil Brazilian Development Bank, Petrobras, Serpro and ESAF, Brazil. Söz konusu belgeye
http://www.oecd.org/dataoecd/3/46/31571370.pdf adresinden ulafl›labilmektedir. 



Kamu yönetiminde etik standartlar, kamu görevlilerinin karfl›laflt›klar› ç›kar çat›flmas› durum-

lar›nda, kamu menfaatinin sa¤lanmas›n› garanti etme ifllevi görürler. Baz› ülkelerde kamuda etik

konusunda yap›lan düzenlemeler, özellikle ç›kar çat›flmalar›n› engelleme amac›na yo¤unlaflm›flt›r.

Ç›kar çat›flmalar› odakl› bir etik sisteminin kamuda etik standartlar›n yerleflmesini sa¤lamas›n›n güç

oldu¤u ve kamuda eti¤in ç›kar çat›flmas›n› engellemenin ötesinde çok daha kapsaml› bir amac›n›n

oldu¤u da aç›kt›r.172

Dünya çap›nda etik kodlar› çok çeflitli hükümler içerseler de en önemli ve en çok düzenle-

nen hükümler flunlard›r:

• Genel Yasak: Kamu görevlisinin kamu makam›n› kendisi, ailesi, iflletmesi, bir özel sektör

kuruluflu, önemli bir özel müflteri veya kendisinin finansal bir iliflkide bulundu¤u herhangi biri için

özel menfaat elde etmek amac›yla kullanmas› yasaklanm›flt›r. Bu hüküm en temel etik k›s›tlamas›-

d›r ve israf›n önlenmesi, kamu yönetiminde etkinli¤in art›r›lmas›, kay›rmac›l›¤›n ve yolsuzlu¤un

önüne geçilmesi ve vatandafllara ödedikleri her kurufl verginin kiflisel ç›karlar için de¤il de kamu

menfaati için kullan›ld›¤›n›n garantilenmesi ifllevini görür.

• Yasaklanm›fl Durumlar ve Mülkiyet Kazançlar›: Kamu kurum ve kurulufllar›yla ifl yapan

flirketlerde baz› durumlar ve kazançlar yasaklanm›flt›r. Kamu görevlisinin menfaatinin bulundu¤u

veya çal›flt›¤› flirkete kendini borçlu hissedip, bu özel sektör kurulufluna yard›m etmesi engellen-

mektedir. kamu görevlilerini flirketlerden gelecek bask›lara karfl› korumay› amaçlamaktad›r.

• Hediyeler: Genel olarak kamu kurum ve kurulufllar›yla ifl yapan kiflilerden hediye kabulü

k›s›tlanm›fl veya tamamen yasaklanm›flt›r. Bu hüküm, en önemli etik k›s›tlamalar›ndan birisidir. He-

diye kabul eden kamu görevlisinin muhtemelen etik d›fl› faaliyetlere veya yolsuzlu¤a kar›flm›fl ol-

du¤una dair toplumdaki anlay›fla karfl› koruma sa¤lar.

• Gizli Devlet Bilgileri: Kamu görevi s›ras›nda ya da görevden ayr›ld›ktan sonra, kiflisel ç›-

karlar için kullan›lan gizli devlet bilgileriyle ilgili olarak, etik davran›fl kodlar›nda hükümler mev-

cuttur. Bu durum yasaklanm›flt›r. Söz konusu hükmün amac› devlet s›rlar›n›, kamu kurum ve ku-

rulufllar›yla ifl yapan firmalar›n ticari s›rlar›n› ve vatandafllar›n özel hayatlar›n› korumakt›r.
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172 Thompson, etik davran›fl kodlar›n›n özellikle finansal ç›kar çat›flmalar› odakl› yap›s›n› fliddetle elefltirmektedir. Thompson’a gore
sadece finansal ç›kar çat›flmalar›n› engellemek için düzenlenen bir etik davran›fl kodu etkili bir etik alt yap› oluflturabilme
yetisinden uzakt›r. Bkz. DENNIS THOMPSON, THE ETHICS OF REPRESENTATION, (1992) s. 11-12.



• Kamu Dairesinin Huzuruna Ç›kma ve Temsil: Bir özel kifli için herhangi bir kamu daire-

sinin huzuruna ç›kmak veya kamusal bir konuyla ilgili özel bir kifliyi temsil etmek, etik davran›fl kod-

lar›nda yasaklanan veya k›s›tlanan konulardan birisidir. Bu hüküm, sadakat ve memuriyet görevinin

suistimali ya da gizli devlet bilgilerinin kiflisel ç›karlar için kullan›lmas›n› engellemektedir.

• Özel Ücret: Kamu görevi için devlet d›fl›nda, özel sektör kuruluflu ya da özel kifliden herhan-

gi bir ücret al›nmas› yasaklanmaktad›r. Bu hükmün amac›, hediye düzenlemeleriyle ayn›d›r. Ayr›ca

bu hüküm, idarenin kamu görevlilerinin ücretlerini bilmesini ve kontrol edebilmesini sa¤lar.

• Di¤er Kamu Görevlilerini K›flk›rtmak: Bir baflka kamu görevlisini etik davran›fl kodlar›-

n› ihlal etmesi yönünde k›flk›rtmak yasaklanmaktad›r. Bu hükmün amac›, etik hükmünü ihlal eden

kamu görevlisini cezaland›r›rken, onu bu yönde teflvik eden ve cesaretlendiren kamu görevlisinin

cezas›z kalmas›n›n engellenmesidir.

• Ast-üst ‹liflkisi: Kamu görevlisi üstüyle ya da ast›yla finansal iliflki içerisinde olamaz. Bu

hüküm, kamu görevlilerini üstleri taraf›ndan finansal bask› alt›nda tutulmaktan korumaktad›r. Ay-

r›ca, kamu yönetimindeki hiyerarfli iliflkisinin dürüstlü¤ü ve etik de¤erlere uygunlu¤u bu flekilde

koruma alt›na al›n›p, kamu hizmetinin selameti sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. 

• Siyasi Davet: Kamu görevlilerinin astlar›ndan veya kamu görevi sebebiyle iliflkide bulun-

duklar› özel kiflilerden siyasi kat›l›mlarda bulunmay› ya da siyasi faaliyette bulunmay› istemeleri

yasaklanmaktad›r. Kamu görevlileri siyasi kat›l›mda veya siyasi faaliyette bulunmaya zorlamak ka-

mu yönetiminin ba¤›ms›zl›¤›n› ve dürüstlü¤ünü ortadan kald›racak bir tehdit oluflturur. Ayr›ca, ka-

munun yaln›zca iktidarda olanlara hizmet verdi¤ine dair kamuoyunda bir endifle oluflabilir ki, bu

modern kamu yönetimi anlay›fl›na s›¤maz.

• ‹ki fiapka: Hem siyasal bir partide pozisyon sahibi olup, hem de kamu makam›n› elinde

bulundurmak yasaklanmakta veya k›s›tlanmaktad›r. Bu hüküm siyasi davet k›s›tlamalar›yla ayn›

endiflelere dikkat çekmektedir.

• Kamu Görevi Sonras› ‹stihdam-Döner Kap›: ‹lk olarak, bir kamu görevlisinin, göreviyle

ilgili yürüttü¤ü faaliyetlere kat›lan ve kamuyla ifl yapan herhangi bir özel kifli veya özel sektör kuru-

luflu ile ifl görüflmesi yapmas› yasaklanm›flt›r. Bu hükmün amac›, sadakati sa¤lamak ve kamu görev-

lisinin özel sektör iflvereninden yeni bir ifl kapmak için kamu görevini gayretle yapmamas› riskini

ortadan kald›rmakt›r. ‹kincisi, kamu görevlisi kamu görevinin sona ermesinden itibaren belli bir sü-
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reli¤ine (örne¤in bir sene) yeni iflveren ad›na, önceden çal›flt›¤› kamu kurumunun önüne ç›kamaz,

görüflmelerde bulunamaz. Bu hüküm, genel yasaklama hükmü ve hediye düzenlemeleriyle birlikte,

etik davran›fl kodunun en önemli üç düzenlemesinden birisidir. Kamuyu, kamu görevlisinin daha

sonraki özel sektör iflverenlerinin imtiyazl› muamele görmesinden korur. Ayr›ca bir flirketin, s›rf es-

ki kamu görevlisini ifle ald› diye kay›r›lmas›n› engeller. Toplum gözünde kamuda belli kifli ve kuru-

lufllar›n kay›r›ld›¤›na dair inanc›n ortadan kalkmas›na yard›mc› olur. Üçüncüsü, kamu görevinin biti-

minden sonra kamu görevlisi devlette üzerinde çal›flt›¤› konularla ilgili olarak, özel sektörde herhan-

gi bir iflte çal›flamaz. Bu hüküm de di¤er döner kap› k›s›tlamalar›yla ayn› amaca hizmet etmektedir.

Ayr›ca gizli devlet bilgilerinin özel ç›karlar için kullan›lmas› da engellenmektedir.

• Ç›kar Çat›flmas›ndan Kaç›nma: Etik davran›fl kodununun ihlaline yol açacak menfaat, ifl

veya hediyenin kabul edilmesi yasaklanmaktad›r. Bu hüküm etik davran›fl kodlar›nda yer alan di-

¤er yasaklar› desteklemektedir. 

• Genel Olarak Uygunsuz Davran›flta Bulunmak: Kamu görevlisinin resmi göreviyle çat›fl-

mada bulunacak ya da bulundu¤u izlenimi verecek davran›fllarda bulunmas› yasaklanmaktad›r.

Etik komisyonunca standart aç›kça tan›mlanmad›kça veya kamu görevlisi etik komisyonunun da-

ha önceden tavsiyede bulundu¤u ya da aç›kça hükmün ihlali olacak flekilde tan›mlad›¤› bir faali-

yette bulunmad›kça kamu görevlisinin cezaland›r›lmamas› gerekmektedir.

• Özel Kifliler ve Firmalara Getirilen K›s›tlamalar: ‹lk olarak, bu hüküm özel kifliler ve

firmalar›n kamu görevlilerini üzerinde bask› kurmalar›n› engellemek ve kamunun kamu görevlile-

rinin dürüstlü¤ü konusunda sorumluluk almas›n› sa¤lamak amac›yla düzenlenmifltir. ‹kincisi, bir

firma ya da özel kiflinin çal›flanlar›ndan birisi ayn› zamanda kamu görevlisiyse, bu firma veya özel

kiflinin kamu görevlisinin çal›flt›¤› kamu kurumu huzuruna ç›kmalar› veya görüflmelerde bulunma-

lar› k›s›tlanm›flt›r. Bu hüküm, kay›rmac›l›¤› engellemek amac›n› tafl›maktad›r. 

3.2. Ç›kar Çat›flmas› Halleri

Kamuda ç›kar çat›flmas› çeflitli flekillerde ortaya ç›kabilmektedir. Ç›kar çat›flmas› hallerinin etki-

li bir hukuki çerçeveyle düzenlenip, yapt›r›m mekanizmalar›yla desteklenmesi kamuda etik ilkelerin

yerlefltirilmesi için büyük önem arz etmektedir. Dünyada resmi ve resmi olmayan belgelerde düzen-

lenen bafll›ca ç›kar çat›flmas› hallerini ayr›nt›l› bir biçimde incelemekte fayda vard›r.
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Kutu 8: Ç›kar Çat›flmas› Durumlar›na Baz› Örnekler 173

1.  ‹haleler 

Bir kamu kurumu, ofis malzemelerinin tedarikini yapmak için bir flirket arad›¤›na dair ilan

vermifltir. ‹hale komisyonunun bir üyesi ihaleye kat›lan flirketlerden birinde pay sahibidir. Bu,

söz konusu kamu görevlisinin ihaleyle ilgili etik bir flekilde karar vermesini etkileyebilir.

2.  Personel Al›mlar›

Bir kamu dairesine personel alma konusunda yetkili jüri heyetinin bir üyesi, adaylardan bi-

risiyle yak›n iliflki halindedir. Bu ç›kar çat›flmas› jürinin karar›n› etkileyebilir.

3.  Kamu Görevi S›ras›nda ‹kincil ‹stihdam

‹ki polis memuru bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çal›flmaktad›rlar. Gece ku-

lübünün bulundu¤u yöre sakinleri defalarca polise gece kulübündeki müzik sesinin yüksekli¤i

ve sarhofl kiflilerle ilgili ç›kan sorunlar hakk›nda flikayette bulunmufl olmalar›na ra¤men, polis

hiç bir faaliyette bulunmam›flt›r. Polislerin çal›flt›klar› gece kulübünün soruflturulmamas› yönün-

de etkileri olabilece¤i düflünüldü¤ünde, kamu hizmetinin temel etik de¤erlerinden olan tarafs›z-

l›¤›n bozuldu¤una kanaat getirilebilir.

4.  Eski Kamu Çal›flanlar›n›n Özel Sektörde ‹stihdam›

Bir kamu kurumunun k›demli çal›flan› belirli bir firman›n kamuyla birçok yüksek mebla¤l›

sözleflme imzalamas›n› sa¤lam›flt›r. Bu sözleflmelerin imzalanmas›ndan hemen sonra kamu gö-

revlisi istifa ederek söz konusu firmada çal›flmaya bafllam›flt›r. Bu durumda firma taraf›ndan ya-

p›lan ifl teklifi kamu görevlisinin firmaya kazand›rd›¤› sözleflmelerin bir karfl›l›¤› olarak, çal›flana

kiflisel ç›kar sa¤lanmas› olarak alg›lanmaktad›r.

5.  Hediyeler ve Menfaatler

Bir tedarikçi bir kamu kurumunun tedarikten sorumlu memuruna, tatil yöresinde iki kiflilik

bedava bir haftasonu tatili önermektedir. Bu memur, e¤er teklifi kabul ederse kamu yönetimi-

nin temel etik ilkelerinden biri olan tarafs›zl›¤› olumsuz etkileyecektir.

6.  Kamu Görevlisinin Bir Yak›n›n› Denetlemesi

Bir vergi denetim memurunun eflinin çal›flt›¤› flirketi denetlemesi durumunda, tarafs›zl›¤›n

ve nesnelli¤in zedelenece¤ine dair endifleler oluflmaktad›r.

7.  Seçilmifl Memurlar

Birçok belediye encümen üyesinin, temsil ettikleri belediye alan›nda iflletmeleri veya pro-

fesyonel menfaatleri bulunmaktad›r. Bu kiflilerin kamu makamlar›n›n, kiflisel menfaatlerini ya da

iflletmelerinin ç›karlar›n› etkileyebilecek kamu bilgilerine ve olanaklar›na ulaflmalar›na olanak ta-

n›mas› halinde ciddi ç›kar çat›flmas› durumlar› yaflanabilir.
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3.2.1.  Kendi Yarar›na ‹fllem

Kendi yarar›na ifllemde (self-dealing), kamu görevlisinin resmi görevinin, kiflisel ç›karlar›ndan

bir veya birkaç›n› etkileme olas›l›¤› vard›r. Bu noktada ç›karlar›n kiflisel olmas›, ç›karlar›n kamu gö-

revlisinin kamu görevi d›fl›ndaki özel finansal malvarl›¤›nda cereyan etmesi ve derece, maafl gibi

kamu görevi itibariyle elde etti¤i menfaatlerin d›fl›nda olmas› anlam›na gelmektedir.174 Bu durum,

di¤er ç›kar çat›flmas› hallerinde de ortaya ç›kabilir ancak, kendi yarar›na ifllem halinde, kamu gö-

revlisinin kamu görevi itibariyle elde etti¤i ç›karlar›n yeri yoktur.175 Ne menfaati reddetme ne de

aktif varl›k ya da yat›r›m›n sat›larak elden ç›kar›lmas› kendi yarar›na ifllem için etkili bir çaredir. Bu

durumda en etkili çözüm, beyan mekanizmalar› ve ç›karlar›n dengelenmesidir.176

Kendi yarar›na ifllem vakalar›nda “ç›kar” kamu görevi d›fl›nda ortaya ç›kt›¤› gibi, “çat›flma” da

tamam›yla kamu görevi itibariyle çal›flana yüklenen yükümlülüklerle ilgilidir. Kamu paras›n› kendi

ç›kar›na kullanma ihtimali olan bir kamu görevlisinin çat›flma durumunda oldu¤unu söylemek yan-

l›flt›r. Kendini yolsuzluktan al›koymak bir kimsenin kamu makam›n› elinde tutmas› dolay›s›yla üst-

lendi¤i bir görev de¤ildir. Bu, bütün insanlar›n bulunduklar› mevkilerden ba¤›ms›z olarak sahip ol-

duklar› bir yükümlülüktür.177

Kendi yarar›na ifllem düzenlemelerinin birço¤u, sadece kamu görevlilerinin kendi ç›karlar›n›

etkilemelerini yasaklamakla kalmaz, kendi ç›karlar›n› etkileyecek pozisyonlarda bulunmalar›n› da-

hi yasaklar. Kendi yarar›na ifllemle ilgili yasal düzenlemelerin özel karakteri, kiflisel faaliyetlerden

ziyade, resmi faaliyetleri k›s›tlamas›d›r. Do¤rudan, kiflinin kamu görevlisi olmas› dolay›s›yla sahip

oldu¤u rolü hedeflemektedir.178 Kendi yarar›na ifllemle ilgili düzenlemeler bir fleyi yapmaktan zi-

yade, biri olmay› k›s›tlamaktad›r. Yani engellenmeye çal›fl›lan, bir faaliyetten çok bir durumdur. So-

run, hukuki bir k›s›tlaman›n var oldu¤u s›n›f›n kapsam›na belli bir “durum”un girip girmedi¤ini

söylemenin, hukuk taraf›ndan yasaklanan ya da k›s›tlanan “faaliyet”in ne oldu¤una karar vermek-

ten daha zor olmas›d›r.179 Dolay›s›yla, kendi yarar›na ifllemle ilgili yasal düzenlemeler, daha mu¤-

lakt›r ve uygulamada ihtilafl› ve belirsiz sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r.180

Yasal düzenlemeler, kamunun özel sektörle yapt›¤› görüflmeler ve muamelelerde kamu gö-

revlisinin emir vermesi, yönetmesi, yetkisini kullanmas› ya da onay vermesi yollar›yla kendi men-
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faatini öne ç›kard›¤›na dair vatandafllar›n gözünde bir intiban›n ortaya ç›kmas›n› engellemek ama-

c›n› tafl›maktad›rlar. Kamu görevlisi, karar alma sürecine hiçbir flekilde kat›lmasa da, toplum nez-

dinde böyle bir inanc›n var olmas› ihtimali bile ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Dolay›s›yla,

kamu görevlisinin karar alma sürecini kendi menfaatleri için etkilemesi riski ortaya ç›kt›¤› anda o

kiflinin karar alma sürecine kat›lmas› yasaklanmaktad›r. Bu noktada amaç, vatandafllar›n devlete

olan güvenlerinin sars›lmas›n›n engellenmesidir.181

3.2.2.  Kamu Görevlisi Üzerinde Haks›z ve Kanunsuz Tesir 

Kamu görevlisi üzerinde onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haks›z ve kanunsuz

tesir alt›nda yap›lacak eylem, di¤er kamu görevlileri taraf›ndan karfl›l›kl› etkileflim sonucu icra edi-

lir.182 Resmi görevi d›fl›nda hareket eden ve kiflisel ç›kar›n› temsil eden kamu görevlisi, ç›karla özel

bir ba¤lant›s› olmayan fakat bu ç›kar› kendi resmi rolünü kullanarak etkileme olana¤› olan baflka

bir kamu görevlisine haks›z ve kanunsuz flekilde tesir etmeye çal›flmaktad›r.  Tesir eden görevli,

hem yürütme hem de yasama organlar›ndan olabilmekte, bununla birlikte tesir edilen görevli ise,

genellikle icrai faaliyet olana¤› olan bir kamu görevlisi olmaktad›r.183

Kamu görevlisi üzerinde onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haks›z ve kanunsuz

tesirle bir önceki bölümde aç›klanan kendi yarar›na ifllem aras›nda baz› benzerlik ve farkl›l›klar

mevcuttur. Dürüst bir kamu görevlisi kendini tipik bir kendi yarar›na ifllem durumunda bulabilir.

Dolay›s›yla, bir suçludan çok bir kurban durumundad›r. Bunun nedeni, daha önce de aç›kland›¤›

gibi kendi yarar›na ifllem yasal düzenlemelerinin önleyici karakteri ve faaliyetten çok durum odak-

l› yap›s›d›r. Kamu görevlisi üzerinde onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haks›z ve ka-

nunsuz tesirde, tesir eden kamu görevlisi bilinçli olarak hareket etmekte ve di¤erlerini etkileme gi-

riflimi de karakterinin ve kiflisel dürüstlü¤ünün bir yans›mas› olarak alg›lanmaktad›r. Kamu görev-

lisi üzerinde onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haks›z ve kanunsuz tesir suçunu iflle-

mek için, kendi yarar›na ifllemden farkl› olarak, kamu görevlisinin suçlu oldu¤u yönünde bilgi ve

kas›t bulunmal›d›r. Kendi yarar›na ifllem suçunun pasif bir karakteri varken, haks›z ve kanunsuz

tesirin aktif bir karakteri vard›r.

Etik memurlar› zamanla, haks›z ve kanunsuz tesir düzenlemelerinin ihlali söz konusu oldu¤unda,
tesir eden kamu görevlisi için kusursuz sorumluluk halini uygulamaya bafllam›fllard›r. Bugün haks›z ve
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kanunsuz tesir düzenlemeleri, zararl› olarak düflünülen belirli davran›fl biçimlerini, yanl›fl yapma veya
hukuka karfl› gelme bilincinin oldu¤ununun kan›t›na gerek duymadan yasaklamaktad›r.184

Tesir eden kamu görevlisinin faaliyeti gerçeklefltirme yönünde iradesine bak›lmaks›z›n faaliye-
tin var olup olmad›¤› aran›rken, tesir edilen kamu görevlisinin cezaland›r›lmas› söz konusu oldu¤un-
da, faaliyetten çok bu yöndeki iradesi önem kazanmaktad›r. Haks›z ve kanunsuz tesirle ilgili yasal
düzenlemeler, tesir edilen kamu görevlisi için kusursuz sorumsuzluk halini kabul etmemektedir ve
genellikle bu kifliyi suçlu olarak adland›rmamaktad›r. Bunun nedeni, bu kiflinin faaliyetinde kendi
kiflisel ç›kar›n›n yerinin olmamas›d›r. Kiflisel ç›kar›n›n yerine di¤er kamu görevlisinin etkileme çaba-
s› geçmektedir.185 Finansal ç›kar›n olmad›¤› durumlarda, tesir edilen kamu görevlisi, kamu görevi iti-
bariyle sahip olabilece¤i terfi beklentisi, maafl art›fl›, istedi¤i projede görevlendirilmek gibi mesleki
ç›karlar peflinde olabilir. Tesir eden kamu görevlisinin etkisiyle bu mesleki ç›karlara kavuflabilir. Böy-
le bir ihtimalin varl›¤›n›n kan›tlanmas›n›n güçlü¤üyle birlikte, haks›z ve kanunsuz tesir düzenleme-
leri genel olarak icrai faaliyetin dürüstlü¤ünü koruma amac›n› tafl›d›¤›ndan, tesir eden kamu görev-
lisine kusursuz sorumluluk halini yüklemese de bu kifliyi de cezaland›rmaktad›r.186 Haks›z ve kanun-
suz tesir söz konusu oldu¤unda etik kurullar›n›n verdikleri kararlar vakalara göre de¤iflmektedir. Ör-
ne¤in, tesir eden kamu görevlisinin, çal›flt›¤› dairenin personelini ilgilendiren konularda temsilcilik
görevinde bulunmas› konusunda yetkisi iki sene için elinden al›nm›flt›r.187

3.2.3. Memuriyet Görevinin Suistimali

Memuriyet görevinin suistimali kavram›, genellikle yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayla
eflanlaml› olarak bir flemsiye deyim olarak kullan›lmaktad›r. Kavram, sadece ç›kar çat›flmas›n› de-
¤il kusurlu resmi faaliyetlerin di¤er hallerini de kapsamaktad›r. Memuriyet görevinin suistimali,
kamu görevlisi taraf›ndan kendisi veya yak›nlar› için özel ç›kar elde etmek amac›yla yap›lan bir
zorlamad›r. Kamu görevlilerinin kendileri, aileleri veya ifl ba¤lant›lar› için finansal menfaat elde et-
mek amac›yla makamlar›n›, di¤er insanlar› zorlamak için kullanmalar›d›r.188
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184 Bkz. U.S. Office of Government Ethics Letters 94X8, 88X6.
185 Bkz. HAROLD J. FEINBERG, ALFRED A. PORRO JR., ETHICS, INCOMPATIBILITY AND CONFLICT OF INTERESTS OF PUBLIC

OFFICIALS, (1966), s. 425.
186 Bkz. U.S. v. Johnson, 215 F. Supp. 300 (D.C. Md., 1963), s. 315, Higgins v. Advisory Committee on Professional Ethics of the

Supreme Court of New Jersey, 373 A. 2d 372 (N.J., 1977). Ayr›ca bkz. ROBERT S. GETZ, CONGRESSIONAL ETHICS: THE CON-
FLICT OF INTEREST ISSUE, (1966), s. 16. Haks›z ve kanunsuz tesirle ilgili kurallar önleyici niteliktedir. Bunun nedeni bir kim-
senin çal›flanlar aras›nda tesir edecek pozisyonda olanlarla olmayanlar aras›ndaki ayr›m› yapmak için herhangi bir standart›n
belirlenmesinin imkans›z olufludur. Dolay›s›yla bütün çal›flanlar›n tesir edebilecekleri düflünülerek düzenlemeler yap›lmaktad›r.
Bkz. William G. Buss Jr., The Massachusetts Conflict of Interest Statute: An Analysis, BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW 45,
(1965), s. 299.

187 Bkz. Ohio Ethics Commission, Advisory Opinnion No. 89-003 (23 fiubat, 1989). Benzer bir karar için bkz. U.S. Office of
Government Ethics Letter 90X15, (1990). 

188 Bkz. U.S. Senate, Committee on the Judiciary, Hearings, Conflict of Interest, 87th Congress, 2nd Session, (21 Haziran 1962), s.
44. Ayr›ca bkz. House Committee on Government Operations, Report, Avoiding Conflicts of Interest in Defense Contracting
and Employment, 88th Congress, 1st Session, (22 Kas›m 1963), s. 28. Ayn› tan›mlama için bkz. Lousiana Board of Ethics, A
Summary of the Prohibitions Found in Section 1116 of the Code of Governmental Ethics, (Aral›k 2004),
http://www.ethics.state.la.us/pub/info3.pdf.



Zorlama kelimesi, memuriyet görevinin suistimaliyle ilgili tan›mlamalarda ve tart›flmalarda s›kça

karfl›m›za ç›kmaktad›r. Suistimalin do¤mas› için, mutlaka kamu görevlisinin menfaatlerini etkileyebile-

ce¤i bir özel kifliden ya da kurulufltan haks›z bir ç›kar talep etmesi gerekli de¤ildir. Memuriyet görevi-

nin suistimalinde kamu görevlisi suistimali bafllatan ve di¤er taraf da buna reaksiyon veren olabilir. 

Memuriyet görevinin suistimali denilince, A.B.D.’de oldukça ünlü bir olay akla gelmektedir.

Hava Kuvvetleri Sekreteri Harold Talbott’›n kendisine ait dan›flma flirketi, Hava Kuvvetleri’nin taraf

oldu¤u birçok önemli anlaflma için, baflka flirketlere oldukça kârl› hizmetler sunmufltur. Bu olay›n

ortaya ç›kmas›ndan sonra Talbott, istifa etmeye zorlanm›flt›r. Bu olay, Amerikan tarihinin en ünlü

memuriyet görevinin suistimali vakalar›ndan biri olarak tarihe geçmifltir.189 Memuriyet görevinin su-

istimali ile ilgili yasal düzenlemeler, hemen hemen bütün ülkelerin mevzuatlar›nda bulunmaktad›r.

Yap›sal olarak memuriyet görevinin suistimali, resmi ç›kar ve flahsi ç›kar› ihtiva etmektedir.

Kamu görevlisi, özel ç›karlardan birisini kendi iflletmesi için sa¤lad›¤› avantajla elde etmekte, di-

¤erini de yukar›da verilen örnekte oldu¤u gibi kamuyla ifl yapan firma elde etmektedir. Ç›kar ça-

t›flmas›n›n bu türü, iki ç›kar aras›ndaki ifl ba¤lant›s› ihtimaliyle ortaya ç›kmaktad›r.190

Memuriyet görevinin suistimali suçlar›, genellikle rüflvet suçuna benzetilmektedir. Rüflvet söz

konusu oldu¤unda kamu görevlisi, resmi görevi itibariyle ç›karlar›n› etkileyebilece¤i bir özel sek-

tör kuruluflundan ya da bireyden ekonomik de¤eri olan birfley elde etmektedir. Memuriyet göre-

vinin suistimalinde kamu görevlisi, karfl› tarafa sa¤lad›¤› ç›kar için bir ücret almamakta, bunun ye-

rini sahibi oldu¤u ya da mensubu bulundu¤u özel sektör kuruluflunun verdi¤i profesyonel hizmet-

lerin karfl›l›¤› almaktad›r. Yukar›daki örnekte Talbott, Hava Kuvvetleri’yle anlaflma imzalayan Av-

co adl› flirketten ücret almam›fl; bunun yerine sahibi bulundu¤u flirket Avco’ya dan›flmanl›k hizme-

ti verdi¤i için profesyonel dan›flmanl›k ücreti al›nm›flt›r. Dolay›s›yla, meydana gelen suç rüflvet ola-

rak adland›r›lmamaktad›r. 

Piyasa de¤erine göre normal olarak nitelenecek profesyonel dan›flmanl›k hizmeti ücreti ve ka-

munun di¤er özel sektör kurulufluyla yapt›¤› anlaflmalarda herhangi bir ekonomik anormallik bu-

lunmamas›, söz konusu olay› meflru k›lmamaktad›r. Yani Talbott’un flirketi herkese uygulad›¤› ta-

rifeyi uygulay›p, Avco da normal piyasa de¤erinde bir anlaflma imzalasa bile bu durum, memuri-

yet görevinin suistimali olmaktad›r. Bunun nedeni, bütün suistimal durumlar›n›n bu aç›dan “saf”

olmamas›d›r. Ço¤u, “birfley karfl›l›¤›nda birfley”191 halini almaktad›r.192 Kamu görevlisinin ald›¤› nor-

118

189 Abraham McLaughlin, Dante Chinni, Hard-Knock Hearings: Good for Democracy?, (17 Ocak, 2001), http://csmonitor.com/cgi-
bin/durableRedirect.pl?/durable/2001/01/17/p2s1.htm, Benzer bir örnek için bkz. U.S. v. Biaggi, 909 F. 2d 662 (2nd Cir., 1990).
Daha fazla örnek için bkz. PAUL H. DOUGLAS, ETHICS IN GOVERNMENT, (1992).

190 Bkz. STARK, CONFLICT OF INTEREST IN AMERICAN PUBLIC LIFE, s. 60.
191 Anlam için bkz. http://www.investopedia.com/terms/q/quidproquo.asp. 
192 MODEL CODE OF ETHICS FOR THE U.S. SENATE, HASTINGS CENTER REPORT, (Feb., 1981), s. 27.



mal pazar ücretinden daha fazlas›n› karfl› tarafa borçlan›p borçlanmad›¤› bilinememektedir. Özel

sektör kuruluflunun önemli bir kamu görevi ihtiva eden kamu görevlisinden, anlaflma yap›ld›ktan

sonra kamu makam›n› kullanarak karfl› tarafa daha fazla ç›kar sa¤lamas› ihtimali her zaman müm-

kündür. Özel sektör kuruluflunun bu beklentisi, icra edilen faaliyetin dürüstlü¤ünü ço¤u zaman

tehlikeye atmaktad›r.193

Memuriyet görevinin suistimali sebebiyle icra edilen faaliyetin dürüstlü¤ünün tehlikeye at›l-

mas›, bu konuda yasal düzenlemelerin yap›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Nihayetinde memuriyet gö-

revinin suistimali vakalar›, kamunun ba¤l› bulunmas› gereken tarafs›zl›k, eflitlik, nesnellik, dürüst-

lük gibi temel etik de¤erleri ihlal etmekte, kiflisel ç›karlar› kamu ç›karlar›n›n önüne geçirmektedir.

3.2.4. Kamu Faaliyetleri ‹çin Özel Ücret Al›nmas›

Kamu faaliyetleri için özel ücret al›nmas› durumunda, kamu görevlisi, kamu faaliyetleri ya da

hizmetlerinin karfl› taraf›n kiflisel ç›karlar›n› etkileyip etkilememesine bak›lmaks›z›n, özel kurulufl-

tan kamu hizmeti için ücret almaktad›r. Kamu faaliyeti için özel ücret söz konusu oldu¤unda ka-

mu dairesi ile özel kifli aras›nda ba¤lant› olup olmamas› önemli de¤ildir.194 Yasalar genellikle, kamu

görevlisine kusursuz sorumluluk hali yüklemektedir.195 Kamu faaliyeti için özel sektör kuruluflu ta-

raf›ndan verilen ücretin, kamu görevlisinin kamu görevine bafllad›ktan sonra verilmesi suçun olufl-

mas› için gereklidir.196 Bunun nedeni, söz konusu suçun unsurlar›ndan birisinin kiflinin memuriye-

ti olmas›d›r.197 Birçok kifli kamu faaliyetleri için özel ücret söz konusu oldu¤unda, kamu görevlisi-

nin kendisine özel ücret ödeyen kuruluflun özel ç›karlar›n› etkileyecek bir pozisyonda oldu¤unu

düflünmektedir. Oysa bu durum “rüflvet” konusuna girmektedir. Kamu görevlisinin konuyla ilgili

yasal düzenlemeleri ihlal etmesi için uygunsuz birfley yapmas›na gerek yoktur. Bir kamu görevli-

sinin kamu hizmeti için d›flar›dan ücret198 almas› yeterlidir.199

Uygulamada yasalar ve kodlar iki durumu düzenlemektedir. ‹lkinde, memuriyet görevine bafl-

lamak üzere olanlar bir önceki ifllerinden ayr›l›rken, yüklü ikramiyeler veya emeklilik ikramiyeleri
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193 Örnek için bkz. 807 F. 2d 1299 (6th Cir., 1986), s. 1304-1305. Ayr›ca bkz. New York State Ethics Commission Advisory Opinion
94-16, (10 A¤ustos 1994). Judicial Conference of the United States, Committee on the Code of Conduct, Advisory Opinion 94,
(25 Nisan 1997)

194 Bkz. U.S. Office of Government Ethics Letter 85X19 (1985).
195 Örne¤in söz konusu suç için Amerika’daki düzenleme için bkz. 18 U.S.C. Sec. 209.
196 Bkz. http://www.usoge.gov/pages/laws_regs_fedreg_stats/lrfs_files/othr_gdnc/og_sum209_pg2_02.html. 
197 Bkz. Office of Government Ethics Informal Advisory Letters 91 x 2 (4 Ocak 1991), 91 x 21 (2 Temmuz 1991).
198 Kamu faaliyetleri için özel ücret parasal de¤eri olan herfley olabilir. Bu, parayla yap›lan ödemeleri ya da paraya çevrilebilecek

ödemeleri ya da bir kerede yap›lan peflin ödemeleri veya periyodik ödemeleri kapsayabilir. Bkz. U.S. v. Oberhardt, 887 F.2d
790 (7th Cir. 1989) ($200), U.S. v. Pezzello, 474 F. Supp. 462 (N.D. Tex. 1979), ($1,000), U.S. v. Gerdel, 103 F. Supp. 635, 638
(E.D. Mo. 1952) ($25).

199 Bkz. ASSOCIATION OF THE BAR OF THE CITY OF NEW YORK, CONFLICT OF INTEREST AND THE FEDERAL SERVICE,
(1960), s. 212.



gibi nakit ödemeler almaktad›r.200 Di¤erinde ise, kamu görevlileri piyasa de¤erlerinin çok alt›nda-

ki maafllar›n›n yan›nda, özel ek ücretler almaktad›rlar.201

Kamu faaliyetleri için özel ücretin söz konusu oldu¤u ilk durumda, çal›flan›n flirkette çal›flt›¤›

dönem boyunca gösterdi¤i performans sebebiyle mi yüklü ayr›lma tazminat›na hak kazand›¤›, yok-

sa özel sektör kuruluflunun söz konusu kiflinin bafllayaca¤› kamu görevi dolay›s›yla elde edece¤i

yetkileri kendi ç›karlar› için kullanma beklentisinde mi oldu¤u belirsizdir. Kamu faaliyetleri için

özel ücretin yasaklanmas› taraftarlar›, kamu görevlisinin kamu görevine bafllad›ktan sonra, önceki

iflvereninden ald›¤› yüklü ayr›lma tazminat›n›n bir karfl›l›¤› olarak oldukça küçük hizmetler vere-

rek de olsa söz konusu flirkete ufak ç›karlar sa¤layabilece¤ini, bunun da icra edilen faaliyetin etik

de¤erlerini zedeleyece¤ini savunmaktad›rlar.202 Buradaki kritik nokta, kamu görevlisinin önceki ifl-

vereninden ald›¤› ayr›lma tazminat›n›n marjinal olarak da olsa flirkete verdi¤i hizmetin üstünde ol-

du¤u durumda, kamu makam›na geçti¤inde yapaca¤› kamu faaliyetleri için eski iflverenine borçlu

olaca¤›d›r.203 Yasal düzenlemeler, kamu hizmetinin dürüstlü¤ünü tehlikeye atacak herhangi bir gö-

rüntünün oluflmas›n› bile engellemeye çal›flmaktad›r. Kamuoyu, kamu görevine bafllayan kiflinin

eski iflvereninden ald›¤› yüklü paran›n kamu hizmeti ifa ederken kendisini etkileyebilece¤ine ve

kamu menfaati yerine özel ç›karlar›n öne geçece¤ine inanabilir. Bu tarz bir ödemede, kamu gö-

revlisinin özel sektör kuruluflu taraf›ndan kiraland›¤› görünüflü uyanmaktad›r. 

Kamu faaliyetleri için özel ücretin söz konusu oldu¤u ikinci durumda, tam zamanl› kamu gö-

revlilerinin maafllar› verdikleri hizmete göre düflük ya da uygunsuz olsa bile, d›flar›dan ek ücret

alamazlar.204 Bu durum, daha çok kendini kamu hizmetine adamayla ba¤lant›l›d›r. Özel sektörle efl

de¤er maafl beklentisi içinde olan ve kendini kamu hizmetine adama iste¤inde olmayan bir kifli-

nin zaten kamu görevlisi olmayaca¤› aflikard›r. Üstelik, kamu görevlisi olarak ald›¤› maafl›n ek öde-

melerle birlikte özel sektör maafllar›na denk gelece¤i beklentisinde olan bir kamu görevlisinin, da-

ha sonradan gizlice kuraca¤› ekonomik ba¤lant›larla, kamu politikas›n› özel kurulufllar›n istekleri

do¤rultusunda etkilemesi de mümkündür. Burada özel sektöre kamu makam›n›n suistimali yoluy-

la parasal bir ç›kar sa¤lan›p sa¤lanmamas› önemli de¤ildir. Önemli olan bir özel kuruluflun istek-

leri do¤rultusunda küçük de olsa kamu hizmeti etik de¤erlerinin etkilenmesi olas›l›¤›d›r. Dolay›-

s›yla, bu tarz bir önleyici hüküm her zaman flartt›r.205
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200 Örnek için bkz. Crandon v. U.S. (494 U.S. 152), (1990).
201 Bkz. BAYLESS MANNING, FEDERAL CONFLICT OF INTEREST LAW, (1964), s. 170. 
202 Bkz. Beth Nolan, Public Interest, Private Income: Conflicts and Control Limits on Outside Income of Government Officials,

NORTWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 87, (1992), s. 89; Beth Nolan, The Corporate Termination Bonus for Executives
Entering Public Service: Proper Government Recruiting Aid or Conflict of Interest, SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 49,
(1976), s. 861.

203 Id. 
204 Bu düzenleme Amerika’da gönüllü kamu görevlilerini ve yar›m zamanl› kamu görevlilerini kapsam d›fl› b›rakm›flt›r. Bu durum

doktrinde oldukça elefltirilmektedir. 
205 Bkz. What is Wrong with the Revolving Door? in BARRY BOZEMAN ED., PUBLIC MANAGEMENT: THE STATE OF THE ART,

(1993), s. 250; Seth D. Zinman, Judging Gift Rules by Their Wrappings-Toward a Clearer Articulation of Federal Employee Gift-
Acceptance Rules, CATHOLIC UNIVERSITY LAW REVIEW 44, (1994), s. 168. Karfl›t görüfl için bkz. Alexander Trowbridge,
Thinking Ahead: Attracting the Best to Washington, HARVARD BUSINESS REVIEW, (March, April, 1985), s. 175.



3.2.5. Kamu Görevinden Özel Menfaat Elde Edilmesi 

Kamu görevinden özel menfaat elde edilmesi durumunda kamu görevlisi kamu görevi dolay›-

s›yla elde etti¤i yetenekleri ve kazan›lm›fl makamsal önemini kullanarak bunu kiflisel hesab›na ak-

tarmaktad›r. Bu durum, resmi göreviyle ba¤lant›l› olmak kayd›yla, verdi¤i hizmetlerin karfl›l›¤› ola-

rak ald›¤› parada, yapt›¤› konuflmalarda elde etti¤i onur ücretlerinde, üniversitede ya da baflka bir

ö¤renim kurumunda ders vermesi halinde ald›¤› maaflta, yazd›¤› kitaplar dolay›s›yla ald›¤› avansta,

gitti¤i konferanslarda masraflar›n›n ödenmesinde206 ya da kat›ld›¤› hay›r amac›yla düzenlenen tur-

nuvalarda masraflar›n›n ödenmesinde kendini göstermektedir.207 Bir bakanl›kta çal›flan bir kamu gö-

revlisinin, üniversitede kendi resmi ifliyle ilgili ders vermesi halinde ald›¤› maafl veya bir memurun

çal›flt›¤› kurumla ifl yapacak firmalara yol göstermesi amac›yla bir el kitapç›¤› yaz›lmas› için bir ya-

y›n flirketiyle anlaflmas› ve bu flirketten para kabul etmesi durumunda iki kamu görevlisinin de üni-

versitenin ya da yay›n flirketinin özel ç›karlar›n› etkileyecek bir fley yapmalar›na gerek yoktur. Bu-

rada sorun, kamu görevlisinin kamu makam›ndan istifade ederek bunu paraya çevirmesidir. Özel

menfaatin flekli ne olursa olsun, kamu görevlisinin kamu göreviyle ilgili yapt›¤› muhakemelerde,

verdi¤i kararlarda ya da performans›nda bu özel menfaatlerin herhangi bir etkisinin olup olmad›¤›-

n›n araflt›r›lmas›na gerek görülmemektedir.208 Quid pro quo (birfley karfl›l›¤›nda birfley) halinin var-

l›¤› flart› aranmadan, bu tarz özel menfaatler yasaklanmakta ya da k›s›tlanmaktad›r.209

Türkiye’de bu konu, kamu görevlilerinin yazd›klar› kitaplar karfl›l›¤›nda yüksek telif ücretleri

almalar› ba¤lam›nda tart›fl›lm›flt›r. Böyle bir durumda kamu görevlisinin özel menfaat elde etmesi

rüflvet veya yolsuzluk olarak de¤erlendirilemese de etik olmad›¤› aç›kt›r. Kamu görevlisi, kamu

makam›n›n kendisine sa¤lad›¤› konumu kullanarak kiflisel ç›kar elde etmektedir. Bu ve buna ben-

zer durumlar, do¤rudan kamusal zarar ortaya ç›kmasa da kamu hizmetinin bütünlü¤ü zarar gör-

dü¤ünden, bir ç›kar çat›flmas› hali olarak yasaklanmal›d›r. 
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206 Bkz. Office of Government Ethics Regulations on Private Travel Payments, 102nd Congress, 2nd Session, (5 Mart, 1992). Ayr›ca
bkz. Federal Travel Regulations: Acceptance of  Payment from a Non-Federal Source for Travel Expenses, 57. Fed. Reg. 52,
283, 53, 285 (1992). 

207 Bkz. U.S. House of Representatives, Committee on Standards of Official Conduct, House Ethics Manual, 102nd Congress, 2nd
Session, (Nisan, 1992), s. 83.

208 Amerika’da konuyla ilgili düzenlenen 1989 tarihli Kanun kamu görevlisinin resmi göreviyle ba¤lant›l› olsun olmas›n bu tarz
menfaatleri kabul etmesini yasaklamaktayd›. Bkz. Section 501(b), of the Ethics in Government Act, as added by section 601(a)
of the Ethics Reform Act of 1989. Daha sonra kanunda yap›lan bir de¤ifliklikle bu tarz menfaatler “kamu görevlisinin resmi göre-
viyle ba¤lant›l› olmas›” flart›yla yasaklanm›flt›r. Bkz.  http://rf-web.tamu.edu/security/secguide/Ethics/Honorari.htm. Ayr›ca bkz.
United States v. National Treasury Employees Union, 115 S. Ct. 1003 (1995).

209 Bkz. STARK, CONFLICT OF INTEREST IN AMERICAN PUBLIC LIFE, s. 74.



Kutu 9: Kamu Görevinden Özel Menfaat Elde Edilmesiyle ‹lgili Türkiye’den Etik Davran›fl

Kod Örne¤i

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bankac›l›k Düzenleme ve Denet-

leme Kurumu Personelinin Uyacaklar› Meslek ‹lkeleri

Karar Say›s›: 2000/730

3.8. KONFERANS VE SEM‹NERLERE KATILMA KONUSUNDA ‹LKELER

Bu ilkeler, Kurumda sa¤lanan birikimin kiflisel yarar için kullan›lmamas›n› sa¤lamaya yöne-

liktir.

3.8.1. Kurum personelinin, bas›nda yaz› yazmalar› ile Kurumu ilgilendiren konularda semi-

ner ve toplant›larda konuflma yapabilme ve tebli¤ vermeleri, Baflkan›n iznine tabidir.

3.8.2. Kurum üyeleri ve Kurum personeli, e¤itmen, konuflmac› veya yaz›l› tebli¤ gönderme

suretiyle kat›ld›klar› faaliyetler ile bas›nda yaz› yazmalar› karfl›l›¤› bir ücret kabul edemezler.

Seminer ve toplant›lara ifltirak edenler, toplant› esnas›nda ve sonucunda verilecek yaz›, do-

küman ve ikramlar› kabul edebilirler. Ancak, ulafl›m, tafl›ma, konaklama ve benzeri hizmetlerin

Kurumca karfl›lanmas› esast›r. Kurum çal›flanlar›, Kurumun yaz›l› izni olmad›kça bas›nda düzen-

li veya düzensiz olarak yaz› yay›mlayamazlar.

Kamu görevlisinin tarafs›z oldu¤u, özel kiflilerin ç›kar›n› hiçbir flekilde etkilemedi¤i ve kamu

hizmeti etik standartlar›na uygunlu¤un bir modeli olarak ortaya ç›kt›¤› kamu makam›ndan özel

menfaat elde edilmesi halinde de bu faaliyetlerin yasaklanmas› konusu doktrinde oldukça tart›fl-

mal› bir konudur.210 Dennis Thompson’a göre, “kamu yönetiminde etik davran›fl kodlar›n›n ço¤un-

da kiflisel menfaatin fliddetle k›nanmas›na ra¤men, memuriyet dolay›s›yla bundan kiflisel ç›kar sa¤-

laman›n kendi içinde hatal› bir taraf› yoktur.”211 Di¤er yandan, dünya çap›nda genellikle, kamu ku-

rum ve kurulufllar› ve siyaset bilimciler kamu görevinden özel menfaat elde edilmesini, önemli bir

suç olarak görmektedirler. Haynes Johnson’a göre, özellikle devlette yüksek mevkilerde olan kifli-

lerin bunu kâr amac›yla kullanmalar› etik olarak uygunsuzdur.212

Son dönemde, kamu görevlilerinin kat›ld›klar› konferanslar ve seminer masraflar›n›n özel ku-

rulufllarca karfl›lanmas› durumunda kurallar esnemeye bafllam›flt›r. Yeni yap›lan yasal düzenleme-

ler, kamu görevlilerinin kamu görevleriyle ilgili çal›flt›klar› kamu kurumunu temsilen verdikleri
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konferanslarda ald›klar› ücretleri yasaklamakta; fakat, kamu görevlisinin ba¤l› bulundu¤u kamu

kurumunun da izninin al›nmas› kayd›yla seyahat masraflar›n›n karfl›lanmas›na izin vermektedir.213

3.2.6. Kamu Görevi Sonras› ‹stihdam (Döner Kap›) 

Döner kap›yla (the revolving door) ilgili yasal düzenlemeler, kamu görevlisine kamu görevin-

den ayr›ld›ktan sonra getirilen ifl k›s›tlamalar›n› konu almaktad›r. Neredeyse bütün geliflmifl demok-

ratik ülkelerde kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar› mevcuttur. Bu k›s›tlamalar mevzuatta yer

almaktad›r.214

Kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar›n›n nedeni, üç temel ilkeye dayanmaktad›r. Önce-

likle, kamu görevlisinin gelecekteki iflvereni için kamu makam›n› suistimal ederek bir ç›kar sa¤la-

ma ihtimali her zaman mevcuttur. ‹kinci olarak, kamu görevlisi özel sektördeki iflverenini kamu

karfl›s›nda temsil ederken, daha önceden ifl arkadafl› olan kamu görevlileri taraf›ndan kay›r›labilir.

Son olarak ise, kamu görevlisinin özel sektördeki iflverenine yak›nlaflmas› ya da etkilenmesi göz

önünde bulundurulmadan kamu makam›ndan herhangi bir flekilde kendi ad›na kâr elde etmesi-

nin yasaklanmas›na ihtiyaç vard›r.215

Kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar›n›n dayand›¤› üç temel ilke, asl›nda ç›kar çat›flmas›n›n

üç önemli kategorisini konu almaktad›r; “memuriyet görevinin suistimali”, “kamu görevlisi üzerinde

onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haks›z ve kanunsuz tesir” ve “kamu görevinden özel

menfaat elde edilmesi”. Di¤er iki kategoriye giren (kendi yarar›na ifllem ve kamu faaliyetleri için özel

ücret) kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar› ise bulunmamaktad›r. Bunun nedeni, bu iki ç›kar ça-

t›flmas› türünün de kamu görevlisinin memuriyeti dolay›s›yla ortaya ç›kmas›d›r. Bilindi¤i üzere, döner

kap› k›s›tlamalar› kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar›n› konu almaktad›r.216

Kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar› dört temel endifleyi yans›tmaktad›r; “özel sektö-

re yaklaflma (ingratiation)”, “tesir”, “kâr sa¤lama”, “sadakatsizlik”. ‹lk iki endifle, özel sektöre yak-

laflma ve tesir, kamu görevlisinin resmi muhakemesinin sakatlanmas› ihtimaliyle ilgilidir. Eski ka-

mu görevlisi taraf›ndan kamu sektöründeki eski ifl arkadafllar›na tesir edildi¤inde, bu kiflilerin res-
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mi muhakemelerinin özel kiflinin ya da kuruluflun yarar›na sakatlanmas› mümkündür. Özel sektö-

re yaklaflma durumunda da, kamu görevlisinin resmi muhakemesi kamu görevinden ayr›ld›ktan

sonra onu ifle alabilme ihtimali olan özel sektör kuruluflunun ç›kar› do¤rultusunda sakatlanmakta-

d›r.217 Kâr sa¤lama ve halinde sadakatsizlik halinde kamu görevlisinin resmi muhakemesinin sakat-

lanmas›na gerek yoktur. 

Kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar›n› düzenleyen kodlar ve yasalar, genellikle belli bir

süreli¤ine istihdam k›s›tlamas› yapmaktad›rlar. Örne¤in A.B.D.’de, kamu görevlilerinin kamu göre-

vinden ayr›ld›ktan sonra bir y›l içerisinde eski ifl arkadafllar›na “tesir etmek kast›yla” çal›flt›klar› ka-

mu dairesinde yeni ifllerini ve iflverenlerini temsil eder nitelikte ziyarette bulunmalar› yasaklanm›fl-

t›r.218 Bu tarz bir düzenleme, kamu görevlisinin o anki özel iflvereninin bu tesir sonucunda menfa-

at elde edip etmemesine bakmamaktad›r. Düzenlemenin as›l amac›, ç›kar olsun olmas›n, tesir et-

me girifliminin engellenmesidir.219

Kamu görevi sonras› istihdam yasal düzenlemeleri, eski kamu görevlisinin kamu görevini ifa

ederken kiflisel olarak ve a¤›rl›kla iliflkide bulundu¤u belirli kurulufllarda ve konularda çal›flmas›-

n› da engellemektedir.220 Burada kamu görevlisinin kamu görevi dolay›s›yla elde etti¤i bilgileri ve

yetenekleri kullanarak, yeni iflinde bundan kâr elde etmesi yasaklanmaktad›r. Bu durumda, kamu

görevlisinin kamu görevi sonras› kâr sa¤lamaya çal›flt›¤› alanda kamunun ç›kar›n›n devam edip et-

memesine bak›lmamaktad›r.221 Türkiye’de kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamas› üç senedir. Bu-

nunla birlikte, ç›kar çat›flmas› halinin kamu görevlisinin önceden çal›flt›¤› kamu dairesine karfl› ifl-

lenmesi flart› getirilmifltir. Bu flart, söz konusu hükmün uygulama alan›n› k›s›tlamaktad›r. Oysa

uluslararas› uygulamalarda bu alan daha genifl tutulmaktad›r. 

Konuyla ilgili yasal düzenlemeler, kamu görevlisinin kamu görevi dolay›s›yla ç›karlar›n› etki-

leyebilece¤i özel sektör kurulufllar›yla istihdam amaçl› ifl görüflmesi yapmas›n› da yasaklamaktad›r.

Bu durumda kamu görevlisinin gelecekteki ifli dolay›s›yla devletin menfaatlerinin tehlikede olma-

s›, kamu görevlisinin görüflmelerde bulundu¤u flirketlerin ç›karlar›n›n bulundu¤u konularda, göre-

vi s›ras›nda kiflisel ve a¤›rl›kl› olarak çal›flmas› ve eski ifl arkadafllar›yla daha sonradan iletiflime ge-

çip onlara tesir edip etmeme ihtimaline bak›lmamaktad›r.222 Örne¤in, Türkiye’de hakim ve savc›la-

r›n emekli olduktan sonra ayn› yarg› bölgesinde avukatl›k yapmalar› veya askeri komutanlar›n bü-
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yük flirketlerin yönetim kurullar›na getirilmelerine rastlanmaktad›r. Düzenlemenin ruhu göz önün-

de bulunduruldu¤unda, amac›n kamu yarar›n›n kiflisel ç›kar u¤runa tehlikeye at›lmas›n› engelle-

mek oldu¤u göz ard› edilmemelidir. Buradaki kriter do¤rudan ve dolayl› olarak kamu hizmetinin

bütünlü¤ü ve kamu yarar›d›r. 

Tablo 4: Ç›kar Çat›flmas› Potansiyeli Tafl›yan Durum ve Faaliyetler Konusunda
Ülke Araflt›rmas› Sonuçlar› (Ülke Say›s›)

3.3. Ç›kar Çat›flmas› Politikas›

H›zla de¤iflen bir kamu sektörü ortam›nda, ç›kar çat›flmalar› her zaman endifle yaratan bir ko-

nu olmaya devam edecektir. Özel ç›karlar›n kontrol edilmesi için öngörülen çok kat› bir yaklafl›m,

kamu görevlisinin di¤er haklar›yla çat›flabilir ya da uygulamada ifllemez bir hal alabilir. Bu durum,

kamu görevlisi olmak isteyen baz› dürüst insanlar› da kamu görevini meslek olarak seçmekten al›-

koyabilir. Dolay›s›yla ça¤dafl bir ç›kar çat›flmas› politikas›, 

• kamu kurulufllar›n›n dürüstlü¤ünü ve güvenirli¤ini tan›mlayarak, 

• ç›kar sa¤lanan durumlar›n kabul edilemez biçimlerini yasaklayarak, 

• çat›flma durumlar›n› en uygun biçimde yöneterek, 

• kamu kurulufllar›n› ve çal›flanlar› benzer ç›kar çat›flmalar›ndan haberdar ederek, 

• ç›kar çat›flmalar›n› tan›mlayarak, 

• finansal beyan düzenlemeleri getirerek, 

• yapt›r›mlar sa¤layarak ve olas›l›klar› göz önünde bulundurarak,  
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bir etik altyap›n›n oluflturulmas›n› öngörmeli ve uygulanabilirli¤ini sa¤lamal›d›r. Etkili bir ç›-

kar çat›flmas› politikas›, kamu görevlisinin kiflisel haklar›yla, toplum menfaatini dengelemeyi bafla-

rabilmelidir.

Bununla birlikte, ç›kar çat›flmas›yla ilgili enstrümanlar›n geliflimindeki de¤iflimleri analiz et-

mek, bu konudaki e¤ilimleri tarihsel bir perspektiften görebilmek ve ülkelerin konuyla ilgili yak-

lafl›mlar›n› ve tamamlay›c› belgelerden nas›l faydaland›klar›n› anlayabilmek aç›s›ndan önemlidir.

Örne¤in, A.B.D.’de ç›kar çat›flmas› yönetimi, kamu görevlilerinin sorumluluklar›na odaklanan ku-

ral temelli sistemin üzerinde infla edilmifl olsa da, ceza kovuflturmas›ndan daha çok e¤itim, ö¤re-

tim ve dan›flma programlar›na yönelmeye bafllam›flt›r. 

Ç›kar çat›flmas› yönetiminin dinamikleri, politik ve toplumsal de¤iflimlere, di¤er ülkelerin et-

kilerine, uluslararas› kurumlar›n ve özel sektörün taleplerine ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Örne¤in,

günümüzde ç›kar çat›flmas› politikalar›n›n standartlar›n› ortaya koyan basit dille yaz›lm›fl etik dav-

ran›fl kodlar›n›n artan popüleritesi uluslararas› e¤ilimi yans›tmaktad›r. Gittikçe artan say›da ülke,

kamu sektöründe ç›kar çat›flmas›na çözümler sunmak için bu yolu tercih etmektedir. 

OECD’ye göre, ç›kar çat›flmas› durumlar›n› düzenleyen bir kamu politikas› kabul etmek, ka-

mu yönetiminin siyasi, idari ve yasal kapsam›n›n en gerekli ö¤elerinden biridir. OECD’nin öngör-

dü¤ü k›lavuz ilkeler, sürekli de¤iflen bir toplumsal ortamda uygulanabilecek genel bir politika ol-

ma amac›yla düzenlenmifltir. OECD’nin öngördü¤ü kamu yönetiminde etkili bir ç›kar çat›flmas› po-

litikas›n›n temel prensipleri flunlard›r:

• Kurumsal ve bireysel dürüstlü¤ü riske sokma potansiyeli olan ç›kar çat›flmas› durumlar›n›n

genel özelliklerinin tan›mlanmas›,

• Kabul edilemez ç›kar çat›flmas› durumlar›n›n ortaya ç›kan flekillerinin belirlenmesi,

• Ç›kar çat›flmas› politikas›n›n uygulanabilirli¤inin sa¤lanmas› için liderlik ve siyasal iradenin

ortaya konmas›,

• ‹flbirli¤ini destekleyen bilincin oluflturulmas› ve etkili bir önleme için risk alanlar›n›n öngörmesi,

• Bilginin uygun beyan edilmesi ve ç›karlar›n etkili yönetilmesi,

• Di¤er menfaat sahipleriyle ortakl›k yap›lmas› (sözleflme iliflkisi olan taraflar, müflteriler,

sponsorlar ve toplum),

• Tecrübeler ›fl›¤›nda ç›kar çat›flmas› politikas›n›n de¤erlendirilmesi ve gelifltirilmesi.223

Kamu yönetiminde ç›kar çat›flmas›n› önlemek için afla¤›daki çal›flmalar yap›lmal›d›r:
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• Özel ç›kar ile kamu ç›kar› aras›nda bir çat›flma olan tüm alanlarda kamu görevlilerinin dav-

ran›fl kurallar›na iliflkin yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

• Kamu görevlisinin kendisinin ya da yak›nlar›n›n özel ç›karlar›n›n oldu¤u alanlardan uzak

kalmas› sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin özel ç›kar ve kamu ç›kar›n›n çat›flt›¤›

alanlardaki görev ve yetkileri mutlaka daralt›lmal›d›r.

• Ç›kar çat›flmas› durumu dolay›s›yla özel bir ç›kar temin eden kamu görevlisi ile özel kifli ve

kurulufllar› ihbar edenler ödüllendirilmelidir.

• Kamu kurum ve kurulufllar›nda ombudsman kurumu oluflturulmal›d›r.

• Ç›kar çat›flmas› yoluyla maddi ya da baflkaca bir menfaat elde eden kamu görevlileri ceza-

land›r›lmal›, ifllenen suçun derecesine göre kamu görevinden men cezas› da verilebilmelidir.

Ç›kar çat›flmas› politikalar› “kural temelli” veya “ilke temelli” olabilir. Kural temelli ç›kar çat›fl-

mas› politikas›nda, muhtemel ç›kar çat›flmas› halleri olabildi¤ince ayr›nt›l› olarak düzenlenir. Ç›kar

çat›flmas› düzenlemeleri, kamu görevlilerinin karfl›laflacaklar› ç›kar çat›flmas› durumlar›yla ilgili

“yap” ve “yapma” listesi fleklindedir. Her durum için yasaklar aç›kça ortaya konulur ve ihlal halin-

de yapt›r›m› öngörülür. ‹lke temelli ç›kar çat›flmas› politikas›nda ise, kamu görevlisinin dürüstlü-

¤üne güven esast›r. Kamu görevlisinin görevini etik ilkelere ba¤l› olarak ifa etmesi, teflvik edici

mekanizmalarla desteklenir. ‹lke temelli ç›kar çat›flmas› politikas›nda, ç›kar çat›flmas› halleri ve

yapt›r›mlar uzun listeler halinde düzenlenmez. Kamu görevlisi neyi yapmas› veya yapmamas› ge-

rekti¤inden öte, neyi neden yapmas› gerekti¤ini bilir.224 ‹deal bir ç›kar çat›flmas› politikas›, düzen-

leyici ve yapt›r›mlar öngören kural temelli yaklafl›mla, teflvik edici ve e¤itici mekanizmalar içeren

ilke temelli yaklafl›m›n birleflmesinden oluflmal›d›r.
225

3.4. Ç›kar Çat›flmas› Hallerini ‹htiva Eden Düzenlemeler

Herhangi bir ç›kar çat›flmas› hali dolay›s›yla ortaya ç›kacak yolsuzluk ve etik d›fl› faaliyetler-

den kaç›nman›n birincil yolu, ç›kar çat›flmas› durumlar›n› ortaya ç›kmadan engelleyecek etkili bir

hukuki çerçevedir. Bununla birlikte, uygun yapt›r›m mekanizmalar› ç›kar çat›flmas› konusunda say-

daml›k ve iyi yönetiflimi desteklemektedir. 

Ç›kar çat›flmas› hallerini ihtiva eden resmi belgeler, finansal beyan sistemlerini de içermekte-

dir. Unutulmamas› gereken bir fley vard›r ki bu yasal düzenlemeler, içerdikleri disiplin cezalar› ve

bu cezalar›n tarafs›z ve eflit bir biçimde uygulanmas›yla etkili sonuçlar do¤urur. Resmi belgelerin

amaçlar›n› ise, flu flekilde s›ralamak mümkündür:
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• Kamu görevlilerinin etik d›fl› faaliyetlere yönelmelerine yol açan kötü teflvikleri ve olanak-

lar› ortadan kald›rarak çal›flanlar›n etik davran›fl›n›n ve saydaml›¤›n sa¤lanmas›,

• Kamu görevlileri için, baflta al›nan finansal kararlar olmak üzere, karar alma süreçleriyle il-

gili saydam bir çerçevenin kurulmas›,

• Kamu görevlilerinin özel, kiflisel ve siyasal ç›karlar›n›n beyan›n›n sa¤lanmas›,

• Kamu görevlileriyle ilgili herhangi bir flüphenin ortaya ç›kmas›n› engelleyerek kamu güve-

ninin sa¤lanmas›,

• Kamu görevine bafllayacak kifliler için belirli etik standartlar›n ortaya konulmas›,

• Kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar›yla kamu görevlileri üzerinde haks›z ve kanun-

suz tesirin s›n›rland›r›lmas›,

• Yasal düzenlemeleri ihlal edenler için yapt›r›m mekanizmalar›n›n öngörülmesi.226

Bir ç›kar çat›flmas› politikas›n›n temel hükümleri o kadar önemlidir ki genellikle, ülkelerin ya-

salar›nda bulunur. Örne¤in, iki ülke hariç Avrupa’n›n tamam›nda ç›kar çat›flmas› halleri mevzuat-

larda düzenlenmektedir. Genel olarak, temel ilkeler ve birincil kurallar kamu hizmeti ve kamu

yönetimi kanunlar›nda bulunmaktad›r. Az say›da ülkede de olsa ç›kar çat›flmas›n›n temel ilkeleri-

nin anayasada düzenlendi¤i de görülmektedir.227

Artan say›da ülke, belirli gruplar için hassas alanlar› düzenleyen belirli yasalar yapmaktad›r-

lar (örne¤in, denetçiler, bakanlar ve bakanl›k çal›flanlar›, yarg› mensuplar›, vergi memurlar›, güm-

rük memurlar›, üst düzey bürokratlar vb. için). Di¤er yandan, yine gittikçe artan say›da ülke, po-

tansiyel çat›flma durumlar›n› belirleyen, engelleyen ve yöneten standartlar ortaya koymak için ç›-

kar çat›flmas› yasalar› ve etik davran›fl kodlar› düzenlemektedir. Avrupa’daki geliflmifl etik davran›fl

kodlar› sadece ç›kar çat›flmas›n›n genel prensiplerini ortaya koymakla kalmaz, bir ç›kar çat›flmas›

flüphesi halinde ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda yol gösteren detayl› hükümler de içerir.228

Ç›kar çat›flmas› ilkeleri ve kurallar›, genel olarak, esas mevzuatta (yasalar, tüzükler),229 ikincil

mevzuatta (genelgeler, kararnameler),230 etik davran›fl kodlar›nda,231 di¤er yasal belgelerde (emirler
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226 Bkz. http://hq.unhabitat.org/cdrom/TRANSPARENCY/html/2c_1.html. 
227 OECD, 2003, s. 45. 
228 Örne¤in, Çek Cumhuriyeti Kamu Çal›flanlar› için Etik Kodu, (Mart 2001), ‹talya Kamu Çal›flanlar› için Davran›fl Kodu, (Nisan,

2001), bkz. OECD, 2003, s. 46.
229 Örne¤in, Türkiye’de 1990 tarihli Mal Bildiriminde Bulunulmas› ile Rüflvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, Avusturya’da Kamu

Hizmeti Kanunu ve Ceza Kanunu, ‹zlanda’da 1996 tarihli Kamu Çal›flanlar› Kanunu ve 1993 tarihli Kamu ‹daresi Kanunu,
Amerika’da Rüflvet ve Ç›kar Çat›flmas› Kanunu, Yunanistan’da 2683/1999 say›l› Kamu Çal›flanlar› Kanunu.

230 Örne¤in, Almanya’da 17 Haziran 1998 tarihli Federal ‹dare’de Yolsuzlu¤un Önlenmesi Hakk›nda Yönerge, Amerika’da 17 Ekim
1990 tarihli 12731 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlü¤e giren Devlet Memurlar› ve Çal›flanlar› için Etik Davran›fl
‹lkeleri. Bu kanun hükmünde kararnameyle ilgili di¤er yasalar ve düzenlemelerle birlikte U.S. Office of Government Ethics’in
(US OGE) resmi sitesinden ulafl›labilir: www.usoge.gov/pages/laws_regs_fedreg_stats/exec_orders.html. 

231 Örne¤in, ‹rlanda’da 1998 tarihli Kabine El Kitab›. Bu El Kitab› genel olarak etikle ilgili konularda bakanlara yol gösterir ve spe-
sifik olarak da ç›kar çat›flmas› durumlar›n› düzenler. Kabine El Kitab›’n›n tam metnine flu adresten ulafl›labilir,
www.taoiseach.gov.ie/upload/publications/233.pdf. Kanada’da 1994 tarihli Devlet Memurlar› ‹çin Ç›kar Çat›flmas› ve Kamu
Görevi Sonras› ‹stihdam Kodu, ‹ngiltere’de 1995 tarihli Kamu Hizmeti Yönetimi Kodu, Amerika’da Kamu Görevlileri ‹çin Etik
Davran›fl Standartlar›. 



ve toplu ifl sözleflmeleri)232 ve kanun niteli¤i tafl›mayan belgelerde (k›lavuz ilkeler, tavsiyeler)233 bu-

lunur. Örne¤in ‹rlanda, Yeni Zelanda, Polonya ve A.B.D. ç›kar çat›flmas› hallerini düzenlemek için

belirtilen bütün enstrümanlar› kullanmaktad›r. Di¤er yandan Avusturya, Belçika, Finlandiya, Lük-

semburg ve Meksika gibi ülkeler münhas›ran yasal enstrümanlara odaklanmaktad›r.

Resmi belgelerde düzenlenen ç›kar çat›flmas› potansiyeli tafl›yan faaliyetler ve durumlar›n sa-

y›s› gittikçe artmaktad›r. Zamanla, geleneksel olarak ç›kar çat›flmas› halini temsil eden hediye ve

menfaatlerle ilgili düzenlemelerin yan›nda, özellikle özel sektöre yak›n çal›flan kamu görevlilerinin

karfl›laflabilecekleri yeni kiflisel menfaat sa¤lama flekilleri ortaya ç›kmaktad›r. Her ne kadar hangi

durumlarda kiflisel menfaatleri ile kamu görevleri aras›nda çat›flma olabilece¤ini tan›mlamak konu-

sunda birincil sorumluluk kamu görevlilerinde de olsa, ülkeler ç›kar çat›flmas›na en çok maruz ka-

lan alanlar› tespit edip bu konuda düzenlemeler yapmaktad›rlar. 

Tablo 5: Ç›kar Çat›flmas› Hallerini ‹htiva Eden Belgeler Konusunda Ülke
Araflt›rmas› Sonuçlar›
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232 ‹sveç’te kamu sektörü için özel sözleflmeler, ‹rlanda’da Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e sokulan genelgeler (Örne¤in;
kamu görevi d›fl› istihdam› konu alan 16/36 say›l› Genelge veya kamu çal›flanlar› ve idari sözleflmeleri konu alan 50/29 say›l›
Genelge), Avustralya’da Kamu Hizmeti Komisyonu’nu taraf›ndan yürürlü¤e sokulan genelgeler. 
www.apsc.gov.au/circulars/index.html. Danimarka’da Ombudsman Y›ll›k Raporlar› 

233 Danimarka’da May›s 1998 tarihli bakanlar ve kamu çal›flanlar› aras›ndaki iliflkileri konu alan k›lavuz ilkeler. A.B.D.’de Adalet
Bakanl›¤›’n›n Hukuk Müsteflarl›¤› Dairesi’nin yeni göreve bafllayacaklara yol göstermesi amac›n› güden ç›kar çat›flmas› kural-
lar›n›n uygulamas›yla ilgili haz›rlad›¤› 8 May›s 2002 tarihli Memorandum. Bu memorandum, di¤er ilgili belgeler, tavsiyeler ve
mahkeme kararlar›na www.usoge.gov/pages/laws_regs_fedreg_stats/other_ethics_guidance.html adresinden ulafl›labilmektedir.
Ayr›ca gene A.B.D.’de United States Office of Government Ethics’in idare mensuplar›n›n ç›kar çat›flmas›, kamu görevi sonras›
istihdam k›s›tlamalar›, etik davran›fl standartlar› ve finansal beyan koflullar›n›n uygulanmas› ve bu düzenlemelere nas›l uygun
davran›laca¤›n› aç›klayan resmi olmayan tavsiye mektuplar› ve yay›nlanan resmi kararlar› mevcuttur.

Kaynak: OECD, 2003.



3.5. Ç›kar Çat›flmas›yla ‹lgili Resmi Düzenlemelerin ‹hlalle-
rinin Sonuçlar›: Yapt›r›m Mekanizmalar›

Ç›kar çat›flmas›yla ilgili düzenlemelerin ihlallerinin sonuçlar› iki kategoride incelenebilir:

• Disiplin cezalar› ve ceza kovuflturmas› dahil olmak üzere kiflisel sonuçlar,

• Etkilenen kararlar›n ve etik d›fl› faaliyetler sonucu oluflturulan sözleflmelerin sonuçlar›n›n

düzeltilmesi amac›yla verilen tavsiyelerden, kararlar›n iptaline kadar uzanan kurumsal ve yönetim-

sel sonuçlar.

‹hlal söz konusu oldu¤unda en çok kullan›lan metodlar s›ras›yla disiplin cezalar›, ceza kovufl-

turmas›, kararlar›n ve sözleflmelerin iptalidir. 

‹hlalin ciddiyetine göre, disiplin yapt›r›mlar› ihtar ve tekdirden, para cezas› ve görevlerin ye-

niden düzenlenmesine, memuriyetten uzaklaflt›rmadan, ihraca kadar varan bir çeflitlilik göstermek-

tedir. Ç›kar çat›flmas›yla ilgili beyan koflullar›na uyulmamas› durumunda, neredeyse bütün ülkeler

yapt›r›mlar öngörmektedir. ‹hlaller söz konusu oldu¤unda ülkelerin uygulad›¤› yapt›r›mlar ve ön-

gördükleri çözümler oldukça benzerlik arz etmektedir. Örne¤in ç›kar çat›flmas› varl›¤›n›n beyan

edilmemesi oldukça ciddi bir ihlal olarak düflünülmektedir. Avusturya, Fransa, ‹rlanda, ‹talya, Gü-

ney Kore ve Slovakya gibi ülkelerde bu ihlal, disiplin cezalar› ve para cezalar›yla yapt›r›ma tabi tu-

tulmaktad›r.234

Ç›kar çat›flmas› düzenlemelerinin ihlali durumunda öngörülen bafll›ca disiplin cezalar›n› flu fle-

kilde s›ralamak mümkündür:

• Uyar› ve ihtar,

• Para cezas› ve tekdir,

• Maafl kesintisi,

• Görevlerin yeniden tayin edilmesi,

• Kariyerde geciktirme, görevlerin transferi,

• ‹flten ç›karma, ifle son verilmesi.235

Kamu görevi s›ras›nda uygulanan yapt›r›mlar›n yan› s›ra baz› ülkelerde emeklilik maafl›na el

konulmas› gibi, kamu görevi bittikten sonra da uygulanan yapt›r›mlar mevcuttur. Örne¤in, Alman-
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ya’da kamu görevlisinin emekli ayl›¤›n›n maksimum % 30’unun kesilmesi fleklinde uygulanan bir

disiplin cezas› mevcuttur.236

Kamu görevlilerinin ç›kar çat›flmas› yaratan ifllemleri, yetkisiz flekilde yap›lan faaliyetlerin as-

k›ya al›nmas› gibi yöntemlerle ortadan kald›r›lmal›d›r. Kiflisel ç›karlar›n› beyan etmeyen kamu gö-

revlilerince verilen etik d›fl› kararlar da iptal edilebilir. Son zamanlarda ortaya ç›kan yeni bir e¤i-

lim, etik d›fl› karar›n iptalini ve söz konusu flirketin kara listeye al›nmas›n› sa¤layan yasal olana¤›n

sa¤lanmas› yönündedir. Örne¤in, ç›kar çat›flmas›n›n özel taraf› olan flirketin menfaatinin oldu¤u

ihaleye ç›kar çat›flmas› lekesi sürülmüfl ve bu nedenle bu ihale etik d›fl› bir hal alm›flsa, söz konu-

su flirketin belli bir süreli¤ine ihalelere girmesi engellenmektedir.237

Tablo 6: Ç›kar Çat›flmas› Düzenlemelerinin ‹hlali Sonucu Uygulanan
Yapt›r›mlar Konusunda Ülke Araflt›rmas› Sonuçlar› 

3.6. Ç›kar Çat›flmas› Politikas›yla ‹lgili Bilgilendirme, Da-
n›flma ve Uyumun Denetlenmesi

Ülkeler ç›kar çat›flmas› politikas›n›n standartlar›n› kamu görevlilerine bildirmek ve bu standart-

lar› yerlefltirmek için genellikle kat› hukuki enstrümanlarla esnek tamamlay›c› yönetim araçlar›n›

kullan›rlar. Bu çerçevede, ç›kar çat›flmas› durumlar›n› engellemek ve ç›kar çat›flmas› politikas›n› uy-

gulamak konusunda, kamu yöneticisinin oldukça kritik bir rolü vard›r. Di¤er liderlerle birlikte yö-

neticiler, etik de¤erlere ba¤l›l›k ve ç›kar çat›flmas› politikas›na uyum konusunda davran›fllar›yla

kamu görevlilerine örnek olufltururlar. Etkili bir ç›kar çat›flmas› uygulamas›n›n üç temel anahtar›

bulunmaktad›r. Bunlar afla¤›da say›lm›flt›r:
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Etkilenen Karar›n, Sözleflmenin ‹ptali

Ceza Kovuflturmas›

Disiplin Cezas›

302520151050

Ülke Say›s›

Kaynak: OECD, 2003.



• Kamu görevlilerini ç›kar çat›flmas› politikas› hakk›nda bilgilendirme yollar›,

• fiüphe halinde dan›flma, tavsiye alma, 

• Ç›kar çat›flmas› politikas›n›n uygulanmas›n›n denetlenmesi ve uyumun sa¤lanmas›.

Kamu görevlilerine ç›kar çat›flmas› politikas›yla ilgili bilgi aktar›m› konusunda en çok kullan›lan

yöntem, var olan yasal düzenlemeler ve yürürlükte olan politikayla ilgili kamu görevlilerini e¤itmektir.

Baz› ülkeler, kamu görevine yeni bafllayacaklar için hizmet içi e¤itim olanaklar› sunmaktad›r. Özellik-

le A.B.D. ve Almanya gibi geliflmifl ülkelerde, hizmet içi e¤itim programlar› konunun uzmanlar› tara-

f›ndan yürütülmekte ve oldukça disiplinli uygulanmaktad›r. Örne¤in A.B.D.’de, bütün kamu görevlile-

rinin ç›kar çat›flmas› politikas›n›n temel ilkeleri, standartlar› ve var olan tavsiye kararlar›ndan haberdar

olduklar›n›n garanti edilmesi için, her kamu dairesi etik e¤itimi programlar› haz›rlamaktad›r. Buna ek

olarak, yönetici adaylar› gibi seçilmifl gruplar memuriyete bafllamadan önce bireysel brifinglere ve se-

nelik etik e¤itimlerine kat›lmaktad›rlar. 

En çok kullan›lan bilgilendirme yöntemi e¤itim olsa da, ülkeler kamu görevlilerinin istihdam

sözleflmelerine ilgili etik standartlar› katarak bu yolla da çal›flanlar› bilgilendirmektedirler. Ayr›ca,

kamu personeli seçme s›navlar›na etik standartlar ve ç›kar çat›flmas› düzenlemeleriyle ilgili sorula-

r›n dahil edilmesi ve çal›flanlar›n seçiminde bu alanlardaki bilgilerinin de de¤erlendirilmesi, kulla-

n›lan bir di¤er yöntemdir. 

Ç›kar çat›flmas› politikas› ve etik rejimi hakk›nda dan›flma konusunda oldukça çeflitli iç ve d›fl

kaynaklar olsa da ülkelerin ço¤u, bu rolü yöneticilere vermifltir. Di¤er yandan yöneticiler, ç›kar ça-

t›flmas› durumlar›n› çözme konusunda merkezi bir role sahiptir. Kamu görevlileri bir ç›kar çat›fl-

mas› söz konusu oldu¤unda yöneticilere veya o andaki üstlerine durumu bildirmekle yükümlüdür-

ler. Yöneticilerin d›fl›ndaki dan›flma kaynaklar›, kurum içinde bulunan etik memurlar›, insan kay-

naklar› yönetimi veya hukuki dan›flmanlard›r. Kurum içi dan›flmanlar›n d›fl›nda ba¤›ms›z komis-

yonlar, etik daireleri, merkezi etik kurullar› da dan›flmanl›k hizmeti vermektedir. 

Ç›kar çat›flmas› politikas›na uyumun denetlenmesi konusunda, aynen dan›flmada oldu¤u gibi,

kamu görevlilerinin kurum içi davran›fllar›yla kurallara uygun davranmalar›n› sa¤lamaktaki en

önemli rol, kurum yöneticilerine aittir. Ancak merkezi idari kurumlar (örne¤in, idari teflkilat daire-

leri) ve d›fl kurumlar (kamu hizmeti komisyonlar›, genel denetçiler, say›fltay, müfettifller, ombuds-

man ve hatta anayasa mahkemeleri) ç›kar çat›flmas› politikas›na uygun davran›l›p davran›lmad›¤›

konusunda genel denetim yaparlar. Bu kurumlar, özellikle en k›demli ve yüksek dereceli kamu

görevlilerinin uyumunu kontrol ederler. 

Özetle, ç›kar çat›flmas›yla ilgili sorunlar›n belirlenmesi, ülkelerin siyasi, ekonomik, toplum-

sal yap›lar›na göre düzenlenmifl fakat uluslararas› standartlardan da afla¤› olmayan bir ç›kar çat›fl-
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mas› politikas›n›n uygulamaya konulmas›, sistemin yapt›r›m, dan›flma ve denetim mekanizmalar›y-

la desteklenmesi, etik de¤erlere ba¤l› bir kamu hizmeti anlay›fl›n›n toplumun her kesiminde yer-

lefltirilmesi için oldukça büyük önem arz etmektedir. 

Tablo 7: Kamu Görevlilerinin Ç›kar Çat›flmas› Politikas› Hakk›nda
Bilgilendirilmesi Konusunda Ülke Araflt›rmas› Sonuçlar› 
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Kaynak: OECD, 2003.
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4. KAMU YÖNET‹M‹NDE ET‹K ALTYAPI VE ET‹K
DAVRANIfiI ETK‹LEYEN UNSURLAR

4.1. Kamu Yönetiminde Etik Altyap› Oluflturulmas›

Ülkeler, istenmeyen davran›fl biçimlerini önlemek ve olumlu davran›fl biçimlerini teflvik etmek

için bir dizi araç ve süreçten yararlan›rlar. OECD’nin 1996 y›l›nda yay›nlanan “Kamu Yönetiminde

Etik Raporu”na göre, bir etik altyap›n›n sekiz kilit unsuru bulunmaktad›r. Bunlar; siyasi irade, et-

kili bir yasal alt yap›, etkin hesap verme mekanizmalar›, uygulanabilir davran›fl kurallar›,

mesleki sosyallefltirme mekanizmalar›, kamuda uygun çal›flma koflullar›, etik konularda

eflgüdüm sa¤layan baz› kurulufllar›n varl›¤› ve kamu görevlilerini denetleyen (medya da-

hil) etkin bir sivil toplumdur. Bir etik altyap›n›n ö¤eleri aras›ndaki etkileflim, o ülkenin kültürel

ve idari geleneklerine, kamu yönetimine, genel yaklafl›m›na ve geçmiflte etik davran›fllara verdi¤i

deste¤e ba¤l›d›r. 

Tablo 8: Etik Altyap›
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Kaynak: OECD, 1996



Afla¤›daki amaçlara ulaflmak için destek mekanizmalar›ndan oluflan tutarl› bir sistem gereklidir:

• Kamu görevlilerine yönelik temel de¤erlerin ve etik standartlar›n aktar›lmas› ve afl›lanmas›

(yön vermek ve etik ikilemlerin çözümüne yard›mc› olmak amac›yla),

• Kamu görevlilerinin mesleki geliflimleri sa¤lan›rken etik standartlar›n gelifltirilmesi, ç›kar ça-

t›flmas› risklerinin oldu¤u durumlar›n engellenmesi ve yüksek davran›fl standartlar›n›n ödüllendi-

rilmesi,

• Uyumun denetlenmesi ve ihlallerin bildirilmesi, incelenmesi, soruflturulmas› ve yapt›r›ma ta-

bi tutulmas›.

‹yi iflleyen bir etik altyap›, belirli davran›fl standartlar›n› destekleyen bir kamu hizmeti ortam›-

na katk›da bulunur. Etik altyap›, yukar›da sayd›¤›m›z sekiz unsurdan oluflur. Ayr›ca, etik altyap›-

n›n denetim, yönlendirme ve yönetim olmak üzere üç ifllevi vard›r. Her ifllev ve unsur, ba¤›ms›z

ancak önemli bir yap› tafl› olup birbirini tamamlamal› ve takviye etmelidir. 

Denetim flu üç unsurla sa¤lanabilir: (i) Ba¤›ms›z incelemeyi ve takibat› mümkün k›lan huku-

ki çerçeve; (ii) etkili hesap verebilirlik mekanizmalar›; ve (iii) kamuoyunun kat›l›m ve denetimi.

Benzer bir flekilde, yönlendirme de üç unsurla olabilir: (i) Siyasi liderlerin kararl›l›¤› ve bunun ka-

muoyuna anlat›lmas›, (ii) de¤erleri ve standartlar› ifade eden davran›fl kurallar› ve (iii) e¤itim gibi

mesleki sosyallefltirme mekanizmalar›. 

Yönetim, geri kalan iki unsurla mümkün olabilir: (i) Etkili insan kaynaklar› politikalar›na da-

yanan olumlu kamu hizmeti koflullar› ve (ii) mevcut bir merkezi yönetim kurulu, daire ya da ku-

rum veya özel bir etik kuruluflu taraf›ndan sa¤lanan eflgüdüm. Bu unsurlar›n ideal oran› ve kar›fl›-

m› her ülkenin kültürel ve siyasi/idari koflullar›na göre de¤iflir. Sözgelimi, A.B.D. gibi kuvvetlerin

birbirini dengelemesi (check and balances) gelene¤ine dayanan bir sistemde kontrol unsuru vur-

gulan›rken, yönetimde güven gelene¤i ile Hollanda’da yönlendirme ve yönetim a¤›rl›k kazan›r.238

Kutu 10: Etik Altyap› Olufltururken Dikkate Al›nmas› Gereken Hususlar
(OECD-Kamu Yönetimi Komitesi, 1997)

• Kamu sektörü için temel de¤erler (ya da etik ilkeler) tan›mlanm›fl m› ve bunlar› uygula-

yacak olan kamu görevlileri ve vatandafllar (ve siyasi temsilcileri) taraf›ndan biliniyor mu?

• Bu de¤erler, kamu kurulufllar›n›n çal›flmalar›nda nas›l uygulan›yor?
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• Örgütsel sistemler, uygunsuz davran›fllara yönelimi zorlaflt›r›p tespit edilmesini kolaylafl-

t›rarak, etik bütünlü¤ü (dürüstlü¤ü) destekliyorlar m›?

• Dürüstlü¤ün ve etik ilkelerin uygulanma durumlar›n› soruflturmak ve kovuflturmak ama-

c›yla ne tür ceza ve usuller mevcuttur?

• Vatandafllar›n görevlilerin davran›fllar›n› denetlemeleri ve kamusal yaflam için de¤erlerin

gelifltirilmesine kat›l›mlar› amac›yla ne tür araçlar mevcuttur?

• Davran›fl kurallar›, kamu hizmetinin geneline ya da daire veya kurumlara yönelik olabi-

lir. Kurallar, ilgili kuruluflun anayasayla, kamuoyuyla, dönemin hükümetiyle, seçilmifl görevliler-

le ve meclisle iliflkilerini de kapsayan bir biçimde rolünü ve çal›flanlar›n yasal yükümlülüklerini

(yap›lan görevle ilgili ç›kar çat›flmalar›n›n aç›klanmas›, siyasi faaliyetlerin s›n›rlanmas› gibi) içe-

rir. Davran›fl kurallar›, bir yandan disipline a¤›rl›k vererek do¤rudan denetim ifllevi de görürken,

di¤er yandan kurum için yüksek de¤erlere ulafl›lmas›na hizmet eder.

4.1.1. Etik Altyap›n›n Unsurlar›

4.1.1.1. Siyasi ‹rade 

Kamuda etik giriflimlerin arkas›nda siyasi irade olmad›kça, baflar› flans› oldukça düflüktür. Si-

yasi irade, genelde demeçler, duyurular, liderlerin yaz›l› beyanlar› gibi vas›talarla ifade edilir; ör-

nek oluflturarak sergilenir ve yeterli kaynak ayr›larak desteklenir. Siyasi irade yaln›zca hukuki ve

idari kontrollerin etkili olmas›n› sa¤lamakla kalmay›p, etikle ilgili tüm faaliyetlere yön verir. Talep-

kâr bir kamuoyuna inand›r›c› bir yan›t sunmak için bu gereklidir. Siyasi irade, etik altyap›n›n di-

¤er unsurlar›n›n etkili olmas› için en önemli önkoflullardan birisidir. 

Demokrasilerde seçilmifllerin, kamu yönetiminde etik bir iklimin yarat›lmas›nda iki kritik ro-

lü vard›r. Öncelikle, siyasetçi olarak seçmene hesap vermekle yükümlüdürler. Kararlar›n saydam

olmas›n› ve icraatta hakkaniyeti talep etmek durumundad›rlar. ‹kincisi, kanun koyucu olarak, iste-

diklerini yapt›rmak durumundad›rlar. Kamu görevlilerinden hangi faaliyetlerde bulunduklar›n› ve

bunlar› nas›l yapt›klar›n› bildirmelerini isteyebilirler. Siyasi irade, bir skandal› soruflturmak ve/ve-

ya yeni etik giriflimlerle ilgili tavsiyelerde bulunmak için, bir çal›flma grubu ya da süreç olufltura-

rak da gösterilebilir. 

Siyasetçiler, olumlu davran›fl modelleri oluflturarak, bireysel ya da toplu olarak etik davran›fl›

destekleyebilir. Etik davran›fl›n arzulan›rl›¤›n› ve gerçeklefltirilebilirli¤ini göstererek kamuoyunun

güvensizli¤ini azaltabilirler. 
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Elbette, siyasi iradenin en somut ifadesi, kaynak da¤›l›m›nda görülür. Etik altyap›n›n ifas› hem

yetki hem de para gerektirir. Bürokrasideki yetki da¤›l›m›na ve kaynak azalmas›na karfl›n seçilmifl-

ler baz› kanuni flartlar getirebilir, e¤itime ve etikle ba¤lant›l› baflka faaliyetlere yeterli kaynak ay-

r›lmas›n› sa¤layabilir. Sorgulayan bir kamuoyu ço¤u zaman siyasi iradeyi teflvik eder. Siyasi lider-

lerin harekete geçmesi için, ihlal durumunda ba¤›ms›z ve inand›r›c› bir inceleme ve takibat›n ger-

çekleflmesini mümkün k›lacak hukuki çerçevenin de mevcudiyeti gerekir.

Siyasi iradenin, etik altyap›n›n oluflturulmas› ve kamu yönetiminde etik de¤erlerin yerlefltiril-

mesi aç›s›ndan sahip oldu¤u kritik öneme ra¤men, ortaya ç›kan yolsuzluk skandallar›n›n ortaya

koydu¤u gibi, ülkemizde siyasetçiler ve milletvekilleri aras›nda bu bilincin tam olarak var oldu¤u-

nu söylemek mümkün de¤ildir. Ulusal ve uluslararas› araflt›rmalar, siyasal kurumlar›n dünyada yol-

suzlu¤a en çok bulaflm›fl birimler oldu¤unu göstermektedir. Bu durum, ülkemizde de farkl› de¤il-

dir. Siyasetin, ülkenin yasama organ› olmaktan öte, bir ayr›cal›kl› kifliler kulübü oldu¤u anlay›fl›,

kamu yönetiminde etik konusunda kat edilebilecek mesafeyi oldukça azaltmaktad›r. Milletvekille-

ri ve bakanlar, yaflamlar›, u¤rafllar›, üsluplar› ve davran›fllar› ile topluma örnek olmal›, erdemli ve

ilkeli tav›rlar› ile toplumun güvenini kazanarak demokrasinin önünü açmal›d›rlar. Bununla birlik-

te, milletvekilleri ve bakanlar›n yak›nlar›n›n da etik ilkelere ba¤l› davran›fllar sergilemeleri gerekir. 

Ülkemizde, iktidar de¤ifliklikleriyle birlikte, kamu kadrolar›n›n de¤ifltirilmesi ve bu kadrolara iktidar

yandafllar›n›n yerlefltirilmesi kamu personel sisteminde standartlaflmay› engellemektedir. Bununla birlik-

te, yasama ve yürütme organlar›nda üst düzey görevlerin ayn› siyasi düflüncenin veya belli bir grubun

yandafllar›yla doldurulmas› kamu yönetiminde kay›rmac›l›¤a yol açmakta ve kamu hizmeti etik de¤erle-

rinden olan tarafs›zl›¤a gölge düflürmektedir. Ayr›ca bu flekilde, liyakat ilkesi de büyük yara almaktad›r. 

Patronaj (clientalist) siyaset yapma biçimi, iktidar› kullanarak ç›kar elde etme ve bu ç›kar› belli

kiflilere da¤›tmay› ifade etmektedir. Patronaj›n siyaset yapma biçimine egemen olmas›, siyasi partilerin

örgütsel olarak ç›kar elde etmeye yönelik gruplardan oluflmas› anlam›na gelmektedir. Ç›kar da¤›tma

süreci, esas olarak kamu gücü ve olanaklar›n›n kullan›lmas›na dayal› olarak yürütülmektedir. Siyasal

süreç içinde patronaj›n giderek a¤›rl›k kazanmas›, kamu bürokrasisine giderek partizanlaflman›n ege-

men olmas› biçiminde yans›maktad›r. Bir baflka deyiflle, kamu görevlilerinin seçiminde, atanmas›nda,

yükselmesinde liyakat ilkesi de¤il, “bizden olma” ölçütü ön plana ç›kmaktad›r. Bu, kuflkusuz bir gece-

de ortaya ç›kan bir süreç de¤ildir. Patronaja dayal› siyaset yapma, sadece Türkiye’de yayg›n olan bir

sorun de¤ildir. Örne¤in A.B.D., patronaj›n en yayg›n oldu¤u ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir.

Di¤er yandan, A.B.D.’de patronaj› engelleme çal›flmalar› son y›llarda büyük baflar› kazanm›fl ve yolsuz-

lu¤un bu türünde gözle görülür bir azalma meydana gelmifltir.239
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4.1.1.2. Hukuki Çerçeve

Hukuki çerçeve, kamu görevlileri için davran›fl standartlar›n› belirleyen ve soruflturma ile takibat

sistemleriyle bunlara uyulmas›n› sa¤layan kanun ve yönetmelikler dizisidir. Hukuki çerçeve, sa¤lam bir

etik altyap›n›n geliflebilmesi için en önemli unsurlardan bir tanesidir. Etik altyap›y› yapt›r›mlarla des-

tekledi¤inden bir kontrol ifllevi tafl›r. Hukuki çerçevenin etik alt yap›ya katk›s›, kamu görevlilerinin dav-

ran›fllar›na s›n›rlamalar getirmek, bunlarla ilgili yapt›r›m uygulamak ve devletin eylem ve ifllemlerini flef-

faflaflt›rarak kamuoyunun faaliyetlerinin incelenmesini ve harekete geçmesini mümkün k›lmakt›r.

4.1.1.3. Hesap Verebilirlik Mekanizmalar›

Kamu görevlilerinin seçilmifl temsilcilere hesap verdikleri fikri, onlar›n sorumluluklar›n› s›n›r-

land›r›r. Bu ilke, yaln›zca mevzuat ve yönetmeliklerle de¤il, ayn› zamanda kamu görevlilerinin

günlük çal›flma ortam›ndaki davran›fllar›n› kontrol eden idari politika ve usullerle -ya da hesap ve-

rebilirlik mekanizmalar›yla- desteklenir. 

Hesap verebilirlik mekanizmalar› kamu kurumunun içinde olabilir:

• Bir faaliyet ya da iste¤in yaz›yla belirtilmesi yönündeki basit idari usuller,

• Bir kurumun performans›n›n denetlenmesi ya da de¤erlendirilmesi gibi kapsaml› süreçler.

Hesap verebilirlik mekanizmalar› kamu kurum ya da kuruluflunun d›fl›nda da olabilir:

• Dan›flma kurullar› gibi dan›flma mekanizmalar›,

• Meclis komisyonlar› gibi gözetim ve denetim mekanizmalar›.

Hesap verebilirlik mekanizmalar›, yönetimde kontrol ifllevlerinin yan› s›ra de¤erlendirme ve in-

celeme kriterleri ifllevi görürler. Say›fltay denetçileri ve iç denetçiler, geleneksel olarak mali kaynak-

lar›n kullan›m›na dair ayr›nt›l› bilgi toplayarak, kamu görevlilerinin mali dürüstlü¤ünü korumaya ça-

l›flm›flt›r. Ancak baz› ülkeler, karar vermede, politika gelifltirmede ve ölçülmesi ile de¤erlendirmesi

daha zor olmakla birlikte, kamu faaliyetlerinin amaçlar›na ulafl›lmas›n› sa¤lamak aç›s›ndan daha

önemli olan baflka faaliyetlerde, performans›n genel olarak de¤erlendirilmesine yönelmektedir.

Birçok ülkede kamu görevlileri girdi kontrollerine odakland›klar›ndan, ifli yavafllatan, yarat›-

c›l›¤› k›s›tlayan ve duyarl›l›¤› azaltan, zaman› geçmifl hesap verebilirlik mekanizmalar›yla bafla ç›k-

mak zorundad›rlar. Zaman› geçmifl politikalar, zaman›n gerisinde kalm›fl mevzuat, eksik talimatlar,

gecikmeye veya gerilime neden olan hantal usuller, afl›r› bir takdir yetkisi, etkili bir gözetim ve de-
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netimin eksikli¤i ile u¤raflmak durumundad›rlar.240 Tüm bu unsurlar, hesap verebilirlik mekanizma-

lar› önünde ciddi birer engel teflkil etmektedir. 

4.1.1.4. Eflgüdüm Kurulufllar›

Etik alan›nda eflgüdüm sa¤layan kurulufllar Meclis komisyonlar›ndan merkezi kurumlara, dev-

let dairelerine ve kamuda etik kurallar› denetlemek için özel olarak kurulmufl ba¤›ms›z kuruluflla-

ra kadar uzan›r. Bütün di¤er etik altyap› unsurlar› aras›nda eflgüdüm sa¤layarak ve onlar› destek-

leyerek bir yönetim ifllevi yerine getirirler. ‹fllevleri, ya do¤rudan etik giriflimlerini uygulamak ya

da bu ifli daire veya kurumlara devretmek fleklindedir. Yapt›r›m yetkisine sahip olan bu tür kuru-

lufllar›n kontrol ifllevi de vard›r.

Eflgüdüm kurulufllar›, genelde flu üç rolden bir ya da birkaç›n› üstlenir: Denetim, dan›flman-

l›k, destek ve tan›t›m. Duruma göre, öncelikli olarak zorlay›c› ya da e¤itici veya bu ikisinin kar›fl›-

m›ndan oluflan bir rolleri vard›r. E¤er bir skandal ya da krizin akabinde kurulmufllarsa genelde da-

ha zorlay›c›d›rlar. E¤er genel bir etik program›n›n parças› iseler, rolleri daha çok e¤itseldir. Özel

flartlarla kurulan kurumlara gelince, bunlar meclis taraf›ndan ba¤›ms›z olarak çal›flabilmeleri için

yetkilendirilebilir. Hükümetin yürütme kolu içinde ayr› bir kurum olan “A.B.D. Hükümet Etik Da-

iresi” buna örnektir. Direktörü, baflkan taraf›ndan Senato’nun onay›yla befl y›ll›k bir süre için ata-

n›r. Bu kurulufllar, siyasi amaçlar için kullan›ld›klar› düflüncesini yaratmamak için dönemin hükü-

metinden mutlak flekilde ba¤›ms›z k›l›n›r.

Denetçi eflgüdüm kurulufllar›, adli suç da teflkil edebilen etik kurallar›n ihlalini soruflturur veya ta-

kip eder. Etkili olabilmeleri için kurallara uygun olmayan davran›fllar› aç›¤a ç›karmalar› gereken bu tür

kurulufllar›n, yeterli kayna¤a, yetkiye ve ba¤›ms›zl›¤a ihtiyac› vard›r. Demokratik haklar› ihlal etme po-

tansiyellerinden dolay›, ola¤anüstü yetkilerle donanm›fl denetçi eflgüdüm kurulufllar›na nadir olarak

rastlanmaktad›r. Bunlar ancak örgütlü suçun ya da sistematik yolsuzlu¤un emniyet teflkilat›, ordu ya da

meclis gibi devletin bir organ›n› bütünüyle sard›¤› durumlarda kurulurlar. Avustralya’n›n New South

Wales eyaletindeki “Yolsuzlu¤a Karfl› Ba¤›ms›z Komisyon (ICAC)” bu tür bir kurulufltur. Daha az sert

ama zorlay›c› kurulufllara örnek, vatandafllar›n etik d›fl› davran›fllarla ilgili flikayetlerini de¤erlendiren

hükümet ve meclis denetçileri veya benzeri kurumlard›r. Yolsuzlukla mücadele eden bu tür kurulufl-

lar›n afl›r› çabalar›n›n, kamu görevlilerini ifllerini yapmaktan çok kendilerini kurtarma derdine düflür-

mek gibi olumsuz etkiler yaratt›¤›na dair kayg›lar vard›r. Bu tür kurulufllar›n kamu görevlilerinde afl›r›

bir riskten kaç›nma davran›fl›na yol açmamas›na dikkat edilmelidir.
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Öncelikli olarak dan›flmanl›k yaklafl›m›n› benimseyen eflgüdüm kurulufllar›n›n çal›flmalar›, devlet

organlar›ndan herhangi birine ya da kamu sektörünün geneline yönelik olabilir. Asli görevleri yapt›r›m

uygulamak ya da soruflturmak de¤il, görüfl bildirmek ve tavsiyede bulunmakt›r. Yasal yapt›r›m› olma-

yan idari davran›fl kurallar› kapsam›ndaki suçlamalar›n ele al›nmas›nda hakem rolü oynayabilirler. Bu

tür kurulufllar ayr›ca afla¤›daki ifllevleri yerine getirerek kamusal eti¤e katk›da bulunabilirler.

• Mevcut etik normlar›n›n ba¤›ms›z bir elefltirisini yapmak,

• Kamu hizmeti standartlar›n›n yans›tmas› gereken de¤iflen sosyal standartlar› araflt›rmak,

• Mevcut örgütsel ortam› incelemek.

‹ngiltere’de dan›flmanl›k yaklafl›m›na sahip bir eflgüdüm kuruluflu “Birleflik Krall›k Kamu Ya-

flam›nda Standartlar Komisyonu”dur (Nolan Komisyonu). ‹ngiltere eski baflbakan› Major, Komis-

yon’un, etik ikilemlerin incelenerek nas›l çözümlenebilecekleri konusunda önerilerde bulunulan

sürekli bir “etik atölyesi” ifllevi görece¤ini söylemifltir.

Avustralya’da “Yönetim Dan›flma Kurulu”, etik konularda sorumlu olmakla birlikte, merkezi

bir yönetim kuruluflu olan “Kamu Hizmeti Liyakat Komisyonu” danflmanl›k rolünü üstlenmifltir. Ka-

mu Hizmeti Liyakat Komisyonu’nun sorumluluklar› flöyledir:

1. Etik konularda bir politika çerçevesi oluflturmak ve bunu desteklemek,

2. Kurallara uygun olmayan davran›fllarla mücadelede ayr›nt›l› usuller gelifltirmek,

3. Davran›fl kurallar› oluflturmak, iyi davran›fl› desteklemek ve uygun olmayan davran›fllar›n

önüne geçmek isteyen kurumlara dan›flmanl›k ve rehberlik yapmak,

4. ‹flten ç›karma d›fl›nda a¤›r yapt›r›mlarla ilgili itirazlar› dinlemek.

En s›k görülen eflgüdüm kurulufllar›, etik davran›fl› destekleme amac›n› tafl›rlar. Bunlar, genel-

likle, mevcut merkezi yönetim kurulufllar› ya da kamu yönetiminden veya devletin idaresinden so-

rumlu dairelerdir. Etik de¤erlerin kamu çal›flanlar›na tan›t›lmas› ve ö¤retilmesinde ön safta yer al›r-

lar. Etik bilincini yükselterek ve etik konular›n analiziyle ilgili becerileri gelifltirerek kamu görevli-

lerini ve dolayl› olarak kamuoyunu e¤itirler.

Avustralya’da Yönetim Dan›flma Kurulu’nun öncelikli amac›, kamu yönetiminde iyi davran›fl›

desteklemektir. Yeni Zelanda’da “Devlet Hizmetleri Komisyonu”, kamu hizmetinin gerektirdi¤i as-

gari dürüstlük ve davran›fl standartlar›n› belirlemekle ve kamu hizmeti de¤erlerini, standartlar›n› ve

do¤ru davran›fl› desteklemekle görevli devlet dairesidir. Norveç’te etik e¤itiminden sorumlu olan

Yönetim Bakanl›¤›’na göre kamu yönetiminde etik flunlar› içerir:
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1. De¤erler,

2. Adil ve aç›k bir yönetim ve personel politikas› için normlar ve rehberler,

3. Rüflveti önlemeye yönelik mevzuat,

4. Devlet memurlar›nda dürüstlü¤ü ve güvenirli¤i etkileyen di¤er normlar.

Yukar›daki örneklerin gösterdi¤i gibi, etik giriflimler aras›nda eflgüdüm sa¤layan birkaç tür ku-

rulufl vard›r. Bu kurulufllar›n ifllevleri, etik altyap›n›n di¤er unsurlar›yla iliflkilerini etkiler. Bu yüz-

den bu kurulufllar denetim ifllevi, soruflturma, takibat ve yapt›r›m yetkisi için hukuki bir çerçeve-

ye ihtiyaç duyar. Dan›flmanl›k ifllevi için, ombudsman gibi hesap verebilirlik mekanizmalar›ndan

yararlanabilir. Etik davran›fl› destekleyen ifllevi, mesleki sosyallefltirme faaliyetlerine dayan›r.

4.1.1.5. Mesleki Sosyallefltirme 

Mesleki sosyallefltirme, kamu görevlilerinin idealler, de¤erler, etik kurallar ve davran›fl stan-

dartlar›n› ö¤rendikleri ve ö¤rettikleri bir süreçtir. Kilit sosyallefltirme mekanizmalar›n›, e¤itim prog-

ramlar› ve üst düzey yönetimde örnek davran›fl modellerinin varl›¤› oluflturur.

Mesleki sosyallefltirme, kamu görevlilerine davran›fl standartlar›n› aktararak ve bunlara uyma-

lar› için gerekli muhakeme gücünü ve becerilerini gelifltirerek etik altyap›ya katk›da bulunur. Ka-

mu görevlilerinin, mevzuat ve davran›fl kurallar›n›n pratik uygulamalar›n› ve hesap verebilirlik me-

kanizmalar›na nas›l uyacaklar›n›, teknik bilgiye bo¤ulmadan veya kafalar› kar›flmadan anlamalar›-

n› sa¤lar. Bu aç›dan yönlendirici bir rolü vard›r.

4.2. Etkili Bir Kamu Yönetiminde Etik Sisteminin Üç Sütunu

Etkili bir kamu yönetiminde etik sistem üç esas sütun üzerinde infla edilmelidir. Bunlar, “etik

davran›fl kodu”, “beyan mekanizmalar›” ve “etik sisteminin yönetimi”dir. Etik sisteminin etkili ol-

mas› için bu üç sütunun da sa¤lam bir flekilde yerlerinde durmas› gerekmektedir.241

4.2.1. ‹lk Sütun: Aç›k ve Kapsaml› Bir Etik Davran›fl Kodu

Etkili bir etik sisteminin en önemli unsurlar›ndan biri aç›k ve kapsaml› bir etik davran›fl ko-

dudur. Aç›k, duyarl›, kolayca anlafl›l›r bir dille yaz›lm›fl ve kamu görevlilerinin hukuki dan›flmana
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sormaya gerek duymadan anlayabilecekleri bir etik davran›fl kodu ideal oland›r. Kamu görevlile-

rinin ço¤u, yükümlülüklerinin, sorumluluklar›n›n ve etik davran›fl kodlar›n›n ihlallerinin sonuçlar›-

n›n aç›k ve kesin olarak düzenlendi¤i etik davran›fl kodlar›n› tercih etmektedirler. Etik davran›fl ko-

du her kamu görevlisine, asttan üst düzey yöneticiye kadar, uygulanacak minimum standartlar› or-

taya koymal› ve kamu yönetiminde etik standartlar konusunda yeknesakl›k sa¤layacak flekilde dü-

zenlenmelidir. 

4.2.2. ‹kinci Sütun: Beyan Mekanizmalar›

Etkili bir etik sisteminin ikinci sütunu beyan mekanizmalar›d›r. Devletler, kamu yönetiminde

etik d›fl› faaliyetlerin ortaya ç›kma ihtimalini en aza indirme yollar›n› aramaktad›rlar. ‹lk ad›m ola-

rak, kamu görevlilerine yol gösterecek aç›k kurallar ve k›lavuz ilkeler düzenlerler. Ancak, karar al-

ma sürecinde kamu görevlisinin kiflisel menfaatinin oldu¤unun bilinmesi de, kritik bir önem arz

etmektedir. Kiflisel ç›karlarla ilgili bilginin beyan edilmesi, karar alma sürecini saydam hale getirir.

Bunlar vatandafllar›n kamuya, dolay›s›yla da devlete olan güveninin artmas›na yard›mc› olur. 

Neredeyse bütün demokratik ülkeler, kamu yönetiminde kiflisel ç›karlar›n beyan›n› zorunlu

hale getirmifltir. Baz› ülkeler, finansal beyan zorunlulu¤unu bütün kamu görevlileri için getirirken,

baz›lar› sadece üst düzey kamu görevlilerini yükümlü k›lmakta, baz›lar› ise hassas alanlarda çal›-

flan kamu görevlilerine beyan yükümlülü¤ü getirmektedir. 

Baz› ülkeler borç yönetimi (Yeni Zelanda), sözleflme yönetimi (Yeni Zelanda ve Amerika), te-

darik (Norveç, Amerika), vergi idaresi (Norveç) veya denetim (Güney Kore, Polonya) gibi hassas

alanlarda faaliyet gösteren personel için beyan sistemleri yürürlü¤e koymufllard›r. Bu alanlar, mer-

kez bankas›n›n ve kamu flirketlerinin üst düzey yöneticilerine kadar genifllemektedir (Belçika, Gü-

ney Kore). ‹sviçre’de diplomatlar, gümrük memurlar›, silahl› kuvvetler personeli ve devlet s›rlar›n›

bilen kifliler için özel beyan politikas› izlenmektedir. 

Baz› ülkelerde, finansal beyan bütün kamu görevlileri için genel bir yükümlülüktür (Avustral-

ya, Yunanistan, Meksika, Polonya, Türkiye). Di¤er ülkelerde ise, bütün kamu görevlilerini kapsa-

yan beyan koflulu bulunmamaktad›r. Ancak bütün geliflmifl ülkelerde, tüm kamu görevlilerine yük-

lenen bir sorumluluk vard›r ki o da herhangi bir potansiyel ç›kar çat›flmas›n›n beyan›d›r. Örne¤in,

Almanya’da, kamu görevlilerinin finansal malvarl›klar› ve yükümlükleri hakk›nda bilgilerin beyan

edilmesi konusunda genel bir sorumluluklar› bulunmamas›na ra¤men, potansiyel ç›kar çat›flmas›

durumlar›n› beyan etmek önemli bir yükümlülüktür. Prensip olarak, etik davran›fl kodlar›nda be-

lirtilen istisnalar d›fl›nda ve mebla¤ s›n›r›n›n üzerindeki tüm hediyelerin beyan› gereklidir.242
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4.2.2.1. Beyan Çeflitleri

Üç çeflit beyan mekanizmas› bulunmaktad›r. Bunlar ifllemsel beyan, müracaatç› beyan› ve se-

nelik beyand›r.243 Bu beyan türleri afla¤›da aç›klanmaktad›r.

4.2.2.1.1. ‹fllemsel Beyan

Bu beyan türü, bir ç›kar çat›flmas› ortaya ç›kt›¤›nda, kesin olarak yap›lmas› gereken “saptay›-

c› bir beyand›r”. En önemli beyan türü olan bu beyanla, ç›kar çat›flmas›na kat›lan kamu görevlisi-

nin ad› ve ç›kar çat›flmas› potansiyelinin türü iffla edilir. Bu beyan türünde, etik davran›fl kodlar›-

n› ihlal edecek bir durum ortaya ç›kt›¤›nda, bu durumla ilgili karar alma, faaliyette bulunma ya da

oy kullanmadan men edilme anlam›na gelen ifllemin, kamu görevlisince reddi mümkündür. 

Beyan›n flekli kamusal bir toplant›da yap›l›p yap›lmamas›na göre belirlenir. Kamusal bir top-

lant›da yap›lan beyan, toplant›n›n kay›tlar›na geçirilen sözlü bir beyand›r. Toplant›da yap›lmayan

beyan kamu görevlisinin çal›flt›¤› kurum ve bu kurumun ba¤l› bulundu¤u etik dairesi veya etik ko-

misyonunda dosyalanan yaz›l› bir beyand›r. 

‹fllemsel beyan›n amac›, kamuyu, di¤er kamu görevlilerini, kamuyla ifl yapan özel kiflileri ve ku-

rulufllar› ve medyay› ç›kar çat›flmas› durumundan haberdar edip, çat›flman›n kontrol edilmesini sa¤la-

mak ve kamu görevlisinin dürüst ve etik ilkelere ba¤l› bir biçimde görevini ifa etti¤ini belirtmektir.

4.2.2.1.2. Müracaatç› Beyan›

Müracaatç› beyan› di¤er beyan flekillerinden farkl› olarak, bir özel kifli ya da özel sektör ku-

ruluflunca yap›lmaktad›r. Bu kifli ya da kurulufl ihalede teklif sahibidir veya kamudan izin ya da li-

sans talep etmektedir. Teklif sahibi veya müracaatç›, ihalede ya da baflvuruda kendisinden kiflisel

menfaati olan herhangi bir kamu görevlisi varsa bu kiflinin ismini beyan etmelidir. Menfaat, kamu

görevlisinin aile üyelerinin menfaatini de kapsamaktad›r. Bu beyan türünün iki amac› vard›r. ‹lk

olarak, beyanla birlikte etkilenen kamu görevlisi, di¤er kamu görevlileri, di¤er ihale teklifçileri ve-

ya müracaatç›lar, toplumun tamam› ve medya muhtemel ç›kar çat›flmas› durumundan haberdar

edilir. ‹kinci olarak da bu beyan türü, kamu görevlisinin öncelikli yükümlülü¤ü olan ifllemsel be-

yan üzerinde bir kontrol ifllevi görür.
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4.2.2.1.3. Senelik Beyan

Senelik beyan, yüksek mevkideki kamu görevlilerinin, senede bir kere malvarl›klar› ve yü-

kümlülükleri hakk›nda temel bilgileri listeleyip dosyalamalar›n› öngörür. Bu temel bilgiler, örne-

¤in, kamu görevlilerinin ve ailesinin sahip olduklar› gayrimenkulün yeri, de¤eri, özel sektördeki

iflverenlerinin isimleri veya varsa sahip olduklar› iflletmeler hakk›nda olabilir. 

Senelik beyan›n dört temel amac› bulunmaktad›r. ‹lk olarak, kamu görevlilerinin ilgisinin en

az›ndan senede bir kere potansiyel ç›kar çat›flmalar›n›n nerede oldu¤una ve etik kodlar›n koflulla-

r›na odaklanmas›n› sa¤lamaktad›r. ‹kinci olarak, senelik beyan, medyan›n, kamuyla ifl yapan fir-

malar›n dikkatlerini kamu görevlilerinin kiflisel ç›karlar›na yöneltmelerine yard›mc› olmaktad›r.

Üçüncü olarak, senelik beyan ifllemsel beyan üzerinde yap›lan bir kontroldür. Son ve en önemli

amaç ise, potansiyel ç›kar çat›flmas›n›n ortaya ç›kmas›n›n engellenmesidir. 

Kutu 11: Senelik Beyan Politikas› Haz›rlan›rken Dikkat Edilmesi Gereken
Unsurlar 244

• Senelik beyan flartlar›n›n kamu görevlisinin ifa etti¤i kamu görevine ve mevkisine göre

haz›rlanmas› gereklidir. Örne¤in, bir kamu görevlisi bir tek senelik beyan formu doldururken,

daha de¤iflik pozisyondaki kamu görevlisi iki veya üç form doldurmak zorunda b›rak›lmal›d›r. 

• Senelik beyanlar, etik davran›fl kodlar›na ba¤l› bulunmal›d›r ve etik davran›fl kodlar›nda-

ki hükümlerin muhtemel ihlali olacak durumlar hakk›nda bilgi talep edilmelidir.

• Genel kural olarak, senelik beyanlar, yaln›zca bir kiflisel ç›kar gerçe¤ini ihtiva etmeli, ç›-

kar›n miktar› hakk›nda bir beyan içermemelidir. 

• Senelik beyan formlar›, bütün ilgili sorular› kapsayacak biçimde, mümkün oldu¤u kadar

k›sa ve aç›k olmal›d›r.

• Senelik beyan formlar›nda, etik davran›fl kodlar›nda düzenlenen bir hükümle ilgili olma-

d›kça, gereksiz sorular sorulmamal›d›r.

• Senelik beyan formlar›, kolayca ulafl›m ve karfl›laflt›rma yapma imkan›n›n sa¤lanmas› için

bilgisayara geçirilmeli ve gerekli veritabanlar› kurulmal›d›r.

• Senelik beyan raporlar›na gereken ilgi gösterilmeli, etik komisyonlar› ve etik dairelerin-

ce beyanlar›n do¤rulu¤u dikkatlice kontrol edilmeli ve böylece muhtemel ç›kar çat›flmalar› en

bafltan engellenmelidir. 
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• Senelik beyan›n amac›, aynen kamu yönetiminde etikle ilgili düzenlemelerde oldu¤u gi-

bi kamu görevlisini cezaland›rmak de¤il, etik d›fl› faaliyetleri engellemektir. Dolay›s›yla, etik ko-

misyonlar›nca kontrol edilen beyanlarda ç›kar çat›flmas› ya da etik d›fl› faaliyet olas›l›¤› saptan-

d›¤›nda bunun kamu görevlisine bildirilmesi gerekmektedir. 

• Senelik beyan raporunun verilmemesi, geç verilmesi, sorulan sorulardan baz›lar›na yan›t

verilmemesi veya yanl›fl bilginin verilmesi durumunda söz konusu kamu görevlisi cezaland›r›l-

mal› ve yapt›r›m, istisnalara yer verilmeyerek kat› bir biçimde uygulanmal›d›r. Hiçbir yapt›r›m

mekanizmas›n›n olmamas› senelik beyan kofluluna uyulmamas›na yol açar. Örrne¤in, New York

Eyaleti Finansal Beyan Kanunu’na göre, senelik beyan›n yap›lmamas› 10,000 A.B.D. Dolar›’na

varan para cezas›na neden olmaktad›r.

• Son olarak, senelik beyan raporlar›n›n medyaya, di¤er kamu görevlilerine ve kamuyla ifl ya-

pan kiflilere aç›k olmas› gerekir. Bu kifliler, kolayca ve h›zl› bir biçimde senelik beyan raporlar›na

ulaflabilmelidirler. Bu, senelik beyan sisteminin etkili olmas› için gereklidir.

4.2.3. Üçüncü Sütun: Etik Sisteminin Yönetimi

Etkili bir etik sisteminin son sütunu, etik sisteminin yönetimidir. Bu kavram›n içine ilk olarak,

etik d›fl› davran›fl›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan ihbar usulleri girmektedir. ‹hbar sistemleriyle birlikte

iç kontroller de etik d›fl› davran›fl›n ortaya ç›kmas› ve etik davran›fl›n desteklenmesi yönünde etki-

li mekanizmalar oluflturur. Etik sistemin yönetimi, etik d›fl› davran›fl›n dikkatlice tetkik edilmesiyle

de ilgilidir. Bu, kamu yönetiminde etik davran›fl kurallar›n›n ihlali halinde ortaya ç›kacak yapt›r›m

mekanizmalar›n›, etik d›fl› davran›fl›n soruflturulmas› ve kovuflturulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimi kap-

samaktad›r. Son olarak kamu görevlilerinin etik standartlar hakk›nda e¤itimi konusu gelmektedir.

Kutu 12: Etik Yönetiminin Kamu Yönetimindeki Yeri

Etik, kamu yönetimine geleneksel yaklafl›mlar ile yeni kamu yönetimi tarzlar› aras›ndaki ge-

rilim ve karfl›tl›klar›n en aç›k biçimde yafland›¤› aland›r. Ülkeler siyasi ve idari geleneklerinden

yola ç›karak kendileri için do¤ru olan sonuçlara var›rlar. Ancak onlardan beklenen, ülkedeki

etik yönetimi rejiminin kamu yönetiminde benimsenen genel yaklafl›mla tutarl›l›k göstermesidir.

Tan›m itibariyle etik ve davran›fl yönetimi, sadece belli davran›fllar›n izlenmesi ve önlenme-

siyle s›n›rl› de¤ildir. Ayn› zamanda, etik ve düzgün davran›fllar› desteklemeyi amaçlar. ‹yi davra-

n›fl›n ne oldu¤u ile ilgili görüfl birli¤i sa¤lamay› hedefler ve kamu görevlilerine günlük çal›flma or-

tam› içinde karfl›laflt›klar› olaylarda tav›r ve karar al›rken ve takdir kullan›rken yol gösterir.
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4.2.3.1. Kamu Yönetiminde Etik D›fl› Davran›fl›n Ortaya Ç›kmas›n› Sa¤la-
yan ‹hbar Usulleri

Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyet riski, kapal› bir çevrede belirgin bir biçimde artmaktad›r.245

OECD taraf›ndan yap›lan araflt›rmada, OECD ülkelerinin üçte ikisinin ya kamu görevlilerini ihlal-

leri bildirmekle yükümlü k›ld›¤› ya da bunu kolaylaflt›racak usuller sa¤lad›¤› ortaya ç›km›flt›r. ‹h-

bar düzenlemeleri bulunan ülkelerin üçte ikisi, izlenecek kural ve usulleri hukuki çerçevelerinde

tan›mlarken, di¤erleri bunlara, kurulufllar›n iç örgütlenme kurallar›nda yer verir. Ayr›ca yöneticile-

rin yan› s›ra denetim kurumlar› da bireysel vakalar› incelemek ve yard›mc› olmakla görevlidir. Ka-

muoyu, günümüzde flikayetlerini internet üzerinden de bildirebilmektedir.246

Denetim kurumlar›n›n oldu¤u kadar, yöneticilerin de ihbar usullerinin etkili kullan›m›na yar-

d›mc› olmalar› bir yükümlülüktür. Seçilmifl kurulufllar›n görevi hem kamu görevlilerine ihbar ko-

nusunda yard›m sa¤lamak hem de bireysel vakalar› araflt›rmakt›r. Örne¤in, Avustralya’da ihbar

edenler daire baz›nda yap›lan etik d›fl› faaliyet beyanlar›ndan tatmin olmuyorlarsa, “Kamu Hizme-

ti Komiseri”nden konuyu araflt›rmas›n› isteyebilirler. Buna ek olarak komiser, el kitapç›klar›yla ve

internet üzerinden ihbar usullerini kamu görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. 

Günümüzde demokratik ülkelerin kamu görevlilerini haberdar olduklar› yolsuzluk olaylar› ya

da etik d›fl› faaliyetleri ihbar etmekle yükümlü k›lmaktad›r. Kamu görevlilerinin ihbar yükümlülü-

¤ün yan›nda, vatandafllar›n da haberdar olduklar› yolsuzluk ve etik d›fl› faaliyetleri bildirmeleri için

çeflitli usuller öngörülmüfltür. Geliflmifl ülkelerin ço¤unda vatandafllar›n etik d›fl› faaliyetleri ihbar

usulleri benzerlik göstermektedir. Kullan›lan yöntemler, flikayet usulleri, yard›m masas›na bildirim,

ihbarla ilgili telefon hatlar› ve ombudsmand›r. ‹nternet yeni bir ihbar usulü oluflturulmas›n› sa¤la-

m›flt›r. Örne¤in, A.B.D. Ticaret Bakanl›¤› internet sitesinde bir rüflvet hatt› kurmufltur.247 Ayr›ca

Avustralya’da da, ihbar edenler için özel bir web sitesi bulunmaktad›r.248

4.2.3.1.1. ‹hbar Edenlerin Korunmas›

Kamu görevlileri, günümüzde, yaln›z kendi davran›fllar›yla ilgili hesap vermekle kalmamakta-

d›r, baflkalar›n›n ihlallerini bildirme ikilemiyle de karfl› karfl›yad›r. Baflar›l› bir hesap verme meka-

nizmas› ile daha fazla saydaml›¤›n gerektirdi¤i aç›kl›k aras›nda bir gerilim vard›r ve bu da en iyi

ihbar olgusunda görülür. Hükümetlerin etik d›fl› davran›fllar›n ifflas› için pratik bir sistem olufltura-

rak ihbar usullerini devreye sokmalar›, kamuda hesap verebilirlik ile ilgili kararl›l›klar›n› gösterir.
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‹hbar edenler günümüzde, hesap verebilirlik mekanizmalar›n›n vazgeçilmez birer unsuru hali-

ne gelmifltir. Kamuda etik d›fl› faaliyetleri, hileleri, savurganl›klar› ve suistimalleri ortaya ç›kararak ki-

flisel ç›karlar hesab›na yaz›lacak oldukça büyük miktarlardaki serveti tekrar devlet hazinesine dön-

dürmeyi veya bafltan engellemeyi baflarm›fllard›r.249 Örne¤in, A.B.D.’de 1986 senesinden 1994 sene-

sine kadar ihbar edenler sayesinde 1.8 milyar A.B.D. Dolar›, A.B.D. Hazinesi’ne dönmüfltür.250

‹hbar edenlerin kamu yönetiminde hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› konusunda sahip oldukla-

r› bu önem, bu kiflilerin kendilerini etik d›fl› faaliyetleri ihbar etmeleri yönünde rahat ve güvende

hissetmeleri için koruma mekanizmalar›n›n oluflturulmas›n› gerekli k›lm›flt›r.251

En çok kullan›lan koruma yöntemi, yasal koruma ve ihbar eden kiflinin ad›n›n aç›klanmama-

s›d›r. Ço¤unlukla, ihbar eden kifliye karfl› bir faaliyette bulunan kifli cezaland›r›lmaktad›r.252 Örne-

¤in, Avustralya’da ihbar eden kifliye karfl› ayr›mc›l›k yap›lmas›, onu kurban yerine koyma, suçla-

ma gibi faaliyetler de yasaklanm›flt›r. ‹hbar eden kiflinin koruma alt›na al›nmas› için do¤ru kanuni

usulü kullanmas› ve beyan›n medyaya yap›lmamas› gerekir. Almanya’da kamu görevlilerine ömür

boyu memuriyet tan›nmas› kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetleri ihbar eden memurlara genel bir

koruma sa¤lamaktad›r. 

Hem yasal koruma sistemini hem de kurumsal yard›m› destekleyen ilk özel sistem, Ameri-

ka’da “‹hbar Edenleri Koruma Kanunu”yla kurulmufltur. Özel Dan›flman Ofisi (The Office of Speci-

al Counsel-OSC) bu kanunun idaresiyle görevlendirilmifl ve oldukça önemli yetkilerle donat›lm›fl-

t›r. OSC ihbarda bulunan kamu görevlilerine yönelik misilleme ve haks›z uygulamalar hakk›nda

flikayetleri dinler ve bunlar› araflt›r›r. Soruflturma tamamland›¤›nda OSC’nin söz konusu dairenin

faaliyetlerini k›s›tlama ve erteleme karar› alma hakk› vard›r. Ayr›ca, ihbar edenleri korumak için

dava açabilir ve yasal çareler arayabilir.253 ‹ngiltere’de de buna benzer bir sistem mevcuttur. 
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249 Bkz. M.P. GLAZER, P.M. GLAZER, THE WHISTLEBLOWERS: EXPOSING CORRUPTION IN GOVERNMENT AND INDUSTRY,
(1989); M. P. MICELLI, J. P. NEAR, BLOWING THE WHISTLE: THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL IMPLICATIONS FOR COM-
PANIES AND EMPLOYEES, (1992). 

250 Bkz. Judith A. Truelson, Whistleblower Protection and the Judiciary, in TERRY L. COOPER ED., HANDBOOK OF ADMINIS-
TRATIVE ETHICS, (1994), s. 407.

251 Bkz. A. Baran, Federal Employment-The Civil Service Reform Act of 1978-Removing Incompetents and Protecting
“Whistleblowers”, WAYNE LAW REVIEW, 26, (1979), s. 97-118; J. A. Barcia, Update on Michigan’s Whistleblowers’ Protection
Act, DETROIT COLLEGE OF LAW REVIEW, (1988), s. 1-8; R. NADER, P.J. PETKAS, K. BLACKWELL, WHISTLEBLOWING: THE
REPORT OF THE CONFERENCE ON PROFESSIONAL RESPONSIBILITY, (1971).

252 Bkz. M. H. Malin, Protecting the Whistleblower from Retaliatory Discharge, JOURNAL OF LAW REFORM, 16, (1983), s. 277-
318; U.S. CONGRESS, SENATE COMMITTEE ON GOVERNMENTAL AFFAIRS, THE WHISTLEBLOWERS: A REPORT ON FED-
ERAL EMPLOYEES WHO DISCLOSE ACTS OF GOVERNMENTAL WASTE, ABUSE, AND CORRUPTION, (1978).

253 Bkz. D. Israel, A. Lechner, Protection for Whistleblowers, PERSONNEL ADMINISTRATOR, 34, (1989), s. 106, U.S. CONGRESS,
HOUSE COMMITTEE ON POST OFFICE AND CIVIL SERVICE, WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT OF 1987, H.R. 25, U.S.
GOVERNMENT PRINTING OFFICE, (1987).



4.2.3.2. ‹ç Kontrol Sistemleri

‹ç kontrolün tan›mlanmas›nda, amaçlar›n›n belirlenmesinde ve iç kontrol için bir çerçeve olufl-

turulmas›nda meslek komitelerinin ya da kurulufllar›n›n (COSO-Committee of Sponsoring Organi-

sations of the Treadway Commission, COCO-Canadian Institute of Chartered Accountants, Institu-

te of Internal Auditors), A.B.D. Say›fltay›n›n (General Accounting Office) ve k›sa ad› INTOSAI olan

Uluslararas› Say›fltaylar Birli¤i’nin önemli ve anlaml› katk›lar› olmufltur.254

ABD Say›fltay› taraf›ndan yay›mlanan “Federal Devlette ‹ç Kontrol Standartlar›” isimli dokü-

manda iç kontrolle ilgili tan›m flöyledir: “‹ç kontrol, bir örgüt yönetiminin ayr›lmaz ö¤esi olup;

• faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik,

• finansal raporlamada güvenilirlik,

• yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluk,

amaçlar›n›n gerçekleflmesi konusunda makul güvence sa¤lar.” 255

‹ngiltere Hazinesi taraf›ndan Avrupa Birli¤i’ne aday ülkelerin yararlanmas› amac›yla haz›rlanan

bir dokümanda: “‹ç Kontrol Sistemi, örgütsel hedeflerin gerçekleflip gerçekleflmedi¤i hususunda;

• faaliyetlerin etkinli¤i,

• kaynaklar›n ekonomik ve verimli kullan›m›,

• yürürlükteki politikalara, prosedürlere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluk,

• sahtecilik, kanuna ayk›r›l›k veya yolsuzluk sonucu ortaya ç›kanlar da dahil olmak üzere var-

l›klar›n ve menfaatlerin her türlü kayba karfl› korunmas›,

• bilgilerin, hesaplar›n ve verilerin do¤rulu¤u ve güvenilirli¤i,

hususlar›nda makul güvence sa¤lamak üzere örgüt bünyesinde tesis edilmifl sistemler a¤›n›n

bütününü kapsar. ‹ç kontrol sistemi, kurumsal politikalar›n, amaçlar›n ve hedeflerin gerçekleflme-

sine yönelik riskleri belirleyen devaml› bir prosese dayan›r, risklerin özelliklerini ve büyüklükleri-

ni de¤erlendirir ve bu riskleri ekonomik, verimli ve etkin bir tarzda yönetir,” denilmektedir.256
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254 Bkz. Sacit Yörüker, Baflka Ülke Örnekleri Temelinde Kontrol, Denetim, Teftifl ve Soruflturma: Kavramsal Bir Çerçeve, TESEV
Denetim Çal›fltay› ‹kinci Toplant›s›, (12 May›s 2004).

255 Bkz. ABD Say›fltay›, Federal Hükümette ‹ç Kontrol Standartlar› (Çev. Baran Özeren, Ankara, http://www.sayistay.gov.tr).
256 Bkz. ‹ngiltere Kamu Sektöründe ‹ç Denetim Standartlar› (Çev. Baran Özeren, Mustafa Ekinci), 2004, Elekronik adres:

http://www.sayistay.gov.tr. 



A.B.D. Say›fltay› taraf›ndan yay›mlanan ‹ç Kontrol Standartlar›’nda yer alan flu sat›rlar iç kont-

rolun niteli¤ini çok aç›k biçimde sergilemektedir: “‹ç kontrol tekil bir olay de¤il, bütün bir örgüt

faaliyetlerinde ve devaml›l›k temelinde oluflan bir dizi eylem ve aktivitedir.” ‹ç kontrol, kurulufl

içinde ayr› bir sistem olmaktan çok, yönetimin faaliyetlerini düzenlemede ve yönlendirmede ya-

rarland›¤› sistemlerin ayr›lmaz bir parças› olarak kabul edilmelidir. Bu bak›mdan iç kontrol, yöne-

ticilerin kurumu çal›flt›rmalar›na ve amaçlar›n› süreklilik temelinde gerçeklefltirmelerine yard›mc›

olmak üzere, altyap›n›n bir parças› olarak infla edilen bir yönetim kontrolüdür.

Kutu 13: A.B.D. Federal ‹daresinde ‹ç Kontrol Standartlar›

Kontrol Ortam›: Yönetim ve çal›flanlar, örgüt bünyesinde, iç kontrole ve dikkatli bir yöneti-

me karfl› pozitif ve destekleyici tav›rlar› gelifltirecek bir ortam› oluflturmal› ve sürdürmelidirler.

Risk De¤erlendirmesi: ‹ç kontrol, kuruluflun hem d›fl hem de iç nedenler dolay›s›yla karfl›lafl-

t›¤› risklerin bir de¤erlendirmesini yapmal›d›r.

Kontrol Faaliyetleri: ‹ç kontrol faaliyetleri yönetimin direktiflerin uygulanmakta oldu¤una da-

ir güvence sa¤lamas›na yard›mc› olur. Kontrol faaliyetleri, kuruluflun kontrol amaçlar›n›n gerçeklefl-

mesi bak›m›ndan etkin ve verimli olmal›d›r.

Bilgi ve ‹letiflim: Bilgi kaydedilmeli, yönetime ve kurulufl bünyesinde bilgiye ihtiyaç duyan di-

¤er kiflilere, iç kontrol ve di¤er sorumluluklar›n› yerine getirebilecekleri bir formatta ve zaman dili-

mi içinde iletilmelidir.

‹zleme: ‹ç kontrol izlemesi, belli bir dönem içindeki performans›n kalitesini de¤erlendirmeli ve

denetim ya da baflka inceleme bulgular›n›n derhal çözüme kavuflturulmas›n› güvence alt›na al-

mal›d›r.

Daha önce belirtildi¤i gibi, iç kontrol bir yönetim arac›d›r. Bu ba¤lamda;

• Etkin bir iç kontrol yap›s›n›n tasarlanmas›, kurulmas› ve sürdürülmesi yöneticilerin sorum-

lulu¤undad›r.

• Yönetim, iç kontrol yap›s›n›n bir parças› olarak iç denetim birimi oluflturur. ‹ç denetçiler

sa¤l›kl› bir iç kontrol yap›s›n›n yerine geçmemelidir.

• ‹ç kontrol standartlar›, yöneticilerin bafl›nda bulunduklar› kurumlar›n çal›flmalar›n› izleme-

lerini gerektirir.

• Eksiklikler saptand›¤›nda, düzeltici önlemlerin gecikmeksizin al›nmas› gerekir.

‹ç denetim yönetime yönelik bir hizmettir. ‹ç kontrolun incelenip de¤erlendirilmesi ve en üst

yöneticiye güvence sa¤lanmas› iç denetim fonksiyonlar› kapsam›ndad›r. ‹ç denetimin bizzat ken-
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disi, örgütün iç kontrol sisteminin bir parças›d›r ve iç denetimin kapsam›na yaln›zca finansal kont-

rol de¤il, iç kontrolun bütün yönleri dahildir.257

Hemen hemen tüm OECD ülkelerinde, yöneticilerin yolsuzlu¤u mümkün k›lacak herhangi bir

hususu görüp ortaya ç›karmas›n› kolaylaflt›ran iç kontroller oluflturulmufltur. OECD 2000 Raporu,

OECD ülkelerinin ya iç mevcut hukuki önlemleri güçlendirdi¤ini ya da yeni hukuki çerçeveler

oluflturduklar›n› göstermektedir. OECD co¤rafyas›nda benimsenen bir araç olan iç kontrollerle, ka-

mu kaynaklar›n›n yönetiminin izlenmesi ve bireysel eksikliklerle sistemik zaaflara dikkat çekilme-

si suretiyle yolsuzlukla mücadeleye katk›da bulunulur. ‹ç kontrol amaçl› gözden geçirmelerde ay-

r›ca, yönetimin iyilefltirilmesi için önerilerde bulunulur ve baz› vakalarda siyasi kademe do¤rudan

bilgilendirilir. ‹ç kontrollerin niteli¤i, s›kl›¤› ve takip mekanizmalar› ülkeden ülkeye de¤iflir. Ço¤u

ülkede, her kurum ve dairede iç kontrol mekanizmalar› mevcuttur ve y›ll›k olarak ya da ihtiyaç

duyuldu¤unda gözden geçirmeler yap›l›r. Bulgular, genellikle yaln›zca teflkilat yönetimlerine duyu-

rulur. Yaln›zca birkaç ülke, raporlar› kamuoyuna açar. ‹ç kontrol incelemelerine ço¤u kez, bu sis-

temlerin de etkilili¤ini kontrol eden bir tür d›fl denetim efllik eder.258

4.2.3.3. D›fl Kontrol Sistemleri

D›fl denetim, hesap verme sorumluluk zincirinde önemli bir halkad›r. D›fl denetim, hem kay-

nak sa¤layan seçilmifl ya da atanm›fl kiflilere yönelik olarak yukar› do¤ru, hem de yararlananlara,

vergi mükelleflerine ve kamuoyuna yönelik olarak d›fla do¤ru hesap verme sorumlulu¤unu güç-

lendirmektedir.259

Hesap verme sorumlulu¤u, “genellikle, yüksek denetim kurumunun ilgili kurumda inceleme ya-

parak rapor haz›rlamas›, bu raporun yasama taraf›ndan incelenmesi, yasaman›n yürütmeye tavsiyeler-

de bulunmas› ve yürütmenin cevap vermesi fleklinde dört ad›m”dan oluflmaktad›r.260

D›fl denetimin amaçlar›n› afla¤›daki flekilde s›ralamak mümkündür:261

• D›fl denetim, “aç›k, saydam ve hesap verebilir olmak” iddias›n› tafl›yan ça¤dafl demokrasi-

nin ifllemesinde önemli bir rol üstlenebilir ve üstlenmelidir.
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257 Bkz. FIDELMA WHITE, KATHRYN HOLLINGSWORTH, AUDIT, ACCOUNTABILITY AND GOVERNMENT, (1999).
258 Bkz. OECD, 2000.
259 ‹ngiltere’de Say›fltay, Denetim Komisyonu, ‹skoçya Denetim Kurumu ve Kuzey ‹rlanda Denetim Ofisi’nin oluflturdu¤u Kamu

Denetim Forumu taraf›ndan haz›rlanan “Kamu Denetiminin (D›fl Denetimin) Prensipleri” bafll›kl› rapor.
260 Bkz. IFAC Kamu Sektörü Komitesi, “Kamu Sektöründe Hesapverme Sorumlulu¤u Düzenlemelerine Genel Bak›fl: Kamu

Sektöründe Kurumsal Yönetiflim Yönetim Kurulu Perspektifi” bafll›kl› ikinci bölümü, (Çev. Baran Özeren), (2001).
261 BKZ. LORD SHARMAN OF REDLYNCH, HOLDING TO ACCOUNT TO ACCOUNT (THE REVIEW OF AUDIT AND ACCOUNT-

ABILITY FOR CONTROL GOVERNMENT), (2001),  http://www.hm-treasury.gov.uk/media-store/otherfiles/38.pdf.



• D›fl denetim, sadece olaydan sonra ne oldu¤unu analiz ederek ve raporlayarak de¤il, ileri-

ye bakarak, ç›kar›lan dersleri belirleyerek ve iyi uygulamalar› yayarak de¤er katar.

• D›fl denetim, yeterli hesap verme sorumlulu¤u konusunda güvence vererek, kamu hizmet-

lerinde uygun davran›fl standartlar›n› destekleyerek, kamu hizmetlerinde paran›n de¤erinin karfl›-

l›¤›n›n al›nmas›na yard›mc› olarak kamu ç›kar›n›n korunmas›nda önemli bir rol oynar.

• D›fl denetim, kamu servetinin do¤ru olarak harcand›¤› yolunda kamuoyu güveninin olufl-

mas›nda kilit bir ö¤e olarak kabul edilmektedir.

D›fl denetim prensipleri ise flu flekilde s›ralanabilir:262

• D›fl denetçilerin denetlenen organizasyonlardan ba¤›ms›z olmas›,

• D›fl denetimin genifl kapsaml› olmas›, d›fl denetimin finansal tablolar›n denetiminin yan› s›-

ra düzenlilik ve sosyal ve ahlaki davran›fl standartlar›na uygunluk ve performans denetimlerini

kapsamas›,

• D›fl denetçilerin, denetimlerinin sonuçlar›n› kamuoyunun ve demokratik flekilde seçilmifl

temsilcilerin istifadesine sunabilmesi.

4.2.3.3.1. Yüksek Denetim

Say›fltaylarca yürütülen d›fl denetimin, di¤er d›fl denetim organlar›nca yap›lan denetimden

farkl›l›¤›n› belirtmek amac›yla, bu denetim “yüksek denetim” olarak da nitelendirilmektedir.263 Sa-

y›fltay, Türkiye’de hem bir yüksek yarg› organ› hem de yüksek denetim kurumudur. Say›fltay, ba-

z› ülkelerde yaln›zca bir yüksek denetleme organ› olarak faaliyet gösterir.

Say›fltaylar ülkeden ülkeye de¤iflen bir çeflitlili¤in yan› s›ra ortak özelliklere de sahiptir. Bu or-

tak özellikler flöyle s›ralanabilir:

• Say›fltaylar›n görev ve yetkileri ço¤u kez anayasalarda düzenlenmifltir.
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262 Bkz. Public Audit Forum, The Different Roles of External Audit, Inspection and Regulation: A Guide for Public Service
Managers, 2002,  http://www. public-audit-forum.gov.uk. 

263 Öte yandan, k›sa ad› INTOSAI olan Uluslararas› Say›fltalar Birli¤i’nin orijinal ismi “International Organization of Supreme Audit
Institutions” yani Uluslararas› Yüksek Denetim Kurumlar› Organizasyonu’dur. Keza, INTOSAI dokümanlar›nda say›fltaya at›fta
bulunulmak istendi¤inde, Supreme Audit Institution (yüksek denetim kurumu) terimi kullan›lmaktad›r. Yüksek denetimin
ilkelerini INTOSAI’n›n 1977 y›l›nda Lima’da haz›rlanan Deklarasyonunda ve INTOSAI Denetim Standartlar›nda ayr›nt›lar›yla bul-
mak mümkündür. ECOSAI’nin (Ekonomik ‹flbirli¤i Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumlar› Organizasyonu) 1997 y›l›nda Türkiye’de
düzenledi¤i seminere sunulan “Ba¤›ms›zl›¤a Özel Bir Vurgu Yap›lmak Suretiyle Yüksek Denetimin Temel Özellikleri” (Essential
Features of Supreme Audit W›th Special Reference to Independence)" bafll›kl› tebli¤de; yüksek denetimin özellikleri aras›nda
anayasasal statüye, “sui generis” faaliyete, d›flsal karakterde olmaya, objektifli¤e ve tarafs›zl›¤a, uzmanl›¤a ve ba¤›ms›zl›¤a vurgu
yap›lm›flt›r. 



• Say›fltaylarca yap›lan denetim, genellikle yasama, yürütme ve yarg› içine yerlefltirilemeyen

“kendine özgü” bir kamu faaliyeti say›lmaktad›r.

• Say›fltaylar›n yapt›klar› denetim parlamento ad›na yürütülmekle birlikte; planlanmas›nda,

uygulanmas›nda ve gerekti¤inde sonuçlar›n›n parlamentoya ulaflt›r›lmas›nda tümüyle ba¤›ms›z

olan bir faaliyettir.

• Say›fltay baflkanlar›n›n ve karar verme durumunda olan di¤er meslek mensuplar›n›n yarg›ç

teminatlar› ya da benzeri güvenceleri bulunmaktad›r.

• Say›fltaylar yarg› yetkilerinin bulunup bulunmas›na göre, denetim sonuçlar›n›n ya tamam›-

n› ya da bir k›sm›n› raporlar yoluyla parlamentoya sunarlar.

Gerek iç gerekse d›fl denetim, birçok ülkede devletin gelir ve harcamalar›n›n kanunili¤ini ve

uygunlu¤unu gözetme rollerinden dolay›, sahtecilik ve yolsuzlu¤un ortaya ç›kar›l›p soruflturulma-

s›n›n önemli yollar› olarak görülmektedir. Ülkelerin büyük ço¤unlu¤u, tüm kamu hizmeti üzerin-

de yetki sahibi olan ulusal say›fltaylar›n yapt›¤› d›fl denetimlerden a¤›rl›kl› olarak faydalan›r. Ülke-

lerin üçte ikisi, kamuoyunu bilgilendirmek için d›fl denetim raporlar›n› düzenli olarak yay›mlar.264

4.2.3.3.2. Ba¤›ms›z Denetim

Neredeyse tüm geliflmifl ülkelerde kamu çal›flmalar›n› ba¤›ms›z olarak inceleyen kurumlar

mevcuttur. Böylece, kamu görevlilerinin kamuoyuna nihai hesap verebilirlikleri sa¤lan›r. Hemen

hemen her ülkede yasama erki, kamudaki faaliyetleri gözden geçirir. S›k rastlanan di¤er inceleme

türleri, ba¤›ms›z d›fl denetimden ombudsman›n soruflturmas›na ve özel hukuki veya etik inceleme-

lere kadar uzan›r. Kamunun ba¤›ms›z bir komisyon üyesi ya da komisyon taraf›ndan incelenmesi-

nin ülkelerin ço¤unda popüler bir araç haline geldi¤i görülmektedir. Geliflen e¤ilim, kamuda etik

alan›nda uzman olan ba¤›ms›z bir birim oluflturmak yönündedir.

4.2.3.3.3. Teftifl Kurullar›

“Teftifl”, iç denetimden farkl› bir kültürdür ve öncelikle düzenlilik denetimi yani “kurallara uy-

gunluk denetimi” ve “mali tablolar denetimi” ile, bir k›sm› yasalarla da emredilen, idari sorufltur-

ma süreçlerini kapsar. Baflta ABD olmak üzere K›ta Avrupas› ülkelerinin hemen hemen tamam›n-

da teftifl kurullar› vard›r. K›ta Avrupas›’nda zaten var olan teftifl sisteminin, son y›llarda ‹ngiltere gi-

bi baz› Anglo-Sakson ülkelerinde de yükselen de¤er oldu¤u bilinmektedir. Teftiflin ‹ngiltere’deki

tan›m›nda flu unsurlar göze çarpmaktad›r: 
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• Kamu faaliyetlerinin teftifli kurum d›fl› bir inceleme/gözden geçirmedir. 

• Teftifl, hizmet verenlerden ba¤›ms›z olarak yap›lmal›, hizmetlerin güvenli ve gerekti¤i bi-

çimde sunuldu¤una dair bakanlara ve kamuya güvence vermeli, hizmetlerin iyilefltirilmesine katk›

sa¤lamal› ve kamuoyuna rapor sunmal›d›r. 

Teftiflin yolsuzlukla mücadeledeki önemli rolü, birçok uluslararas› belgede de belirtilmektedir.

“Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel ‹lke Karar›”n›n 11 ve 12’nci maddeleri “kamu

yönetiminin ve kamu kesiminin faaliyetlerine uygun denetim prosedürlerinin uygulanmas›n›

sa¤lamak” ve “denetim prosedürlerinin kamu yönetiminin d›fl›ndaki yolsuzluklar›n tespiti ve önlen-

mesinde rol oynamas›n› kabul etmek” içeriklidir. “BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleflmesi”nin 9’ncu,

“Avrupa Birli¤i Aday Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine ‹liflkin On ‹lke” isimli

metnin 3’üncü, “Gümrükler ‹flbirli¤i Konseyi Arusha Deklarasyonu”nun 6’nc›, “Uluslararas› Para Fo-

nu (IMF) Mali Saydaml›k ‹yi Uygulamalar Tüzü¤ü”nün 4’üncü maddeleri akla ilk gelen uluslararas›

hükümler olarak s›ralanabilir.265

Kamu hizmetlerinin standartlar›n›n yerine getirilip getirilmedi¤i konusunda güvence verme ve

bu hizmetlerin geliflimine katk›da bulunma potansiyeli olan ve maliyetinden daha fazla yarar sa¤-

lanabilecek alanlarda bir teftifl süreci olmas› gerekmektedir.

Kamu hizmetlerinin teftifli:

1. ‹yilefltirme amaçl› olmal›d›r. Müfettifllerin teftifl edilmekte olan hizmetin iyileflmesine katk›-

da bulunmak üzere, aç›k ve belirgin bir çabas› bulunmal›d›r. Bu husus, teftiflin ilgi alan›n›, meto-

dunu, raporlamas›n› ve izlenmesini yönlendirmelidir. Müfettifl tavsiyeleri gelifltirirken, iyi perfor-

mans›n ne oldu¤unu bilmeli ve buna göre aksakl›klar› uygun flekilde tespit etmelidir. Teftifl, kamu

kurumlar›n›n sektörlerindeki reformlar›n seyrini daha çabuk biçimde anlamalar›n› ve gerekli dü-

zeltmeleri yapmalar›n› sa¤layacak verileri ve bilgileri üretmeyi amaçlamal›d›r.

2. Ç›kt›lara odaklanmal›d›r. Ç›kt›lara odaklanma, teftiflin kurum içi yönetim düzenlemelerine

yo¤unlaflmak yerine, hizmetin son kullan›c›lar› için üretilmesiyle ilgilenmek anlam›na gelir.

3. Hizmetten yararlanan›n perspektifinden bakmal›d›r. Teftifl, kurum içi yönetim düzenleme-

leri kadar, hizmetten yararlanacak olanlar›n tecrübelerine yo¤unlafl›larak yap›lmal›d›r. Teftifl, hu-

kuka uygunluk temelli olmakla birlikte yenili¤i ve farkl›l›¤› özendirmelidir.

4. Risklerle orant›l› olmal›d›r. Müfettifller, zaman içinde hizmeti sunanlar›n performans duru-

muna göre ileride yap›lacak teftiflin kapsam›n› de¤ifltirmelidir. Örne¤in, teftifle ayr›lan kaynaklar›

en riskli alanlara yo¤unlaflt›rmak bak›m›ndan iyi performans gösterenler, daha az teftifl edilmelidir.
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5. Yöneticilerin öz de¤erlendirme yapmas›n› özendirmelidir. Müfettifller yöneticiler taraf›ndan

yap›lan öz de¤erlendirmelerin sonuçlar›n› irdelemeli, teftifl sürecinde bu sonuçlar› dikkate almal›

ve bunlar için karfl›laflt›rmal› k›yaslar bulmal›d›rlar.

6. Mümkün oldu¤unca, objektif kan›tlardan yararlanmal›d›r. Nitel ve nicel kan›tlar, sa¤lam bir

temele dayal› ve inand›r›c› olmal›d›r.

7. Karara var›rken yararland›¤› kriterleri aç›klamal›d›r.

8. Süreçler bak›m›ndan saydam olmal›d›r. Müfettifller ifl görme süreçleri bak›m›ndan saydam

olmal›, flikayetler üzerine ciddiyetle e¤ilmeli ve sa¤l›kl› bir kalite güvence süreci sergileyebilmeli-

dirler.

9. Teftifl, hizmetin verimli ve etkin bir biçimde sunulmas›n› uygulamaya koyacak düzenleme-

ler bulundu¤unu anlamaya özen göstermelidir. Teftifl, teftifl edilenlerin maliyeti de dahil, kendi ma-

liyeti ile orant›l› yararlar üretti¤ini gösterebilmelidir. Teftifl kurullar›, yüksek maliyet etkinli¤i bulu-

nan ve teftifl edilenlerin ifl yükünü azaltacak olan alanlarda, farkl› kurumlar›n benzer problemle-

riyle ilgili konularda birlikte çal›flma kapasitesini gelifltirmeye çal›flmal›d›r.

10. Tecrübelerden ders ç›karmal›d›r. Bu husus, gelifltirilmeye çal›fl›lan kamu hizmetinin sunu-

cular› üzerinde yarat›lan etki de¤erlendirilmek ve iyi uygulama örnekleri di¤er müfettifllerle payla-

fl›lmak suretiyle gerçeklefltirilebilir.

Teftifl kurullar›, Türkiye’de son zamanlarda oldukça tart›fl›lm›fl bir konudur. Cumhurbaflkan›

taraf›ndan veto edilmifl olan Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas› Hak-

k›nda Kanun’un baz› maddeleriyle kald›r›lmas› öngörülen teftifl kurullar›n›n yerine, idarede etkin

bir denetim yapacak bir kurum getirilmemektedir. Teftifl kurullar› denetimin inceleme unsurunu

yerine getiren kurumdur. Ayr›ca kamuoyuna sundu¤u raporlarla toplumun kamu hizmetinin etik

ilkelere ba¤l› ve saydam bir biçimde yerine getirilip getirilmedi¤ini incelemesine olanak sa¤lar. Ka-

mu yönetiminde etik altyap›n›n oluflturulmaya çal›fl›ld›¤› bu dönemde kamu yönetiminde denetim

zaafiyeti yaratabilecek uygulamalar›n etik sisteminin daha kurulmadan ifllerli¤ini ortadan kald›rma

riski vard›r.266

4.2.4. Kamu Görevlilerinin Etik Standartlar Konusunda E¤itimi

E¤itim, etkili bir etik sisteminin en önemli unsurlar›ndan biridir. E¤itim sayesinde, etik davra-

n›fl kodlar› ve davran›fl kurallar› ifllevsel hale gelmektedir. Bir etik alt yap›n›n en önemli ifllevlerin-

den biri, kamu görevlilerinin ve hatta toplumun tümünün etik bilincinin gelifltirilmesidir. Dolay›-

s›yla, bir ülkede kamu görevlilerine etik bilincinin afl›lanmas› için yap›lmas› gereken çal›flmalar›n

bafl›nda e¤itim gelmektedir. 
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Doktrinde etik e¤itimi konusunda üzerinde durulan bafll›ca noktalar flunlard›r;

• Etik ö¤retilebilir mi?

• E¤er bu mümkünse, özel bir e¤itim mi gereklidir, yoksa etik bir ortamda çal›flan kiflilerin

kurallar› kendili¤inden benimseyecekleri mi varsay›lmal›d›r?

• Etik e¤itimini kimler vermelidir? Kurumdaki personel mi, kurum d›fl›ndan dan›flmanlar m›?

• E¤itim masraflar›n› kim karfl›lamal›d›r? Orta ya da üst düzey yönetim mi, merkezi kurumlar

m›, ba¤›ms›z etik kurulufllar› m›?267

Etik e¤itimi programlar› genellikle iki türdür. Bunlar, “ifle alma e¤itimi” ve “çal›flma yaflam› bo-

yunca süren e¤itim”dir. Bu e¤itimlerin içeri¤i ve amaçlar› farkl› olabilir. Ancak, ikisi de etik altya-

p›n›n di¤er unsurlar›ndan hem yararlan›r, hem de bunlar›n vurgulanmas›n› sa¤lar. Özellikle dav-

ran›fl kurallar›, e¤itimin içeri¤ini ve materyalini oluflturur.268

4.2.4.1. ‹fle Alma E¤itim Programlar›

‹fle alma e¤itimi veya bafllang›çtaki e¤itim programlar› flu konularda bilgi içerir:

• Kamu hizmetinin, yürütme organ› ve kamuoyuyla iliflkisi dahil olmak üzere, genel rolü,

• ‹lgili mevzuat, yönetmelik ve davran›fl kurallar›,

• ‹dari usulleri ve raporlar›n tafl›mas› gereken özellikleri de içeren hesap verebilirlik meka-

nizmalar›,

• Muhakeme ve karar vermede gerek kurumsal gerekse kiflisel de¤erlerin rolü.

Bunun d›fl›nda, kamu ve özel sektör aras›ndaki “döner kap›” ile özel sektörden kamuya ge-

çifller artt›kça, ifle alma e¤itimi özel bir önem kazanacakt›r. Özellikle, kamuda yöneticilik yapacak

ve dolay›s›yla davran›fl modeli oluflturacak eski özel sektör çal›flanlar›na, iki sektör aras›ndaki fark-

lar›n h›zl› ve sistematik flekilde bir aç›klamas›n›n yap›lmas› flartt›r.269

4.2.4.2. Sürekli E¤itim Programlar›

Kamu yönetiminde deneyimli olan kamu görevlilerini hedefleyen sürekli etik e¤itiminin fark-

l› bir ifllevi vard›r. Bu programlar, kamu görevlilerine ifllerinin etik boyutuyla ilgili duyarl›l›k ka-
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zand›rman›n yan› s›ra muhakemeyi ve etik analizini teflvik eden elefltirel ve analitik becerilere yo-

¤unlaflarak, kamu görevlilerinin karar verme becerilerini gelifltirmeyi hedefler.270

Sürekli e¤itimin bir baflka faydas› da, kamu kurumlar›nda mevcut sistem ve uygulamalar›n de-

¤erlendirildi¤i bir forum oluflturmas›d›r. Tart›flma konular› davran›fl kurallar›n›n etkinli¤inden, de-

¤erlerin de¤iflip de¤iflmedi¤ine kadar uzanabilir. Çal›flanlar›n toplumsal ve kiflisel de¤er yarg›lar›-

n›n ve bunlar›n meslek eti¤iyle çat›fl›p çat›flmad›¤›n›n tart›fl›lmas›, etik davran›fl› gündemde tutma-

n›n ve olumsuz davran›fllar› cayd›rman›n da bir yoludur.271

4.2.4.3. Örnek Oluflturarak Yol Göstermek

Üst düzey kamu görevlilerinin örnek davran›fllar›, mesleki sosyallefltirme için son derece

önemlidir. Kamu görevlilerini harekete geçiren as›l unsur, dinledikleri ö¤ütler de¤il tan›k oldukla-

r› davran›fllard›r. 

Yönlendirici rolüyle mesleki sosyallefltirme, etik altyap›n›n kontrol ifllevini birkaç yönden ta-

mamlar. Öncelikle, e¤itimden ve rol modellerinden yararlanarak standartlar›n nas›l karfl›lanaca¤›-

na yo¤unlaflarak, proaktif bir yaklafl›m sergiler. ‹kinci olarak, konular›n etik boyutunu genellikle

daire veya kurumlarda yaflanan gerçek olaylarla iliflkilendirerek daha do¤rudan ve pratik bir dü-

zeye tafl›r. Son olarak, mevzuat, yönetmelik ve kurallar›n kapsamad›¤› ya da kapsayamayaca¤› etik

ikilemlerin çözümüne yard›mc› olur. Ayr›ca pratik düzeyde, ülkeler, kal›c› ve geçici çal›flanlar da-

hil olmak üzere, kamu sektöründeki farkl› çal›flan gruplar›n›n ihtiyaç ve beklentilerini de göz önü-

ne almak durumundad›rlar.

4.3. Kamu Yönetiminde Etik Davran›fl› Etkileyen Unsurlar

4.3.1. S›n›rl› Kaynaklarla Çal›flmak 

Geliflmekte olan ülkelerin etik alan›ndaki en büyük s›k›nt›s›, kaynaklar›n s›n›rl› olmas›d›r. Ka-

mu görevlisi, maafl konusunda tatmin olmamakta ve hayat›n› idame ettirmekte zorlanmaya baflla-

y›nca, haks›z kazanca, rüflvete ve etik d›fl› davran›fllara baflvurabilmektedir. Baz› ülkelerde kamu-

da ciddi küçülmeler yaflanmaktad›r. ‹fle alma, terfi ve maafl art›fllar› durdurulmakta ya da bunlara

kat› s›n›rlamalar getirilmektedir. Bu da etik davran›fl› olumsuz etkilemekte ve yolsuzlu¤u art›rmak-

tad›r.272 Kamu sektöründe küçülme, ayr›ca, çal›flanlar›n kamu sektöründen ayr›ld›ktan sonra çal›fl-

t›klar› ifller üzerindeki k›s›tlamalar ve potansiyel ç›kar çat›flmalar› gibi konular› gündeme getirmek-
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tedir. Küçülme sürecinde ifllerini kaybeden çal›flanlar›n, ç›kar çat›flmalar›n›n do¤abilece¤i ifllere yö-

nelmeleri de muhtemeldir.

Di¤er yandan, kamu sektöründe küçülme sonucu olarak kaynak daralmas›n›n belki daha do¤-

rudan bir etkisi, maliyetleri düflürmek gündeme geldi¤inde, ilk gözden ç›kar›lan k›s›tlaman›n e¤i-

tim olmas›d›r. “Bütçe konular›nda zor seçimler yapmak zorunda kalan kurumlar›n etik programla-

r›na yeterli kaynak ay›rmamalar› riski vard›r.”273 Devlet, kamuda etik bilincinin yerlefltirilmesi ko-

nusunda e¤itimin önemini göz ard› etmemelidir.

Kamu görevlilerinin yaflamlar›n› idame ettirebileceklerinden çok daha düflük seviyelerdeki

maafllar› yolsuzluk faaliyetlerinin merkezinde bulunmaktad›r. Kamu görevlilerinin düflük ücretle

çal›flmalar› kamu makamlar›n› suistimal etmeleri yönünde bask› yaratmaktad›r. Bununla birlikte,

yaln›zca kamu görevlilerinin maafllar›n›n art›r›larak kamuda etik d›fl› faaliyetlerin ve yolsuzlu¤un

ortadan kalkaca¤›na inanmak da yanl›flt›r. Bu, bilinen bir gerçektir. Ancak, yap›lan araflt›rmalar flu-

nu göstermifltir ki, yaln›zca maafl art›fllar› kamuda etik d›fl› faaliyetleri azaltmamaktad›r.274 Maafl ar-

t›fllar›yla birlikte etik sisteminin di¤er unsurlar›n›n da etkili bir biçimde uygulamaya koyulmas›yla

birlikte etik d›fl› faaliyetlerin azalt›lmas› sa¤lanabilecektir.

Çal›flanlar hak ettiklerinden daha az maafl ald›klar›n› düflünür ve kendilerini güvende hisset-

mezlerse kamu yönetiminde etik de¤erlere uygun davranmak için fazladan bir çaba göstermek on-

lara daha zor gelecektir. Kaynaklar k›s›tl› oldu¤undan, etik kurallara uymama yönünde bask›lar

olabilir. Bu yüzden, devletin bu etkenlerin muhtemel risklerinin fark›nda olmas› ve kamu çal›flan-

lar›n›n çal›flma koflullar›n›n etik davran›fla uygun bir ortam›n yarat›lmas›nda önemli oldu¤unun bi-

lincine varmas› gereklidir.275

Bu çerçevede, kaynak s›k›nt›s›, Türkiye’de de kamu görevlilerinin, çeflitli etik d›fl› faaliyetlere yö-

nelmesinde etkili bir faktör olabilmektedir. Bunu önlemenin yolu ise, kamu görevlilerine en az›ndan

ortalama hayat standard› sa¤layacak bir ücret verilmesidir. Maafl art›fllar›; do¤ru teflvikler, uygun ifle al-

›m ve terfi sistemi, etik d›fl› faaliyetlerde bulunan kamu görevlilerinin uygun disiplin cezalar› almalar›

ve ça¤dafl bir etik e¤itimiyle birlikte, kamu reformunun bir parças› olmas› durumunda etkili olacakt›r.276
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4.3.2. Vatandafllar›n Talepleri

Kamu hizmetinin iflleyiflinde vatandafllar›n ifllerinin daha h›zl› halledilmesi yönünde talepleri

vard›r. ‹fllerin sürati bilgili, profesyonel çal›flanlar›n yan› s›ra teknolojiyi de gerektirir. Kamu sektö-

ründe teknolojik gereksinimler s›n›rl› kaynak sorunuyla birleflince, vatandafllar›n talepleri ço¤u za-

man çeflitli usulsüzlüklerle yerine getirilir. Unutulmamas› gereken önemli bir nokta vard›r ki ka-

muda yolsuzluk ve etik d›fl› faaliyet olaylar› genellikle iki tarafl›d›r. Bir tarafta anayasal ve yasal dü-

zenlemeler uyar›nca kamu görevi ifa eden kamu çal›flanlar›, her iki tarafta vatandafllar veya özel

sektör kurulufllar› bulunur. Kamuda yolsuzluk ve etik d›fl› faaliyetlerden sorumlu di¤er taraf›n da

yasal yükümlülüklerinin fark›nda olmas› ve ülkenin ekonomik refah› ve toplumsal geliflimi için ka-

muda eti¤in öneminin bilincine varmas› gereklidir. 

Örne¤in, Türkiye’de yap›lan araflt›rmalar, vatandafllar›n genel olarak kay›rma ve kollaman›n

engellenmesini istemelerine ra¤men, ayn› zamanda bireysel olarak kan ba¤›, hemflehrilik, kirvelik

gibi ilksel-geleneksel (promordial) iliflkileri kullanarak sorunlar›n› çözmeye devam etme e¤ilimin-

de olduklar›n› göstermektedir. Vatandafllar›n bu e¤ilimi liyakate ve profesyonelli¤e ba¤l› olarak ka-

mu hizmetinin etik ilkelere uygun olarak gerçeklefltirilmesini zorlaflt›rmaktad›r. Yolsuzluklardan sü-

rekli flikayet eden vatandafllar›n, ilk f›rsatta araya efl-dost koyarak kay›rmac›l›¤a sebep olmalar›,

ancak kamu görevlisinin liyakate ba¤l› olarak göreve gelmesi, yükseltilmesi, görevini profesyonel-

lik ilkelerine ba¤l› yapmas›yla engellenebilir.277

Ayr›ca kamu görevlisinin çal›flma usullerini düzenleyen kurallar aç›k ve anlafl›labilir olmad›¤› için

kamu görevlisi baz› durumlarda günlük ifllerinde gere¤inden fazla takdir yetkisi kullanmaktad›r. Bu,

kamu görevlilerinin kamu yarar›n› birçok kez vergi mükelleflerinin ya da baflka bir aç›dan bak›ld›¤›n-

da müflterilerin ç›karlar›yla dengelemeleri anlam›na gelir. Çat›flan hedef ve sorumluluklar do¤rudan ka-

mu görevlileri taraf›ndan çözümlenmesi gereken ikilemler yarat›r. Kamu görevlisi, bu ikilemlerin varl›-

¤› durumunda iyi düzenlenmifl kamu yönetiminde etik davran›fl kodunda öngörülen hak ve yükümlü-

lükleri uyar›nca hareket etmeli, somut olaya uygulanacak herhangi bir düzenleme bulunmamas› duru-

munda ise, ahlaki muhakeme ve etik karar verme yöntemiyle çözüme ulaflmal›d›r.278
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hale gelmektedirler. Cooper’a göre etikle ilgili düzenlemelerin eksikli¤inde bile kamu çal›flanlar›n›n etik karar vermeleri sa¤la-
nabilir. Nihayetinde etik karar verme sürecinin gelifltirilmesi etik e¤itimlerinin temelini oluflturmaktad›r. Cooper’›n etik karar ver-
me süreci modelinin yedi ad›m› bulunmaktad›r:
•  Etik problemin idraki,
•  Durumun tarif edilmesi,
•  Etik konular›n tan›mlanmas›,
•  Alternatiflerin belirlenmesi,
•  Sonuçlar›n tasarlanmas›,
•  Tutulacak yolun seçilmesi,
•  Sonuca ulafl›lmas›.
Bkz. COOPER, THE RESPONSIBLE ADMINISTRATOR. Bir di¤er akademisyen Straussman da Cooper’›nkine benzer etik karar
verme süreci için analitik bir yöntem gelifltirmifltir. Bkz. J. STRAUSSMAN, PUBLIC ADMINISTRATION, (1990).



4.3.3. Kamu Yönetiminde Takdir Yetkisi

Kamu yönetiminde etikle ilgili sorunlar›n baz›lar› bürokratik takdir yetkisinden do¤maktad›r.279

En iyi flekilde tan›mlanm›fl ve yasalara harfi harfine uyan kamu sistemlerinde bile, idarecilere ken-

di kendine karar verebilme serbestisi fazlas›yla tan›nm›flt›r.280 ‹dareci, kanunlara uygun hareket edi-

yorsa ve bir etik anlay›fla sahipse, vatandafl etik standartlara uygun bir muamele görmüfl olur ve

birçok durumda bu takdir yetkisi kamu için büyük bir sorun oluflturmaz.281 Ne yaz›k ki bulgular,

özellikle geliflmekte olan ülkelerde, kamu  sistemlerinde uygulaman›n arzu edilen bu durumun

tam tersi yönünde oldu¤una dikkat çekmektedir.282

Siyasal sistemlerde idari takdir yetkisiyle bafla ç›kabilmenin birçok de¤iflik yolu vard›r.283 Baz›

sistemler, profesyonel idari teflkilatlar kurarak bu sorunu aflmay› amaçlam›fllard›r. Baz› sistemlerde

ise, kamu görevlilerine hukuki e¤itim verilebilmesi için konusunda, uzmanlaflm›fl hukukçular istih-

dam edilmifltir. Bu sistemlerden en yayg›n olan› ise, idari piramidin en tepesinden en afla¤›s›na ka-

dar iç kontrol sistemi kuran hesap verebilirlik mekanizmalar›d›r.284 Doktrinde hesap verilebilirlik

mekanizmalar›n› gelifltirmek için çok çeflitli yollar tavsiye edilmektedir.285 Unutulmamal›d›r ki he-

sap verebilirlik mekanizmalar› etik d›fl› faaliyetlerin var oldu¤u noktada devreye girer. Hesap ve-

rebilirlik kamu sektöründe tan›nm›fl en yayg›n etik ilkelerden biri oldu¤u gibi, hesap verebilirlik

mekanizmalar› etik standartlara bir kalkan görevi görürler. 

Özellikle kamu yönetimi reformunun yap›ld›¤› ülkelerde kamu yönetiminin takdir yetkisi, uy-

gulaman›n h›zland›r›lmas› ve daha etkin kamu hizmeti sa¤lanmas› amac›yla art›r›lmaktad›r. Baz› ül-

keler, harcamalar›n yap›lmas›, zamanlamas› ve programlar ve faaliyetler aras›nda kaynaklar›n ye-

niden da¤›l›m› konular›nda yöneticilere genifl bir takdir yetkisi tan›m›flt›r. ‹nsan kaynaklar›n›n yö-

netimi ve da¤›l›m› ile ilgili kararlarda da yöneticilere esneklik tan›nm›flt›r. Esnek bir yönetim mo-

deliyle uygulamay› çeflitlendirmenin yayg›n hizmet perspektifine, kamunun ç›kar›na ve geleneksel

kamu hizmeti de¤erlerine zarar verdi¤ine dair kayg›lar sürmektedir.286

Takdir yetkisinin kullan›ld›¤› durumlarda yerindelik denetiminin yap›lmamas›, kamu görevlileri-

nin etik davran›fl ilkelerine ba¤l›l›klar›n›n sa¤lanmas› konusuna daha titizlikle e¤ilmenin önemini orta-
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279 Bkz. A. HONDEGHEM, ED., ETHICS AND ACCOUNTABILITY IN A CONTEXT OF GOVERNANCE AND NEW PUBLIC MAN-
AGEMENT, (1998).

280 Bkz. N. LEWIS, P. BIRKINSHAW, WHEN CITIZENS COMPLAIN, (1993).
281 Bkz. M. LIPSKY, STREET-LEVEL BUREAUCRACY, (1979).
282 Bkz. WORLD BANK, ANTICORRUPTION IN TRANSITION: A CONTRIBUTION TO THE POLICY DEBATE, (2000).
283 Bkz. C. Hood, Remedies for Misgovernment: Changing the Remedies but not the Ingredients, in A. HONDEGHEM ED., ETHICS

AND ACCOUNTABILITY IN A CONTEXT OF GOVERNANCE AND NEW PUBLIC MANAGEMENT, (1998).
284 Bkz. B. Guy Peters, Is Democracy a Substitute for Ethics? Administrative Reform and Accountability, in RICHARD A. CHAPMAN

ED., ETHICS IN PUBLIC SERVICE FOR THE NEW MILLENNIUM, (2000), s. 127.
285 Bkz. PATRICIA DAY, RUDOLPH KLEIN, ACCOUNTABILITIES, (1986).
286 Bkz. OECD, 1996, s. 30-32.



ya ç›karmaktad›r. Takdir yetkisinin günümüz kamu yönetimi reformlar› çerçevesinde art›r›lmas› ise, ön-

celikle kamu yönetiminde etik standartlar›n yerlefltirilmesini gerekli k›lmaktad›r. Takdir yetkisi, yöneti-

cilerin kiflisel niteliklerinin geliflmesini gerektirmektedir. Bir kamu yöneticisinin en önemli kiflisel özel-

liklerinden birisinin “etik karar alma yetisi” oldu¤u göz ard› edilmemelidir.287

‹dari ifllemin konusunu, nedenini, usul ve fleklini seçme konusunda takdir yetkisi olan kamu gö-

revlileri, temel etik de¤erlere ba¤l› kalarak karar almal›d›rlar. Kamu görevlisi, takdir yetkisini kullan›r-

ken diledi¤ince davranmamal›, gerekli inceleme ve araflt›rmalar› yapt›ktan ve bunlar› somut kan›tlarla

destekledikten sonra takdir yetkisini kullanmal›d›r. Takdir yetkisinin bulundu¤u durumlarda bile kamu

görevlisi ya da kamu kurumu gerekçe göstermeli ve bu gerekçesinde hakl› olmal›d›r.

Kamu görevlisi takdir yetkisini kullan›rken eflit durumlarda eflit uygulamalar yapmak zorun-

dad›r. Kamu görevlisi mevzuat›n kendisine b›rakt›¤› serbest alan içinde kalmal›, eflitlik ilkesini gö-

zeterek kamu yarar› amac›ndan ve kamu hizmetinin gereklerinden ayr›lmamal›d›r.288 Kamu görev-

lisi, takdir yetkisini kullan›rken nesnel, uygun ve geçerli gerekçelere dayanmal›, dürüstlük, taraf-

s›zl›k, profesyonellik, onur ve hukukilik ilkelerinden ayr›lmamal›d›r.

Yolsuzlu¤un dinamiklerini aç›klayan yal›n bir formüle göre yolsuzluk, hesap verme sorumlulu-

¤unun olmad›¤› bir durumda tekelci güçle takdir yetkisinin kullan›lmas› sonucu ortaya ç›kmaktad›r.289

YOLSUZLUK = (TEKELC‹ GÜÇ + TAKD‹R YETK‹S‹) - HESAP VERME SORUMLULU⁄U

Takdir yetkisinin s›n›r›n›n mu¤lak tan›mlarla de¤il, aç›k ve anlafl›l›r flekilde belirlenmesi gere-

kir. Böylece, kamu yönetiminde etik d›fl› davran›fllar›n s›kl›kla ç›kt›¤› alan olan “idari takdir yetki-

si”nin kamuda yaratt›¤› zararlar azalt›labilir.
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287 Bkz. . Donal P. Warwick, The Ethics of Administrative Discretion, in JOEL L. FLEISHMAN, LANCE LEIBMAN, MARK H. MOORE
EDS., PUBLIC DUTIES: THE MORAL OBLIGATIONS OF GOVERNMENT OFFICALS, (1981), s. 93-127; Wayne A. R. Leys, Ethics
and Administrative Discretion, in WILLA BRUCE ED., CLASSICS OF ADMINISTRATIVE ETHICS, (2001), s. 27-48.

288 “...Yasa önünde eflitlik herkesin her yönden ayn› kurallara ba¤l› olaca¤› anlam›na gelmez. Anayasa’n›n amaçlad›¤› eylemli de¤il
hukuksal eflitliktir. Eflitlik ilkesi, birbirinin ayn› durumda olanlara ayr› kurallar›n uygulanmas›n› ve ayr›cal›kl› kifli ve topluluklar
yarat›lmas›n› engeller. Ayn› durumda olanlar için ayr› düzenleme Anayasa’ya ayk›r›l›k oluflturur. Ancak, durumlar›ndaki farkl›l›k,
de¤iflik kurallar› ve uygulamalar› gerekli k›labilir. Bu durumda eflitlik ilkesi zedelenmez...”. Bkz. Anayasa Mahkemesi’nin E.
1999/17, K. 1999/35, T. 14.9.1999 say›l› karar› Resmi Gazete Tarihi 19.04.2000, Say›: 24025.

289 Bkz. M. Hakan Özbaran, Yolsuzluk ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslararas› Örgütler ve Birimler, SAYIfiTAY DERG‹S‹, SAYI:
50-51, (Temmuz, Aral›k, 2003), s. 17. Söz konusu Dergi’ye http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der50m2.pdf adresin-
den de ulafl›labilmektedir. 



4.3.4. Hesap Verebilirlik ve Kamu Yönetiminde Etik

“Hesap verme yükümlülü¤ü, (...) yetki kullanan herkes taraf›ndan üstlenilmifl bir zorunluluk

oldu¤u için, demokratik yönetim[in] özüdür. Hesap verme bir ülkenin parlamentosunun, hüküme-

tinin ve dolay›s›yla her bir kamu kurum ve kuruluflunun, o ülkenin insanlar›na, o ulusa karfl› bir

yükümlülü¤üdür. (...) Etkin demokrasi, etkin hesap verme süreci gerektirir. (...) saydaml›k, iyi yö-

netiflim ve hesap verme süreci, demokrasinin temellerini oluflturur ve demokrasi [ancak] iyi bilgi-

lendirilmifl bir toplumla sürdürülebilir.”290

Ça¤dafl devletin en temel kayg›lar›ndan biri, güç ve otoritenin yönetenler taraf›ndan kullan›l-

ma biçimidir. Ça¤dafl devletin karmafl›kl›¤›, devlete bahfledilen gücün artmas›na sebep olurken, bu

gücün kullan›m› s›ras›nda ortaya ç›kacak muhtelif ç›kar çat›flmalar›na zemin haz›rlanm›fl olmakta-

d›r.291 Kamuda etik sorunun en önemli kulvarlar›ndan birisinin, kamu görevlilerinin kiflisel ç›karla-

r›yla kamu menfaatinin çat›flt›¤› durumlar oldu¤una bu raporda daha önce de¤inilmiflti. ‹flte böyle

bir durumda kamu görevlisinin kamu menfaatini öncelikli tutmas›n› sa¤layacak mekanizmalardan

biri hesap verebilirlik mekanizmalar›d›r.292 Hesap verebilirlik, kamu görevlisinin kararlar›n›n mali-

yetini iyi hesaplamas›n› ve finansal sonuçlar› olan bütün faaliyetlerini kaydetmekle yükümlü oldu-

¤unun fark›nda olmas›n› gerekli k›lar.293

Geleneksel anlamda, hesap verebilirlik, bir kimsenin faaliyetleri veya davran›fllar›n› aç›klaya-

bilme yetisidir.294

Kamu gücünün kamu görevlileri taraf›ndan suistimal edilmesine dair endifle en ça¤dafl top-

lumlarda bile devam etmektedir. Bugün hakim olan görüfl, ça¤dafl devletin faaliyetlerinden ötürü

hesap verme yükümlülü¤ünden kendisini kurtaramayaca¤›d›r. Bu ba¤lamda, daha ayr›nt›l› bir he-

sap verebilirlik tan›m› oluflturmak gerekir. Kamuda hesap verebilirlik, kamu görevlilerinin görev-

lerini ve yükümlülüklerini yerine getirdi¤i metodlar› ve bu süreçte sergiledi¤i faaliyetleri kamuoyu-

na aç›klama yükümlülü¤ünü kapsar. Kabul edilen etik standartlara uyumu güvenlik alt›na alan ve

güç ve otoritenin suistimal edilmesini en aza indirgemeyi amaç edinen bir strateji olarak bak›ld›-

¤›nda, kamuda hesap verebilirlik kavram›, en az befl farkl› flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r: “kurum-
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290 Bkz. Kenneth M. Dye, Kanada Say›fltay› Eski Baflkan› (Aktaran, ‹. GÖREN, KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹N‹N YEN‹DEN YAPI-
LANDIRILMASI VE DENET‹M, TESEV YAYINLARI, (2000), s. 79-178.

291 Bkz.  O. P. Dwivedi, Joseph G. Jabbra, Public Service Accountability and Responsibility, in J. G. JABBRA, O. P. DWIDEDI EDS.,
PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY: A COMPARATIVE PERSPECTIVE, (1988), s.1. [Bundan böyle O. P. Dwivedi, Joseph G.
Jabbra, Public Service Accountability and Responsibility diye an›lacakt›r.]

292 Bkz. Karl Theodor Paschke, Accountability and the Role of Internal Oversight in the United Nations, in YASSIN EL-AYOUTY,
KEVIN J. FORD, MARK DAVIES, WILLIAM P. CARTER EDS., GOVERNMENT ETHICS  AND LAW ENFORCEMENT: TOWARD
GLOBAL GUIDELINES, (2000), s. 7.

293 Bkz. J. KEHOE, W. DODSON, R. REEVE, G. PLATO, ACTIVITY BASED MANAGEMENT IN GOVERNMENT, (1995), s. 4.
294 Id. s. 7.



sal ya da idari hesap verebilirlik”, “profesyonel hesap verebilirlik”, “hukuki hesap verebilirlik”, “si-

yasal hesap verebilirlik” ve “ahlaki hesap verebilirlik.”295

Hesap verebilirlik, sorumluluklar konusunda cevap vermek, rapor etmek, aç›klama yapmak,

yükümlülükleri üstlenmek ve kamusal de¤erlendirme ve muhakemeye aç›k ve haz›r olmakt›r.296

Hesap verebilirlik kavram› ile ilgili olarak afla¤›da yer alan alt› temel özellik dikkat çekmektedir.297

• Hesap verebilirlik kavram›, sorumluluk kavram›yla yak›ndan ilgilidir. Sorumluluklar konu-

sunda cevap vermeyi, aç›klama yapmay› iflaret etmektedir. Hesap verebilirlik, eylem, karar ya da

ifllemlere dair sorumluluklar›n üstlenilmesi/benimsenmesi ve sorumlular›n belirlenmesi ba¤lam›n-

da da sorumluluk kavram›yla iliflkili, hatta içiçedir.

• Hesap verebilirlik, yükümlülük kavram›yla da ba¤lant›l›d›r. Sorumluluklarla ilgili cevap ver-

me, aç›klama yapma ya da gerekçe gösterme, belirli kifli ya da kurumlar›n inisiyatifine ve insaf›na

terk edilmifl de¤ildir. Hesap verebilirlik, bir ödevi, bir yükümlülü¤ü iflaret etmektedir. 

• Hesap verebilirli¤in üçüncü özelli¤i, bilgi ve belge al›flveriflini, rapor etmeyi, cevap verme-

yi, aç›klama yapmay›, gerekçe göstermeyi içermesidir.

• Kamu yönetiminin hesap verebilirli¤inden söz edebilmek için, bilgilendirme ve sorgulaman›n,

1) Kamuyu yak›ndan ilgilendiren, kamusal yetki ve kaynaklar›n kullan›m›yla ilgili karar, ey-

lem ve ifllemlere iliflkin olmas› ve

2) Kamusal alanda cereyan etmesi ve kamunun denetimini ve de¤erlendirmesini sa¤lamay› ya

da kolaylaflt›rmay› hedeflemesi gerekmektedir.

Kamu yönetiminin hesap verebilirli¤inin etkin bir biçimde kurgulan›p iflletilebilmesi, büyük

ölçüde, kamusal ifllem, eylem ve kararlara iliflkin kamusal bilgilenme ve bilgilendirme süreçlerinin

düzenli ve etkili bir biçimde iflletilebilmesine ba¤l›d›r.

• Hesap verebilirli¤in, “hesap vermeye haz›r, muktedir ve istekli” olmaya iliflkin bir yönü de

vard›r. Buna göre, bireysel ya da kurumsal aktörler, ad›mlar›n› bir gün hesap verme olas›l›¤›n› göz

önünde tutarak atmal›d›rlar. Hesap verebilirli¤in bu özelli¤i, f›rsat ya da zorunluluk do¤du¤unda
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295 Bkz. O. P. Dwivedi, Joseph G. Jabbra, Public Service Accountability and Responsibility, s. 5.
296 Bkz. G. E. Caiden, The Problem of Ensuring the Public Accountability of Public Officials, in J. G. JABBRA, O. P. DWIDEDI

EDS., PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY: A COMPARATIVE PERSPECTIVE (1988), s. 25. McCandles ve Wright’a göre
kamusal hesap verebilirlik "kamuyu önemli flekilde etkileyen sorumluluklar›n yerine getirilmesi ile ilgili olarak kamusal alanda
cevap verme yükümlülü¤üdür." Bkz. H.  McCandless. and D. Wright, Enhancing Public Accountability, OPTIMUM—THE JOUR-
NAL OF PUBLIC SECTOR MANAGEMENT, 24(2), (1993), s. 110-118. Uluslararas› Say›fltaylar Birli¤i’nin (INTOSAI) denetim stan-
dartlar›nda yer verilen hesap verebilirlik tan›m› ise fludur: "Kamu teflebbüsleri ve flirketleri de dahil olmak üzere, kendilerine
kamu kaynaklar› emanet edilen kifli ve idarelerin mali, idari ve program görevlerinden ötürü aç›klama yapma ve bu görevleri
kendilerine verenlere durumu bildirme mecburiyetleridir." Bkz. ‹. GÖREN, KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹N‹N YEN‹DEN YAPI-
LANDIRILMASI VE DENET‹M, TESEV YAYINLARI, (2000), s. 117. [Bundan böyle GÖREN, KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹N‹N
YEN‹DEN YAPILANDIRILMASI VE DENET‹M diye an›lacakt›r.]

297 Bkz. BA⁄IMSIZ DÜZENLEY‹C‹ KURUMLAR VE TÜRK‹YE UYGULAMASI, TÜSIAD YAYINLARI, YAYIN NO: TÜSIAD-T/2002-
12/349), (2002).



verilen kararlar ve ortaya konulan eylemlerle ilgili olarak bilgi vermeye, aç›klama yapmaya ya da

gerekçe göstermeye dair isteklilik, haz›rl›k ve yeterlilik halini ifade etmektedir. Bu tür bir yakla-

fl›m, kamu görevlileri aras›nda davran›fl ve performans konusunda hesap verme sorumlulu¤una

iliflkin anlay›fl ve ahlak›n geliflimine yard›mc› olacakt›r. 

• Hesap verilebilirli¤in üzerinde durulmas› gereken karakteristiklerinden bir di¤eri, içeri¤inin ta-

n›mlanmas› ve iflletilmesindeki üç boyuttur. Bunlar, hesap sorma, hesap verme ve hesaba katma bo-

yutlar›d›r.298

4.3.5. Kamu Yönetiminde Saydaml›k

Kamu yönetiminde hesap verebilirli¤in temel unsurlar›ndan birisi saydaml›kt›r. Saydaml›k ve

hesap verebilirlik literatürde genellikle ayr›, ama yak›n iliflki içinde bulunan iki kavram olarak de-

¤erlendirilmektedir. Kamu yönetiminde saydaml›k ve hesap verme yükümlülü¤ü, karfl›l›kl› etkile-

flim içinde olan kavramlard›r. Yani, yönetimde saydaml›k sa¤layabilmek için etkili ve iyi iflleyen

hesap verme süreçlerine; hesap verme süreçlerinin etkili ve iyi ifllemesi için ise aç›k ve saydam ka-

mu politikalara ihtiyaç vard›r. Bu nedenle, hesap verme yükümlülü¤ü, saydaml›k sa¤laman›n vaz-

geçilmez bir arac›; saydaml›k da hesap verme yükümlülü¤ünü lay›k› ile yerine getirebilmenin ol-

mazsa olmaz ön kofluludur.299

Saydaml›k, “devletin hedeflerini, bu hedeflere ulaflmak için hayata geçirdi¤i politikalar› ve bu

politikalar›n yaratt›¤› sonuçlar› izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, anlafl›labilir, tutarl› ve gü-

venilir bir biçimde sunmas›d›r.”300

Bu tan›mda, iki önemli nokta vard›r. Birincisi, saydaml›ktan söz edebilmek için kamusal aktörle-

rin yaln›zca ne yapt›klar›n›n bilinmesi yeterli de¤ildir, ne yapmaya niyetli olduklar›n› da önceden ka-

muoyuna sunmalar› gerekmektedir. ‹kinci önemli nokta ise, bilgi ve belgelerin vatandafllar›n eriflebile-

ce¤i ve etkin bir biçimde kullanabilece¤i flekilde düzenli, anlafl›labilir ve tutarl› olmas›d›r.301
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298 Id., s. 209.
299 Bkz. GÖREN, KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹N‹N YEN‹DEN YAPILANDIRILMASI VE DENET‹M s. 122. Saydaml›k ve hesap verebilir-

lik aras›ndaki iliflki için ayr›ca bkz. AT‹YAS, SAYIN, KAMU MAL‹YES‹NDE SAYDAMLIK, TESEV YAYINLARI, (2000); Musa Eken,
Kamu Yönetiminde Gizlilik Gelene¤i ve Aç›kl›k, AMME ‹DARESI DERG‹S‹, 27(2), (1994),  s. 25-54; Musa Eken, Yönetim
Karfl›s›nda Vatandafllar›n Korunmas›nda Ombudsman Kurumunun Rolü, in DAVUT DURSUN, HAMZA AL‹ EDS., TÜRK‹YE’DE
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Kamuoyunun resmi bilgilere eriflmesi gibi uygulamalarla devletin iflleyiflinin saydamlaflmas›,

giderek daha gayretli çal›flan bir medya ve iyi örgütlenmifl bask› gruplar›yla birleflince kamu gö-

revlilerinin üzerindeki do¤rudan denetim de artm›fl olmaktad›r. 

Kamu hizmeti, giderek kamuoyu ve medyan›n ilgi oda¤› olmaktad›r. Vakalar›n ele al›n›fl›, karar-

lar›n adaleti ve kamu görevlilerinin muhakemeleri ve takdirleriyle ilgili kritik sorular sorulmaktad›r. Ka-

mu görevlilerinin faaliyetlerinin artan görünürlü¤ü, hata ve kabahatlerin örtülmesini de güçlefltirir. ‹h-

lallerin görünürde fazlalaflmas›n›n, vakalardaki art›fltan çok, saydaml›k ve denetimle ba¤lant›l› oldu¤u

ileri sürülebilir. Eskiden bürokratik s›r olarak gizlenen gerçekler, günümüzde kamuoyu ve medya ta-

raf›ndan bilinmektedir. Karar verme usulleri ve nedenleri bilindi¤inde, kurallar› çarp›tmak daha güç ha-

le gelmifltir. Kamuda etik düzeyinin yükseltilmesine, kamu yönetiminde davran›fl kurallar›n›n kabul

edilmesi dahil hiç bir ad›m, kamu yönetiminde saydaml›k sa¤lanmas› kadar katk›da bulunmam›flt›r.

4.3.6. De¤iflen Toplumsal Normlar

Kamuda davran›fl standartlar›, de¤iflen toplumsal normlardan etkilenir ve onlar› yans›t›r. Ör-

ne¤in, kad›nlara karfl› ayr›mc›l›¤› veya ›rkç›l›¤› bertaraf etmeye yönelik önlemler bir ülkede öne

ç›kmaya bafllam›flsa, bu hassasiyet davran›fl kurallar›na ve kamu sektörü de¤erlerine yans›makta-

d›r. OECD’nin Kamu Hizmetinde Etik Raporu’nda da belirtildi¤i gibi, “Toplumdaki artan

karmafl›kl›k ve bireyselleflme, nüfuz etmesi daha güç toplumsal yap›lar ile farkl› yönlere iflaret eden

standart ve de¤erler yaratm›flt›r. Toplumda standartlar›n birbirine kar›flmas› kamu görevlilerini de

etkilemektedir.”302

4.3.7. De¤iflen Uluslararas› Ortam

Küreselleflmenin etkisiyle, etik davran›fl standartlar›n›n farkl› oldu¤u ülkelerin kamu görevli-

leri aras›ndaki temas da gittikçe artmaktad›r. Ayr›ca çok uluslu flirketler, faaliyette bulunduklar› ül-

kelerde en az›ndan kendi ülkelerinde uygulanan etik standartlara uyulmas›n› bekler hale gelmifl-

tir. Bu beklentiler, kamu yönetiminde yolsuzluk ve etik d›fl› faaliyetlerin s›kça yafland›¤› ülkelerde

daha da artmaktad›r. 

Geliflen bilgi alma h›z› ve modern iletiflim yöntemleriyle art›k ülkeler, dünyan›n baflka yerle-

rinde yaflanan etik krizleri ve tepkilerini daha yak›ndan izlemektedir. Baflka devletlerdeki olaylar

kamu yönetiminde etik davran›fl ve hesap verebilirli¤i art›rma ve sürdürme iste¤ini etkilemektedir.

Politikalar›n küresel anlamda etkili olmas› için kamu görevlileri ve uluslararas› kurumlar›n bir gü-

ven ortam› içinde çal›flmas› gerekir. Bu güven kabul edilebilir davran›fl›n niteli¤ine dair paylafl›lan

çerçevelere ya da en az›ndan ortak bir dile dayanmal›d›r. 
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Kutu 14: Kamu Yönetiminde Etik Davran›fllar›n Gelifltirilmesi

Kamu Yönetiminde Etik Davran›fllar›n Gelifltirilmesi, Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›n-

ma Örgütü Konseyi Tavsiye Karar›, 23 Nisan 1998 (Özet)

1. Kamu yönetiminde etik standartlar aç›k olmal›d›r: Kamu yönetiminde rehber al›nacak

davran›fl kurallar› gibi k›sa ve herkes taraf›ndan bilinen temel etik standartlar dizgesi gelifltiril-

melidir.

2. Etik standartlar yasal bir çerçeve içerisinde ifade edilmelidir: Yasalar ve düzenlemeler ka-

mu yönetimindeki temel de¤erleri içermeli ve rehberlik, soruflturma, disiplin ifllemleri ve kovufl-

turma konular›nda çerçeve sa¤lamal›d›r.

3. Etik standartlar kamu görevlilerinin bilgisine sunulmal›d›r: Etik davran›fl kurallar›, e¤itim,

tavsiye vb. araçlarla mesleki sosyalleflme sa¤lanarak; görevlilerin, somut koflullarda etik düflün-

me ve davran›fl ilkelerini uygulama yetenekleri gelifltirilmelidir.

4. Kamu görevlilerinin yanl›fl eylemler ortaya ç›kt›¤›nda ne tür hak ve yükümlülükleri ol-

duklar›n› bilmeleri gerekir: Görevliler bu durumda izlemeleri gereken kural ve ifllemler ile res-

mi sorumluluk zinciri yan›nda, ne tür korumaya sahip olduklar›n› bilmelidirler.

5. Siyasi kararl›l›k, kamu görevlilerinin etik davran›flta bulunmalar›n› desteklemelidir: Siya-

si liderler kendi resmi görevlerini yerine getirirken, kurallara uygunluk konusunda yüksek bir

standart izlemelidirler. Bu kararl›l›k, siyasi düzeyde örnek davran›fllar ve eylemlerle ortaya ç›kar.

Örne¤in, etik davran›fllar› destekleyen ve uygunsuz edimlere karfl› yapt›r›m gelifltiren yasal ve

kurumsal düzenlemeler oluflturulmas›, devlet birimlerinde etikle ilgili faaliyetlere yeterli destek

ve kaynak sa¤lanmas› ve siyasi amaçlarla etik kural ve yasalar›n suistimalinden kaç›n›lmas›.

6. Karar alma süreci saydam ve denetime aç›k olmal›d›r: Vatandafllar kendilerine ait güç ve

kaynaklar›n kamu kurumlar›nca nas›l kullan›ld›¤›n› bilmek hakk›na sahiptir. Kamusal denetim

saydam ve demokratik süreçler, yasama denetimi ve kamusal bilgiye ulaflarak sa¤lanmal›d›r.

Saydaml›k beyan sistemleri ve etkin ve ba¤›ms›z bir medya arac›l›¤›yla güçlendirilmelidir.

7. Kamu ve özel sektör aras›ndaki iliflkilerde rehber al›nacak ilkeler aç›k olmal›d›r: Kamu

görevlilerinin ihale, d›fl al›m ve istihdam gibi konularda özel sektörle iliflkilerinde izlemeleri ge-

reken etik davran›fl kurallar› aç›k olmal›d›r. Sektörleraras› iliflkilerin artan yo¤unlu¤u, kamu hiz-

meti de¤erleri ve buna gösterilmesi gereken sayg›n›n önemini art›rmaktad›r.

8. Yöneticiler etik davran›fl kurallar› uygulamal› ve bu tür davran›fllar› desteklemelidir: Ye-

terli çal›flma koflullar› ve etkili performans de¤erlendirmesi gibi etik davran›fl için uygun teflvik-

ler gelifltirilmesi örgüt içerisinde kamu hizmeti de¤erleri ve etik standartlar›n gelifltirilmesine

do¤rudan katk›da bulunur. Bu ba¤lamda yöneticiler kararl› liderlik göstererek ve rol modelleri

uygulayarak siyasi liderler, di¤er kamu görevlileri ve vatandafllarla olan mesleki iliflkilerde etik

davran›fl gelifltirilmesine katk›da bulunurlar.

168



9. Yönetim politikalar›, ifllemler ve uygulamalar etik davran›fllar› desteklenmelidir: Kural ek-

senli gibi, uyum eksenli etik altyap› da yeterli de¤ildir. Devlet politikas›, kamu görevlilerinin

davran›fllar› için asgari standartlar› belirlemek yan›nda, görevlilerin yapmak için istek duyacak-

lar› bir dizi kamu hizmeti de¤erini de içermelidir.

10. Kamu hizmetinin koflullar› ve insan kaynaklar› yönetimi etik davran›fllar› desteklemeli-

dir: Liyakat gibi temel ilkelerin istihdam ve yükseltme süreçlerinde kararl› bir biçimde uygulan-

mas›, kamu yönetiminde dürüstlü¤ün gerçeklefltirilmesine yard›mc› olacakt›r.

11. Kamu yönetiminde yeterli hesap verme araçlar› bulunmal›d›r: Kamu görevlileri eylem-

lerinden dolay› üstlerine ve daha genifl anlamda kamuoyuna hesap vermelidirler. Hesap verme

araçlar› kurum içi veya sivil toplum taraf›ndan sa¤lanabilir. Araçlar, yeterli denetim yan›nda es-

nek yönetime uygun olmal›d›r.

12. Uygunsuz davran›fllara karfl› yeterli ifllem ve yapt›r›mlar bulunmal›d›r: Yolsuzluk gibi uy-

gunsuz kural d›fl› davran›fllar›n belirlenmesi ve ba¤›ms›z bir biçimde soruflturulmas› için gerekli

olan araçlar etik altyap›n›n parças›d›r. Kamu hizmeti kurallar›n›n ihlallerini izleme, bildirme ve

soruflturulmas›yla ilgili güvenilir ifllem ve kaynaklar kadar, kural d›fl› davran›fllardan kaç›nmay›

özendirmeye yönelik idari ve disiplin yapt›r›mlar da gereklidir.
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5. KAMU YÖNET‹M‹NDE ET‹K, ULUSAL BÜTÜNLÜK S‹STEM‹
VE ‹Y‹ YÖNET‹fi‹M

5.1. Ulusal Bütünlük Sistemi 

“Hiç bir miras bütünlük kadar zengin de¤ildir.” 

W. Shakespeare

Toplumda etik bilincin yerlefltirilmesi, ancak devleti meydana getiren bütün organlar›n ortak

çabas›yla mümkün olabilir. Devleti meydana getiren bütün organlarda etkili olacak bir etik altya-

p› oluflturulmal› ve hesap verme mekanizmalar›yla desteklenip faaliyete geçirilmelidir. Ulusal bü-

tünlük sistemi, etik standartlar›n bir garantisi, yolsuzlu¤a karfl› mücadelenin de olmazsa olmaz un-

surudur. Bunun için, Uluslararas› Saydaml›k Örgütü, ülkelerin etik altyap›lar›n› ve sistemlerini in-

celeyerek afla¤›da örne¤ini gördümüz gibi bir ulusal bütünlük sistemi gelifltirmifltir.303

Dünya çap›nda kamu yönetimlerinde ortaya ç›kan temel problemler, bürokratlar›n bireysel

olarak yetersizliklerinden ziyade, parças› olduklar› anayasal rejimle ilgilidir. Kamu idaresindeki ye-

tersizliklerin kayna¤› ço¤unlukla sisteme dayanmaktad›r.304 Yetersiz ve s›n›rl› bir sistemde, etik d›-

fl› faaliyetlerin ortaya ç›kma ihtimali her zaman mevcuttur.

Ayn› zamanda, bir kontrol ve dengeler sistemi olan bütünlük sistemi, devletin üç erki ve bir-

çok kurum ve kurulufllar› aras›nda hesap verebilirli¤i sa¤layabilmek amac›yla tasarlanm›flt›r. Bu sis-

tem, kamuda ç›kar çat›flmalar› yönetiminin sa¤lanmas›, gücün etkili bir biçimde da¤›lmas› ve ç›kar

çat›flmas› durumlar›n›n s›n›rland›r›lmas› ifllevlerini görür. 

Sistem, hesap verebilirli¤i, saydaml›¤›, etik d›fl› faaliyetleri önlemeyi ve yapt›r›m mekanizma-

lar›n› ihtiva etmektedir. Bütünlük sistemi, idari usullerle (yöneticilik kodlar›, kurumsal de¤iflim, ya-

sal reformlar, bürokrasilerde usul reformlar› vb.) ve kamu yönetimi reformlar› arac›l›¤›yla kamu yö-

netiminde etik d›fl› faaliyetleri iflaret eden kapsaml› bir reform görüflünü bünyesinde bar›nd›r›r. Ka-

mu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler sistematik hatalar›n bir sonucudur. Bu ba¤lamda, sistematik

hatalar› ortadan kald›ran reform çal›flmalar›, büyük önem arz etmektedir. Bu reform çal›flmalar›, tek

bir alan odakl› olmamal›, bütünlük sisteminin bütün sütunlar›n› kaplayan bir alanda yeniden yap›-

lanma fleklinde olmal›d›r.
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Ulusal bütünlük sistemi infla etmenin temel amac›, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin

çal›flanlar için yüksek derecede risk tafl›d›¤› bilincinin yerlefltirilmesinin sa¤lanmas›d›r. Sistem, ka-

mu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler ortaya ç›kt›ktan sonra yapt›r›mlara ve cezalara sar›lmak yerine

faaliyetlerin ortaya ç›k›fl›n› daha bafltan engellemek için tasarlanm›flt›r. 

Her ülkenin istenilen etkide olmasa bile, kendine göre bir bütünlük sistemi vard›r. Bütünlük

sistemi kavram›, reform çal›flmalar›na bütünlükçü görüfl aç›s›yla sorunlara e¤ilme konusunda yar-

d›mc› olur. Di¤er sütunlar› yok sayarak sadece bir tek sütuna odaklanmak yeterli de¤ildir. 

Dünyada ulusal bütünlük sistemlerinin de¤iflik versiyonlar› olsa da kendini hesap verebilir bir

biçimde yönetme yöntemlerini arayan ça¤dafl bir devletin kabul etti¤i en yayg›n bütünlük sütun-

lar› ve bütünlük sütunlar›n›n tabi oldu¤u temel de¤erler flunlard›r (bu de¤erler yaln›zca bir tek sü-

tuna toplanmam›flt›r, say›lan de¤erlerin yoklu¤u sistemde zay›fl›k belirtisidir):

• Yasama: Adaletli seçimler

• Yürütme: Ç›kar çat›flmas› kurallar›

• Yarg›: Ba¤›ms›zl›k

• Yüksek denetleme kurumu (Say›fltay): Kamu raporlamas›

• Ombudsman: Kay›t yönetimi

• Ba¤›ms›z yolsuzlukla mücadele kurumlar›: Kanunlar›n uygulanmas›

• Kamu hizmeti: Kamu hizmeti etik ilkeleri

• Medya: Bilgiye eriflim

• Sivil toplum: Konuflma özgürlü¤ü

• Özel sektör: kamu tedarik kurallar› da dahil omak üzere rekabet politikas›

• Uluslararas› aktörler: karfl›l›kl› yasal-yarg›sal yard›m
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Ulusal Bütünlük Sistemi

Ulusal Bütünlük Sistemi’ni yukar›daki gibi bir tap›nak fleklinde anlat›rsak, her biri tek bafl›na bir

unsur olan “sütunlar” tap›na¤›n çat›s›n› ayakta tutmaktad›r. Çat›n›n üzerinde bulunan “toplar”, “ya-

flam kalitesi”ni, “hukukun üstünlü¤ü”nü ve “sürdürülebilir geliflme”yi temsil etmektedir. Tap›na¤›n

kendisi “kamusal bilinç” ve “toplumsal de¤erler” temelleri üzerine infla edilmifltir. E¤er bu temeller

güçlüyse üzerlerinde duran sütunlara ilave kuvvet verirler. Öte yandan, kamuoyu duyars›z ya da top-

lumsal de¤erler tahrip olmuflsa temeller zay›f olur ve sütunlar bofl ve etkisiz kal›r.

Sütunlar birbirlerinden ba¤›ms›zd›r ve farkl› güçlerde olabilirler. E¤er sütunlardan birisi za-

y›flarsa di¤erlerine daha fazla yük biner. E¤er birden fazla sütun zay›flarsa, eninde sonunda, ge-

ride kalanlar›n tafl›d›¤› a¤›r yük çat›y› meyillendirir ve yaflam kalitesi, hukukun üstünlü¤ü ve sür-

dürülebilir geliflme toplar› yuvarlan›p düfler. Tüm bu görkemli yap› çöker ve sistemde kaos or-

taya ç›kar.

Ülkeden ülkeye farkl›l›klar gösterse de bir toplumdaki en genel geçer bütünlük sütunlar›

yukar›daki flekilde belirtilmifltir. Bu sütunlar›n her birinin yolsuzlukla mücadelede ayr› önemi

bulunmaktad›r. Ayr›ca yüksek düzeyde kamusal bilinç ve toplumsal de¤erlerle desteklenmeyen

sütunlar›n yapabilecekleri çok fazla bir fley yoktur.

Ulusal Bütünlük Sistemi oluflturman›n en iyi mekanizmalar›ndan birisi “Ulusal Bütünlük

Atölye Çal›flmalar›’d›r. Atölye çal›flmalar›, konunun öznesinde bulunan her kesimin (sütunlar›n)

bir araya gelerek yolsuzluk kavram›n› tart›flmas›, nedenlerini ve etkilerini ortaya koymas› ve sis-

tematik bir süreçte çözüm önerilerini tespit ederek bir “Eylem Plan›” haz›rlanmas›d›r. Bu eylem

plan›nda her sütunun sorumluluklar› belirlenir ve 12-18 ayl›k bir süre içerisinde reformlar uygu-

lamaya konulur.

Kaynak: www.transparency.org

Etkili bir bütünlük mekanizmas›n›n kurulmas›, boflluklar›n ve zay›fl›klar›n sistematik olarak

belirlenmesinin yan›nda, herbir sütunu tutarl› bir çerçevede güçlendirecek ve ço¤altacak olanak-

lar›n varl›¤›n› da gerekli k›lar. Sistem e¤er sadece bir tek sütuna ya da bütün sütunlar› kapsasa bi-

le boflluklar›n ve zay›fl›klar›n çok oldu¤u sütunlara dayan›yorsa, y›k›lma tehlikesiyle karfl› karfl›ya-

d›r. K›sa zamanl›, temelsiz ve sistematik olmayan de¤iflimlerin ço¤unun sonucunda ortaya ç›kan

etik d›fl› faaliyetler, öncekini aratacak nitelikte olmaktad›r. 

Ulusal bütünlük sistemi yaklafl›m›, kamuda etik d›fl› faaliyetler konusunda teflhis ve tedavinin

yeni  biçimlerini aç›¤a ç›karmaktad›r. Ayr› kurumlara, kurallara ve uygulamalara odaklanmaktan-

sa, kamu yönetiminin sorunlar›yla ilgili bütünlükçü bir yaklafl›m sergilemek, etik ilkelerin hayata

geçirilmesi ve sistemin güçlendirilmesi için tavsiye edilen yöntemdir. Örne¤in, yaln›zca hukukun
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üstünlü¤ü ilkesini hayata geçirmek için çaba harcayan temiz bir hakimlik müessesesinin kurulma-

s›n›n polis, müfettifller, savc›lar ve di¤er yarg›sal kurumlarda etik d›fl› faaliyetler yayg›n oldu¤u sü-

rece sisteme gereken faydas› olmayacakt›r. Hakimler, davalar önlerine gelmeden etik d›fl› faaliyet-

ler konusunda yarg›lama yapamayacaklard›r. Uygulama olmadan, dürüst ve hakkaniyetli bir ha-

kimlik müessesesinin baflarabilece¤i pek az fley vard›r.

Ulusal bütünlük sisteminin sistematik olarak incelenebilmesi ve hayata geçirilmesi için en iyi

yollardan birisi atölye çal›flmalar›d›r. Bu yöntem, çok çeflitli ç›kar gruplar›n›n, kamu görevlilerinin

ve menfaat sahiplerinin biraraya gelmeleri ve sorunlar›n üzerine genifl kapsaml› e¤ilinmesini ve bu

sürecin sahiplenilmesini sa¤layan ve baflar› için en gerekli olan bir yöntemdir. Reform çal›flmalar›-

n›n toplumun büyük bir kesiminin ve herbir sütunu temsil eden kurumlar›n ortak kat›l›m›yla ya-

p›lmas› reformlar›n baflar›s›n›n süreklili¤i ve benimsenmesi için gereklidir.

Ulusal bütünlük sisteminin reform süreçleri kolay de¤ildir. H›zl› ve güçlü sonuçlara ulaflmak

da ivedilikle baflar›lan birfley de¤ildir. Her toplumun kendi reformunu sahiplenmesi ve buna ken-

disini adamas› gerekir. Kamuda bütünlü¤ün sa¤lanmas› alan›nda, di¤er devletlerin ve çok tarafl›

uluslararas› kurulufllar gibi d›flsal aktörlerin, ülkeleri büyük de¤iflimlere zorlayabilecekleri ve bu

de¤iflimlerin de kal›c› olaca¤› yönünde çok az kan›t vard›r. Bununla birlikte d›flsal bask›lar reform

çal›flmalar›n› destekleme yönünde yard›mc› olabilir. D›flsal faaliyetlerin ulusal bütünlü¤ü gelifltirme

yönünde fonksiyonlar› olsa da gerekli olan içsel dinamiktir.

Yabanc› uzmanlar di¤er ülkelerde ifle yarayan yöntemler hakk›nda bilgi verir ve k›lavuzluk eder-

ler. Fakat bir ülkede yaflayanlar en iyi kendi toplumlar›n› bilir. Yabanc› uzmanlar›n haz›rlad›klar› reçe-

telerle güçlendirilen bütünlük sistemlerinin ülkelerde etki gösteremedi¤i hakk›nda güçlü vaka örnek-

leri vard›r. Bir ülkeden di¤erine geçildi¤inde, belirlenen yöntemler karmafl›k ve mant›ks›z kalmaktad›r.

Zira her ülkenin koflullar›, sorunlar›, toplumsal ve siyasal yap›lar›, al›flkanl›klar› ve kültürü farkl›d›r.

Herfleyin ötesinde reformlar›n dayan›kl› olmalar› gerekir. Sistem, hükümet de¤ifliklikleriyle

bafl edebilecek ve bask›lar karfl›s›nda direnecek bir biçimde infla edilmelidir. Ak›llarda kalmas› ge-

reken bir baflka önemli nokta. hiçbir zaman kusursuz çözüm diye bir fley olmad›¤›d›r. 

Kamu yönetiminde etik faaliyetlerin yayg›nlaflmas›n› sa¤layacak baflar›l› bir ulusal bütünlük

sistemi için sunulan çözüm, etik faaliyeti destekleme yönünde toplumsal görüfl birli¤i üzerinde te-

mellendirilmifl uygulanabilir ve etkili çözüm olmal›d›r. 
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5.1.1. Ulusal Bütünlük Sistemi Sütunlar›n›n K›sa Bir De¤erlendirmesi

5.1.1.1. Parlamento

Seçilmifl bir parlamento ya da yasama organ› bir bütünlük sisteminin en temel unsurlar›n-

dand›r. Demokratik hesap verebilirlik ilkesi üzerinde temellendirilmifl bir parlamento, yolsuzluk ve

etik d›fl› faaliyetle mücadelede önemli bir role sahiptir.305 Görevi milletin egemen iradesini yans›t-

mak olan parlamenterler, bu mevkinin sayg›nl›¤›n› koruyacak davran›fllarda bulunmal›d›r. Denet-

çi, düzenleyici ve temsilci s›fat›yla parlamento, kamuda etik d›fl› faaliyetlerle savaflma ve iyi yöne-

tiflimin sürdürülmesini sa¤lama çabas›n›n merkezindedir. Kamu güveninin temsilcileri bulundukla-

r› mevkinin önemini unutmamal› ve en yüksek etik standartlarda hareket etmelidir.

Her zaman kiflisel güç ve ç›karlar aray›fl›yla ve kamu hizmeti sa¤lamak yönünde bir irade ol-

madan siyasete girmek isteyen kifliler olacakt›r. Bu durum dünya üzerindeki bütün etik sistemleri-

nin en temel sorunlar›ndan birisidir. Meflru olmayan bu amaçlar› engelleyebilmek ve yasama sü-

recinde etik ilkeleri benimsetmek için, ülkelerin siyasal etik altyap›lar› güçlü olmal›d›r. Nihayetin-

de düzenleyici iflleviyle parlamento, kamuda etik için ilk ad›m› atmas› gereken organd›r.306

Demokrasideki en kritik temsil organ› olmas› nedeniyle ulusal parlamentolar, yolsuzlu¤a ve

etik d›fl› davran›fla karfl› her türlü mücadelede kat›l›mc›lar aras›nda bulunmal›d›r.307 Kanun koyucu-

lar, etik d›fl› davran›fl›n büyük bedellerinin topluma verdi¤i zararlar konusunda kamuoyu bilincini

art›r›r. Bu bilincin sa¤lanabilmesi için de elbette kanun koyucular›n öncelikle kendi meclislerini te-

mizlemeleri gerekir. Bu amaçla kendileri için uygun davran›fl› düzenleyen ve destekleyen resmi

davran›fl kurallar› koymal›lard›r. Kurallarla hayata geçirilen etik davran›fl standartlar› bir toplumun

yasama organ›ndan beklentilerini yans›t›r. Bu kurallar olmadan ne parlamenterlerin davran›fllar›n›n

etik yönünü çizecek k›lavuzlar›, ne de vatandafllar›n temsilcilerinin faaliyetlerini gözetecek norm-

lar› vard›r. Unutulmamas› gerekir ki, bir tek parlamenter hakk›nda bile ç›kacak yolsuzluk skanda-

l› ya da ç›kar çat›flmas› durumu, tüm parlamentonun itibar›n› hem ulusal hem de uluslararas› plat-

formda zedeleyecektir.308 Böyle istenmeyen durumlar›n yaflanmamas› için siyasal eti¤in iyi incelen-

mesi ve ülkelere en uygun siyasal etik standartlar›n›n yerlefltirilmesi gerekir. 
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Parlamentoda kamu makam›n› suistimal etme durumlar›, genellikle parlamenterin ayn› za-

manda yürütmenin de bir parças› olmas› durumunda ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, baflbakan ve

bakanlar›n hesap verebilirliklerinin sa¤lanmas› oldukça önemlidir. Bu noktada yap›lan hatalar yü-

rütmeyi kontrol edip hesap verebilirli¤inin sa¤lanmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Siyasetin finansman› da ulusal bütünlük için oldukça önemli bir konudur. Dünya çap›nda ya-

flanan skandallar, belli menfaat gruplar›nca finansman› karfl›lanan siyasal partilerin iktidara gelin-

ce, o menfaat gruplar›n›n ç›kar›n› gözettiklerini ortaya ç›karm›flt›r. Dolay›s›yla, ulusal bütünlük sis-

teminin geliflimi için, siyasetin finansman› konusunun üzerine titizlikle e¤ilinmesi gereklidir.

Birçok geliflmekte olan ülkenin bütünlük sisteminin önemli zay›fl›klar›ndan birisi, parlamen-

tonun, rollerin kar›flmas› sonucu, yürütmeyi denetleyen kurum olmaktan ç›k›p etik d›fl› faaliyetle-

re bulaflm›fl kurum haline gelerek yolsuzlu¤u ve büyük etik d›fl› faaliyetleri körüklemeleridir. Kuv-

vetler aras›nda kesin ayr›l›¤›n oldu¤u ülkelerde kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler di¤erlerin-

den daha az olsa da buradaki nokta hangi siyasal rejimin uygulanaca¤› de¤il, bu rejimin aktörle-

rinin etik ilkelere ba¤l› olarak görevlerini ifa etmeleridir. 

Türk siyasal sisteminde de yasama ve yürütmenin birbirini tam olarak dengeleyen ve kontrol

eden kurumlar oldu¤u söylenemez. Bu sorunun çözümü demokrasi, siyasi istikrar ve yönetimde

etkinli¤in sa¤lanarak sistemin iyilefltirilmesidir. Mevcut seçim sistemimiz, temsili demokrasinin AB

ülkelerinde kabul gören temel ilkeleriyle ba¤daflmamaktad›r. Türkiye’nin, yönetim istikrar›n› tesa-

düflere b›rakmayan, temsilde adaleti kabul edilebilir ölçülerde sa¤layan, daha etkin ve demokra-

tik bir seçim sistemine ihtiyac› bulunmaktad›r. Siyasi partilerimizin iç iflleyifli ise, üye yaz›m›, tefl-

kilatlanma, delege sistemi, aday tespiti ve genel baflkanl›k gibi konularda demokratik esaslara uy-

gun hale getirilmelidir. Parti hesaplar›n›n ve seçim harcamalar›n›n saydaml›¤› ve bunlar›n deneti-

mi etkin biçimde sa¤lanmal›d›r. Siyasi parti yasaklar› ile ilgili maddeler ça¤dafl demokratik anlay›-

fla ve AB ilkelerine göre yeniden kaleme al›nmal›, siyasi partilerin kapat›lmas›na iliflkin maddeler

gözden geçirilmelidir. Temsil gücü yüksek bir parlamento, muhalefet ve denetim görevini daha et-

kili biçimde yerine getirecek, toplumsal uzlaflman›n parlamento çat›s› alt›nda gerçekleflmesini sa¤-

layacakt›r. Seçim ve siyasi partiler yasalar›nda yap›lacak bu de¤iflikler, ülkeyi temsil gücü daha

yüksek ve daha iyi iflleyen bir siyasal rejime kavuflturacakt›r.

5.1.1.2. Yürütme

Yürütme bir ülkenin ulusal bütünlük sisteminin infla edilmesi, devam ettirilmesi ve ona sayg›

gösterilmesi söz konusu oldu¤unda merkezi bir role sahiptir. Yürütmeden yüksek etik ilkelere ba¤-

l› liderlik göstermesi ve yürütmenin politika ve programlar›n› uygulamakla sorumlu olan kamu hiz-
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meti üzerinde denetim uygulamas› beklenir. Sorumluluklar›n› yerine getirirken, yürütmenin flunla-

r› garanti etmesi gerekir:

• Temiz devlet amac›na hizmet eden, aç›k ve etik ilkelere ba¤l› bir liderlik ve siyasal amaç

sergilendi¤ini,

• Kendi faaliyetlerinin hukuka uygun, saydam ve tamam›yla hesap verebilir oldu¤unu,

• Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›na sayg› gösterildi¤ini ve verilen yarg› kararlar›na tamamen uyul-

du¤unu,

• Denetim birimlerinin görevlerini korkusuzca ve tarafs›z bir biçimde yapabilmelerini sa¤la-

yan kaynak ve yetkilerin onlara tahsis edildi¤ini.

Yürütmenin liderlik rolünü üstlendi¤inin bilincinde olmas› gerekir. Yürütme pozisyonu gere-

¤i halk› bilinçlendirmek için sivil toplum örgütleri ve medyay› harekete geçirebilecek durumdad›r.

Bunun için de öncelikle yürütme organ› mensuplar›n›n yüksek etik standartlarda hareket etmesi

ve halka örnek olmas› gerekmektedir. Medya ve sivil toplum örgütlerini ulusal bütünlü¤ün sa¤lan-

mas›yla ilgili konularda harekete geçirirken, kendilerinden yola ç›karak halka aç›k ve net mesajlar

vermelidir. Her fleyin ötesinde, ç›kar çat›flmas›n›n yürütmenin bütün birimlerinde ve bir bütün ola-

rak kamu yönetiminde anlafl›lmas› oldukça gereklidir. Halk ad›na kamu kaynaklar›n› kullanan ki-

flilerin kendi ç›karlar› u¤runa kamu ç›kar›n› göz ard› etmeleri ulusal bütünlü¤ü zay›flat›r. 

Yürütmeyle yarg› aras›ndaki iliflkilerin de üzerine oldukça dikkatli e¤ilinmesi gereklidir. Gü-

nümüzde etik d›fl› faaliyetlerin yayg›n oldu¤u devletlerde, yürütmeyle yarg› tamamen iç içe geç-

mifl durumdad›r. Yarg›n›n yürütmeden tamamen ba¤›ms›z olmas› gerekmektedir. Bu husus sade-

ce anayasal güvence alt›na al›nmas›yla b›rak›lmamal›, uygulamada da yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› ilkesi

ifllevsel olmal›d›r. Bu durum yarg›n›n merkezi fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereklidir.

Yarg› yürütmeyi hesap verebilir k›lmal›, yürütmenin hukuka uygun olarak faaliyet gösterdi¤ini ga-

ranti etmelidir. Bu noktada hukuk devleti ilkesinin etkili olmas› önem kazanmaktad›r. 

Ulusal bütünlük sistemine verilebilecek en büyük zararlardan biri, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n yü-

rütmeye karfl› etkisiz olmas›d›r. Bu sa¤lanana kadar, ulusal bütünlük sisteminin di¤er unsurlar›n›n

mükemmel hale getirilmesi bile hiçbir ifle yaramayacakt›r. 

Ulusal bütünlük sistemi için yürütmenin de¤erlendirilmesi söz konusu oldu¤unda flu sorula-

r›n sorulmas› gerekmektedir:

• Kamu politikalar› oluflturulurken sivil toplum kurulufllar›na ve bir bütün olarak vatandaflla-

ra düzenli bir biçimde dan›fl›l›yor mu?
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• Malvarl›klar›n›n ve yaflam biçimlerinin gözetlenip denetlenebilmesi için kurallar var m›? Örne-

¤in mal beyan›yla ilgili kurallar etkili iflliyor mu, bu beyanlar düzenli olarak kontrol ediliyor mu ve

bu beyanlar ba¤›ms›z bir kuruma m› yap›lmakta yoksa kamuoyuna ve medyaya m› aç›klanmakta?

• Aç›k ve anlafl›l›r ç›kar çat›flmas› kurallar› mevcut mu?

• Hediye ve konukseverlikle ilgili kesin kurallar var m›, bu hediye ve konukseverlikler kay-

dediliyor mu, denetlenebiliyor mu?

• Yürütme üyeleri kararlar›n›n gerekçesini aç›klamakla yükümlü mü?

• ‹dareye siyasetin kar›flmas›n› engelleyen kurallar var m›? Kamu görevlilerinin politik ba¤›m-

s›zl›klar› sa¤lanabiliyor mu?

• Kamu ihalelerinde saydam metodlar kullan›l›yor mu?

• Kamu ihaleleri iktidardakilere yak›n olan kifli veya kurulufllara m› veriliyor?

5.1.1.3. Yarg›

“Mahkemenin otoritesi, ne paradan ne de k›l›çtan, etik hükümlerine 

duyulan kamu güveninden gelir.” 

Felix Frankfurter, ABD Yüksek Mahkemesi Yarg›c›

Ba¤›ms›z, tarafs›z ve bilgi sahibi olan yarg›, devletin adaletli, dürüst, saydam ve hesap vere-

bilir k›l›nmas›nda kilit role sahiptir. Yarg›, yürütmenin kendisine anayasa ve yasalarca verilen yü-

kümlülüklerini yerine getirip getirmedi¤inden emin olunmas›n› sa¤lar. Ba¤›ms›zl›k, yarg›y›, yasa-

ma ve yürütmeden korur. Bu nokta, erkler ayr›l›¤› ilkesinin merkezinde bulunmaktad›r. Devletin

di¤er birimleri yarg›ya hesap verirken, yarg› di¤er erklerden daha yüksek etik standart ve de¤er-

lerle kendini hesap verebilir k›lar. 

Dünya örneklerinde hakimlerin hesap verebilir k›l›nmas› flu flekilde sa¤lan›r:

• Hakimler halka aç›k mahkemelerde görevlerini ifa ederler,

• Kararlar›na karfl› temyiz yoluna baflvurulabilir,

• Hukuk taraf›ndan kararlar›n›n gerekçesini göstermekle ve bunlar› yay›nlamakla yükümlü k›-

l›n›rlar,

• Tarafs›zl›k ilkesiyle s›k› s›k›ya ba¤l› tutulurlar,

• Yasamadan gelecek sorulara tabidirler,

• Medya elefltirilerine aç›kt›rlar,

• Yasama organ› veya üst mahkeme taraf›ndan yerleri de¤ifltirilebilir,

• Di¤er hakimlere karfl› hesap verebilirler.
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Ulusal bütünlü¤ün sa¤lanmas› için aynen yürütme ve yasamada oldu¤u gibi, yarg›sal etik il-

kelerin belirlenmesi ve ihlallerinin yapt›r›ma tabi tutulmas› gereklidir. Günümüzde, görevden ay-

r›lan baflsavc›lar›n büyük flirketlerde istihdam edilmeleri ya da hakimlerin çal›flt›klar› bölgede avu-

katl›k yapmaya bafllamalar› gibi ç›kar çat›flmas› durumlar›na rastlanmaktad›r. Bu ç›kar çat›flmas›

halleri, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› ilkelerini zedelemektedir. Ba¤›ms›z ve tarafs›z olmayan

yarg› hukuk devleti ilkesine, demokrasiye ve insan haklar›na yönelik büyük bir tehdittir. 

5.1.1.4. Yüksek Denetleme Kurumu (Say›fltay)

Hesap verme sorumlulu¤unun ve saydaml›¤›n gelifltirilmesinde, say›fltaylar vazgeçilmez bir rol

üstlenmektedirler. Parlamento ad›na denetim yapan say›fltaylar fleffaf, h›zl› çal›flan ve vatandafla

hizmete odaklanan kamu idaresinin oluflturulmas›ndaki katk›lar› dolay›s›yla, yolsuzlukla mücade-

lede bütünlük sisteminin sütunlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir.

Kamu görevlilerinin kamu fonlar› ve varl›klar›n› kullanmalar› sonucu, kamuoyuna ve yasama

organ›na karfl› hesap verebilir olmalar› gereklidir. Finansal hesap verebilirli¤in temelinde bilgi yat-

maktad›r. Ancak ne bakanlar ne de kamu görevlileri kanun koyucularla sa¤lanacak bilginin niteli¤i

ve niceli¤i konusunda anlaflabilmektedirler. Bununla birlikte say›fltay, finansal hesap verebilirlik pi-

ramidinin en tepesinde yer almaktad›r. Bu noktada, say›fltay üyelerinin atanmas›n›n, iktidardaki par-

tinin yetkisinde olmamas›na çok dikkat edilmelidir. Asl›nda say›fltay üyelerinin siyasi iktidarca atan-

malar› birçok ülkede bütünlük sistemlerinde bafl gösteren problemlerin temelinde yatmaktad›r.

Yolsuzlukla mücadelede do¤rudan üstlendi¤i ifllevlerin yan› s›ra yürüttü¤ü denetimler arac›l›-

¤›yla kamu yönetiminde hesap verebilirli¤e, saydaml›¤a, verimli ve etkin olmayan ve yolsuzlukla-

ra ortam haz›rlayan sistemlerin iyilefltirilmesine yapt›¤› katk›lar nedeniyle, say›fltay denetiminin ay-

r› bir yeri vard›r. Mali bilgiler, hem kamuya aç›k olmal› hem de ba¤›ms›z bir denetim organ› tara-

f›ndan denetlenmelidir. Kamu hesaplar›n›n do¤rulu¤una ve güvenilirli¤ine iliflkin periyodik rapor-

lar› kamuoyuna ve yasama organ›na sunmakla yükümlü olan ulusal bir denetim kurumu veya efl-

de¤er bir kurum (say›fltay), yasama organ› taraf›ndan görevlendirilmelidir.

Türkiye’de Say›fltay’›n denetlenmesi, her y›l Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›na Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi Baflkanl›k Divan› taraf›ndan görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip

denetim elemanlar›ndan oluflan bir komisyon taraf›ndan, hesaplar ve bunlara iliflkin belgeler esas

al›narak yap›l›r.

Parlamento, uzun süre denetim ifllevini kendi imkanlar› ile yerine getirmeye çal›flm›fl, ancak

giderek artan ve karmafl›klaflan mali ifllemlerin denetimi zamanla uzmanl›k gerektiren bir ifl olarak

de¤erlendirilmifl ve bu ifllevi üstlenmek üzere, hemen her ülkede, ülkemizdeki Say›fltay benzeri
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yüksek denetim kurumlar› ihdas edilmifltir. Bafllang›çta bütünüyle siyasal iktidar› denetlemek ve s›-

n›rland›rmak amac›yla oluflan parlamentonun daha sonraki geliflim sürecinde siyasal iktidar› olufl-

turmas›, denetim fonksiyonunun zay›flamas› sonucunu do¤urmufltur. Di¤er yandan kamu gelirleri

ve giderleri alan›ndaki ço¤alma ve çeflitlenmeler, bütçe yapma ve onu denetleme iflini bir uzman-

l›k haline getirmifltir. Böyle bir ortamda say›fltaylar, parlamentonun do¤rudan yapmas› gereken bir

ifli üstlenip demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olmufllard›r. Günümüzde say›fltaylar, ça¤dafl de-

mokrasilerde çok önemli ifllevler üstlenmektedirler. Say›fltay›n varl›¤›, kamuoyu için bir güvence

unsuru olmakta, ödedikleri her kurufl verginin nereye ve nas›l harcand›¤›n› bilmek isteyen vatan-

dafllar ad›na yönetimden hesap sorma ifllevini say›fltaylar üstlenmektedir. Ba¤›ms›z ve etkin bir sa-

y›fltay, demokratik bir ortam›n ürünü oldu¤u gibi, güçlü bir demokrasinin korunmas›nda da dene-

tim önemli bir ö¤e olmaktad›r.309

Kutu 15: Avrupa Birli¤i’nin Say›fltay ‹le ‹lgili Olarak Ald›¤› Tavsiye Karar›

• Say›fltaylar›n tabi oldu¤u yasal düzenlemeler sa¤lam, istikrarl› ve uygulanabilir bir yasal te-

mele dayanmal›d›r. 

• Say›fltaylar›n görevlerini objektif ve etkili bir biçimde yerine getirebilmeleri için fonksiyonel,

kurumsal, idari ve finansal ba¤›ms›zl›klar›n›n bulunmas› gerekir.

• Say›fltaylar›n Anayasa ve yasalarda aç›kça ortaya konulan güç ve yetkileri olmal›d›r. Bu, ka-

mu fonlar›n›, kaynaklar›n› ve faaliyetlerini, bunlar›n ulusal bütçeye yans›y›p yans›mad›¤›ndan veya

kamu fonlar›n› kimin al›p yönetti¤inden ba¤›ms›z olarak, denetleyebilmelerini sa¤lamal›d›r. 

• Say›fltaylar bütün kamu sektörünün d›fl denetimi yükümlülü¤ünü üstlenmelidir.

• Say›fltaylar ifllerinin sonucuyla ilgili herhangi bir k›s›tlamaya maruz b›rak›lmadan ba¤›ms›z bir

biçimde raporlama yapabilmelidir. Raporlar parlamentoya verilebilir ve kamuoyuna aç›k hale getirilir.

5.1.1.5. Ombudsman (Kamu Denetçisi)

Ombudsman, genel anlamda yönetimin vatandafllar›n haklar›n› daha kolay yollardan aramas›n›

sa¤layan bir kurumdur. Kötü yönetimden kaynaklanan birtak›m usulsüzlükler sonucunda vatandafl-

lar›n zor durumda kalmas›, onlar›n haklar›n› koruyacak güvenilir bir koruna¤›n bulunmamas›, her

zaman sorun olmufltur. Görevini kötüye kullanma, rüflvet ve rant sa¤lama, h›rs›zl›k gibi yolsuzluk-

lar, kötü yönetimler sonucunda ortaya ç›kmaktad›r. Kötü yönetimin bir ürünü olan yolsuzlukla mü-

cadelede en etkili önlemin, ombudsman oldu¤u kabul edilmektedir. Ombudsman›n ayn› zamanda

demokrasinin geliflmesinde, sivil toplumun oluflmas›nda önemli katk›lar› tespit edilmifltir. 
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Ombudsman, ‹sveç dilinde delege, avukat, temsil etme yetkisi verilen kifli anlam›na gelmek-

tedir. Kurum olarak da parlamentoyu temsil eden büro anlafl›l›r. ‹spanya’da halk›n savunucusu,

Avusturya’da halk avukat›, Fransa’da arabulucu, Türkiye’de ise kamu hakemi, kamu denetçisi, halk

gözlemcisi denmektedir. 

‹sveç’te 1713 y›l›nda kurulan ombudsmanl›k ülkede yolsuzlu¤un had safhaya ulaflt›¤› bir dö-

nemde kurulmufl, baflar›l› olunca da 1809’da anayasal bir kurum haline getirilmifltir. Daha sonra ‹s-

kandinav ülkelerinden Finlandiya 1919, Norveç 1959, Danimarka 1954 y›l›nda ombudsmanl›k siste-

mine geçmifltir. Bu kurum, 1962 y›l›nda bir s›çrama yaparak Avrupa’dan Pasifik’e atlam›flt›r. Yeni Ze-

landa da Danimarka’y› örnek alarak, kendi ulusal de¤erlerini koruyan bir ombudsmanl›k bürosu kur-

mufltur. “Parlamento Komiseri” ad› alt›nda 1962 y›l›nda kurulan büro, birçok hükümet birimini de-

netim ve gözetim yetkisine sahip k›l›nm›flt›r. ‹ngiltere’de 1954 y›l›nda Tar›m Bakanl›¤›’ndaki görevli-

lerin, köylülere ait olan bir araziye hukuk d›fl› yollardan el koymalar›yla ortaya ç›kan skandal, om-

budsmanl›k kurulmas›nda etkili olmufltur. Ombudsmanl›k kurumunun demokratikleflmedeki, fleffaf-

laflmadaki ve bilhassa yolsuzlukla mücadeledeki baflar›s› daha fazla göz ard› edilememifltir. 

Klasik ombudsman kurumunun, afla¤›daki ortak özelliklere sahip olmas› gerekir: 

a) Yasal olarak kurulmufl olmak, 

b) Ba¤›ms›z faaliyet göstermek, 

c) Yürütme organ›n›n d›fl›nda yer almak, 

d) Hem yürütme hem de yasama organ›ndan ba¤›ms›z olmak, 

e) Uzman niteliklere sahip olmak, 

f) Parti tutmamak, 

g) Yayg›n olmak, 

h) fiikayetçi merkezli olmakla birlikte yönetime karfl› bir tutum tak›nmamak, 

i) Yurttafllarca bilinir ve rahat ulafl›labilir olmak.310

Ombudsman›n birçok rolü olmakla birlikte, uyuflmazl›klar› çözmek bunlardan sadece birisi-

dir. Gerçekten de ombudsman kurumunun, ileride görülece¤i gibi, do¤rudan ve dolayl› k›sa ve

uzun vadeli çeflitli etkileri olmufltur. 

Ombudsman kurumu kimi ülkelerde genifl denetleme yetkisine sahipken, kimi ülkelerde an-

cak yerel düzeyde ya da ordu mensuplar› için kurulmufl ve denetleme alan› da ilgili sahalarla s›-
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n›rl› tutulmufltur. Öte yandan bunlar›n statüleri de farkl›l›klar arz etmekte ve de¤iflik biçimlerde ifa-

de edilmektedir. Hollanda’da “Ulusal Ombudsman”, Fransa’da “Arabulucu” (Mediateur), Kana-

da’da “Vatandafl Koruyucusu” (Protecteur du Citoyen), ‹spanya’da “Halk Savunucusu” (Defensor

del Pueblo), Avusturya’da “Halk›n Avukat›” (Volks Anwaltschaft), Portekiz’de “Adalet Temsilcisi”

(Provedor de Justiça), ‹talya’da bütün bölgelerde ve özerk illerde “Sivil Savunucu” (Difensore Ci-

vico) ad›n› almaktad›r.311 

Halk aç›s›ndan ombudsman, bürokratik kurulufllar›n, hizmetlerinden yararlanan kiflilere meflru,

sayg›l› ve çabuk bir biçimde davranmalar›n› sa¤layan bir araçt›r. Bürokrasi aç›s›ndan ise, ifllemlerin ya-

p›lmas› s›ras›nda saptanmam›fl yanl›fll›klar›n sonunda düzeltilmesini sa¤layan ek bir denetimdir.

Kötü yönetimlerde, kamuda görev yapan ve liyakat sistemiyle göreve getirilmemifl yöneticile-

re genifl yetkiler verildi¤inde, görevlerini kötüye kullanma ihtimali artmaktad›r. Görevlilerin yetki-

lerini kötüye kullanmalar›n›n önlenmesinde hem yarg› denetimi hem de yarg› d›fl› denetim olan

ombudsman denetimi kaç›n›lmaz hale gelmifltir. Çünkü ombudsman, görevlinin keyfi tutumunu,

görev ihmalini gözler, yasay› yorumlar, hukuk ve hakkaniyet ilkelerine uygunluk yan›nda yerin-

delik denetimi yapar.

5.1.1.6. Medya 

“Bugün Amerika’daki güç, iletiflim araçlar›n›n kontrolüdür.” 

Theodore White

Kamuoyunun resmi bilgilere eriflmesi gibi uygulamalarla devletin iflleyiflinin fleffaflaflmas›, gi-

derek daha gayretli çal›flan bir medya ve iyi örgütlenmifl bask› gruplar›yla birleflince, kamu çal›-

flanlar› üzerindeki do¤rudan denetim de artm›fl olmaktad›r.312 Devletle ilgili bilgilere artan eriflim-

leriyle sivil toplum kurulufllar› ve medya, kamu sektörü üzerinde daha etkin bir denetim olufltur-

mufltur. OECD’nin yay›nlad›¤› kamuda etikle ilgili bütün raporlarda, medya da dahil olmak üzere,

etkin bir sivil toplum etik altyap›n›n kilit unsurlar›ndan biri olarak say›lmaktad›r.

Bilgi olmadan hesap verebilirlik olmaz. Bilgi güçtür ve ne kadar çok insan sahip olursa, güç

o kadar çok paylafl›l›r. Halk›n bilgi edinme hakk›, bir ulusun bütünlük sisteminin temel unsurla-

r›ndan biridir. Bu hak olmazsa demokratik yap›lar olmas› gerekti¤i gibi iflleyemez ve bireyler hak-

lar›n› arayamazlar. Bilgi, hesap verebilirlik mekanizmalar›n›n bafll›ca unsuru, kamuda etik d›fl› dav-
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ran›fllar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan bafll›ca enstrümand›r. Kamuya bilgiyi ileten temel araç ise ba-

¤›ms›z bir medyad›r. 

Toplum aç›k ve fleffaf faaliyetler gelifltirdikçe, bilgi kamu mal› haline gelir. Parlamentonun, ka-

mu otoritelerinin, mahkemelerin ya da kamu flirketlerinin müzakereleri veya tutanaklar› halka tama-

men aç›k olabilir fakat vatandafllar›n bu müzakerelere kat›lmalar› ya da tutanaklara ulaflmak isteme-

leri ço¤unlukla rastlanan durumlar de¤ildir. Kamu yarar› güdüsüyle, kamuyu ilgilendiren bilgileri

olay y›¤›n›ndan gündelik olarak toplayan gayretli ve profesyonel bir medya, bu sorumlulu¤u yerine

getirir. Elbette medyan›n kamuyu bilgilendirme fonksiyonu ile büyük bir okuyucu kitlesi çekme ve

daha fazla reklam al›p kâr marj›n› yükseltme iste¤i aras›nda bir ç›kar çat›flmas› da kaç›n›lmazd›r.313

Medyan›n ba¤›ms›zl›k derecesi, kamu görevlileri ve parlamenterler üzerinde sergiledi¤i etkili de-

netçi fonksiyonuyla belirlenir. Yasama organ›n›n yürütmeyi denetledi¤i gibi, medya da hem yasamay›

hem de yürütmeyi dikkatli bir biçimde izlemelidir. Zira demokratik bir biçimde seçilmifl hükümet bile,

gücü ba¤›ms›z bir medya taraf›ndan kontrol edilmedikçe, kolayl›kla yolsuzluklara aç›k hale gelebilir.

Medyan›n kamuda etik d›fl› faaliyetlerle mücadele konusunda özel bir rolü vard›r. Medya ara-

c›l›¤›yla bu faaliyetlerin ortaya ç›kma riski olmazsa, kamu görevlileri aras›nda mevkilerini özel ç›-

karlar için suistimal etme konusunda daha rahat davranacaklar olabilir. 

Özetle, tarafs›z ve iyi çal›flan bir medya sistemi, devletin üzerindeki denetimi art›r›r. Medyaya

yans›yan skandallar sayesinde halk yolsuzluklardan haberdar olur ve tepki gösterir. Tepkiler de

meclislerden etik yasalar›n›n geçmesini kolaylaflt›r›r. Hem kamuoyuna sa¤lad›¤› bilgi hem de etik

d›fl› faaliyetlere kamuoyunda oluflturdu¤u tepki sebebiyle medya, kamuda etik konusunun en

önemli unsurlar›ndan birisidir.314

185
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Kutu 16: Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (Medyan›n Ba¤›ms›zl›¤› ve
Yolsuzlukla Mücadele Konusunda Taflkent Deklarasyonu) 315

1. Medya, Do¤u ve Bat› ülkeleri için ciddi bir engel oluflturan yolsuzlu¤u toplum ad›na iz-

leme konusundaki asli rolünü oynamada özgür olmal›d›r.

2. Medya, ülkelerindeki ekonomik, ekolojik ve askeri kararlara iliflkin düzeltici ifllevini özel-

likle büyüyen yolsuzluk tehlikesinin soruflturulmas› konusunda özgürce yerine getirmelidir.

3. Kendi ç›karlar›n› daha iyi savunmak amac›yla, bu Konferans çerçevesinde befl Orta As-

ya ülkesinden gazeteciler bafllat›lan görüfl al›fl veriflinde bulunmaya ve iflbirli¤i yapmaya devam

edeceklerdir..

4. Uluslararas› topluluk medya özgürlü¤ü alan›ndaki geliflmeleri yak›ndan izlemeye devam

ederek, gazetecileri çal›flmalar›nda desteklemelidir.

5. Gazeteciler, özellikle toplumdaki yolsuzluk olaylar› gibi tartflmal› konular› içeren mesle-

ki amaçlar›n› gerçeklefltirirken korunmal›d›rlar.

6. Parlamento üyeleri yolsuzluk konusunda kamuoyunda yap›lmas› gerekli tart›flmalara yar-

d›mc› olmal›d›rlar.

7. Ba¤›ms›z mahkemeler, gazetecilere iliflkin yasalar›n tümüyle ve adil bir biçimde uygulan-

mas›n› garanti etmelidirler.

5.1.1.7. Sivil Toplum

“Özgürlük hiçbir zaman devletten gelmemifltir.

Özgürlük her zaman onu oluflturan unsurlardan gelmektedir.” 

Woodrow Wilson

Sivil toplum, günümüzde büyük bir önem arz etmektedir. So¤uk savafl›n ard›ndan yaflanan

ekonomik ve siyasal kar›fl›kl›k, gücün da¤›l›m›n› derinden etkilemifltir. Önceden devletler, devlet

egemenli¤i kisvesi alt›nda, güç üzerinde monopol iddias›nda bulunurdu. Daha sonralar› küresel

sistemin paradigmalar›nda kökten bir de¤iflim olmufltur.316 Bugün güç, küresel flirketler, ulus-dev-

let, sivil toplum kurulufllar› ve uluslararas› örgütler taraf›ndan paylafl›lmaktad›r. Özel flirketler ve si-

vil toplum güç iddias›nda bulunmakta ve bunun mücadelesini vermektedir.317 Dünya çap›nda, k›-

lavuz ilkeler ve tavsiye kararlar› biçiminde “yumuflak hukuk” (soft law) küresel uygulaman›n git-

tikçe yay›lan normu haline gelmifltir. 
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Sivil toplum, kavram olarak resmi devlet düzeninin d›fl›nda yer alan bütün organizasyonlar›n

ve bilgi a¤lar›n›n toplam›na karfl›l›k gelir. Sivil toplum kavram›, geleneksel olarak, menfaat grup-

lar› olarak adland›r›lan bütün kurumlar› kapsar. Bunlar sadece sivil toplum kurulufllar› de¤il, iflçi

sendikalar›, profesyonel kurulufllar, ticaret odalar›, ö¤renci gruplar›, kültür topluluklar›, spor klüp-

leri ve resmi olmayan birliklerdir.318 Dolay›s›yla sivil toplum, toplumsal güce karfl›l›k gelen yeni te-

rim olarak tan›mlanabilir.319

Sivil toplum, kamuda etik d›fl› faaliyetler de dahil olmak üzere, kamu menfaatini ilgilendiren

konulara dikkat çekmek için gerekli uzmanl›¤› ve bilgi a¤›n› sa¤lar. Kamu görevlilerinin faaliyet-

lerini denetler, etik d›fl› faaliyetleri belirler ve çözüm için önerilerde bulunur. Hükümetin kamu-

oyunda beliren endiflelere cevap vermemesi durumunda sivil toplum, halk›n menfaatlerini koru-

mak için organize olur.320 Ayr›ca, kamu yönetiminde etik konusunda kamu bilincini art›rmak için

haz›rlad›klar› kurumsal eylem planlar› ve projelerle etkili bir etik sisteminin oluflturulmas›na katk›-

da bulunurlar. 

Sivil toplumda, ulusal bazda etkili bir bütünlük sistemini kurma konusunda öncelikli menfa-

ati olan birçok kifli vard›r. Birçok ülkede, gittikçe artan say›da kifli ba¤›ms›z denetleyici kurullara

kat›lmakta ve kamu menfaatini etkili bir biçimde savunmaya çal›flmaktad›r.

Ulusal iyi yönetiflim, hükümetlerin alacaklar› kararlar›n, yurttafllar, sivil toplum kurulufllar› ve

siyasal kadrolar›n genifl kat›l›m› ile ortaklafla al›nd›¤› ve uygulamalar›n izlendi¤i ve denetlenebildi-

¤i bir ortama ihtiyaç duyar. Uluslararas› iyi yönetiflim ise, ulus-devletler, sivil toplum kurulufllar›,

uluslararas› örgüt ve kurulufllar›n ortaklafla karar al›p uygulad›klar› ve uygulamay› izleyip denetle-

dikleri bir çerçeve içinde geliflir. Dolay›s›yla, sivil toplum kurulufllar›, ulusal ve uluslararas› iyi yö-

netiflimin sa¤lanmas› aç›s›ndan kilit niteli¤indedir.

Sivil toplum kurulufllar›, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetleri engellemeye afla¤›da say›lan

yollardan katk› sa¤layabilirler:

• Kamu ve özel sektördeki etik d›fl› faaliyetlere toplumun dikkatini çekerek,

• Kamu faaliyetlerinde daha fazla saydaml›k sa¤lanmas› yönünde görüfl bildirerek ve bu is-

teklerini y›lmadan hükümetlere ileterek,
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318 Thomas Carothers, Civil Society, FOREIGN POLICY, (1999-2000), s. 18.
319 Michael H. Wiehen, Citizens Against Corruption: Calling Governments to Account, in NO LONGER BUSINESS AS USUAL:

FIGHTING BRIBERY AND CORRUPTION, OECD REPORT, (2000), s. 199. [Bundan böyle Wiehen, Citizens Against Corruption:
Calling Governments to Account diye an›lacakt›r.]

320 TI SOURCE BOOK, Civil Society, s. 133-134.



• Sivil toplum kurulufllar›n›n ve vatandafllar›n bilgiye eriflimini sa¤layacak ça¤dafl ve etkili bil-

gi edinme hakk› kanunlar›n›n yürürlü¤e girmesi yönünde taleplerde bulunarak,

• Etik kanunlar›n›n ve etik davran›fl kodlar›n›n uygulanmas›n› gözetleyerek, ihlallerin örtbas

edilmesi yönündeki giriflimlere tepki göstererek ve kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler ve yol-

suzluklara odaklanarak,

• Kamu görevlilerinin tabi olduklar› etik davran›fl kurallar› ve yolsuzlukla ilgili uluslararas› an-

laflmalar›n imzalanmas› yönünde bask› oluflturarak ve daha sonra uygulanmas›n› denetleyerek,

• Kamu faaliyetlerinin bütünü üzerinde genel bir denetim mekanizmas› oluflturarak,321

• Kamu yönetiminde etikle ilgili çal›flmalar yap›p, konferanslar düzenleyerek halk›n bilinçlen-

dirilmesine katk› sa¤layarak,

• Kamu yönetiminde etikle ilgili yay›nlar ç›karak, bu yay›nlara toplumun genifl kesiminin eri-

flimini sa¤layarak, 

• Üyelerini kamuda etik konusunda bilinçlendirerek,

• Kamu yönetiminde etik bilincinin yerleflmesi, ihlallerin ortaya ç›kart›lmas› ve yapt›r›mlar›n

uygulanmas› konusunda medyayla iflbirli¤i yaparak.

Uluslararas› ve ulusal platformda kamuda etik ve yolsuzlukla mücadele konusunda faaliyet

gösteren birçok sivil toplum kuruluflu bulunmaktad›r. Günümüzde sivil toplum kurulufllar›, birçok

ülkede hükümetlerin bile bafl edemeyece¤i konularda gerekli hassasiyeti gösterebilmektedirler.322

Uluslararas› platformda, kamuda etik ve yolsuzlukla mücadele konusunda do¤rudan faaliyet

gösteren ve ülkelere bu alanda uzman destek sa¤layan uluslararas› kurulufllar›n bafl›nda Uluslara-

ras› Saydaml›k Örgütü323 gelmektedir. 

Uluslararas› Saydaml›k Örgütü’nün yapm›fl oldu¤u son çal›flmada, toplumun her kesiminin yo-

¤un bir flekilde flikayetçi olmas›na karfl›n yolsuzluk alg›lamas›nda 3.5 puanla dünyada 65. s›rada

yer alan Türkiye, etik de¤erlerin ve prensiplerin eksikli¤ini her geçen gün daha da a¤›rlaflan fatu-

ralarla ödemektedir. Etik bilincinin yerleflmedi¤i toplumlarda güven ortam›n›n olmamas›, kaynak-

lar›n verimli kullan›lamamas›, gelir da¤›l›m›n›n bozulmas› ve buna ba¤l› olarak yeterli say›da alan-

da geliflme sa¤lanamamas› nedeniyle ekonomik performans ve ülke performans› düflmektedir. Bu

sorunlar›n varl›¤› nedeniyle ortaya ç›kan s›k›nt›lar› gidermek amac›yla Türkiye’de özellikle etik ala-

n›nda faaliyet gösterecek, sorunlara dikkat çekip, çözümler arayacak sivil toplum kurulufllar›na ih-

tiyaç oldu¤u dikkat çekmifltir.324
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321 Bkz. Wiehen, Citizens Against Corruption: Calling Governments to Account, s. 202.
322 Jessica Mathews, Power Shift, FOREIGN AFFAIRS, (Jan/Feb.,1997), s. 50-66.
323 www.transparency.org.
324 Bu sebeple kurulan sivil toplum kurulufllar›n›n bafl›nda Türkiye Etik De¤erler Merkezi gelmektedir. Toplumsal Saydaml›k

Hareketi Derne¤i, Uluslararas› Saydaml›k Örgütünü’nün bir kolu olarak faaliyet gösteren kurulufllardand›r. 



5.1.1.8. Özel Sektör

5.1.1.8.1 Kamu Sektörü-Özel Sektör Arayüzü

5.1.1.8.1.1. ‹fl Eti¤inin Tan›m› ve Özellikleri

Günümüzde flirketler, ekonominin en önemli unsurlar›ndan birisi olarak büyük bir güce sa-

hiptirler.325 Toplumlar›, gerek sahip olduklar› büyük sermayelerle gerekse ürettikleri mal ve hizmet-

lerle etkilediklerinden, çal›flanlar›na, müflterilere, topluma ve di¤er toplumlara karfl› önemli yüküm-

lülüklere sahiptirler. ‹nsanlara herhangi bir olumsuz etkide bulunmadan ve sosyal sorumlulu¤unu

olabildi¤ince gelifltirerek faaliyet göstermekle sorumludurlar.326

Kamuda oldu¤u gibi özel sektörde de çeflitli gruplar aras›nda ç›kar çat›flmas› her zaman ola-

cakt›r. fiirketler taraf›ndan al›nan herhangi bir karar durumun tamam›yla fark›nda olarak al›nmal›,

daha sonra da ifl eti¤ine uygun olarak faaliyette bulunulmal›d›r.327 ‹fl eti¤i, çal›flanlar›n “yasa d›fl›,

gayri ahlaki ya da tart›flma yaratacak” davran›fllar›n› önlemeyi amaçlamaktad›r.* San›lan›n aksine, ifl

eti¤i çal›flanlar için do¤rular› ve yanl›fllar› koyan bir kurallar manzumesinden ibaret de¤ildir. Ayn›

zamanda, onlara neyin do¤ru neyin yanl›fl oldu¤u konusunda karars›z kal›nd›¤› durumlarda yar-

d›mc› olmay› amaçlamaktad›r. ‹fl eti¤inin di¤er uygulama alan› ise, günlük ifllerde yaflanabilecek

ahlaki sorunlar›n önlenmesine iliflkindir. Burada as›l hedef, ç›karlar›n çat›flt›¤› durumlarda nas›l ha-

reket edilece¤ini belirlemektir.328

‹fl eti¤i, eti¤in bir alt kümesidir. Sadece ifl dünyas›na uygulanacak özel etik ilkeler mevcut de-

¤ildir. Ancak bir davran›fl›n ifl dünyas›nda ya da baflka bir yerde ahlaka ayk›r› oldu¤una karar ve-

rebilmek için, bu davran›fl› çevreleyen flartlara da özellikle bakmak gerekir. ‹fl eti¤i, uygulamal› eti-

¤in bir dal› olarak, ifl ortam›nda neyin do¤ru ya da neyin yanl›fl oldu¤unun incelenmesi ve tespit
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325 Bkz. CARTER MC NAMARA, COMPLETE GUIDE TO ETHICS MANAGEMENT: AN ETHICS TOOLKIT FOR MANAGERS, (2003).
326 Bkz. Norman E. Bowie, “Companies are Discovering the Value of Business Ethics”, USA TODAY (SOCIETY FOR THE

ADVANCEMENT OF EDUCATION, (Jan 1998).
327 Bkz. H.E. Anand Panyarachun, "Human Rights and Business Ethics" International Symposium on Human Rights and Business

Ethics, Saturday, 24 October 1998, United Nations Conference Centre, Bangkok.
328 “‹fl dünyas›n›n karfl›laflt›¤› birçok etik sorusuna baz› örnekler ifl eti¤inin tan›m›n›n› belirginlefltirmeye yarayabilir. ‹stihdam

iliflkilerinde iflçi güvenli¤i ve ücretleriyle ilgili say›s›z etik konusu gündeme gelmektedir; iflçilerin eflit muamele görme, cinsel
tacizden korunma gibi medeni haklar› örnek gösterilebilir. ‹flletme ve müflteri iliflkilerinde etik sorunlar pazarlama teknikleri,
tüketicilerin korunmas›, ürün güvenli¤i gibi konulara nüfuz etmifltir. ‹flletme ve sahipleri aras›ndaki iliflkide ortaya ç›kan etik
konular, kurumsal yönetim, hissedar oylamas›, hissedarlara karfl› yöneticilerin görevlerini kapsar. ‹fl dünyas›ndaki etik sorulara
daha birçok örnek verilebilir. Uluslararas› düzeyde de etik sorunlar bu konulara ilaveten yabanc› memurlara rüflvet verilmesi,
az geliflmifl ülkelerin sömürülmesi ve de¤iflik kültürler aras›ndaki ihtilaflarda ortaya ç›kar.” Bkz. RICHARD A. MANN, BARRY S.
ROBERTS, BUSINESS LAW, (2000), s. 14.

* Bu ilkeler, sivil toplum örgütleri taraf›ndan da üyeleri için, uymalar› gereken kurallar olarak belirlenebilir. Bkz. TÜS‹AD
Üyelerinin Uydu¤u ‹fl Ahlak› ‹lkeleri, TÜS‹AD Tüzü¤ü, www.tusiad.org/ahlak.htm.



edilmesidir. ‹fl eti¤i, ifl uygulamalar›ndan, kurumlardan, karar verme organlar›ndan ve bunlar›n ge-

nel insani de¤erlerle iliflkilerinden do¤an ahlaki konular› anlamaya çal›fl›r.329

Birçok insan, ifl dünyas›n›n tek sorumlulu¤unun kâr maksimizasyonu oldu¤unu ve bu yükümlü-

lü¤ün de herhangi bir etiksel veya sosyal sorumluluktan üstün geldi¤ini savunmaktad›r. Kapitalizm ki-

flisel kazanç aray›fl›yla temellendirilse de, bu sistem, aktörlerinin h›rslar›n› kontrol etmesini de kapsar.330

Uluslararas› ticaret, küreselleflme ve iletiflim teknolojilerindeki ilerlemeler, çeflitli gruplar›n kü-

resel ifl eti¤i standartlar›n›n oluflturulmas› yönündeki bask›lar›n› art›rm›flt›r. Bu gruplar›n endiflele-

rine cevap olarak de¤iflik etik standartlar önerilmifl ve oluflturulmufltur. Küresel standartlar, tipik

olarak üç grup taraf›ndan önerilmifltir: özel sektör, sivil toplum örgütleri ve kamu sektörü.331 Baz›

standartlar, örne¤in OECD taraf›ndan yay›nlanan “Çokuluslu fiirketler ‹çin K›lavuz ‹lkeler”, bu üç

grubun katk›lar›yla oluflturulmufltur. Etik standartlar, öneren gruba göre de¤ifliklik göstermektedir.

Örne¤in, kamu sektörü taraf›ndan önerilen etik standartlar›n odak noktas› genifltir. Tipik olarak

devletin uluslararas› ticaretteki durumunu ve de¤iflik düzenleyici çevrelerin örtüflen düzenlemele-

rini içerir. OECD k›lavuz ilkeleri gibi baz› etik ilkeler, yolsuzluk karfl›t› düzenlemeleri ve daha hak-

kaniyetli bir küresel ticaret ortam› yaratabilme yönündeki çabalar› kapsamaktad›r. Yolsuzluk kar-

fl›t› önlemler söz konusu etik ilkelerin kapsam›nda olan en önemli konulardan birisidir. Bunun ne-

deni ise, OECD ve Uluslararas› Saydaml›k Örgütünü’nün yolsuzlu¤un zarar›n› ölçme ve ortadan

kald›rma yönündeki uzun dönemli çabalar›d›r.

5.1.1.8.1.2. ‹fl Eti¤i ve Kamu Yönetiminde Etik

Özel sektörün, bir ülkenin bütünlük sisteminin muhafazas›nda özel bir rolü vard›r. Bu rol, sa-

dece flirketlerin merkezlerinin oldu¤u yerde de¤il, faaliyet gösterdikleri bütün piyasalarda geçerli-

dir. fiirketlerin yaln›zca pay sahiplerine kâr sa¤lamak için var oldu¤u anlay›fl›, günümüzde yerini

flirketlerin sosyal sorumlulu¤u oldu¤u anlay›fl›na b›rakmal›d›r.332 Geliflen flirket sorumlulu¤u anlay›-

fl›, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle savaflma konusunda güçlü bir araç haline gelmelidir.333
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329 Bkz. MADSEN,  SHAFRITZ, ESSENTIALS OF BUSINESS ETHICS,  (1990), s. 2. “Ahlaki standartlar› rahatça ifade edebilmenin güç
oldu¤u ve s›n›rlar›n›n kesin olmad›¤› sonucuna varmak, bu standartlar›n gereksiz ve varolmayan standartlar oldu¤u anlam›na
gelmez. Etiksel yaklafl›m›m›z›n kayna¤› ne olursa olsun do¤ru fleyi tan›y›p onu yapmam›z› sa¤layacak ahlaki ikilemlerle
yüzleflmekten kaç›namay›z. Dahas› ifl kariyer planlar› yapanlar için bu ikilemlerin gerekli bir biçimde uygulamalar› olacakt›r.
Çal›flanlar, hissedarlar, tedarikçiler, müflteriler ve genel olarak toplum bu ikilemlerin uygulamalar›ndan pay›n› alacakt›r.” Bkz.
L. Reynolds,  The Ethics Audit, BUSINESS ETHICS MAGAZINE, (Temmuz-A¤ustos, 1992) s. 20-22.

330 Bkz. ROBERT A.G. MONKS AND NELL MINOW, CORPORATE GOVERNANCE, (2004), s. 86.
331 Bkz. John A. N. Lee, Jacques Berleur, Progress Towards a World Wide Code of Conduct, Presented at the SIGCAS Conference

on Ethics, Gatlinburg TN, (11-13 November 1994).
332 Cüneyt Yüksel, Küresel Ekonomide fiirket Yönetiflimi: Uluslararas› fiirketlerin Risk Yönetimi ve Uyum Programlar›, GÜNCEL

HUKUK, S: 6, (Haziran, 2004), s. 38.
333 63 uluslararas› flirket Davos’ta düzenlenen 2005 Dünya Ekonomi Forumu’ndan önce veya bu Forum’da rüflvet karfl›t› ilkeleri

imzalay›p, rüflvete karfl› düzenlemeleri uygulamak için ilk ad›m› atm›fllard›r. Bkz Transparency International Press Release, (2
fiubat, 2005), http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2005/2005.02.2.63%20multin_comp_implem_a_bribery.htm. 



Özel sektör kurulufllar›, toplumsal amaçlar› iflaret edip kamu menfaati için koalisyonlar oluflturduk-

lar›nda, sivil toplumun bir parças› olarak faaliyet göstermektedirler.334

E¤er piyasa herkesin ihtiyaçlar›na hizmet etmek için varsa, etkin, etkili ve adaletli olmal› ve

herfleyin ötesinde yolsuzluktan ar›nm›fl olmal›d›r. Özel sektör faaliyetleri, birbirinden tamamen ay-

r› iki sahada sürmektedir. Bunlar, “kamuyla olan ifllemler” ve tamam›yla “özel sektör içinde olan

ifllemler”dir. Eskiden geleneksel olarak kamu sektörü faaliyeti olarak adland›r›lan faaliyetler art›k

özel sektörün faaliyetler haline gelmifltir. 

‹fl dünyas›nda kiflisel ba¤lant›lar genellikle, hediyeler ve konukseverlikle ifade edilmekte fakat

potansiyel hizmet alanlar ve verenler bir araya geldiklerinde, bu durum baz› sorular› akla getirmek-

tedir. Özel sektörle kamu sektörü aras›ndaki iliflkilerde, hediyenin etik olarak uygunsuz olmas› ve

hatta rüflvet olarak de¤erlendirilmesi, dünya çap›nda birçok ülkede kabul edilen bir gerçektir. 

Kamu yönetiminde ç›kar çat›flmas› hallerinin ço¤unda aktörlerden birisi kamu görevlisi, di¤e-

ri de özel sektör kuruluflu olmaktad›r. Bu noktada, kamu görevlisinin etik ilkelere ba¤l›l›kla yü-

kümlü olmas› gereklili¤inin yan› s›ra özel sektörün de bu konuda hassasiyet sergilemesi ve iliflki-

lerini etik ilkelere göre sürdürmesi gerekmektedir. Nihayetinde kamu yönetiminde etik ilkelere

ba¤l›l›k, sadece kamu görevlilerinin de¤il, özel sektör kurulufllar›n›n da bir yükümlülü¤üdür. Ka-

mu yönetiminde etik davran›fl kodlar›n›n ihlali durumunda, kamu görevlilerine yapt›r›m uygu-

lanmas›, özel sektörün kamuyla iliflkilerinde etik kurallara ba¤l› olmas›na gerek olmad›¤› anlam›-

na gelmemektedir. Kamu yönetiminde etik bilincinin yerlefltirilmesi, özel sektör de dahil olmak

üzere, toplumun tamam›n›n menfaatinedir. 

Özel sektörün ve kamu sektörünün ortak yönü, ikisinin de kurumsal yap›lar olmas›d›r. Bu

ba¤lamda, ifl eti¤i ve kamu eti¤i aras›ndaki ayr›mlar ve benzerliklerle ilgili iki ayr› tez vard›r. Bir

tarafta, etik kriterlerin bütün organizasyon çeflitlerine uygulanabilece¤ini savunan görüfl bulunmak-

tad›r.335 Buna göre, ifl eti¤i ve kamu eti¤i ayn› temel etik de¤erlerden ve standartlardan oluflmakta-

d›r.336 Örne¤in, do¤ruluk, sadakat, kendini adama, katk› sa¤lama, dürüstlük, hoflgörü ve sosyal bi-

linç de¤erleri, hem özel sektör hem de kamu sektörü için öngörülmektedir.337
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335 Bkz. LAURA PINCUS HARTMAN, PERSPECTIVES IN BUSINESS ETHICS, (1998).
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337 Bkz. Arthur Voth, Professionalism in Practice. Bridges to the Century. In L.W.J.C. HUBERTS AND J.H.J. VAN DEN HEUVEL
(EDS.), INTEGRITY AT THE PUBLIC-PRIVATE INTERFACE, (1999), s. 45-56.



Di¤er taraftan, kamu hizmeti ve ticaretin var olmas›n›n nedeninde temel bir ihtilaf bulundu-

¤unu savunan bir görüfl de mevcuttur. Bu görüflü savunan yazarlara göre, özel sektörün var olufl

amac› kâr maksimizasyonu oldu¤undan, her iki sektör etik de¤erlerini birbiriyle kar›flt›r›rsa önem-

li toplumsal zararlar meydana gelecektir.338

‹fl eti¤i ve kamu eti¤i aras›nda temel farklar olsa bile, ikisinin de tabi oldu¤u etik ilkeler diz-

gesi kurumsal etik oldu¤undan, ortak standartlar›n say›s› artmaktad›r. Amaçlar› itibariyle, elbette

çeflitli ayr›mlara gidilecektir. Ancak karfl›l›kl› etkileflim içerisinde olup toplumu ve kamu yarar›n›

hedef ald›klar›nda, ortak etik ilkelerin say›s› da artacakt›r. Elbette ki tarihteki oluflumlar› yüzy›llar-

la ifade edilen ve sürekli devinim halinde olan bu iki alan›n etik kurallar›n› teflkil eden de¤erleri,

s›n›rl› say›da belirlemeyi denemek gerçekçi bir çaba olmaz. Bu iki de¤erler öbe¤i içindeki onlar-

ca de¤eri s›n›fland›rmak da kolay de¤ildir. Herfleye ra¤men, kamu sektöründe ve özel sektördeki

temel etik de¤erlerin örtüfltü¤ü noktalar› saptamak mümkündür.

Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yer alan, her ikisi için de kabul edilebilecek te-

mel de¤erler: “verimlilik”, “uzmanl›k”, “dürüstlük”, “irade” ve “hukukun üstünlü¤ünü benimse-

mek”tir. Kârl›l›k ve rekabet özel sektör için önemli olup, kamu sektöründe temel de¤erler aras›n-

da say›lmayacak de¤erler olarak kabul edilir. Sosyal adalet, saydaml›k, sorumluluk, tarafs›zl›k ve

kiflinin kendi ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmemesi gibi de¤erler ise, kamu çal›flanlar› ve po-

litikac›lar için temel de¤erlerdir. Her iki sektörde de var olup önemleri bak›m›ndan belirli bir ye-

re oturtulmas› daha zor olan de¤erler ise tutarl›l›k, cesaret, iflbirli¤i ve kurallara uymakt›r.

Kutu 17: ‹fl Eti¤i ve Kamu Hizmetinde Etik: Benzerlikler, Farkl›l›klar

• ‹fl eti¤i ilkeleri: Kâr sa¤lama, rekabet, hizmet çeflitlili¤i, geliflim ve yenilik, dayan›kl›l›k,

kendine yeterlilik, 

• Ortak özellikler: Etkililik, uzmanl›k, dürüstlük, kendini adama, hukuka uygunluk, hesap

verebilirlik, saydaml›k

• Kamu eti¤i ilkeleri: Sosyal adalet, kamu hizmeti, kamu yarar›

5.1.1.9. Ba¤›ms›z Yolsuzlukla Mücadele Kurumlar›

“Ulusal Bütünlük Sistemi”nin kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle mücadele konusunda en

önemli ayaklar›ndan birisini, ba¤›ms›z yolsuzlukla mücadele komisyonlar› oluflturmaktad›r. Bu komis-

yonlar, kamuda yolsuzluklarla ilgili ihbarlar› incelemek, gerekirse yapt›r›mlar uygulamak ve yolsuzluk-
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la mücadeleyle ilgili halk›n bilincini art›rmak için rehberlik hizmeti görmek gibi ifllevlere sahiptir. Bu

komisyonlar›n baflar›l› bir flekilde faaliyet gösterebilmeleri için flu unsurlar›n olmas› gereklidir:

• Yolsuzlukla mücadeleye iliflkin güçlü bir siyasi irade,

• Görevin en iyi flekilde yap›labilmesi için uygun kaynaklar,

• Üst düzey bürokratlar›n da denetlenebilmesi için siyasi ve fonksiyonel ba¤›ms›zl›k,

• Belgelere ulaflmak ve tan›klar›n dinlenebilmesi için uygun yetkiler,

• Bütünlük ilkelerine ba¤l›l›¤a kendini adam›fl liderlik.

Günümüzde birçok ülkede ba¤›ms›z yolsuzlukla mücadele kurumlar› kurulmufltur. Bu kurum-

lar›n en baflar›lar›ndan birisi olarak an›lan “Hong Kong Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu” (ICAC)

bir zamanlar oldukça yo¤un olan yolsuzluklar› en aza indirmeyi baflarm›flt›r. ICAC’›n bu kadar ba-

flar›l› olmas›n›n alt›nda yatan nedenler sekiz bafll›k alt›nda toplanabilir;

• Ba¤›ms›zl›k (örne¤in, soruflturmalara kimsenin müdahale edememesi, ayr› bütçesinin bu-

lunmas›),

• Yeterli kaynak ve profesyonel personel (2001 bütçesi 100 milyon ABD Dolar›, GSMH’n›n

yüzde 5’i, 1300 sözleflmeli çal›flan),

• Güçlü yasal mücadele (örne¤in, soruflturmalarda yüksek yetki, gizli kan›tlara dahi el koya-

bilme, telefon dinleyebilme),

• Üç yönlü yaklafl›m (halkla iliflkiler birimi+operasyonlar birimi+yolsuzlu¤u önleme birimi)

• Güçlü bir politik taahhüt ve hesap verme sorumlulu¤u,

• Güçler ayr›l›¤› (soruflturmalar› gözden geçirmeyi ayr› birimlerin yapmas›)

• Güçlü kamuoyu deste¤i,

• Güçlü halkla iliflkiler (TV dizileri, seminerler, reklamlar, posterler, internet, yüzyüze iletiflim).

Ülkemizde de, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle mücadelede önemli ad›mlardan birisi

olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, özel olarak yolsuzlukla mücadeleyi hedeflemese de, kamu yö-

netiminde etik d›fl› faaliyet olarak adland›r›lacak durumlar› araflt›rmak, yapt›r›m uygulamak ve tefl-

vik mekanizmalar› gelifltirmek yetkileriyle donat›lm›flt›r.

5.1.1.10. Uluslararas› Aktörler

Baz›lar› kamuda etik d›fl› faaliyetleri ve yolsuzlu¤u ulusal bir sorun olarak görebilir ve sorun-

lar›n çözümünü uluslararas› iflbirli¤ine gitmeden yaln›zca ulusal platformda tart›flabilir. Ancak, gü-

nümüzde kabul edilen bir gerçek vard›r ki kamu görevlilerinin uluslararas› etik d›fl› faaliyetleri

uluslararas› toplumun tamam›n› etkilemekte ve birden çok ülkenin ekonomik ve sosyal sistemin-

de y›k›c› etkilere sebep olmaktad›r. Kamu hizmetinde etik d›fl› faaliyetlerin s›n›rlar› aflan bir prob-
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lem olmas›ndan öte bu durum, günümüzde bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelmifltir. ‹flte bu

yüzden ülkeler kamu görevlilerinin uluslararas› etik d›fl› faaliyetlerini denetlemek ve çeflitli önlem-

ler alabilmek için iflbirli¤i yapmaktad›rlar.339

S›n›rlar› aflan büyük yolsuzluk olaylar› gündeme geldikçe, uluslararas› aktörler kamuda etik-

le ilgili çal›flmalar›n› h›zland›rmaktad›r. Di¤er yandan, ülkeler etik altyap›lar›n› gelifltirirken, di¤er

ülkelerin deneyim ve çal›flmalar›ndan faydalanmak ve bilgi al›flverifline girmek istemektedir. Bu-

nun için de devlette etik konusunda uzmanlaflm›fl kurum ve kurulufllar baflka bir ülkeden yard›m

talebi geldi¤inde uzmanlar› vas›tas›yla destekte bulunmaktad›rlar.

Ulusal s›n›rlar› aflan büyük yolsuzluk olaylar› suçlular›n baflka bir ülkede yakalanmas›n› ve ia-

desini gündeme getirmektedir. Ülkeler aras›nda iade anlaflmalar› bulunsa da, bir baflka ülkenin

mahkemesinde yolsuzluk suçunun kan›tlanmas› ço¤u zaman güç olmaktad›r. Bunun için bir ülke-

nin s›n›rlar› içinde yolsuzluk suçu ifllemifl kamu görevlisinin baflka bir ülkeye kaçmas› halinde hem

yakalanmas› hem de kan›tlar›n toplanabilmesi için yasal destek ve kolluk hizmeti sa¤layan kurum-

lar kurulmufltur. Bunlardan INTERPOL bünyesinde kurulan “Uluslararas› Kriminal Polis Teflkilat›

Yolsuzlukla ‹lgili Uzmanlar Grubu” (INTERPOL Group of Experts on Corruption – IGEC) bu alanda

hizmet veren bafll›ca kurulufllardand›r. 

Ayr›ca ülkeler kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetleri önlemek için çeflitli uluslararas› anlaflmala-

ra da taraf olmaktad›r. Bu anlaflmalara uygun olarak ulusal mevzuatlar›n› yeniden gözden geçirmekte

ve etik d›fl› faaliyetler konusunda standartlar oluflturmaktad›rlar. Avrupa Yolsuzlu¤a Karfl› Medeni Hu-

kuk Sözleflmesi ve Avrupa Yolsuzlu¤a Karfl› Ceza Hukuku Sözleflmesi bunlardan baz›lar›d›r. 
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339 Do¤rudan yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele amac›yla kurulmayan ancak mevcudiyeti ve hedefleri do¤rultusunda bu tip konu-
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Kalk›nma Bankas› Yolsuzlukla Mücadele Birimi: Asian Devolopment Bank Anti Corruption Unit,
www.adb.org/Anticorruption/Unit.asp, Dünya Bankas› Yolsuzlukla Mücadele Bilgi Merkezi, World Bank Anti Corruption
Knowledge Resource Center, www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/index.cfm, Yolsuzlu¤a Karfl› Parlamenterler Global
Organizasyonu,  Global Organization of Parliamentarians Against Corruption-GOPAC www.parlcent.ca/gopac/index_e.php,
Uluslararas› Ticaret Odas› Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, International Chamber of Commerce Commission on Anti-
Corruption www.iccwbo.org/home/menu_extortion_bribery.asp, Uluslararas› Kriminal Polis Teflkilat› Yolsuzlukla ‹lgili
Uzmanlar Grubu INTERPOL, Group of Experts on Corruption-IGEC www.interpol.int/Public/Corruption/IGEC/Default.asp,
Amerikan Demokrasi Merkezi, American Center For Democracy- ACD  www.public-integrity.org, Amerika Birleflik Devletleri
Uluslararas› Kalk›nma Kuruluflu, United States Agency for International Development- USAID, www.usaid.gov/democracy/anti-
corruption/usaidprogs.html, Uluslararas› Para Fonu  International Monetary Fund-IMF, www.imf.org, Uluslararas› Yüksek
Denetim Kurumlar› Teflkilat› International Organization of Supreme Audit Institutions-INTOSAI, www.intosai.org, Amerikan
Devletleri Örgütü, The Organization of American States- OAS , www.oas.org/juridico/english/FifhtCur.html, Avrupa Güvenlik
ve ‹flbirli¤i Teflkilat›- AG‹T Organization For Security And Co-Operation In Europe- OSCE www.osce.rog,
www.tbmm.gov.tr/agitpa/sil3/osce/www.osce.at/osze/agit.html. 



Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, yolsuzluklara karfl› uluslararas› bir eylem program› gelifl-

tirmek amac›yla, Eylül 1994 tarihinde, “Çok Disiplinli Yolsuzlukla Mücadele Grubu”nu (Multidis-

ciplinary Group on Corruption–GMC) oluflturmufl ve bir dizi toplant›n›n ve geliflmenin ard›ndan

Grup, 1 May›s 1999’da “Yolsuzlu¤a Karfl› Devletler Grubu”na (Group of States Against Corruption–

GRECO) dönüflmüfltür. Yolsuzlukla mücadelede yol gösterici prensipler ve stratejiler oluflturmak

üzere etkin bir mekanizmaya sahip olan GRECO’nun temel amac›, üyelerinin yolsuzlukla mücade-

le sistemlerinin gözlenmesi ve bu yolda kapasitelerinin art›r›lmas›na yard›mc› olmakt›r. 

Faaliyet alan› do¤rudan kamuda etik olmasa da bu konuda çal›flmalar sürdüren ve kamuda

etik ilkelerin yerleflmesini sa¤lamak için raporlar haz›rlayan ve yolsuzlukla mücadeleye dolayl› kat-

k› sa¤lamaya çal›flan uluslararas› kurulufllar mevcuttur

OECD, kamuda etik konusunun ekonomik geliflmeyle do¤rudan ba¤lant›s› oldu¤unu tespit ede-

rek etik standartlar›n belirlenmesi ve kamuda etik ilkelere uygun iyi bir yönetiflimin sa¤lanmas› için ra-

porlar haz›rlamakta ve araflt›rmalar düzenlemektedir. Faaliyet alan› kamu hizmetinde etik olmasa da,

bu konuda oldukça de¤erli araflt›rma ve çal›flmalara imza atan OECD, kamu etik sisteminin gelifltiril-

mesi ve iyi yönetiflimin sa¤lanmas› konular›nda konferans ve seminerler düzenlemekte ve ülkelere ka-

mu reformlar› konusunda yard›mc› olmaktad›r. OECD yaklafl›k 10 senedir kamu hizmetinde etik stan-

dartlar› belirlemek ve ç›kar çat›flmalar›n› önlemek için k›lavuz ilkeler yay›nlamakta ve ülkelere tavsiye-

lerde bulunmaktad›r. OECD’nin kamu hizmetinde etik alan›nda yay›nlad›¤› 1996, 2000 ve 2003 tarihli

raporlar bu alanda çal›flma yapan ülke ve kurulufllara yok gösterici olmaktad›r.340

5.2. Kamu Yönetiminde Etik ve Kamuda ‹yi Yönetiflim

“Kamu yönetimi, davran›fl›n önceden belirlenmifl ve rasyonel oldu¤una dair varsay›mlar içeren

nesnel hukuk bilimidir; hukukilik ve etik kayg›larla yönlendirilir; idareciler kendilerine söyleneni ya-

par. Yönetim ise, hedef saptama, insan yönetme, amaç ve kaynaklar aras›nda uyum sa¤lama, uzlafl›

arama, piyasan›n dalgal› ve de¤iflken ortam›na tepki verme ve ‘kâr’ f›rsat› arama sanat›d›r.”341

Kamuda etik d›fl› davran›fllar ve yolsuzlu¤un önlenmesinin öncelikli koflulu, iyi yönetiflimin

(good governance) sa¤lanmas›d›r. Merkezi veya belirli bir otoriteye dayal› politika ve uygulama sü-

reçlerini içeren “yönetim” kavram›ndan farkl› olarak “yönetiflim”, yurttafllar›n ve idarenin ç›karlar›-

n›n birleflti¤i, hak ve sorumluluklar›n yaflama geçirildi¤i mekanizmalar›, kurumlar› ve süreçleri kap-
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samakta; bir baflka deyiflle, tüm taraflar›n öznel beklentilerinin tatmin edildi¤i bir baflar› setini ifa-

de etmektedir.342

Ulusal iyi yönetiflim, hükümetlerin alacaklar› kararlar›n yurttafllar, sivil toplum kurulufllar› ve

siyasal kadrolar›n genifl kat›l›m› ile müfltereken al›nd›¤› ve uygulamalar›n izlenerek denetlenebil-

di¤i bir ortama ihtiyaç gösterir. Uluslararas› iyi yönetiflim ise, ulus-devletler, sivil toplum kurulufl-

lar›, uluslararas› örgüt ve kurulufllar›n ortaklafla karar al›p uygulad›klar› ve uygulamay› izleyip de-

netledikleri bir çerçeve içinde geliflir. K›saca iyi yönetiflim, yerel, ulusal ve uluslararas› düzeylerde

gerçeklefltirilmesi gereken bir hedef fleklinde ifade edilmektedir.343

Etik, iyi yönetiflimin en önemli anahtar›d›r. Sa¤lam ve hesap verebilir bir kurumda, etik bütün

karar verme sürecine ve her seviyedeki faaliyetlere nüfuz eder. Etik, kamu politikas› analizinin ve

uygulamaya koyulan karar alma sürecinin ayr›lmaz bir parças›d›r. Medya, özel sektör ve kamu sek-

töründe son zamanlarda kamu yönetiminde eti¤e duyulan ilgi art›fl›, etik davran›fl ilkelerinin benim-

senmesinin kurumlar için hayati öneme sahip oldu¤u bilincini ortaya ç›karmaya bafllam›flt›r.

Demokratikleflmenin yayg›nlaflmas›, devlet, piyasa ve sivil toplum aras›ndaki dengelerin de-

¤iflimi, küreselleflme ve toplumsal de¤erlerin geliflimi, di¤er faktörlerle birlikte kamu sektörünün

faaliyet gösterdi¤i çevreyi de¤ifltirmifltir.344 Yeni bilgi ve iletiflim teknolojilerinin ortaya ç›kmas›, fi-

kirlerin ve uygulamalar›n dünya çap›nda h›zl› bir biçimde paylafl›lmas›na olanak tan›m›flt›r. Bu, ka-

muoyunun kamu sektöründe etik davran›fl ilkelerine ba¤l›l›k, saydaml›k ve hesap verebilirlik tale-

bini art›rm›flt›r. ‹yi yönetiflim ve sürdürülebilir geliflimin birincil koflulu olan bu de¤erler, cevap ve-

rebilir bir kamu politikas› ve yüksek düzeyde kamu sektörü performans›n› desteklemekle kalmaz,

ayn› zamanda kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin önüne geçilmesi konusunda oldukça önem-

li bir rol oynar. Bugün, kamu sektöründe etik d›fl› faaliyetlerin ekonomik geliflimi engelledi¤i, is-

tikrar› zay›flatt›¤› ve kamu kurum ve kurulufllar›na karfl› güveni sarst›¤› konusunda ulusal ve ulus-

lararas› alanda bir fikir birli¤i mevcuttur.345

Kamu görevlilerinin bütünlü¤ünü koruyacak etik altyap›n›n gelifltirilmesi, kamu yönetiminde

etik ilkelere uygun davran›fllar› cesaretlendirmek ve etik d›fl› davran›fllar› yapt›r›ma tabi tutman›n

yan›nda, kamu sektöründe iyi yönetiflimin sa¤lanmas›yla da yak›ndan ba¤lant›l›d›r. ‹yi yönetiflimin

ilkelerine dikkat edildi¤inde, güçlü bir etik altyap›n›n sahip olmas› gereken unsurlar›n bu ilkeleri

destekledi¤i, hatta kapsam›na ald›¤› gözden kaçmayacakt›r. 
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Yüksek standartlarda kamu yönetiflimi, ekonomik geliflimin, toplumsal bütünlü¤ün ve sa¤l›k-

l› bir çevrenin olmazsa olmaz unsurudur. Yüksek standartlar olmadan kamu kurum ve kuruluflla-

r›na güven olmaz ve vatandafllar›n menfaatlerinin korunmas› ve gelifltirilmesini sa¤layan demokra-

tik süreçlere inanç azal›r. Sonuç, istikrars›zl›k ve belirsizliktir. Böyle bir ortamda herkes için refa-

h›n artmayaca¤› aç›kt›r. 

Aç›kça belirtmek gerekirse, iyi yönetiflim herfleyden önce temiz devlet demektir. Elbette iyi

yönetiflimin baflka önemli unsurlar› da bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar›, kanunlara sayg›, vatan-

dafllara karfl› cevap verebilir, hesap verebilir olmak veya bütçe yönetimi konusunda saydaml›¤›

sa¤lamak gibi unsurlard›r. Ancak, kamu yönetiminde do¤ruluk ve bütünlük, kamu idaresinin düz-

gün iflleyiflinin merkezinde bulunmaktad›r. Bu, sadece kamu çal›flanlar›n›n kamu hizmetini ifa

ederken yolsuzlu¤a kar›flmalar›na engel olmak de¤il, devletin bütün erklerinde dürüstlük ve bü-

tünlük ilkelerini uygulamaya sokabilme meselesidir. 

Bununla birlikte iyi yönetiflim, etik ilkelere ba¤l› davran›flla ilgili yüksek beklentilerin art›k bir

norm haline geldi¤i, yeni bir kültür kurmak için kapsaml› bir yaklafl›m› gerekli k›lar. Bu, güçlü bir

liderli¤i, hediyelerin ve konukseverli¤in kabulü konusunda aç›k standartlar belirlemeyi, kamu yö-

netiminde kiflisel iliflkilerin s›n›rlar›n› belirlemeyi ve elbette tüm bunlar›n güçlü beyan mekanizma-

lar›yla desteklenmesini içerir. ‹yi yönetiflim, kamu yönetiminde insan kaynaklar› ve terfi politikas›-

n›n aç›k ve adaletli olmas›n› sa¤lamak için sistemleri gözden geçirmeyi de kapsar. ‹yi yönetiflim,

hesap verebilirlik ve raporlaman›n aç›k s›n›rlar›n› belirlemek ve bunu saydam ve denetlenebilir fi-

nansal yönetim prosedürleriyle desteklemek demektir. Ayn› zamanda, fleffaf tedarik süreçleri ve

vatandafllara aç›k, adil ve objektif davranmakt›r. Bu noktada, e¤itim oldukça önemlidir. Yönetici-

lerin di¤er çal›flanlara örnek oluflturmas› ve onlar› iyi yönetiflimin sa¤lanmas› yönünde cesaretlen-

dirmesi, etik de¤erlere ba¤l› kurumsal kültürün oluflturulmas› için gereklidir.

Son zamanlarda dikkatler, iyi yönetiflimin ekonomik ve sosyal geliflimdeki rolüne odaklanm›fl-

t›r. Kamu yönetimi reformlar›, ülkelerin bütçe aç›klar›, rekabet üzerindeki d›flsal bask›lar, devlete

duyulan güvenin gittikçe sars›lmas›, daha kaliteli hizmete duyulan ihtiyaç ve daha iyi ve daha ce-

vap verebilir hizmete dair kamuoyunda taleplerin gittikçe artmas› gibi konulara dikkat çekmede

anahtar faktör olmufltur. Bununla birlikte, son dönemlerdeki büyük finansal krizlerin temelinde yö-

netiflim sistemlerinin zay›fl›¤› oldu¤u ve bu krizlere dayan›kl› ve sürekli bir çözümün, yönetiflim

sorunlar›na dikkat çekilerek sa¤lanaca¤›na dair fikir birli¤i mevcuttur. 

Yönetiflim sistemleri, devletin temel fonksiyonlar›n› yerine getirmekteki performans›n› etkile-

mektedir. ‹yi bir yönetiflim sistemi, devletin temel ekonomik ve toplumsal amaçlar›na ulaflmas›n›

kolaylaflt›rmaktad›r. Yönetiflimin kalitesi, vatandafllar›n yaflam kalitelerinin art›r›lmas› konusunda

temel faktör olarak tan›mlanmaktad›r. ‹yi yönetiflim, demokrasilerin güç ve devaml›l›klar›n› belir-

lemede önemlidir. 
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‹yi yönetiflim, sadece, kamu yönetiminde etik d›fl› ve hukuk d›fl› faaliyetleri ortadan kald›rma-

y› de¤il, bunlarla birlikte bütünlük sisteminin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›n› gerekli k›lar. Kamu sek-

töründe iyi yönetiflimin sa¤lanmas› için ülkeler, genellikle kat› kurallar düzenlerler ve bunlar› uy-

gulamaya koymaya çal›fl›rlar. Bununla birlikte, dürüst davran›fl› destekleyen etik davran›fl kodlar›

da yap›lmaktad›r. Ancak iyi yönetiflim, ne yaln›zca kanunlar, kurallar ve kodlar meselesidir ne de,

yaln›zca hukuki çerçevenin uygulamaya koyulabilmesidir. ‹yi yönetiflim, afla¤›daki unsurlar›n bir

bütün olarak, ayn› sistem içerisinde hayata geçirilmesidir. Dünya Bankas›’na göre iyi yönetiflimin

unsurlar› Tablo 5’te gösterilmifl ve bu unsurlara iliflkin ifllevlere k›saca yer verilmifltir.

Tablo 9. ‹yi Yönetiflimin Unsurlar›

Kaynak: The World Bank, Helping Countries Combat Corruption Program at the World Bank since 1997,  (2000).

Kat›l›mc›l›k: Tüm yurttafllar›n, gerek do¤rudan, gerekse ç›karlar›n› temsil eden sivil toplum

örgütleri arac›l›¤›yla karar alma süreçlerine kat›l›m› sa¤lanmaktad›r. Yönetim katmanlar› aras›nda-

ki çal›flma uyumu, baz› kaynaklarda ayr› bir iyi yönetiflim unsuru olarak görülmekte ise de, bu, bi-

ze göre, kat›l›mc›l›¤›n bir alt bafll›¤› olmal›d›r.

Hukukun Üstünlü¤ü: Yasalar adil olmal› ve tarafs›z bir flekilde uygulanmal›d›r. Etkin yöne-

tiflim için hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Uygulama, yolsuzluklar›n

karfl›l›ks›z kalmayaca¤›n› topluma kan›tlamal›d›r.
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Saydaml›k: Saydaml›k, karar alma, uygulama ve denetim aflamalar›ndaki belirgin ve öngörü-

lebilir süreç ve faaliyetlerin yan› s›ra, düzenleyici ifllemlerin ve kararlar›n etki alan›na giren taraf-

larla iflbirli¤i içinde ve anlafl›labilir bir dille üretilmesini içerir. Saydaml›k, siyasal kararlar›n uygu-

lamas›ndan etkilenenlerin tepkilerini içeren yasal ve yönetsel süreçlerin belirgin ve tutarl› bir içe-

ri¤e sahip olmas›n› gerektirir. Saydaml›k, özgür bilgi ak›fl› ve eriflimi ile sa¤lanabilir. Yöntemler,

bilgi ve belgeler, ihtiyac› olanlar için kolayl›kla eriflilebilir olmal›d›r.

Cevap verebilirlik: Kurumlar ve yöntemler, tüm yurttafllar›n talep ve ihtiyaçlar›n› adil ve eflit

bir flekilde karfl›lamaya gayret etmelidir. 

Eflitlik: Tüm yurttafllar mevcut refah düzeylerini muhafaza etme ve gelifltirme f›rsatlar›na sa-

hip olmal›d›rlar.

Etkinlik: Kurumlar kaynaklar›n en iyi flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla etkinli¤i, ve-

rimlili¤i ve tutumlulu¤u esas alan performans yönetimi anlay›fl›n› benimsemelidir. Ancak sadece

etkinlik tek bafl›na yeterli de¤ildir. E¤er karar alma süreci, kat›l›mc› yöntemle güçlükle iflleyen, ka-

rar üretemeyen bir biçim al›rsa, o takdirde al›namayan kararlar iyi yönetiflimi zaafa u¤ratacakt›r.

Bu nedenle, etkinli¤in yan›nda etkili bir yönetim olmal›, liderli¤in gereklerine ve karar alma ilke-

lerine uyulmal›, siyasal kararlarla uyum bozulmamal›d›r.

Hesap verebilirlik: Kamu, özel flirketler ve sivil toplum kurulufllar›nda karar verme konu-

munda bulunanlar, kamuoyuna ve kurumsal paydafllar›na karfl› hesap verebilir olmal›d›rlar.

Stratejik vizyon: Liderler ve kamu yönetimi, iyi yönetiflim konusunda görüfllere ve uzun va-

deli bir perspektife sahip olmal›; geliflmenin sa¤lanmas› için gerekli olan unsurlar› tespit ederek

bunlar› tedarik etmelidir.

Dünya Bankas› taraf›ndan gelifltirilen ve alt› göstergeden (ifade özgürlü¤ü ve hesap verme, si-

yasi istikrar ve düzen, hükümetin etkilili¤i, düzenleyici kapasitesinin niteli¤i, hukuk devleti ve yol-

suzlu¤un kontrolü) oluflan “iyi yönetiflim” ve etik d›fl› davran›fllar aras›ndaki iliflki dikkat çekicidir.

Yolsuzluk alg›lama endeksinde alt s›ralarda yer alan ülkelerde, iyi yönetiflim koflullar› bulunma-

makta ya da etkileri azalmaktad›r. Buna karfl›l›k, iyi yönetiflim koflullar›n› gelifltirerek ve bunlar›n

hayata geçirilmesini sa¤layarak yolsuzluklar› en aza indirmek olanakl›d›r.346

“Hukuk devleti” ve “hukukun üstünlü¤ü” gerçek anlam›yla hayata geçirilmeli ve sorunlar›n hukuk

sistemi içinde adil bir flekilde çözülece¤ine dair bilincin tüm vatandafllarda oluflmas› sa¤lanmal›d›r.
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‹yi yönetiflim, ayn› zamanda kamu görevlilerinin ifllerine kendilerini adamalar›n› ve görevleri-

ni tam olarak yerine getirmelerini gerekli k›lmaktad›r. Bu, toplumsal geliflime de faydal› olacakt›r.

Tablo 10: Dünya Bankas›’n›n Yönetiflim Raporu’na Göre Türkiye’deki Durum

Dünya Bankas›’n›n 2005 senesinde yay›nlad›¤› Yönetiflim Raporu yukar›dan afla¤›ya 2004,

2002, 2000, 1998, 1996 senelerinde hesap verebilirlik, siyasal istikrar, hükümet etkinli¤i, düzenle-

yici kalitesi, hukuk devleti ilkesi, yolsuzluk kontrolüyle ilgili 6 göstergeden oluflmaktad›r. 0’dan

100’e kadar 5 bölüme ayr›lm›fl tabloda 100’e yaklaflt›kça yönetiflim kalitesi artmaktad›r.

5.2.1. ‹yi Yönetiflimin Unsurlar› 

Kamu yönetiminde etik davran›fl› destekleyen iyi yönetiflimin temel unsurlar›ndan baz›lar› konu-

sunda dünya çap›nda bir fikir birli¤i mevcuttur. Bu temel unsurlar› flu flekilde s›ralamak mümkündür:

Teknik ve Yönetimsel Yeterlilik: Kamu çal›flanlar›n›n teknik ve yönetimsel yeterlilikleri, iyi

yönetiflimin en belirli faktörlerinden birisidir. E¤itim olanaklar› geliflti¤i için bu yeterlilik eskisine

nazaran daha az önemli gözükse de h›zl› de¤iflimlerin yafland›¤› günümüzde yeteneklerin sürekli

geliflimi gerekli hale gelmifltir. 
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Kurumsal Kapasite: ‹yi yönetiflimin kurumlar›n kalitesi üzerine infla edilmesi gerekir. Bunun

nedeni geliflimin her dönem de¤iflen siyasal iradeye, güçlü bir liderin kiflisel isteklerine veya dev-

let gücüne dayanmaktansa kurumlar›n kalitesine dayanmas›n›n uzun dönemde daha dayan›kl› ve

sürdürülebilir sonuçlara yol açaca¤›d›r. Yetenekli ve iyi e¤itimli çal›flanlara sahip olmak, bunu en

iyi flekilde de¤erlendirecek kurumsal kapasite olmad›kça etkili olamaz. Kamu kurumlar›n›n kapa-

sitesi, ifl dünyas› ve halka birçok önemli hizmetin sa¤lanmas›nda ve ekonomik ilerleme ve sosyal

uyum için gerekli olan koflullar›n oluflturulmas›nda anahtar faktördür.347

Güvenilirlik, Önceden Tahmin Edilebilirlik, Hukukun Üstünlü¤ü ‹lkesi: Hukukun üs-

tünlü¤ü, devlet taraf›ndan al›nan kararlar›n hukuka dayanmas› ve özel flirketler ve vatandafllar›n

keyfi kararlardan korunmas› demektir. Güvenilirlik; yolsuzluk, nepotizm, patronaj veya baz› ç›kar

gruplar›nca ele geçirme yollar›yla çarp›t›lm›fl teflviklerden ar›nm›fl olmay› gerektirir. Güvenilirlik,

ayn› zamanda, mülkiyet ve kiflilik haklar›n› güvence alt›na almak ve toplumsal istikrar› sa¤lamak-

t›r. Güvenilirlik ve önceden tahmin edilebilirlik, düzenlemelerin daha belirli hale getirilmesinin da-

ha iyi olaca¤› anlam›na gelmemektedir. Afl›r› derece ayr›nt›l› tan›mlama, kat›l›k riskine yol açabilir.

Düzenlemelerin etkili uygulamas› bir dereceye kadar takdir yetkisi gerektirir. Bu takdir yetkisi, ida-

ri usul yasalar› ve kararlar›n d›flsal denetimi (yarg› denetimi, ombudsman vs.) ile dengelenebilir.

Güvenilirlik ve önceden tahmin edilebilirlik, belli bir derecede siyasi istikrar gerektirir. Devletin,

özel sektörü ve vatandafllar›, siyasi belirsizli¤e göre kararlar›n sürekli de¤iflmeyece¤i yönünde ik-

na etmesi gereklidir. Demokrasi aç›k bir rekabet ortam›nda vatandafllar›n tercihlerini ifade edebil-

meleri için olanak tan›yarak istikrar› gelifltirir. 

Hesap verebilirlik: Hesap verebilirlik, demokratik de¤erleri temsil etti¤inden, hem kendi

içinde bir son hem de daha etkin ve etkili kurumlar› gelifltirmek aç›s›ndan bir vas›tad›r. Siyasetçi-

ler ve kamu görevlilerine kanunlar ve yasal düzenlemeler vas›tas›yla kontrol ettikleri kaynaklar ve

yönettikleri kurumlar üzerinde oldukça büyük bir güç tan›nm›flt›r. Hesap verebilirlik, bu gücün ka-

mu yarar› do¤rultusunda kullan›ld›¤›n› garantilemek için en temel yoldur. Hesap verebilirlik kimin,

kime karfl›, ne için hesap verebilir k›l›nd›¤› konusunda aç›kl›¤› gerekli k›lar. Hesap verebilirlik, res-

mi raporlama mekanizmalar› ve d›fl denetim (ba¤›ms›z bir denetim dairesi, ombudsman vs.) ile

güçlendirilir. Bir çok ülke, hesap verebilirli¤i kararlar›n düzenlili¤i ile s›n›rland›rmaktansa, perfor-

mans için hesap verebilirlik üzerine yo¤unlaflarak bunu güçlendirme yolunu seçmektedir. 
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Saydaml›k ve aç›k bilgi sistemleri: Saydam karar alma süreci, özel sektörün sa¤lam karar-

lar almas› ve yat›r›mlar yapmas› için kritik bir olgudur. Saydam bir devlette vatandafl, kamu görev-

lilerinin ve yöneticilerin performanslar›n› ve hukuka uygun davran›p davranmad›klar›n› denetleye-

bilir. Hükümetlerin çok say›da önemli bilgiye ulaflabilme haklar› ve olanaklar› vard›r. Bu, bilginin

saydaml›k ve aç›k bilgi sistemleri sayesinde yay›lmas›, firmalar ve vatandafllar›n kendilerini ilgilen-

diren konularda daha iyi karar vermeleri için gerekli olan belirli bilgileri sa¤lar. Örne¤in, sermaye

piyasalar› bilgi aç›kl›¤›na dayanmaktad›r. 

Kat›l›mc›l›k: Kat›l›mc›l›k, politikalar›n ve karar alma süreçlerinin gelifltirilmesi ve di¤er de-

mokratik süreçlerde halka ve belli gruplara dan›flmay› kapsamaktad›r. Kat›l›mc›l›k devletin; vatan-

dafllar›n, topluluklar›n ve özel sektörün ihtiyaçlar› ve öncelikleri hakk›nda önemli bilgilere ulafla-

bilmesini sa¤lar. Kamuoyunu karar alma ve politika belirleme süreçlerine katan bir devlet yöneti-

mi, daha iyi kararlar alacak ve bu kararlar al›nd›¤›nda daha büyük bir destekten yararlanacakt›r.

‹yi yönetiflimin her unsuru ve demokrasi aras›nda do¤rudan ba¤lant› olmasa da, hesap verebilir-

lik, saydaml›k ve kat›l›mc›l›k demokrasiyle sa¤lamlaflmakta ve desteklenmektedir. Ayr›ca bu un-

surlar, kendi içlerinde demokratik kaliteyi destekleyen faktörlerdir.  

‹yi yönetiflimin unsurlar› aras›nda karmafl›k iliflkiler mevcuttur. Birçok aç›dan baz› faktörler di-

¤erlerinin ön koflulu olarak gözükebilir. Örne¤in, teknik ve yönetimsel yeterlilik, kurumsal kapa-

sitenin öncelikli kofluludur ve kurumsal kapasite hukukun üstünlü¤ü ilkesinin devam›n› sa¤layan

bir ön kofluldur. Ancak tam ters yönden de birçok etki olabilir. Örne¤in, kurumsal kapasite tek-

nik ve yönetimsel yeterlili¤i ve hesap verebilirlik de hukukun üstünlü¤ü ilkesini destekleyebilir.

5.2.2. Yönetiflim Reformlar› ve Kamu Yönetiminde Etik D›fl› Faali-
yetlerle Mücadele

Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle mücadele konusunda ulusal stratejiler de¤ifliklik gös-

terseler de, etkili bir strateji için üç esas sütun bulunmaktad›r. Bunlar “önleme”, “uygulama” ve “si-

vil toplumun kat›l›m›”d›r.

• Önleme: Önleme, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin nedenlerini iflaret etmelidir. Bu

nedenler, genellikle kamu politikas› hatalar› ve siyasi ve idari kurumlar›n zay›fl›¤›ndan ortaya ç›k-

maktad›r. Karfl›l›¤›n› vermeden fayda sa¤lama olanaklar›n› azaltacak bir ekonomik reform, kamu

hizmetinin etkilili¤ini ve dürüstlü¤ünü gelifltirecek bir kamu hizmeti reformu, vergi politikas› ve

idarede reformlar, kamu giderleri üzerindeki kontrolün s›k›laflt›r›lmas› ve siyasal sistemde reform-

lar gibi faaliyetlerin hepsi bir önleme stratejisinin bileflenleridir. 
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Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin önlenmesine önemli bir katk›, ekonomik yönetimde

saydaml›¤›n afla¤›daki yollarla sa¤lamlaflt›r›lmas›yla elde edilir;

* Devletin mali ifllerinin de¤erlendirilmesi ve bu mali ifllerin tam anlam›yla beyan edilmesinin

sa¤lanmas›, 

* Parlamentoda yer alan ve resmi kurumlar›n bütçeleriyle ilgili komisyonlar›n güçlendirilmesi,

* ‹dari sözleflmeler için aç›k ve rekabetçi ihale süreçlerinin kullan›lmas›,

* Devlet denetçilerinin raporlar› ve geliflim projelerinin de¤erlendirilmesi hakk›nda bilgilerin

tümünün kamuoyuna aç›klanmas›, 

* Devletin mali iflleriyle ilgili bilgilere medyan›n eriflimi,

* Devlet liderleri ve ailelerinin malvarl›klar›n›n tamam›n›n beyan›,

* Uluslararas› finansal anlaflmalara kat›l›m ve mali disiplinle ilgili aç›k k›lavuz ilkelerin belir-

lenmesi,

* Yukar›daki koflullar›n sa¤lanmad›¤› alanlarda kamuoyunun tüm bilgilere eriflimini sa¤laya-

cak mekanizmalar gelifltirilmesi.

Önleme, sadece kamu görevlilerine de¤il, kamu görevlisinin etik d›fl› faaliyetlere sevk eden

vatandafllar ve özel sektör kurulufllar›na da uygulanmal›d›r. Özel sektör için etik davran›fl kodlar›,

neyin etik d›fl› faaliyet olaca¤›n› ve ne flekilde faaliyette bulunulaca¤›n› aç›k bir biçimde özel sek-

tör mensuplar›na göstermelidir. Özel sektörün kamu faaliyetlerine sponsor oldu¤u durumlar

(sportif ve sosyal olaylar gibi) ve kamu çal›flanlar›n›n özel sektör kurulufllar›nda dan›flman olmalar›

ya da emeklilikten veya kamu görevinden sonra bu kurulufllarda görev almalar› gibi durumlarda,

kabul edilebilir davran›fllar›n s›n›rlar›n›n aç›k ve anlafl›l›r düzenlemelerle çizilmesi gereklidir. Bü-

tün düzenlemelerle birlikte önleme de, kanuni ve etik davran›fllar›n toplumun genelince norm ola-

rak kabul edilmesiyle hayata geçirilebilir.

Uygulama:  Uygulama, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin bütün flekillerine karfl› ciddi

ve tutarl› flekilde faaliyette bulunmay› kapsamaktad›r. Etkili bir uygulama denetçilerin ve yarg›n›n

yeterlili¤i ve dürüstlü¤üne ba¤l› oldu¤undan bu kiflilerin etkinli¤ini ve bütünlü¤ünü garanti ede-

cek mekanizmalar›n oluflturulmas› ve bu kiflilere özel kaynak tahsis edilmesi gereklidir. Hukukun

üstünlü¤ü ilkesinin ekonomik muamelelerde eflitlik ve tarafs›zl›k ilkeleri göz ard› edilmeden uygu-

lanmas› gerekir. Mevzuatta etik d›fl› faaliyetlere f›rsat yaratacak belirsizlik ve boflluklar›n ortadan

kald›r›lmas› laz›md›r. Kamu kurum ve kurulufllar›n›n bütünlükleri sorgulanacak duruma geldi¤in-

de, bu kurumlar›n, hesap verebilirli¤ini sa¤layacak mekanizmalar kurmak, etik d›fl› faaliyetlere kar-

fl› ulusal stratejilerin bafl›nda gelmelidir. 
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Sivil toplumun kat›l›m›: Sivil toplumun kat›l›m›, hem ulusal hem de yerel seviyede, kamu

yönetiminde etik d›fl› faaliyetleri önleyecek programlar oluflturmak ve bunlar› hayata geçirmek ko-

nusunda devlet üzerinde bask› oluflturulmas›n› sa¤lar. Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetleri ön-

leyecek reformlar için yegane potansiyel gücün kayna¤›, kamuoyunun devlete karfl› tepkisi ve va-

tandafllar›n bu yöndeki talepleridir. Bu talepler, medyan›n halk› bu yönde bilinçlendirmesi ve si-

vil toplum kurulufllar›n›n faaliyetleriyle artmaktad›r:

* Medyan›n ba¤›ms›zl›¤› kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler ve bunlar›n sonuçlar›yla ilgili

kamuoyu fark›ndal›¤›na katk›da bulunur.

* Devletin ifade özgürlü¤ünü korumas› ve buna katk›da bulunmas›, iyi yönetiflimin gelifltirilmesi

ve etik d›fl› faaliyetlerin önüne geçilmesi yönünde koflullar›n oluflturulmas›nda kritik bir faktördür.

* Medyan›n kendisinin yolsuzluk olaylar›n›n içinde oldu¤u durumlarda, medyan›n yüksek etik

standartlara uyumunu sa¤layacak önlemlerin al›nmas› gereklidir. 

Yönetiflim, etik ve yolsuzlukla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar›n›n ulusal seviye-

de etik d›fl› faaliyetlerle ilgili bilinci ortaya ç›karmalar› ve bu yönde mücadelede halk›n kat›l›m›n›

sa¤lamalar› yönündeki çabalar› desteklenmelidir. Devletlerin, sivil toplum kurulufllar›n›n kamu yö-

netiminde iyi yönetiflimin sa¤lanmas› ve etik d›fl› faaliyetlerin önüne geçilmesi yönündeki olumlu

kat›l›mlar›n› tan›malar› ve sayg› göstermeleri gereklidir. 

Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin önüne geçecek ve iyi yönetiflimi sa¤layacak temel re-

formlar ise flunlard›r:

• Ekonomik reformlar: Karfl›l›¤›n› vermeden fayda sa¤lama olanaklar›n› azaltacak ekono-

mik reformlar iyi yönetiflime katk›da bulunur. Ayr›ca bu reformlar, idari takdir yetkisinin kullan›-

m›nda kapsam› geniflleten bürokratik kontrolleri de azalt›r. Bununla birlikte, ekonomik düzenle-

meleri basitlefltirir, anlafl›lmas›n› kolaylaflt›r›r. Ekonomik reformlar, baz› kamu politikalar›n›n sebep

oldu¤u s›k›nt›lar› da ortadan kald›rabilir. Bu reformlar, hiçbir flekilde devletin ola¤an ifllerinin yü-

rütülmesinde düzenleyici rolünün terk edilmesi anlam›na gelmemektedir. 

• Mali reformlar: Mali reformlar, kamu sektörünün etkinli¤ini art›r›rken kamu hizmetlerinin

uygun flekilde fonlanmas›na da olanak sa¤larlar. 

• Sübvanse edilen kamuya borç verme programlar›nda reform: Bu programlar günü-

müzde etik d›fl› faaliyetlere araç haline gelmifltir. Daha iyi hedef belirleme ve programlar›n tatbi-

kat›nda saydaml›¤›n sa¤lanmas›yla bu durumun önüne geçilebilir. Bunun için yetki kazanma kri-
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terleri de¤ifltirilmeli veya güçlendirilmelidir. Ayr›ca, programlar›n uygulamas›nda politik ve idari

takdir yetkisinin azalt›lmas› gerekmektedir. 

• Kamu hizmetlerinin yönetimi, etkinli¤i ve sunumunun gelifltirilmesi için reform: Ka-

mu hizmetlerini özellefltirme yönünde artan e¤ilim ›fl›¤›nda yönetim ve etkinli¤i gelifltirecek tedbirler,

kamu yarar› do¤rultusunda hizmet ve mal sa¤lamakla sorumlu olan bütün çal›flanlar› içine almal›d›r.

• Kamu yönetimi reformu: Kamu yönetimi reformu kamu görevlilerinin bütünlü¤ünü sa¤-

lar, etik d›fl› faaliyetlerin önüne geçer. ‹fle al›m ve terfi politikas›n› liyakat sistemi üzerinde temel-

lendirerek ça¤dafl ve adil insan kaynaklar› mekanizmas› kurar. Kamu yönetiminin büyüklü¤ünü ve

görevlerini belli bir seviyeye kadar azalt›r. Bu seviye, mevcut mali kaynaklarla uyumludur. Bu

uyum, kamu çal›flanlar›na verilen maafl ve ikramiyelerin art›r›lmas›n› kolaylaflt›r›rken yüksek etik

standartlara ba¤l› davran›fl›n da ödüllendirilmesini sa¤lar.

• Yarg› reformu: Yarg› reformu, yarg›ya etkili kaynaklar›n aktar›lmas›n› sa¤lar. Bu kaynak-

lar, tahkikat ve kovuflturma hizmetlerini gelifltirir. Ayn› zamanda yasaman›n yarg›ya kar›flmas›n› en-

gelleyerek, yarg›n›n otonomisini garantiler. Yarg› reformu, hukukun üstünlü¤ü ilkesinin hayata ge-

çirilmesi ve yarg› mensuplar›n›n dürüstlük ve bütünlüklerinin sa¤lanmas› için gereklidir. 

• Yerel yönetim reformlar›: Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlere karfl› toplumsal hare-

ket, yetki devri ve sivil toplumun güçlendirilmesi olmadan tamamlanamaz. 

• Özellefltirmenin denetlenmesi: Özellefltirmenin denetlenmesi, kamu mallar›n›n transferi-

nin servetin kanunsuz birikimine olanak sa¤lamamas› için gereklidir. Özellefltirilmenin iyi yöneti-

flime faydalar› olmakla birlikte özellefltirmeler saydam yap›lmad›¤› zaman yolsuzluklara neden ol-

makta ve kötü bir yönetiflimin örne¤i olmaktad›rlar.

• ‹dari ve siyasal sistemlerin kamuoyu denetimine aç›lmas›: Bilgi edinme hakk›n›n kul-

lan›lmas› ve karar alma süreçlerinin saydamlaflmas› kamu yönetiminde yüksek etik standartlara

uyumun sa¤lanmas› aç›s›ndan gereklidir. 

• Siyasal partilerin finansman›yla ilgili reformlar: Siyasal partilerin finansman› ulusal ko-

flullara ba¤l› olarak de¤iflse de, genel olarak ç›kar çat›flmalar› ve haks›z ve kanunsuz tesir uygula-

malar›n›n önüne geçilmesi ve böylece demokratik siyasal yap›lar›n bütünlüklerinin korunmas› ge-

rekir. Ülkeler, bunun için belli bir s›n›r› aflan ba¤›fllar›n beyan edilmesini flart koflarak siyasetin fi-

nansman›nda saydaml›¤› sa¤lamaya çal›flmaktad›rlar. 
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5.3. Kamuda Kurumsal Yönetiflim

Yak›n zamanlara kadar, kamu yönetimleri, politika oluflturmaya ve gerekti¤inde krizleri ve

olaylar› yönetmeye odaklanm›flken, son y›llarda dikkatler fark edilir biçimde yönetiflimi, gelifltir-

meye kaymaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, faaliyetleri kontrol etmeyi amaçlayan süreçlere ek ola-

rak, politika oluflturma süreçleri de önem kazanmaktad›r. Politika oluflturulmas›ndan uygulamas›-

n›n son aflamas›na kadar, politika zincirinin tümüne yay›labilen bu süreçlerin saydaml›¤›, giderek

elzem hale gelmektedir.348

Kurumsal yönetiflim asl›nda özel sektör için oluflturulan ve özel sektörde uygulanan bir kav-

ramd›r. Kurumsal yönetiflimin esas›, organizasyonun iç ve d›fl paydafllar›n›n etkin bir kontrol siste-

minden yarar sa¤lamas› ve bu konuda hesap sormas›d›r.349 Kamu kurumlar› farkl› bir ba¤lam için-

de çal›fl›rlar ve bu sebeple, çeflitli sorunlarla karfl› karfl›ya kal›rlar. Bununla birlikte, sorunlar› ben-

zerdir. Asl›nda, yönetim, gözetim, paydafllar ve d›fl denetim gibi daha önce tan›mlanan kavramlar

kamu yönetimine hiç de yabanc› de¤ildir.350

Özel sektörde ve kamu sektöründe yetki ve sorumluluk dengesini tesis etme zaruretinin bi-

lincine var›lmas› kadar, hesap verme sorumlulu¤una ve fleffafl›¤a duyulan talep giderek artmak-

tad›r. Yönetiflim ve beraberinde getirdi¤i konular, hem aç›k hem de z›mni biçimde ifl dünyas›, hü-

kümet, siyaset ve kamuoyu aç›s›ndan ciddi sorunlar ortaya ç›karmaktad›r. Yönetiflimin özel sek-

törde oldu¤u kadar kamu sektöründe de uygulamaya geçirilmesinin nedeni budur.351

Yönetiflimin ana amac›, yönetimin bu konudaki sorumlulu¤undan hareketle, ulafl›lacak hedef-

leri kolaylaflt›ran güvenceleri yaratmakt›r. Organizasyon bu amac› gerçeklefltirmek için yönetilme-

li, kontrol edilmeli ve bu faaliyetler dolay›s›yla paydafllar ad›na görevlendirilen bir denetçi arac›l›-
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348 Hollanda Maliye Bakanl›¤› Kamu Denetim Politikas› Genel Müdürlü¤ü’nün “Government Governance: Corporate Governance
in the Public Sector, Why and How” bafll›kl› broflüründen (2 Kas›m 2000) Baran Özeren&Özlem Temizel taraf›ndan dilimize
çevrilmifltir. Bkz www.say›stay.gov.tr. 

349 Kurumsal yönetiflim hakk›nda daha genifl bilgi için bkz. Cüneyt Yüksel, Küresel Ekonomide fiirket Yönetiflimi: Uluslararas› fiir-
ketlerin Risk Yönetimi ve Uyum Programlar›, GÜNCEL HUKUK, S: 6, (Haziran, 2004), s. 38.

350 Kamu sektöründe yönetiflimi gelifltirmeye dönük pek çok giriflim bulunmaktad›r. IFAC’›n (International Federation of Accoun-
tants, Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu)  Kamu Sektörü Komitesi, uluslararas› ba¤lam içinde, Kamu Sektöründe Kurum-
sal Yönetiflim hakk›nda önerdi¤i bir araflt›rmas›n› yay›mlam›flt›r. Bkz. IFAC, CORPORATE GOVERNANCE IN THE PUBLIC SEC-
TOR: A GOVERNING BODY, (Temmuz, 2000); Yönetiflimin gelifltirilmesi çeflitli ülkelerin gündeminin en ön s›ras›nda yer al-
maktad›r. Örne¤in, Hollanda’da merkezi idare içinde çeflitli kademelerde, yönetiflimi gelifltirmek üzere giriflimler ortaya ç›kmak-
tad›r. Bakanl›klar, bunun üzerinde ayr› ayr› çal›flmakta olup bir bütün olarak merkezi idareyi hedefleyen giriflimler de bulun-
maktad›r. Bakanl›klara çeflitli yollarla dahil olan merkezi idare düzeyindeki faaliyetler, ya do¤rudan ya da dolayl› olarak, per-
formans esasl› yönetimdeki, gözetimdeki ve hükümet etraf›nda çevrelenen organizasyonlar ile kurullar aras›ndaki iliflkilerdeki
fleffafl›¤› gelifltirmekle u¤raflmaktad›r. Hollanda’daki durum sadece bir örnektir; di¤er ülkeler de dikkatlerini yo¤un olarak yö-
netiflimi gelifltirmeye yöneltmektedirler. Bu etkinliklerin tümü yönetiflimin gelifltirilmesinde kendilerine düflen rolleri yerine
getirmekle birlikte, kendi spesifik perspektiflerinden harekete geçmektedir. Kamu idarelerinin, ana hedefi, yani yönetiflimin
gelifltirilmesini, dikkate almay› sürdürmek zorunda olmalar›n›n nedeni budur. Bkz. “Government Governance: Corporate
Governance in the Public Sector, Why and How”.
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¤›yla paydafllar›na hesap verebilmelidir. Bu nedenle yönetiflim, dolay›s›yla kamu yönetiflimi, asl›n-

da yönetim – kontrol – gözetim ve hesap verme sorumlulu¤unu kapsar.

Kamusal yönetiflimin hedefi, politika hedeflerinin gerçekleflmesine yönelik güvenceler yaratmak-

t›r. Yönetiflimin tasar›m› ve icras› hükümetin bakanlar›ndan uygulay›c› kurumlar›na kadar çeflitli kade-

melerde önem kazan›r. Merkezi idare, parlamento taraf›ndan oluflturulan politika hedefleriyle ilgilenir.

Bakan, bu hedeflerin gerçeklefltirilmesinden sorumlu olup bunun hesab›n› verir. Bakan›n yönetsel so-

rumlulu¤u perspektifinden bak›ld›¤›nda, güçlü yönetiflimin esas›n›, bakan›n sorumlulu¤unu üstlenme-

sine imkan veren yeterli güvencelerin bulunmas› oluflturur. Bu güvencelerin, iyi tasarlanm›fl bir yöne-

tim, kontrol, gözetim ve hesap verme sorumluluk süreçlerinin çevrimi arac›l›¤›yla, eksiksiz bir politika

zincirine yay›labilen bir alanda mevcut olmas› gerekir.352

Bu nedenle kamu yönetiflimi; politika hedeflerinin etkin ve verimli bir biçimde hayata geçi-

rilmesini, ayr›ca bunlar›n aç›k biçimde duyurulmas›n› ve paydafllar›n yarar› için bunlarla ilgili he-

sab›n verilmesini hedeflemifl olan kamu organizasyonlar› taraf›ndan ve kamu idarelerince tesis

edilmifl organlar eliyle yönetim, kontrol ve gözetim aras›ndaki etkileflimli iliflkinin güvence alt›na

al›nmas› olarak tan›mlan›r.353 Bu tan›m, kamu yönetifliminin Tablo 7’de flekilde belirtilen dört un-

surdan meydana geldi¤ini gösterir:

Tablo 11: Kamusal Yönetiflimin Dört Unsuru
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Kamu yönetiflim çevriminin ilk unsuru “yönetim” (Y)dir. Örne¤in, bu unsur, bir organizasyo-

nun bütün amaçlar›n›n, di¤er unsurlarla birlikte, hayata geçirilmesini yönlendirme, organizasyonu

yap›land›rma ve süreçleri gelifltirmedir. Makro düzeyde, örne¤in, Bakanlar Kurulunda, yönetim, bir

bakan›n di¤er konularla birlikte, bakanl›¤› da dahil organizasyonel bir yap› tasarlayarak ve politi-

ka uygulama süreçleri gelifltirerek, parlamento arac›l›¤›yla saptanan politika hedeflerinin hayata ge-

çirilmesine dönük çal›flma sürecini kapsar. Organizasyon tasarlan›rken, organizasyonu do¤ru rota-

da, örne¤in, benimsenen politika hedeflerine ulaflmaya dönük rotada tutacak olan ve idarecilere

güvence sa¤layan bir önlemler ve prosedürler sisteminin yürürlü¤e konulmas› ve bunun sürdürül-

mesi gerekir. Buna “kontrol” (K) denilir. “Gözetim” (G) ise üçüncü unsurdur. Asl›nda, organizas-

yonun hedeflerinin hayata geçirilmesinin bütün paydafllar›n yarar›na yönelik olarak ortaya konma-

s› gerekir. Bunlar, makro düzeyde parlamento taraf›ndan saptanan politika hedefleridir. “Hesap

verme sorumlulu¤u” (H) dördüncü unsurdur. Organizasyon, kendisine verilen bütün görevler ve

devredilen yetkilerle ilgili olarak görevden alma yetkisi bulunanlara bilgi sa¤lamak zorundad›r. Bu,

makro düzeyde bakan›n parlamentoya karfl› yönetim, kontrol, gözetim ve politika uygulamas›n›n

sonuçlar› ile ilgili hesap vermesi anlam›na gelir.354

Tablo 12: Kamusal Yönetiflim

Bir sonraki bölümün önemli unsurunu; politika hedeflerinin gerçekleflmesini amaçlam›fl olan

yönetim, kontrol, gözetim ve hesap verme sorumlulu¤u aras›ndaki etkileflimli iliflkiler ve arzula-

nan saydaml›k oluflturmaktad›r. Farkl› unsurlar aras›nda tam anlam›yla ba¤lant› kurulamamas› du-
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rumunda, aç›kta kalan alanlar söz konusu olur. ‹darecilerin yönetiflim alanlar›ndaki aç›kta kalan

alanlar› bilmeleri önemli bir husustur. Bu husus, onlar›n risklerden haberdar olmalar› ve önlem

getirilmesine ihtiyaç duyulan ve/veya önlem al›nmas›n›n uygun düflece¤i alanlar› bilmeleri anlam›-

na gelir. Yönetiflim alan›ndaki inceleme, güçlü yönetiflimin bulunup bulunmad›¤› konusunda ida-

recinin güvence elde etmesine yard›mc› olur veya yönetiflim yetersizliklerinin veya verimsizlikleri-

nin (örne¤in afl›r›l›klar›n) ayd›nlat›lmas›na katk›da bulunur; böylece politik sorumlulu¤un üstlenil-

mesini güçlendirir.355

Kamu yönetiminde etik konusunun temel ilkelerinden biri “saydaml›k”, temel ö¤elerinden bi-

ri de “hesap verme sorumlulu¤u”dur. Kamuda iyi yönetiflimle ilgili yap›lan çal›flmalar, kamuda say-

daml›¤›n sa¤lanmas›, hesap verme mekanizmalar›n›n kurulmas› gibi konular›n üzerine gitmekte-

dir. Hesap verme mekanizmalar› ve saydaml›k kamu kaynaklar›n›n iyi kullan›lmas›, kamuda mali

saydaml›k, performans de¤erlendirmeleri gibi alt inceleme konular›n› içerir. Kamuda güçlü yöne-

tiflim, saydaml›¤› art›rarak etik d›fl› faaliyetlerin denetlenmesine olanak verir.

5.4. Kamu Yönetiminde Etik ve Hukuk Devleti

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 2’nci maddesinde, “Cumhuriyetin nitelikleri” aras›nda say›lan

hukuk devleti ilkesi, bütün uygar demokratik rejimlerin temel özelliklerinden biridir. Bu kavram en k›-

sa tan›m›yla, vatandafllar›n hukuki güvenlik içinde bulunduklar›, devletin eylem ve ifllemlerinin hukuk

kurallar›na ba¤l› oldu¤u bir sistemi anlat›r.357 Anayasa Mahkemesi, hukuk devletini,358 “insan haklar›na

sayg›l› ve bu haklar› koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yü-

kümlü sayan, bütün ifllem ve eylemleri yarg› denetimine ba¤l› olan devlet” fleklinde tan›mlam›flt›r.359

Hukuk devletinin ça¤dafl demokratik uygarl›klar›n en önemli aflamalar›ndan biri oldu¤una

flüphe yoktur. Hatta ça¤dafl demokrasilerin belirleyici özelli¤inin “hukuk devleti” niteli¤i oldu¤u-

nu söylemek mümkündür. Gerçekten, vatandafllar›n devlete karfl› güven beslemeleri ve kendi ki-

fliliklerini korkusuzca gelifltirebilmeleri ancak hukuk güvenli¤inin bulundu¤u bir hukuk devleti sis-

temi içinde mümkündür. Bu ilke, herfleyden önce, devletin ifllerinin hukuk kurallar›na ba¤l›l›¤›n›

ifade eder. Hukuk kurallar›na ba¤l›l›¤› sa¤layacak mekanizma ise, devletin eylem ve ifllemlerinin

yarg› denetimine tabi olmas›d›r. Hukuk devleti denilince, ilk olarak yürütmenin hukuka ba¤l›l›¤›
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tan›m› ise de asl›nda en belirgin özelli¤i hukuk kurallar›n›n, onu koyanlar da içinde olmak üzere her kifli ve kuruluflu ba¤lamas›,
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GÜNIfiI⁄INDA YÖNET‹M, (2004). 

359 Bkz. Anayasa Mahkemesi Karar›, E. 1976/1, K. 1976/28, k.t. 25.5.1976, AMKD, Say› 14, s. 189.



ve yürütme ifllemlerinin yarg› denetimi alt›nda bulunmas› akla gelmektedir.360 Bu yarg›sal denetim,

tek bafl›na hukukun üstünlü¤ünü ve vatandafllar›n hukuki güvenli¤ini sa¤lamaya yeterli de¤ildir.

Bununla birlikte, yasama ifllemlerinin de yarg›sal denetimi flartt›r. Hukuk devletinin di¤er önemli

unsurlar› ise “yarg› ba¤›ms›zl›¤›”, “kanuni hakim güvencesi”, “ceza sorumlulu¤u” ilkeleri ve “hu-

kukun genel ilkelerine ba¤l›l›k”t›r.361

Kamuda etik ilkelerin tesisinin sa¤lanabilmesi için gerekli unsurlar›n bafl›nda, hukuk devleti

ilkesine ba¤l›l›k gelmektedir. Nihayet, hesap verebilirlik mekanizmalar›n›n ç›k›fl noktas› olan hu-

kuk devleti ilkesi güçlü bir etik altyap›n›n temel tafllar›ndan bir tanesidir. Zira kamuda etik reform-

lar›n›n temelini oluflturan iyi yönetiflimin sa¤lanmas› ile ilgili çal›flmalar›n öncelikli odak noktas›,

devletin eylem ve ifllemlerinin denetiminin sa¤lanmas›d›r. 

Daha önce de belirtildi¤i gibi günümüzde etik ilkeler, etik davran›fl kodlar› ya da yasalar ha-

line getirilerek sistemlefltirilmektedir. Hukuk devleti ilkesinin iyi iflledi¤i bir toplumda yasalarla ve

kodlarla sistemlefltirilen etik ilkeler hayata geçirilebilecektir.  Yap›lan araflt›rmalarda ç›kan sonuç-

lar, kamu yönetiminde etik davran›fl ilkelerine uyulmayan ülkelerde, hukuk devleti ve hukukun

üstünlü¤ü ilkelerinin gerçek anlamda yerleflmedi¤ini ortaya ç›karmaktad›r.363

Di¤er yandan, kamu görevlileri aras›nda yolsuzluk ve etik d›fl› davran›fllar›n mevcut olmas›,

demokrasiye karfl› halk›n güvenini baltalayarak ve hukuk devleti ilkesinin y›pranmas› yönünde bir

tehdit oluflturarak, devletin temel ilkelerine ve de¤erlerine yönelik ciddi bir tehdit meydana geti-

rir.364 Bugün uluslararas› toplumda meydana gelen görüfl birli¤i, yolsuzluklarla mücadele ve etik

d›fl› davran›fllara karfl› al›nmas› gereken tedbirler söz konusu oldu¤unda hukuk devleti ilkesinin

güçlendirilmesi gerekti¤i yönündedir.365
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360 “Hukuk devletinin en önemli aflamalar›ndan birisi hukuka ba¤l› idaredir. Yurttafllar kadar devletin de kendi koydu¤u kurallara
uymas› gerekir. Hukuka ba¤l› idarenin varl›¤› için devletin hukuka ba¤l› olmas›, devletin üstünde hukuk oldu¤unun kabul
edilmesi ve devletin her iflleminin ve eyleminin kayna¤›nda hukuk kurallar›na uygunlu¤un bir ölçüt olarak kabul edilmesi
gerekir. Böylece hukuk devleti ilkesi gerçekleflmifl olur.” Bkz. SIDDIK SAM‹ ONAR, ‹DARE HUKUKUNUN UMUM‹ ESASLARI,
C‹LT I, (1966), s. 123-124. “Hukuka ba¤l› idare, idare edilenlere güven verecek derecede hukuk düzenine ba¤l› bulunan
idaredir.” Bkz. TAHS‹N BEK‹R BALTA, ‹DARE HUKUKUNA G‹R‹fi, (1968-1970), s. 6.

361 Bkz. ÖZBUDUN, s. 114-123.
362 Yolsuzlukla Mücadele Komisyon Raporu, Benzer bir görüfl için bkz. SÜHEYL BATUM, FER‹DUN YEN‹SEY, CELAL ERKUT,

S‹BEL ‹NCEO⁄LU, AVRUPA ‹NSAN HAKLARI SÖZLEfiMES‹ VE AD‹L YARGILANMA ‹LKES‹ IfiI⁄INDA HUKUK DEVLET‹ VE
YARGI REFORMU, TÜS‹AD RAPORU, Yay›n No. TÜS‹AD-T/2003/12-369, Aral›k 2003.

363 Uluslararas› Saydaml›k Örgütü taraf›ndan yay›nlanan 2002 Y›l› Yolsuzluk Alg›lama Endeksi (YAE)’nde alt s›ralarda yer alan
ülkelerde iyi yönetiflimin alt› göstergesinden biri olan (Dünya Bankas› taraf›ndan gelifltirilen iyi yönetiflimin alt› göstergesi ifade
özgürlü¤ü ve hesap verme, siyasi istikrar ve düzen, hükümetin etkilili¤i, düzenleyici kapasitesinin niteli¤i, hukuk devleti ve yol-
suzlu¤un kontrolüdür) hukuk devleti ilkesinin bulunmad›¤› veyahut etkisinin azalt›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r.

364 Bkz. Council of Europe, Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption. Kaynak:
http://www.greco.coe.int/docs/res24(97)e.htm, Yolsuzlukla Mücadele Global Forumu, Yolsuzlukla Mücadele ve Adalet ve
Güvenlik Görevlileri Aras›nda Dürüstlü¤ü Tesis Etmeye ‹liflkin Rehber ‹lkeler (1999).   

365 Bkz. Güney Do¤u Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Giriflimi ‹stikrar Pakt› (SPAI), Bu Sözleflmede, yolsuzlukla mücadele alan›nda
uluslararas› enstrümanlar›n benimsenmesi ve uygulanmas› gerekti¤i; iyi yönetiflimin ve güvenilir bir kamu yönetiminin teflvik
edilmesi zorunlulu¤u; hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi; saydaml›¤›n ve dürüstlü¤ün teflvik edilmesi ve tüm bunlar›n
yan›nda aktif bir sivil toplum için gereken tedbirlerin al›nmas› konular›na vurgu yap›lmaktad›r. CICP hakk›nda daha detayl› bilgi
için www.uncjin.org/CICP/cicp.html.



Türkiye’de kamu yönetiminde etik standartlar›n yerlefltirilmesi için yap›lmas› gereken en

önemli çal›flmalardan birisi, hukuk devleti ve hukukun üstünlü¤ü ilkelerinin gerçek anlam›yla yer-

lefltirilmesi ve sorunlar›n hukuk sistemi içinde adil bir flekilde çözülebilece¤ine dair hukuk bilinci-

nin tüm vatandafllarda oluflmas›n›n sa¤lanmas›d›r.366

5.5. Kamu Yönetiminde Etik ve ‹nsan Haklar›

‹nsan haklar› kavram›, en basit ve en temel tan›m›yla, insan›n sadece ve sadece insan olarak

do¤mufl olmas›ndan dolay› sahip oldu¤u haklar› ifade eder. Bu haklar, insan›n yap›s›na ve de¤e-

rine iliflkin bilgilerden türetilmifltir. ‹nsan haklar›, her insanla ilgili baz› gerekleri dile getirir. Bu ge-

rekler, insan›n de¤erini tan›ma ve koruma istemleri olarak, yani insanlar› yaln›zca insan olduklar›

için koruma istemleri olarak ortaya ç›karlar.367

‹nsan ahlaki bir varl›kt›r. Bütün inanç sistemleri ve felsefeler insan› ahlaki bir varl›k olarak ka-

bul etmektedir. Ahlaki yan›yla insan, biyolojik yan›n› aflmakta, bir tak›m sorumluluklara yönelmek-

tedir. ‹nsan kendi d›fl›ndaki insanlar›n varl›¤›n› ve onlar›n kendisi gibi haklara sahip oldu¤unu, so-

rumluluklar› arac›l›¤›yla ö¤renir. Baflkalar›n› düflünme, dikkate alma, onlara sayg› ve sevgi göster-

me insanlar›n ahlaki özünün bir gere¤idir.

‹nsan, toplumda yaln›z olmad›¤›n›, baflka insanlar›n, toplumlar›n ve kültürlerin oldu¤unu bi-

lir. Bu bilgi, insan›n davran›fllar›n› denetler; ona, dikkatli, zamana ve flartlara uyumlu bir kifli olma-

s› gerekti¤ini ö¤retir. Ak›l, insan› bilgiye, bilgi de ahlak ve sevgiye götürür. Bu flekilde insan, ihti-

raslar›ndan, tutkular›ndan ve k›skançl›klar›ndan kendisini ar›nd›rmas›n› ö¤renir. Etik ise, insan hak-

lar›na sayg›n›n gerçek güvencesidir.368

Etik de¤erler evrenseldir. Adalet, eflitlik, özgürlük, insana sayg›, dürüstlük ve çal›flkanl›k gibi

kavramlar tüm insanlar için ayn› de¤ere sahiptir. Bu de¤erlerin hayata geçirilmesi yaln›zca belirli

bir toplum ve kültür için de¤il tüm insanl›k için önem tafl›maktad›r. ‹nsan›n etik bir varl›k olarak

kabulü ve tan›mlanmas› iflte bu evrensel de¤erlerin insanlar taraf›ndan gözetilmesi ve hayata geçi-

rilmesi konusunda yükümlülük getirmektedir.

Sorumluluk duygusu içinde olan insanlar, insan haklar›n›n teminat›d›r. Baflkalar›na yard›m

eden, baflkalar›na sayg›l› olan insanlardan oluflan bir toplumda, haklar›n›n kullan›lmas›nda zorluk
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366 Bkz. Kamu Yönetiminde Etik Davran›fllar› Gelifltirmak ‹çin Yap›lmas› Gerekenler, ARI-NDI Çal›fltay Bulgular›, Mart-Ekim 2003.
367 "Felsefe ve ‹nsan Haklar›", Haz›rlayan: ‹oanna Kuçuradi, ‹nsan Haklar›n›n Felsefe Temelleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yay›nlar›,

1996, Ankara, s.49.
368 ‹nsan Haklar› ve Etik konusunda daha fazla bilgi için bkz.  Ernest W. Lefever, The Trivialization of Human Rights, in PRIVATE

AND PUBLIC ETHICS, DONALD G. JONES, (ED), (1978), S. 41-62.



çekilmez. ‹nsan, yap›s› gere¤i mutlu ve huzurlu yaflamak ister. Karfl›s›na ç›kan engeller onu mut-

suz ve huzursuz eder. ‹nsan haklar›n›n etik temeli, insan›n mutlu ve huzurlu olmas›n› gözetir.

Yirminci yüzy›l›n belki de en önemli etik geliflmesi, insan haklar›n›n uluslararas› düzeyde ta-

n›nmas› ve insan haklar›n›n korunmas› için uluslararas› düzeyde mekanizmalar gelifltirilmesidir.

Uluslararas› alanda, insan haklar› ile ilgili birçok anlaflma ve sözleflme benimsenmifltir. Bu yolla,

hem insan hak ve özgürlüklerinin kapsam› hakk›nda üzerinde anlafl›lm›fl tan›mlar ortaya konulma-

s› hem de ülkelerin hukuk sistemlerinde ve hukuk uygulamalar›nda bu haklar› korumaya yönelik

gerekli ad›mlar›n ilgili hükümetlerce at›lmas›n›n sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.369

Bar›fl, geliflim ve demokrasiyle birlikte insan haklar›, modern toplumlar›n tan›mlay›c› norma-

tif temas› haline gelmifltir. ‹nsan haklar›, uluslararas› eti¤in do¤al bir konusudur. ‹nsan haklar›n›

korumak ve gelifltirmek de devletin etik konusuna bak›fl aç›s›yla yak›ndan ba¤lant›l›d›r.370 Gerçek

anlamda insan haklar›na dayanan devletlerde kamu yönetiminde ve siyasette etik anlay›fl›n di¤er-

lerine göre daha çok yerleflti¤i de bir gerçektir. 

5.6. Kamu Yönetiminde Etik ve Demokratik Devlet 

“Kamu yönetiminde eti¤i do¤ru anlama, yaln›zca bafl prensiplerinin do¤ru 

tan›mlamas›n› de¤il, etkili ve uygun uygulamas› için gerekli olan 

basiret ve ahlaki uzlaflma bilgisini ihtiva eder.”

John P. Burke, Administrative Ethics and Democratic Theory

Demokrasi, ça¤dafl dünyan›n hakim siyasal doktrinidir. Bu bak›mdan hemen her ülke, kendi

siyasal rejiminin demokratik oldu¤unu ileri sürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n be-

nimsedi¤i demokrasi anlay›fl›, insan haklar›na sayg›l›, yani anayasa hukuku ve siyaset bilimi litera-

türünde “hürriyetçi demokrasi”, “liberal demokrasi”, “bat› demokrasisi”, “parlamenter demokrasi”

gibi çeflitli adlarla adland›r›lan demokrasi türüdür.371
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369 Birleflmifl Milletler’in uluslararas› insan haklar› belgeleri örnek teflkil etmektedir. ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi ve ulus-
lararas› siyasal ve sosyal insan haklar› belgeleri örnek gösterilebilir. 

370 Bkz. Jack Donnely, Ethics and International Human Rights, in University of Denver Human Rights Working Papers, Paper No:
1, (1999).

371 Anayasa’n›n “Bafllang›c”› “Millet iradesinin mutlak üstünlü¤ü, egemenli¤in kay›ts›z flarts›z Türk Milleti’ne ait oldu¤u ve bunu
millet ad›na kullanmaya yetkili k›l›nan hiçbir kifli ve kuruluflun, bu Anayasa’da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun
icaplar›yla belirlenmifl hukuk düzeni d›fl›na ç›kamayaca¤›n›” aç›klamakla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “demokratik” olma
niteli¤inin kapsam, araç ve yöntemini de belirlemifl olmaktad›r.



Bir düzenin siyasal bilimlerdeki ad› demokratik olabilir. Ancak bu ad›n do¤ru olabilmesi için

demokratiklik kavram›na iliflkin evrensel tan›mlarda yer alan kurumlar›n varl›¤› ve yine o tan›m-

lardaki ölçütlere uygunlu¤u da zorunludur.372

Demokratik yönetimin ilk ve vazgeçilmez koflulu seçim ise de; bu bafll› bafl›na yönetimde demok-

ratikli¤i sa¤lamaya yeterli de¤ildir. Kamusal organlar›n karar alma sürecinin aç›k olmas› ve buna ilgili-

lerin aktif bir biçimde kat›labilmeleri bu sistemi tamamlayan as›l unsurdur. Yoksa sadece fleklen yap›l-

m›fl bir seçim, o hukuksal düzenin mutlaka demokratik oldu¤u sonucunu do¤urmaz.373 Karar alma sü-

recinde saydaml›k ve hesap verilebilirli¤in sa¤land›¤› etik de¤erlere ba¤l› bir sistem demokratikleflme

sürecinde ülkemiz için en gerekli unsurlar›n bafl›nda gelmektedir. Demokratikleflmenin kifli hak ve öz-

gürlüklerine faydas› oldu¤u kadar ekonomiye de faydas›n›n oldu¤u göz ard› edilmemelidir.374

Demokrasi, özünde saydam bir rejimdir. Demokratik devletlerde halk›n, seçti¤i temsilcilerini

denetlemesine imkan verecek kurallar ve kurumlar mevcuttur. Vatandafllar kamu yönetimi hakk›n-

da bilgi edinme haklar›na sahiptirler. Yönetimin de kamu alan› ile ilgili bilgileri gizlemesi yasakt›r

ve bilgi verme gibi bir ödevi vard›r.375

Demokratik rejimlerde halk›n karar alma sürecine kat›l›m› kadar, kamu hizmeti ifa eden gö-

revlilerin kamuya karfl› hesap verme sorumluluklar› da önem arz etmektedir. Baz› ülkelerde, idari

etkinlik sa¤land›¤› sürece idarenin sorumlulu¤unun ikinci planda olaca¤›na dair görüfller mevcut-

sa da demokratik bir rejimde bunun kabul edilebilmesi mümkün de¤ildir. Demokratik bir ülkede,

idari sorumluluk, idari etkinlikten daha az önemli de¤ildir. Hatta idari sorumluluk uzun dönemde

idari etkinli¤i art›r›c› bir role sahiptir.376

Demokratik siyasal düzende bürokrasinin yeri, kamu yönetiminin en önemli konular›ndan bi-

risidir. ‹dari usul ve demokratik yönetiflim aras›ndaki ba¤lant›y› konu eden tart›flmalarda, görüfl bir-

li¤i seyrek olarak sa¤lanmaktad›r. Dennis Thompson’›n da ele ald›¤› gibi, “demokrasiyle iliflkilen-

dirdi¤imiz eflitlik, kat›l›mc›l›k, bireysellik gibi birçok de¤er, bürokrasiye özgü hiyerarfli, uzmanlafl-

ma ve flahsi olmama gibi kavramlara muhalif durmaktad›r.”377
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372 Bkz. ‹LHAN ÖZAY, GÜNIfiI⁄INDA YÖNET‹M, (2004), s. 59.
373 Bkz. ‹l Han Özay, Yönetimde Demokrasi ya da “Gün Ifl›¤›nda Yönetim”, CUMHURIYET GAZETESI, (10 Haziran 1985).
374 Bkz. AMARTYA SEN, DEVELOPMENT AS FREEDOM, (2000), s. 146, 159.
375 Bkz. Coflkun Can Aktan (Ed.), Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, (2001).
376 Bkz. Herman Finer, Administrative Responsibility in Democratic Government, WILLA BRUCE ED., CLASSICS OF ADMINIS-

TRATIVE ETHICS, (2001), s. 5.
377 Bkz. D. F. THOMPSON, BUREAUCRACY AND DEMOCRACY: DEMOCRATIC THEORY AND PRACTICE, (1983), s. 235-50.



Kamu görevlilerinin görevlerini ifa ederken etik muhakemelerde bulunmalar› gereklili¤i, de-

mokratik teorinin amaçlar›yla ayn› do¤rultudad›r.378 Kiflisel ba¤›ms›zl›¤›n korunmas›, demokratik si-

yasal düzenin merkezi amaçlar›ndan birisidir ve vatandafllarca etik muhakemenin yap›lmas›, hem

tarihsel olarak hem de pratikte bu ba¤›ms›zl›¤›n en önemli ifadelerinden biri olarak görülmekte-

dir. Bununla birlikte, etik faaliyet, demokrasinin amaçlar›n› gelifltirebilir. ‹hbar etme ve di¤er be-

yan uygulamalar› kamu yönetiminde görevi kötüye kullanma durumlar›n› ortaya ç›kar›rken, kamu-

sal hedeflerin aleyhinde olan etik d›fl› ve kanunsuz faaliyetleri de ortadan kald›r›r.379 Zamanla, etik

faaliyetler, di¤erlerinin haklar›n› korur ve mal ve hizmetlerin olmas› gereken yerlere gitmelerini

sa¤lar. Hatta etik, demokrasiyi suistimalden koruman›n ötesinde, bilgiye ulafl›m› sa¤layarak de-

mokrasiyi güçlendirir.380

Dünyada yolsuzluklar› araflt›ran Uluslararas› Saydaml›k Örgütü’nün 2003 ve 2004 y›llar›nda

yapt›¤› araflt›rmalarda, en az yolsuzluk s›ralamas›nda yer alan ülkelerin ayn› zamanda demokratik-

leflme düzeyi en fazla olan ülkeler olmas› gerçe¤i halen de¤iflmemifltir. 

5.7. Kamu Yönetiminde Etik ve e-Devlet 

e-Devlet kavram›, devletin kendi iç iflleyiflinde ve sundu¤u hizmetlerde biliflim teknolojilerinin kul-

lan›lmas› olarak tan›mlanmaktad›r.381 e-Devlet en yal›n biçimiyle, “devletin vatandafllara karfl› yerine ge-

tirmekle yükümlü oldu¤u görev ve hizmetlerle, vatandafllar›n devlete karfl› olan görev ve hizmetlerinin,

karfl›l›kl› olarak elektronik iletiflim ve ifllem ortamlar›nda kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi”dir:

e-Devlet uygulamas›n›n bafll›ca amaçlar›ndan olan saydaml›k, kamu yönetiminde yap›lan ifl-

ler ve hizmetlerle ilgili olarak gizlilik s›n›rlamalar›n› mümkün olan en alt düzeylere indirmekle be-

raber, bilgi edinme hak ve özgürlü¤ünün önünün aç›lmas›n› da kolaylaflt›r›r. ‹nternet ortam›ndan

bilgiye kolayca ulaflan vatandafllar kamu sektörü üzerindeki denetimi de art›r›r. ‹nternet teknoloji-

sinin kamu hizmetlerini sa¤lamada kullan›lmaya bafllamas›yla birlikte, “devlet kap›s›” bir “devlet

214

378 Bkz. S. K. Bailey, Ethics and the Public Service, in R. C. MARTIN ED., PUBLIC ADMINISTRATION AND DEMOCRACY: ESSAYS
IN HONOR OF PAUL APPLEBY, (1965), s. 283-298.

379 Bkz. J. P. Burke, Administrative Ethics and Democratic Theory, in TERRY L. COOPER ED., HANDBOOK OF ADMINISTRATIVE
ETHICS, (2000), s. 604.

380 Bkz. J. P. BURKE, BUREAUCRATIC RESPONSIBILITY, (1986).
381 Bkz. Rukiye Herkmen Özcivelek, Dünya’da ve Türkiye’de Elektronik Devlet Tart›flmalar›: Kavram Üzerine Bir Sorgulama,

www.eksenotomasyon.com, Mustafa SA⁄SAN, e-Devlet Toplumlar›n Yeni Umut Ifl›¤› m›,  STRATEJIK ANALIZ DERGISI, CILT:
2, SAYI: 19, (Kas›m, 2001) e-Devletten kavram olarak anlafl›lmas› gereken; devletin vatandafllar›na karfl› yerine getirmekle
yükümlü oldu¤u görev ve hizmetlerle, vatandafllar›n devlete karfl› olan görev ve hizmetlerinin karfl›l›kl› olarak elektronik iletiflim
ve ifllem ortamlar›nda kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir. Bkz. www.taek.gov.tr, Özellikle yönetimin yeniden
yap›land›r›lmas› çabalar›yla önem kazanmaya bafllayan, e-Devlet kavram›, bütünleflmifl strateji, süreç, organizasyon ve teknolo-
jiyi ifade etmektedir. Akif M. Çukurçay›r, Hülya Eflki, Kamu Hizmeti Sunumunda Yeni Yöntemler, S. Ü. ‹‹BF SOSYAL VE
EKONOMIK ARAfiTIRMALAR DERGISI, YIL: 1, SAYI:1-2, (Nisan-Ekim 2001), s. 103. Di¤er bir deyiflle e-Devlet, e-Yurttafl, ve e-
Hükümet aras›nda olan iliflkilerin karfl›l›kl› hizmet anlay›fl›na dayal› olarak gerçeklefltirildi¤i bir teknoloji çal›flmas›d›r.



portal›”na dönüfltü¤ünden yeni teknolojinin rahatl›¤›ndan herkesin yararlanacak olmas› eflitlik kav-

ram›n› do¤uracak ve ülkede eflit kalitede servisi yayg›nlaflt›racakt›r. Ayr›ca internet ortam›ndan ger-

çeklefltirilmeye bafllanacak olan servisler, hizmet anlay›fl›n›n belli bir kalite düzeyinde ve standart-

laflt›r›lm›fl olarak vatandafllara ulaflt›r›lmas›n› sa¤layacakt›r.382

e-Devlet, kamu yönetimi etik sisteminin temel unsurlar›ndan olan saydaml›¤a katk› sa¤la-

sa da, tek bafl›na yeterli de¤ildir. Saydaml›k, “devletin hedeflerini, bu hedeflere ulaflmak için ha-

yata geçirdi¤i politikalar› ve bu politikalar›n yaratt›¤› sonuçlar› izlemek için gerekli olan bilgiyi dü-

zenli, anlafl›labilir, tutarl› ve güvenilir bir biçimde sunmas›”383 olarak tan›mland›¤›nda, yaln›zca bil-

giye ulafl›m kolayl›¤›n›n saydaml›¤› sa¤lamaya yetmeyece¤i aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Saydaml›-

¤›n unsurlar› yerelleflme, e-Devlet ve iyi yönetiflimdir. Görüldü¤ü üzere e-Devlet bu unsurlardan

sadece bir tanesidir. Di¤er iki unsurun bulunmad›¤› veya zay›f oldu¤u bir ülkede kamu yönetimin-

de saydaml›¤›n ve dolay›s›yla da etik ilkelerin hayata geçirilmesi oldukça güçtür. 

5.7.1. Saydaml›k ve Hesap Verebilirli¤in Sa¤lanmas›nda Yeni Bilgi
ve ‹letiflim Teknolojilerinin Kullan›m›

“Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle savafl›m konusunda hiçbir fley, ifllemleri

aç›k yapmak ve kamusal muamele ve ifllemlerde hangi kurallar›n uygulanaca¤› ve han-

gi kriterlerin baz al›naca¤› konusunda kamuoyunun bilgi sahibi olmas› kadar güçlü

bir yöntem de¤ildir. Bilgi ve iletiflim teknolojileri iyi yönetiflim için güçlü birer araçt›r.” 384

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan›m›n›n iyi yönetiflime katk› sa¤lad›¤› bilinen bir gerçek-

tir. Bu teknolojiler karar verme süreçlerine ulaflabilirli¤i sa¤larken çok tarafl› ve iki yollu iletiflim

için olanak yarat›r. Vatandaflla devleti bir araya getirerek karar alma süreçlerinin denetlenmesini,

politika belirlemede ise kat›l›mc›l›¤› art›r›r. e-Devlet günümüzde bilgiye eriflimin h›zland›r›lmas› ve

bu yolla saydaml›¤›n ve hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› için etkili bir yol olarak görülmektedir. e-

Devletin bu özellikleri iyi yönetiflim ilkeleri çerçevesinde vatandafllara hizmette verimlili¤i geliflti-

rir ve hizmetin daha uygun maliyet verilmesi olana¤›n› sa¤lar. 

Kamu yönetiminde bilgi ve iletiflim teknolojilerinin kullan›m›yla sa¤lanan yeni olanaklar, ka-

mu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle mücadelede güçlü birer araçt›rlar. Do¤ru prosedürler uygu-
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382 Bkz. Muhammed Kösecik, Naci Kark›n, e-Devlet: Amaçlar, Sorunlar ve Uygulamalar, in ABDULLAH YILMAZ, MUSTAFA
ÖKMEN EDS., KAMU YÖNET‹M‹, (2004). 

383 Bkz. AT‹YAS, SAYIN, KAMU MAL‹YES‹NDE SAYDAMLIK, TESEV YAYINLARI. 
384 THIRD GLOBAL FORUM FOSTERING DEMOCRACY AND DEVELOPMENT THROUGH e-GOVERNMENT, NAPLES, (15-17 Mart

2001). 122 ülkenin bakanlar›, çok uluslu kurulufllar, ifl dünyas› ve sivil toplum kurulufllar›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bu
forum sonucu bütün ülkelerin ortak karar› e-Devletin kamu yönetiminde ve devletin her kademesinde etik ilkelerin yerlefltir-
ilmesi ve etik ilkelere ba¤l› faaliyetlerin sürdürülmesi için kilit öneme sahip oldu¤udur. Bundan sonra birçok devlet e-Devlet
sistemini kurabilmek için gerekli altyap› çal›flmalar›na bafllam›flt›r.



land›kça finansal veya idari ifllemlerin takip edilebilmesi ve sorgulanmas› için uygun koflullar› olufl-

tururlar. e-Devlet bir kez hayata geçti mi, kamusal kararlar› ve yetkilendirmeleri düzenleyen kriter

ve kurallar› yay›nlamaman›n hiçbir özrü kalmaz. Belirli faaliyet ve kararlar için sorumlu olanlar ko-

layl›kla tan›mlanabilir. Bilgi ve iletiflim teknolojileri, geliflmifl muhasebe, gözlemleme ve denetle-

me sistemleri sa¤layarak kamu mali ifllerinin yönetimsel ve d›flsal denetime tamam›yla aç›k olma-

s›n› garanti eder. Daha genel ifadeyle bir iletiflim arac› olarak e-Devletin gücü, vatandafllar›n poli-

tika belirleme süreci de dahil olmak üzere devletin her alan›na ve faaliyetine daha fazla dahil ol-

malar›ndan ve böylece sürdürülebilir bir güven ve karfl›l›kl› kazanç kültürü oluflturabilmesinden

gelmektedir. 

OECD’nin bu alanda devletlere önerdi¤i önlemleri flu flekilde aç›klamak mümkündür:

• ‹lk olarak, devletlerin eletronik a¤ üzerindeki idari prosedürler hakk›nda bilgiyi art›rmalar›

gerekmektedir. Burada bahsedilen, yasal düzenlemelerin ve idari prosedürlerin bütün çeflitleridir.

Bu, vergi iadeleri, TV ve yol lisanslar›, do¤um ve ölümlerin kay›tlar›, mülkiyet haklar›n›n kay›tla-

r›, inflaat izinleri, ticari izinler, pasaportlar›n ve ikametgah izinlerinin yenilenmesi sosyal güvenlik

programlar› gibi çok genifl bir yelpazeyi kapsamal›d›r. Önemli olan formlar›n yer de¤ifltirmesi de-

¤il, baflvuru usulleri ve yetkilendirmeyle ilgili kurallar›n daha saydam yap›labilmesi ve sorgulama-

ya aç›k olabilmesidir.385 Gittikçe artan say›da devlet, idari prosedürlerin elektronik a¤ üzerinden iz-

lenebilmesi için sistemlerini kurmaktad›r. Resmi internet siteleri ve portallar›n say›s› gittikçe art-

makta ve bu sitelerde gün geçtikçe daha kaliteli hizmet verilmektedir.386

• Vatandafllara sa¤lanan ikinci e-Devlet olana¤› ise, politik çal›flmalar›n ve kanun taslaklar›n›n

elektronik a¤ üzerinde yay›nlanmas› ve böylece vatandafllar›n ve sivil toplumun politika belirleme

ve karar alma sürecine kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›d›r. Yeni bilgi ve iletiflim teknolojilerinin bu tarz

dan›flma için kullan›m› halen az say›da ülkede mevcuttur. Ancak birçok ülke, demokratik sürece

büyük katk›s› olan bu olana¤› kullanmak için ad›m atm›flt›r. Örne¤in, kamu politikalar›yla ilgili a¤

üzerinden tart›flma forumlar› düzenlemek popüler bir araç haline gelmeye bafllam›flt›r. Bilgi ve ile-

tiflim teknolojilerinin sa¤lad›¤› olanaklar› keflfeden devletlerin gizlilik ve güvenli¤e de dikkat etme-

si gereklidir. Devletler kiflisel ve hassas bilgileri kapsayabilecek bilgilerin kamuoyuna aç›klanmas›
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385 Seul’un e-Devlet sistemi OECD taraf›ndan örnek sistem olarak adland›r›lmaktad›r. Bu sistemde vatandafllar lisans ve izinler için
yapt›klar› baflvurular›n süreçleri hakk›nda elektronik a¤ üzerinden bilgi sahibi olabilmektedir. Bkz. Hong-Bin Kang, Vice Mayor
I of Seoul, Republic of Kore, Cleaning Up the City Government of Seoul: a Systematic Approach, ANTI-CORRUPTION SYM-
POSIUM: THE ROLE OF ON-LINE PROCEDURES IN PROMOTING GOOD GOVERNANCE, SEOUL, (2003). 

386 Sally Shelton-Colby, Deputy Secretary-General, OECD, Anti-Corruption and ICT for Good Governance, Anti-Corruption Work
of the OECD to Improve Transparency and Accountability: Using Information and Communication Technologies (ICTs) to
Establish a Modern Public Service Culture, ANTI-CORRUPTION SYMPOSIUM: THE ROLE OF ON-LINE PROCEDURES IN PRO-
MOTING GOOD GOVERNANCE, SEOUL, (2003). 



için kriterler belirlemelidirler. Devletler ayn› zamanda, kullan›c›lar› tan›mak ve resmi belgelerin

muteberli¤ini garanti edecek standartlar gelifltirmelidirler. Kamu yönetiminde e-Devlet yöntemiyle

hizmete eriflebilirlik, kat›l›mc›l›k ve hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› için vatandafllar›n bu yönde ce-

saretlendirilmesi ve e-Devletin sa¤lad›¤› faydalar konusunda bilgilendirilmesi gereklidir. Ülkeler,

devlet ve vatandafl› elektronik a¤ üzerinde bir araya getirmeye çal›flsa da, oldukça az› yeni bilgi ve

iletiflim teknolojilerinin bilgi, dan›flma ve aktif kat›l›mc›l›k için öngörülen geleneksel metodlar›n ta-

mam›n›n yerine geçebilece¤ine inanmaktad›r. fiimdilik geleneksel metodlarla yeni teknolojinin bü-

tünlü¤ünün sa¤lanmas›, e-Devletin hayata geçirilmesi ve bilgi ve iletiflim teknolojilerinden en yük-

sek fayday› sa¤lamak için en iyi yoldur. 
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6. DÜNYADA KAMU YÖNET‹M‹NDE ET‹K VE ULUSLARARA-
SI KARfiILAfiTIRMALAR

6.1. Girifl

Birçok ülkede devlete duyulan güven gözle görülür biçimde azalmaktad›r. Vatandafllar adeta

karar vericilere güvenlerini yitirmekte ve bu süreç, devletin ve kurumlar›n›n meflrulu¤unu olum-

suz yönde etkilemektedir.387 Bu güven aç›¤›, kamu görevlilerinin etik d›fl› davran›fl› olarak görüle-

bilecek unsurlardan yasama ve yarg› dahil büyük yolsuzluklara kadar uzanan, herkesçe bilinen

skandallar taraf›ndan körüklenmektedir.  

Vatandafllar, kamu görevlilerinin görevlerini dürüstlükle ve etik ilkelere ba¤l› bir biçimde sür-

dürmelerini istemektedirler. Art›k toplumlar, devletlerden kamu görevlilerinin resmi karar alma sü-

reçlerinin ve kamu yönetimi sisteminin özel ç›karlardan hiçbir flekilde etkilenmemesi yönünde ga-

ranti mekanizmalar› kurmalar›n› beklemektedirler. Toplumda bu yönde artan talepler, kamu yöne-

timinde etkisiz mekanizmalar›n kamu kurumlar›na duyulan güveni gittikçe sarst›¤›n› gözler önüne

sermifltir. Tüm bu nedenlerden dolay› ülkeler, kamuyu yolsuzluktan ar›nd›rma amaçl› birçok ça-

baya giriflmifllerdir. Özellikle, son y›llarda etik altyap›lar›n› güçlendirmek için ciddi giriflimlerde bu-

lunmaya bafllam›fllard›r. 

Günümüzde kamu yönetiminde eti¤in arz etti¤i büyük önemden dolay›, etik davran›fl ilkele-

ri toparlan›p mükemmellefltirilmeye çal›fl›larak mevzuatlarda güçlendirilmektedir.388 Ayr›ca günü-

müzde, uyulmas› beklenen etik davran›fl standartlar› rehber niteli¤inde dokümanlarla da yayg›n

olarak ifade edilmekle birlikte, davran›fl standartlar›n› kamu hizmetinin bütününde yasalaflt›rma yö-

nünde dünyada güçlü bir e¤ilim oldu¤u görülmektedir. 389

Etik davran›fl kodlar›n›n yap›lar› ve içerikleri ülkeden ülkeye farklar gösterse de, son y›llarda

gelifltirilen kodlar hem ilkeler hem de usullere iliflkin aç›klay›c› nitelik tafl›maktad›rlar ve etik dav-

ran›fl ilkelerini bu tarz kodlarla sistemlefltirmek yönünde bir e¤ilim vard›r. Avrupa Konseyi Bakan-

lar Komitesi, “Kamu Görevlileri için Model Davran›fl Kurallar›”390 ve Avrupa Komisyonu “Kamu ile

‹liflkilerde ‹yi Yönetimsel Davran›fl Kodu” bu e¤ilimi yans›tan kodlard›r. 
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387 Devlete duyulan güvenin gittikçe sars›ld›¤›na dair 2004 senesi araflt›rma sonuçlar›na bkz. www.transparency.org.
388 Bkz. Carol Lewis, Ethics Codes and Ethics Agencies,  s. 136.
389 Bkz.  OECD, 2000.
390 Bkz. http://www.greco.coe.int/docs/codee.htm.



Art›k ülkeler, kamu yönetimi etik davran›fl kodlar›n›n idaresi ve uygulanmas›n›n sa¤lanmas› için

etik kurullar› oluflturmaktad›rlar.391 Etik kurullar›, hem etik davran›fl kodlar›n›n uygulanmas›n› gözetmek

hem de çal›flanlara e¤itim ve rehberlik hizmetleri vermekle yükümlü k›l›nmaktad›r. Etik ilkelerin ihlali

halinde yapt›r›m›n vicdani olaca¤›na dair geleneksel düflünce, art›k kabul edilmemektedir. Son y›llar-

da ülkeler, etik davran›fl kodlar›n›n ihlali halinde somut yapt›r›m mekanizmalar› kurmufllard›r. Art›k, ih-

laller vicdan yoluyla de¤il, disiplin cezalar›, etik d›fl› kararlar›n iptali, gazetelerde etik d›fl› hareket eden

kiflinin isminin iffla edilmesi gibi yöntemlerle yapt›r›ma tabi tutulmaktad›r.

Günümüzde çok say›da ülke, kamu görevlilerinin etik davran›fl›n›, kurallar›n ve yönetim tefl-

viklerinin kar›fl›m›na dayanan bir dizi sistem ve süreçle yönetir. Bunlar etik altyap›n›n kapsam›

içindedir. Yasad›fl› davran›fllara karfl› net kurallar ve bunlar›n ihlalleri durumunda aç›k yapt›r›mlar

gerekli görülmekle birlikte, esas konu kaç›n›lmas› gereken davran›fllar›n ne oldu¤undan çok, ne-

ye ulafl›lmak istendi¤idir. Bu da flu unsurlar› içerir:

• Kamu sektörünün genelinde ulafl›lmas› istenen, “en yüksek de¤erler”in tan›m› (bazen ilgili

kurulufllar›n kendi misyonlar›n› yans›tan ademi merkeziyetçi davran›fl kurallar› ile tamamlan›r),

• Bir fleyin nas›l baflar›ld›¤›ndan çok, neyin baflar›ld›¤›na odaklanma (di¤er bir deyiflle araç-

lara de¤il sonuçlara odaklanma),

• Hatalar› ya da kötü davran›fl› önlemek ve cezaland›rmaktan çok, iyi davran›fl› teflvik etme-

ye vurgu.

Baz› ülkeler, ilkelere dayal› bir etik sistemini tercih ederken baz›lar› da kurallara dayal› bir sis-

temi kabul etmektedirler. Sistemler aras›ndaki farkl›l›klara ra¤men, etik sistemlerinin odak nokta-

lar› yukar›da say›lan unsurlar aç›s›ndan benzerlik göstermektedir. 

Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin ulusal s›n›rlar› afl›p uluslararas› alanda olumsuz etki-

leri olmas› nedeniyle, art›k ülkeler etik d›fl› faaliyetlere karfl› iflbirli¤i yapma yolunu seçmektedir-

ler. Bu iflbirli¤inin bir sonucu olarak, uluslararas› alanda faaliyet gösteren resmi kurulufllar ve sivil

toplum kurulufllar› ortaya ç›km›flt›r. Bu kurulufllar, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetin yayg›n ol-

du¤u ve hatta oldukça az oldu¤u ülkelere, etik sisteminin kurulmas› veya iyi ifllemesi için uzmanl›k

deste¤i vermekte, sahip olduklar› oldukça büyük bilgi a¤› sayesinde konuyla ilgili yap›lan araflt›r-

malara katk›da bulunmaktad›rlar. 
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391 Di¤er ülkelerde kamu etik davran›fl ilkelerini yerlefltirmek ve belirlenen ilkelere uygun davran›l›p davran›lmad›¤›n› gözetmek-
le görevli k›l›nan merkezi kurumsal yap›lara s›kça rastlanmaktad›r. Örne¤in, Amerika Birleflik Devletleri’nde The Office of
Government Ethics, ‹ngiltere’de The Committee on Standards in Public Life, Kanada’da The Office of the Ethics Counsellor,
Japonya’da National Public Service Ethics Board, Avustralya’da The Public Service and Merit Protection Commission, ‹rlanda’-
da The Public Offices Commission ve Portekiz’de The Inspectorate - General for Public Administration gibi kurumsal yap›lar
vard›r.



Ça¤dafl demokratik ülkeler, kamu görevlilerinin etik kurallar›n› ayr› ve kendine özgü bir alan

olarak kabul etmemekte, daha ziyade yönetim sisteminin ayr›lmaz bir parças› olarak kabul etmek-

tedirler. Ülkeler etik kurallar› düzenlerken, kamu görevlilerinin günlük ifllerinde karfl›laflaca¤› her

türlü olas›l›¤› düflünerek kural oluflturmamaktad›rlar. Son y›llarda, kamu görevlilerinin etik kural-

lar›n›n çok ayr›nt›l› düzenlendi¤i ve karmafl›k bir yap›da oldu¤u sistemlerde kamu görevlilerinin

etik d›fl› davran›fllara yönelme e¤ilimlerinin fazla oldu¤una dair bir görüfl birli¤i ortaya ç›km›flt›r.

Ayr›ca, etik kurallar›n oldukça fazla say›da olmas›n›n, kamu görevlilerinin riskten kaç›nmas›na ne-

den olabilece¤i, bu durumun ise kamu görevlilerini yanl›fl yapmaktan korkan bir yap›ya sahip ol-

malar›na zemin haz›rlayabilece¤i düflünülmektedir. Bununla birlikte, uluslararas› arenada, kamu

görevlilerinin tabi olduklar› etik kurallar›n›n gerçekçi bir flekilde düzenlenmemesinin, etik kuralla-

r›n do¤ru ile yanl›fl aras›ndaki gri alanda kamu görevlilerinin nas›l hareket edeceklerine dair bir k›-

lavuz hizmetini görmekten ziyade, ondan kaç›n›lacak veya onun bofllu¤undan yararlan›lacak bir

mekanizmaya dönüflece¤i ifade edilmektedir.392

Dünyada kamu yönetiminde etikle ilgili karfl›laflt›rmal› çal›flmalar, etik k›lavuz ilkelerinin, ç›-

kar çat›flmas› kurallar›n›n ve kamu yönetiminde etik davran›fl kurallar›n›n tarih ve çevresel faktör-

lerin bir sonucu oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bununla birlikte araflt›rmalar, dünyan›n en temiz

ülkelerinde kamu yönetiminde etik sisteminin, di¤er ülkelerdeki en iyi uygulamalar›n araflt›r›lma-

s› ve analiz edilmesiyle birlikte her ülkenin kendi yap›s›na özgü olan deneyim ve özelliklerini göz

önünde bulundurarak flekillendirilmesi gerekti¤ini gözler önüne sermektedir. Bu gerçe¤in fark›n-

da olarak önceki bölümlerde kamu yönetiminde etikle ilgili tan›mlamalara ve sistemi daha iyi an-

layabilmek için aç›klamalara yer verdikten sonra, bu bölümde öncelikle kamu yönetiminde etik

alan›nda faaliyet gösterilen uluslararas› kurulufllar incelenecektir. Bundan sonra kamu yönetimin-

de etikle ilgili belirli konular ülke uygulamalar› göz önünde bulundurularak karfl›laflt›rmal› flekilde

anlat›lacakt›r. Son olarak, çeflitli ülkelerin kamu yönetiminde etik sistemleri incelenecektir. 

6.2. Kamu Yönetiminde Etikle ‹lgili Faaliyet Gösteren Ulus-
lararas› Kurulufllar ve Çal›flmalar›

6.2.1. Birleflmifl Milletler-Kamu Görevlileri için Uluslararas› Davra-
n›fl Kurallar›

Birleflmifl Milletler Genel Kurulu 12 Aral›k 1996 tarihinde Yolsuzlu¤a Karfl› Eylem Plan›’n›n bir un-

surunu oluflturan 51/59 no’lu karar›yla kamu görevlilerinin etik kurallar› konusunda üye ülkelere tav-

siye karar› yay›nlam›flt›r. “Ülkelerin Kamu Görevlilerinin Etik Kodu” olarak adland›r›lan söz konusu tav-
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392 Bkz Bart W. Edes, Promoting Integrity in the Public Sector: The Contribution of OECD in Responding Corruption, UNICRI,
No.63, Rome/Milan, (2000). 



siyeler, üye ülkelerin yolsuzlu¤a karfl› mücadelelerine k›lavuzluk yapan bir araç olarak görülebilir. Bir-

leflmifl Milletler Kamu Görevlileri ‹çin Uluslararas› Davran›fl Kurallar› (United Nations International

Code of Conduct for Public Officials)393 ç›kar çat›flmas›, hak mahrumiyeti, malvarl›¤›n›n bildirilmesi, he-

diye ve di¤er menfaatlerin kabulü, gizli bilgi ve siyasi faaliyetler hakk›nda hükümler içermektedir. Söz

konusu kod ile ayr›ca etkinlik, etkililik, dürüstlük, duyarl›l›k, adalet, tarafs›zl›k ve ayr›mc›l›k yap›lma-

mas› prensipleri üzerinde de durulmufltur.

Bu koda göre, bir kamu görevlisi, resmi otoritesi, görevi, fonksiyonlar› ve karar yetkisini kö-

tüye kullanarak kendisi veya ailesine kiflisel veya mali bir ç›kar sa¤lamamal›d›r. Kamu görevlileri,

muhtemel ç›kar çat›flmas› do¤urabilecek olan ifl iliflkilerini, ticari ve mali faaliyetlerini ve di¤er

maddi ç›karlar›n› yetkili makama bildirmelidir. Yine kamu görevlileri, görevlerinden ayr›ld›ktan

sonra eski konumlar›ndan istifade ederek ç›kar sa¤lamamalar› yönünde ülkesinin ald›¤› önlemle-

re uymal›d›rlar. Kamu görevlileri, çerçevesi ülkelerinin hukuku veya idari politikalar› ile belirlen-

di¤i flekilde kendilerinin, efllerinin ve kendilerine ba¤›ml› olanlar›n malvarl›klar›n› ve sorumluluk-

lar›n› bildirmelidirler. Birleflmifl Milletler’in söz konusu koduna göre kamu görevlileri, do¤rudan

veya dolayl› olarak fonksiyonlar›n›, görevlerini veya kararlar›n› etkileyebilecek nitelikte herhangi

bir hediye veya baflka ç›kar isteyemez veya alamaz. Kamu görevlilerinin görevleri gere¤i elde et-

tikleri gizli bilgilerin, yasa veya yarg› karar›yla aksi öngörülmedi¤i takdirde kamu görevlisi taraf›n-

dan gizli olarak tutulmas› gerekir. Ülkeler bu yükümlülü¤ün, kamu görevlisinin görevinden ayr›l-

mas›ndan sonra bile sürebilece¤ini öngörebilirler. Kodun son hükümlerinde ise kamu görevlileri-

nin siyasi ve di¤er faaliyetlerine iliflkin hükümler bulunmaktad›r. Bu hükümlere göre ülkeler, ka-

mu görevlilerinin siyasi ve di¤er faaliyetlerini, kamu görevlisinin fonksiyonunu ve görevini yerine

getirirken tarafs›z oldu¤u fleklindeki halk›n güvenine mazhar olacak flekilde düzenlerler.394

6.2.2. Avrupa Konseyi-Kamu Görevlileri ‹çin Model Etik Davran›fl Kodu

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, “R(2000) 10 numaral› Tavsiye Karar›” ile kamu görevlileri-

ne yönelik etik kural getirilmesinin teflvik edilmesinin ve konu hakk›nda halk›n duyarl›l›¤›n›n yük-

seltilmesinin yolsuzlukla mücadelede çok önemli bir araç oldu¤unu belirtmifl ve ulus devletlerin,

kendi hukuk sistemlerine ve kamu yönetimi prensiplerine ba¤l› olarak Tavsiye Karar›’n›n ekinde

gösterilen Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri ‹çin Model Etik Davran›fl Kodu’nu (Council of Europe,

Model Code of Conduct for Public Officials),395 benimsemelerinin faydal› olaca¤›n› ifade etmifltir. Ay-

r›ca Bakanlar Komitesi, tavsiyede öngörülen hususlar›n üye ülkeler taraf›ndan yerine getirilip getiril-

medi¤ini gözlemleme görevini “Yolsuzlu¤a Karfl› Devletler Grubu” (GRECO) adl› organa vermifltir.
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393 Bkz. http://gopher.un.org/00ga/recs/51/RES51-59.EN. Söz konusu belgeye EK-2’den ulafl›labilmektedir.
394 Bkz. Efim Obreja, Viorelia Gasca, Teodor Potirniche, Public Procurement and Public Ethics: A Focus on Fighting Corruption,

TRANSPARENCY INTERNATIONAL WORKING PAPER, (2002), s. 90-91. Aktaran Hasan Dursun, Kamu Görevlilerinin Etik
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395 Bkz.  http://www.greco.coe.int/docs/codee.html. Söz konusu belgenin tamam› EK 1’de yer almaktad›r. 



Avrupa Konseyi’nin Model Etik Davran›fl Kodu’nun amac›, kamu görevlilerinin uymalar› ge-

reken davran›fl kurallar›n› ve dürüstlük standartlar›n› belirlemek, kamu görevlilerine söz konusu

standartlara uymalar› konusunda yard›mc› olmak ve halk›, kamu görevlilerinden hangi davran›fl

tarz›n› bekleyebilece¤i konusunda bilgilendirmektir. Bu kodun, bütün kamu görevlilerine ve ka-

mu hizmeti yapan özel sektör mensuplar›na uygulanmas› önerilmifltir. Ancak söz konusu kod, mil-

letvekillerine, bakanlara ve yarg› mensuplar›na uygulanmayacakt›r.

Söz konusu kod, kamu görevlilerinin uymalar› gereken etik kurallar düzenlenirken, yasan›n

hükümleri konusunda kamu görevlilerinin bilgilendirilmesini üye ülkelere tavsiye etmifltir. Kod’a

göre bütün kamu görevlileri, yasada öngörülen kurallara uygun davranabilmek için her türlü ön-

lemi almak durumundad›r. Avrupa Konseyi’nin Model Kodu, kamu görevlileri için dürüstlük, ta-

rafs›zl›k, hesap verilebilirlik ve etkinlik gibi bir tak›m genel etik prensipler saptamakta, bunun ya-

n›nda, ç›kar çat›flmas›, ç›karlar›n aç›klanmas›, uygunsuz d›flsal menfaatlerin bildirilmesi konusunda

bir çerçeve çizmekte, siyasi veya kamusal faaliyetler, kamu görevlisinin özel hayat›n› koruma, he-

diye, di¤er kifliler taraf›ndan yap›lan etkilere maruz kalma, kamu görevinin kötüye kullan›lmas›,

kamu otoritelerinin sahip olduklar› bilgi, kamusal ve resmi mallar, dürüstlük denetimi, yüksek se-

viyeli kamu görevlilerinin hesap verilebilirlikleri, kamu görevinden at›lma, eski kamu görevlileri ile

iliflkiler, yasaya sayg› ve yapt›r›mlar konusunda çeflitli hükümler içermektedir. 

Bu model etik davran›fl kodu, hem ilkeler hem de usullere iliflkin aç›klay›c› nitelik tafl›yan,

aç›k ve anlafl›l›r nitelikteki etik kodlar düzenleme yönündeki son y›llarda ortaya ç›kan e¤ilimin en

iyi örneklerinden birisidir. 

6.2.2.1. Yolsuzlu¤a Karfl› Devletler Grubu (GRECO) 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, yolsuzluklara karfl› uluslararas› bir eylem program› gelifl-

tirmek amac›yla, Eylül 1994 tarihinde, “Çok Disiplinli Yolsuzlukla Mücadele Grubu”nu (Multidis-

ciplinary Group on Corruption– GMC) oluflturmufl ve bir dizi toplant›n›n ve geliflmenin ard›ndan

Grup, 1 May›s 1999’da “Yolsuzlu¤a Karfl› Devletler Grubu”na (Group of States Against Corruption-

GRECO) dönüflmüfltür. 

Yolsuzlukla mücadelede yol gösterici prensipler ve stratejiler oluflturmak üzere etkin bir me-

kanizmaya sahip olan GRECO’nun temel amac›, üyelerinin yolsuzlukla mücadele sistemlerinin göz-

lenmesi ve bu yolda kapasitelerinin art›r›lmas›na yard›mc› olmakt›r. Bu nedenle GRECO, yolsuz-

lukla mücadele alan›nda ülkelerin ulusal mevzuatlar›ndaki yetersizlikleri ve eksiklikleri incelemek-

te, gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerin yap›lma ve pratik reformlar›n hayata geçirilme süre-

cine katk›da bulunmaktad›r.
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GRECO’ya Avrupa Konseyi üyeleri ya da Avrupa Konseyi’ne üye olmamakla birlikte, bu an-

laflmalar›n haz›rlanmas›nda katk›s› bulunan ülkeler kat›labilmektedir. Tam üyelik için aranan tek

koflul, GRECO taraf›ndan de¤erlendirilmeye al›nmay› koflulsuz olarak kabul etmek ve karfl›l›kl› de-

¤erlendirme aflamalar›na k›s›tlamalar koymamakt›r.396

‹ncelemeler sonucu tespit edilen olumsuzluklar›n giderilmesi amac›yla GRECO’nun ortaya koydu-

¤u tavsiyelere uyulmamas› durumunda, Baflkan, Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i’nden, ilgili ülkenin

D›fliflleri Bakanl›¤›’na yaz›l› protesto gönderilmesini talep edebilmektedir. GRECO, tüm faaliyetleri ve

çal›flmalar› hakk›nda kamuoyuna bilgi sunmak amac›yla y›ll›k bir faaliyet raporu haz›rlar.397

Türkiye, 1 Ocak 2004 tarihinden beri GRECO üyesidir. Avrupa Konseyi taraf›ndan yay›nlanan ka-

mu görevlileri için model davran›fl kurallar›, AB üyesi ülkelerin kamu yönetiminde öngördü¤ü etik

standartlar›n bir de¤erlendirmesi oldu¤undan, AB’ye üyelik sürecinde Türkiye aç›s›ndan önem arz et-

mektedir. Ülkemizde, kamu görevlileri için etik standartlar› belirleyen yasal altyap› çal›flmalar›n›n GRE-

CO standartlar›na uygun olmas›, kamuda etik ilkelere ba¤l› yasal altyap›m›zda aranmas› gereken nite-

liklerin bafl›nda gelmektedir.

6.2.3. Uluslararas› Saydaml›k Örgütü

May›s 1993 tarihinde kurulan ve merkezi Almanya’n›n Berlin flehri olan Uluslararas› Saydaml›k

Örgütü (Transparency International–TI), yegane amac› yolsuzlukla mücadele olan ilk ve tek ulus-

lararas› sivil toplum örgütüdür. Uluslararas› Saydaml›k Örgütü’nün doksana yak›n ülkede ulusal dü-

zeyde teflkilat› bulunmaktad›r. Ülkemizde, “Toplumsal Saydaml›k Hareketi Derne¤i”, Uluslararas›

Saydaml›k Örgütü’nün ulusal düzeydeki teflkilat›d›r.

Uluslararas› Saydaml›k Örgütü’nün temel misyonu, ulusal ve uluslararas› bütünlük sistemlerini

teflvik etmek ve güçlendirmek amac›yla bir global koalisyon oluflturarak, yolsuzlukla mücadele et-

mektir. Bu misyonunu gerçeklefltirmek ve global anlamda bir koalisyon oluflturmak amac›yla

Uluslararas› Saydaml›k Örgütü, yolsuzlu¤un nedenlerini araflt›ran, buna yönelik çal›flmalar ve reform

programlar› haz›rlayan, çok tarafl› sözleflmelerin uygulamaya konmas›na öncülük eden ve hükümet-

lerin, kamu kurumlar›n›n ve sivil toplum kurulufllar›n›n faaliyetlerini izleyerek  elde etti¤i bulgular›

kamuoyuyla paylaflan bir örgüttür. Örgüt, global anlamda bir koalisyon oluflturmak amac›yla sivil

toplumu, ifl dünyas›n› ve hükümetleri bir araya getirmektedir. Direktörler Kurulu, Uluslararas›
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397 Greco Hakk›nda Ayr›nt›l› bilgi için bkz. http://www.greco.coe.int/. 



Saydaml›k Örgütü’nün merkezi birimidir ve y›ll›k genel kurulda seçilir. Dan›flma Kurulu ve Ulusla-

raras› Sekreterya birimleri de, di¤er merkezi birimlerdir. Bununla birlikte Uluslararas› Saydaml›k

Örgütü bünyesinde yerel düzeyde faaliyet gösteren, “Ulusal Saydaml›k Örgütleri” mevcuttur. Bu ör-

gütler, hesap verme sorumlulu¤unun ve saydaml›¤›n art›r›lmas›na yönelik çal›flmalarda bulunarak,

kamuoyu ve medya deste¤iyle, ulusal düzeyde yolsuzlukla mücadele misyonunu yüklenmifllerdir.

Uluslararas› Saydaml›k Örgütü, yolsuzlukla mücadelenin uzun soluklu bir süreç oldu¤unu kabul et-

mektedir ve yolsuzlukla mücadelede tek tek kazan›mlar yerine uzun dönemli kazan›mlara yönelik

çal›flmalar yapmaktad›r. Bu çal›flmalar flunlard›r:

• Yolsuzlukla mücadelede uluslararas› ve ulusal çerçevenin çizilmesin öncülük etmek ve

uluslararas› organizasyonlarda yer almak, 

• Yolsuzlukla mücadele eden ülkelere yasal ve kurumsal anlamda yol göstermek ve destek

sa¤lamak amac›yla “Ulusal Güvenilirlik Sistemleri Modeli” oluflturmak,

• Her y›l “Yolsuzluk Alg›lama Endeksi” yay›mlamak, 

• Her y›l “Rüflvet Ödeyen Ülkeler Endeksi” yay›mlamak, 

• Y›ll›k olarak “Global Yolsuzluk Raporlar›” üretmek, 

• E¤itim faaliyetleri organize etmek,

• Dürüstlük ödülü vermek,

• Elektronik Ortamda Yolsuzluk Araflt›rma ve Bilgi Sistemi (Corruption Online Research and

Information System-CORIS) veri taban› oluflturmak.398

Bir çok ülke, yolsuzluklarla mücadelede teknik destek sa¤lamak amac›yla, Dünya Bankas› ve

IMF gibi kurumlara baflvurmak yerine Uluslararas› Saydaml›k Örgütü’nü tercih etmektedir. Onlara

göre, bu konuda Uluslararas› Saydaml›k Örgütü gibi bir kuruluflla çal›flmak, yard›m›n çok say›da

siyasi koflullara ba¤l› olmaks›z›n elde edilmesine imkan sa¤lamaktad›r.399

Uluslararas› Saydaml›k Örgütü, yay›nlad›¤› 2005 Küresel Yolsuzluk Raporu’nun Türkiye ile il-

gili bölümünde, inflaat sektöründeki yolsuzluklar ve depreme genifl yer vermifltir. Uluslararas› Say-

daml›k Örgütü, son y›llarda yolsuzluk alan›nda Türkiye’de yap›lan çal›flmalar› genel olarak, “eksik

ve amaçs›z” olarak tan›mlamaktad›r. Örne¤in, 5176 Say›l› Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas›

Hakk›nda Kanun için, “amaçlar›, tan›mlar› ve k›lavuz ilkeleri ortaya koymakta eksik kal›nm›flt›r”

denilmektedir. Ayr›ca Kanun’un kapsam› içinde baflbakan, milletvekilleri ve bakanlar›n olmamas›

da elefltirilmektedir.400
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Tablo 13: Uluslarararas› Saydaml›k Örgütü Yolsuzluk Endeksine Göre
Dünyan›n En Temiz Ülkeleri

Kaynak: www.transparency.org http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/ExploreEconomies

6.3. Kamu Yönetiminde Etikle ‹lgili Ülke ‹ncelemeleri

Raporun bu bölümünde incelenen ülkeleri seçerken dikkate al›nan en önemli kriter, ülkele-

rin kamu yönetiminde etikle ilgili uluslararas› araflt›rmalarda “dünyan›n en temiz ülkeleri” olarak

tespit edilmeleridir. Bu ülkelerin kamu yönetiminde etik sistemleri geçifl dönemi ülkelerince örnek

al›nmaktad›r. Dolay›s›yla, kamu yönetiminde etik sistemini yeni kurmaya çal›flan ülkemiz için, de-

¤iflik yöntemler öngören iyi ve ça¤dafl etik sistemlerinin incelenmesi faydal› olacakt›r.

6.3.1. Amerika Birleflik Devletleri

A.B.D.’de etik davran›fl kodlar› “Uluslararas› fiehir Yöneticileri Derne¤i”nin (ICMA) 1924 senesin-

de ilk önemli kodu haz›rlay›p ilan etmesinden bu yana, kamu idaresinin bir parças› olarak kabul edil-

mektedir.401 ‹lk kodlar kamu görevlilerini, mesleki birlikler taraf›ndan tan›mlanan davran›fl standartla-
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401 Bkz. R. J. STILLMAN, THE RISE OF THE CITY MANAGER: A PUBLIC PROFESSIONAL IN LOCAL GOVERNMENT, (1974); D. L.
Pugh, The Origins of Ethical Frameworks in Public Administration, in J. S. BOWMAN ED., ETHICAL FRONTIERS IN PUBLIC
MANAGEMENT, (1991), s. 9-33, R. A. Charles, M. C. Cagle, Ethical Codes with Teeth: Professional Practices Commissions, PUB-
LIC INTEGRITY ANNUAL, (1997), s. 85-94.

Ülke Ad›
S›ralamadaki Yer

2005

Kifli Bafl›na Düflen
Milli Gelir
2004 (USD)

Finlandiya 2 1 27020

Yeni Zelanda 3 2 15870

Danimarka 4 3 33750

‹zlanda 1 4 30810

Singapur 5 5 21230

‹sveç 6 6 28840

‹sviçre 7 7 39880

Norveç 8 8 43350

Avustralya 9 9 21650

S›ralamadaki Yer
2004



r›yla ba¤layan mesleki kodlard›r. 1958 senesinde, Kongre, Senato ve Temsilciler Meclisi’nin ortak ka-

rar›yla federal hükümet çal›flanlar› için bir davran›fl kodu yürürlü¤e sokmufltur. 1961 senesinde Baflkan

Kennedy bir kanun hükmünde kararnameyle kodu güçlendirmifltir. 1970’lere gelindi¤inde Watergate

Skandal› özellikle eyalet ve yerel hükümetlerde ve kamu yönetiminde olmak üzere etik davran›fl ko-

du haz›rlama ve yürürlü¤e sokmay› tetiklemifltir.402 ‹dari Teflkilatta Etik Kanunu’nun 1978 senesinde ya-

y›nlanmas› etik davran›fl›n kamu idaresinin vazgeçilmez bir yönü oldu¤u bilincini güçlendirmifltir.403 Bu-

gün eyalet hükümetleri kamu görevlileri için en iyi düzenlenmifl etik davran›fl standartlar›n›n kodifikas-

yonu için gerekli düzenlemeleri sa¤lamaktad›r.404 1989 senesi itibariyle otuz alt› eyalet etik davran›fl ko-

du yürürlü¤e sokmufl ve uygulamay› sa¤lamak için etik komisyonlar› kurmufltur.405 Bu kodlar, genel-

likle yasaklanm›fl faaliyetlere, disiplin cezalar›na ve uyum mekanizmalar›na odaklanm›fllard›r. Nadiren

idealleri ifade ederler ve kamu idarecilerinin ahlaki muhakemelerinde izleyecekleri yolu tesis ederler.406

Amerikan kamu yönetiminde etik davran›fl kodlar›, günümüzde kamu görevlilerine yol gösterme ve

idealleri ifade etme konusunda eskisinden daha ileridedir. 

Kutu 18: A.B.D.’de Kamu Görevlileri ‹çin On Dört Etik Davran›fl ‹lkesi 407

Amerikan Hükümeti Etik Dairesi, bütün Amerikan kamu görevlilerine uygulanacak davra-

n›fl standartlar›n› yay›nlam›flt›r. Görevliler, bu düzenlemeler uyar›nca öngörülen sorumluluklar›n-

dan haberdar olmal›d›rlar. Etik alan›ndaki bütün kurallar “12731 Say›l› Kanun Hükmünde Karar-

name”de geçen bu on dört etik davran›fl ilkesinden ç›kar›lm›flt›r.

• Kamu görevi, anayasaya, kanunlara ve kiflisel ç›kar›n üstünde etik ilkelere sadakati flart

koflan kamu güvenidir.

• Kamu görevlileri, görevin dürüst bir flekilde yerine getirilmesiyle ba¤daflmayacak finan-

sal menfaatler elde etmemelilerdir. 

• Kamu görevlileri, kamuoyuna sunulmayan resmi bilgiyi kullanarak finansal muamelerde bu-

lunamazlar veya herhangi bir özel menfaat için bu bilginin uygunsuz kullan›m›na izin veremezler. 

• Kamu görevlileri, resmi düzenlemelerle öngörülen hakl› beklentiler hariç olmak üzere,

kendisiyle ifl yapan veya çal›flan›n görev yapt›¤› kurumca düzenlenen faaliyetlerde bulunan ve-
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402 Bkz. K. G. DENHARDT, THE ETHICS OF PUBLIC SERVICE, (1988).
403 Bkz. J. F. Plant, H. F. Gortner, Ethics, Personnel Management, and Civil Service Reform, PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT

JOURNAL, 10, (1981), s. 3-10; J. J. Walter, The Ethics in Government Act, Conflict of Interest Laws, and Presidential Recruiting,
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ya çal›flan›n görevini yerine getirmesi veya getirmemesinden menfaatleri a¤›rl›kl› olarak etkile-

necek ve çal›flandan bir görev beklentisi olan kifli veya kurum ve kurulufllardan herhangi bir he-

diye ya da maddi de¤eri olan herhangi bir fleyi kabul veya talep edemez. 

• Kamu görevlileri, görevlerinin ifas› s›ras›nda dürüstçe çaba göstermelilerdir.

• Kamu görevlileri, idari teflkilat› ba¤layan ve yetkileri dahilinde olmayan herhangi bir söz

veremezler, taahhütte bulunamazlar.

• Kamu görevlileri, kamu makamlar›n› kiflisel kazançlar için kullanamazlar.

• Kamu görevlileri, tarafs›z bir flekilde faaliyette bulunur ve herhangi bir özel kurulufla ve-

ya bireye öncelikli muamelede bulunamazlar.

• Kamu görevlileri, federal mallar› korumal› ve yetkileri dahilinde olan faaliyetler haricin-

de kullanmamal›d›rlar.

• Kamu görevlileri, ifl arama ve görüflmelerde bulunma süreci de dahil olmak üzere, resmi

görevleri ve sorumluluklar›yla çat›flacak resmi görev harici ifllerde çal›flamazlar ve faaliyetlerde

bulunamazlar.

• Kamu görevlileri, israf, hile, suistimal ve yolsuzluk durumlar›n› ilgili otoritelere bildirme-

lidirler.

• Kamu görevlileri, özellikle federal ve yerel vergiler gibi kanunla öngörülen bütün yasal

finansal yükümlülükleri de dahil olmak üzere vatandafl olarak sahip olduklar› yükümlülüklerini

iyi niyetle yerine getirmelidirler. 

• Kamu görevlileri, ›rk, renk, dil, cinsiyet, köken, yafl ya da özürlülük haline bakmadan bü-

tün Amerikan vatandafllar› için eflit olanaklar öngören yasa ve düzenlemelere uymal›d›rlar.

• Kamu görevlileri, bu direktife göre ilan edilmifl etik standartlar› veya kanunlar› ihlal et-

tiklerine dair bir intiba yaratacak faaliyetlerden kaç›nma konusunda çaba harcamal›d›rlar.

A.B.D. etik yönetimi, yolsuzluk ve ihlallerin kontrolü için belki de en kapsaml› araçlara sa-

hiptir. Genel Müfettifllik Sistemi, Yönetimde Etik Ofisi ve Özel Dan›flmanl›k Ofisi gibi birçok giri-

flim, 1970’li y›llar›n Watergate Skandal›’na tepki olarak geliflmifltir. Bunlar, 1980’li y›llarda gelifltiril-

mifl ve 1991’de Dürüstlük ve Etkinlik Baflkanl›k Konseyi kurulmufltur.

1990’l› y›llarda kamu görevlilerinin davran›fllar›n› düzenleyen daha ayr›nt›l› kurallar konul-

mufltur. Hükümet Etik Dairesi’nin (OGE) 1992 y›l›nda ç›kard›¤› “Yürütme Organ› ‹çin Davran›fl

Standartlar›” (Standards of Conduct for the Members of Executive Branch), hediyeler, d›flar›dan edi-

nilen kazançlar, tarafs›zl›k, ifl arama, görevi kötüye kullanma ve kamu d›fl›ndaki faaliyetlerle ilgili

belirli yönlendirmeler içerir. Devleti daha etkin ve duyarl› k›lmaya yönelik olan Ulusal Performans

Gözden Geçirmesi “...genel müfettifllik sistemi, ihlalleri ihbar edenlerin korunmas› ve en üst dü-
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zeydeki mali sorumlular›n a¤›rl›¤›n›n artmas› suretiyle, hükümetin program ve icraatlar›nda kötü

yönetim, israf ve sahtekarl›¤›n bertaraf edilmesini” hedefler.

Kutu 19: Kamu Eti¤i ‹çin Amerikan Derne¤i Etik Davran›fl Kodu

Kamu Eti¤i için Amerikan Derne¤i (American Society for Public Ethics -ASPA) kamu yöne-

timi bilimini, yöntemlerini ve sanat›n› gelifltirmek için vard›r. ASPA üyeleri, aralar›nda profesyo-

nellik ruhunu gelifltirmek ve örnek oluflturarak kamu yönetiminde etik ilkelere ba¤l›l›k konu-

sunda kamu bilincini art›rmak yönünde sorumluluklar›n› teyit etmektelerdir.408 Bu ba¤lamda, biz

ASPA üyeleri afla¤›daki ilkelere kendimizi adamaktay›z:

I. Kamu Menfaati ‹çin Hizmet Et.

Kendine hizmet etmenin ötesinde, kamu için hizmet et.

1. Kamu menfaatini gelifltirmek için takdir yetkisi kullan.

2. Ayr›mc›l›¤›n ve tacizin bütün biçimlerine karfl› koy ve pozitif ayr›mc›l›¤› gelifltir.

3. Kamuoyunun kamu iflini bilme yönündeki hakk›n› tan› ve destekle.

4. ‹dari karar verme sürecine vatandafllar› da dahil et.

5. Merhamet, yard›mseverlik, hakkaniyet ve iyimserlik sergile.

6. Kamuoyuna tam, aç›k ve anlafl›lmas› kolay yollardan cevap ver.

7. Vatandafllara idareyle olan iliflkilerinde yard›mc› ol.

8. Di¤er çal›flanlar aras›nda hofl karfl›lanmayacak kararlar almaya haz›rl›kl› ol.

II. Anayasaya ve Kanunlara Sayg› Göster.

Kamu kurum ve kurulufllar›n›n, çal›flanlar›n ve vatandafllar›n sorumluluklar›n› tan›mlayan

anayasaya ve kanunlara sayg› göster, destekle ve ö¤renmeye çal›fl.

1. Kamu görevinle ilgili kanunlar› ve yasal düzenlemeleri anla ve uygula.

2. Üretken olmayan ve geçerlili¤ini yitirmifl kanunlar ve politikalar› gelifltirmek ve de¤ifltir-

mek için çal›fl.

3. Kanunsuz ayr›mc›l›¤› ortadan kald›r.

4. Güçlü vergi ve yönetim kontrolleri gelifltirerek ve denetleme ve araflt›rma faaliyetlerini

destekleyerek kamu fonlar›n›n kötü yönetiminin her fleklini engelle.

5. Ayr›cal›kl› bilgiye sayg› göster ve koru.

6. ‹dare’deki yasal muhalif faaliyetleri cesaretlendir, kolaylaflt›r ve kamu çal›flanlar›n›n ihbar

haklar›n› koru.
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7. Eflitlik, hakkaniyet, temsilcilik, cevap verebilirlik ve vatandafllar›n haklar›n›n korunmas›n-

da normal kanun yollar› gibi anayasal ilkeleri gelifltir.

III. Kiflisel Bütünlük Sergile. 

Halk›n kamu hizmetine güveninin sa¤lanmas› için bütün faaliyetlerde en yüksek standart-

lar› sergile.

1. Do¤ruluk ve dürüstlü¤ünü gelifltir ve bu de¤erleri geliflim, onur ve kiflisel ç›karlar u¤ru-

na tehlikeye atma.

2. Kiflilerin yapt›klar› çal›flmalar›n karfl›l›¤›nda hakettiklerini almalar›n› sa¤la.

3. Nepotizm, haks›z kamu görevi d›fl› istihdam, kamu kaynaklar›n›n haks›z kullan›m› veya

hediye kabulü gibi ç›kar çat›flmas› hallerine ve görünümlerine karfl› devleti koru.

4. Üstlerine, astlar›na, ifl arkadafllar›na ve kamuya sayg› göster.

5. Kendi hatalar›n›n sorumlulu¤unu üstlen.

6. Kamusal faaliyetlerde partizanl›k sergileme.

IV. Etik Kurumlar Gelifltir.

Kamu yönetiminde eti¤in uygulanmas›, etkinlik ve etkilili¤in sa¤lanmas› için kurumsal ka-

pasiteyi güçlendir.

1. Aç›k iletiflim, yarat›c›l›k ve tahsis için kurumsal kapasiteyi gelifltir. 

2. Kurumsal sadakati kamu menfaatinin emrine tabi k›l.

3. Etik davran›fl› sa¤layacak ve bireyleri ve kurumlar› faaliyetlerinden dolay› hesap verebi-

lir k›lacak usuller kur.

4. Kurum kararlar›na karfl› uygun kanun yollar›n› sa¤la ve kiflileri bu konuda bilgilendir.

5. Keyfi ve de¤iflkenlik gösterebilen tutumlara karfl› koruma mekanizmalar› için ilkeler gelifltir. 

6. Uygun kontrol ve usullerle kurumsal hesap verebilirli¤i gelifltir.

7. Yaflayan ve geliflen bir belge olarak etik kodlar›n›n periyodik olarak benimsenmesi, da-

¤›t›lmas› ve gözden geçirilmesi için kamu kurumlar›n› cesaretlendir.

V. Profesyonel Mükemmelliyet ‹çin Çaba Harca.

Bireysel yetenekleri güçlendir, baflkalar›n›n da profesyonel geliflimini cesaretlendir.

1. Liyakat›n yükseltilmesi ve gelifltirilmesi için destek ve cesaretlendirme sa¤la.

2. Yeni ortaya ç›kan unsurlar ve potansiyel sorunlarla ilgili güncel konular› takip etmeyi ki-

flisel bir sorumluluk olarak kabul et.

3. Di¤er kamu görevlilerini kariyerleri boyunca mesleki olarak kendilerini gelifltirmeleri ko-

nusunda cesaretlendir.

4. Kamu görevine yeni bafllayanlar ile bir araya gelmek için zaman ay›r ve kamu hizmeti-

nin taraflar› aras›nda bir köprü olufltur.
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OGE, etik e¤itimi konusunda çeflitli çal›fltaylar düzenlemekte ve kamu çal›flanlar› için semi-

nerler vermektedir. Bu e¤itim çal›fltaylar›, etik davran›fl standartlar›n›n uygulanmas›, ceza kanunla-

r›nda bulunan ç›kar çat›flmas› halleri, günlük çal›flma s›ras›nda ortaya ç›kabilecek kamusal ve giz-

li finansal beyan koflullar›na odaklanm›flt›r. Bununla birlikte OGE, etik davran›fl standartlar›yla il-

gili oldukça fazla çeflitlilikte yay›nlar yapmaktad›r. Bunlar:

• Ç›kar çat›flmas› kanunlar› ve kamu çal›flanlar›na uygulanan etik davran›fl standartlar›n› anla-

tan kitapç›klar (bu kitapç›klar›n dili sade ve anlafl›lmas› kolayd›r, temel etik kanunlar› ve düzenle-

meleri hakk›nda anektodlara dayanan bilgiler vermektedir),

• Temel ç›kar çat›flmas› kanunlar› ve düzenlemeleri ile ilgili broflürler,

• Dairelerin etik programlar›n›n yönetimi hakk›nda kamu çal›flanlar›na yard›mc› olan videolar

ve yaz›l›mlar,

• Resmi olmayan tavsiye mektuplar›, bilgi notlar› ve ç›kar çat›flmas›, kamu görevi sonras› is-

tihdam k›s›tlamalar›, davran›fl standartlar› ve finansal beyan koflullar›yla ilgili resmi kararlar.

Kutu 20: A.B.D.’de Federal Boyutta Kamu Hizmetlerinde Etik Kuralla-
r›/Washington Eyaleti

Yürütme Etik Kurulu

• Yürütme Etik Kurulu, Vali taraf›ndan atanan 5 üyeden afla¤›daki usulle oluflturulur.

a) 1 üye, yürütme s›n›f›na mensup çal›flanlar aras›ndan,

b) 1 üye, istisnai devlet kadrolar›na mensup görevliler aras›ndan,

c) 1 üye, Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n vatandafllar aras›ndan seçip sundu¤u 3 kiflilik listeden, 

d) 1 üye, Eyalet Mali Denetçisinin vatandafllar aras›ndan seçip sundu¤u 3 kiflilik listeden,

e) 1 üye vatandafllar aras›ndan,

Vali taraf›ndan atan›r.

• Üyeler 5 y›ll›k süreyle görev yapar.

• Üyeli¤in boflalmas› halinde, boflalan üyeli¤e  ayn› usulle seçim yap›l›r.

• Üyeler her y›l için aralar›ndan birini Baflkan olarak seçerler.

• Kurul hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari personel Cumhuriyet baflsavc›l›¤›nca

karfl›lan›r.

Yürütme Etik Kurulunun yetkileri

• Yürütme Etik Kurulu, eyalet kapsam›nda, yürütme organ›na dahil seçilmifl yetkililer, di-

¤er kamu görevlileri ile çal›flanlar›na, kamu kurul ve komisyonlar› ile yüksek ö¤retim kurulufl-

lar› görevlilerine bu Kanunda yer alan hükümleri uygular.
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• Yürütme Etik Kurulu;

a) E¤itimle ilgili program ve materyalleri gelifltirir.

b) Kurulun iç iflleyifline ve çal›flma yöntemine dair kurallar› belirler.

c) Tavsiye niteli¤inde kararlar verir.

d) Re’sen veya herhangi bir vatandafl›n iste¤i üzerine, flikayetlerle ilgili araflt›rma yapar

ve ilgilileri dinler.

e) Para cezalar› ile k›nama, uyarma gibi yapt›r›mlar uygular.

f) ‹lgili kamu kurumuna soruflturma, görevden ç›kar›lma veya baflka bir önleme dair

tavsiye karar› verir.

g) Bu Kanunda yer alan kurallar›n ihlali halinde hangi cezalar›n uygulanaca¤› konusun-

da kriterleri belirler.

•  Kurul;

a) fiahitlerin ifadeleri ve Kurul gündemindeki herhangi bir konuyla ilgili belgeli kan›t

üretilmesi için ilgililere ça¤r› celbi gönderebilir.

b) Yeminli ifadeye ve do¤rulamaya giriflebilir.

c)  fiahitleri inceleyebilir.

d) Kan›t alabilir.

• Bu madde yarg› organ›nda görevli devlet yetkilileri ve çal›flanlar› hakk›nda uygulanmaz.

Özel Ayr›cal›klar

Hiçbir kamu görevlisi yürüttü¤ü görevin gerektirdikleri d›fl›nda mevkilerini kendilerine, ço-

cuklar›na, efllerine veya baflkalar›na özel ayr›cal›klar sa¤layacak flekilde kullanamazlar.

Kamu Yönetiminden Sonra ‹stihdam

Hiçbir eski kamu görevlisi ifli b›rakt›¤› tarihten itibaren bir y›l içinde, daha önce çal›flt›¤› ku-

rumda bu kurumun ifllerini etkileyecek düzeyde gizlilik tafl›yan ifllerde, ayr›ld›¤› tarihten önce

iki y›l, toplam de¤eri on bin dolardan fazla, en az bir veya birkaç sözleflmeye ba¤l› olarak ça-

l›flm›flsa, bir iflverenden ifl veya tazminat kabul edemez. Bu kural kamu görevlisinin bir baflka

kamu kurumunda çal›flmas›n› engellemez. Eski kamu görevlileri geçmiflteki kamu görevleri ne-

deniyle yap›ld›¤› anlafl›lan ifle alma, tazminat ödül ve benzeri teklifleri kabul edemez. 

Eski Kamu Görevlilerince S›n›rl› Yard›m

Eski kamu görevlileri maddi karfl›l›¤› olmaks›z›n baz› istisnalar dahilinde s›n›rl› olarak bafl-

kalar›na yard›m edebilirler:

1. Kamu çal›flanlar› veya kamu kurumlar›n›n isim adres ve telefon numaralar›n› sa¤lamak,

2. Bir kamu kurumuyla ifl yapmak amac›yla baflkalar›na ücretsiz tafl›ma sa¤lamak,

3. Resmi bir ifl için gerçek kiflilere veya kar amac› gütmeyen tüzel kifliliklere, bir kamu ku-
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rumunca talep edilen baflvuru formlar› veya di¤er formlar› sa¤lamak veya doldurulmas›na yar-

d›m etmek veya

4. Fakir ve güçsüzlere yard›m etmek.

Kamu Kurumu Yöneticilerinin Önüne Ç›kma veya Eyaletle ‹fl Yapma Koflullar› –

Duruflma – Yarg›sal Kontrol

Bir kamu kurumunun amiri, bu düzenlemelerde yer alan veya bu düzenlemeler gere¤ince

ç›kar›lan kurallar› ihlal eden ve kurumda daha önce görev yapm›fl bir kamu görevlisini veya bafl-

ka herhangi birini tespit etmesi halinde kamu kurumu amirlerine verilen yetkilere ilave olarak

yeni koflullar koyabilir.

Resmi görevler veya görevi ifa etmeme karfl›l›¤› al›nan maddi de¤erler:

Hiçbir kamu görevlisi resmi bir görevin yerine getirilmesi, ihmal edilmesi veya ertelenme-

si karfl›l›¤›nda, do¤rudan ya da dolayl› olarak, herhangi bir kaynaktan maddi bir bedel, ikrami-

ye, hediye, bahflifl alamaz, almak için anlaflma yapamaz veya almay› talep ve teklif edemez.

D›flar›daki faaliyetler için al›nan maddi de¤erler:

Hiçbir kamu görevlisi bir sözleflme ile d›flar›daki resmi görevleri için ekonomik de¤eri olan

hiçbir fley alamaz. Ancak bu kural afla¤›daki durumlarda uygulanmaz:

1. Kontrat veya tahsis iyi niyetli ise ve gerçeklefltirilmiflse,

2. Kontrat veya tahsisin gerçeklefltirilmesi veya yönetimi kamu görevlisinin resmi görevle-

rinin uygulanmas› esnas›nda de¤ilse veya kamu görevlisinin denetim alan›nda de¤ilse,

3. Kontrat›n ifa edilmesi görevi d›fl›nda istihdam› düzenleyen yürürlükteki kanun hükümle-

rine ayk›r› de¤ilse,

4. Kontrat özel olarak kamu görevlisinin resmi s›fat›yla düzenlenmemiflse,

5. Kontrat gizli bilgilerin yetkisiz olarak aç›klanmas›n› gerektirmiyorsa.

Onursal ücret:

Hiçbir kamu görevlisi hizmet etti¤i kurum taraf›ndan özellikle yetkilendirilmedikçe onursal

ücret alamaz. ‹lgili kurum afla¤›daki durumlar›n varl›¤› halinde onursal ücrete izin veremez:

1. Onursal ücret öneren kifli kamu görevlisini istihdam edenden  bir sözleflme iliflkisi bek-

liyor ya da ba¤›fl bekliyorsa,

2. Onursal ücret öneren kifli bir kanunun veya düzenlemenin yap›lmas›n› istiyorsa ya da bu

düzenlemeye karfl›ysa, baz› idari ifllem ve eylemlerin, politika de¤iflikliklerinin yap›lmas›n› isti-

yorsa ve onursal ücret önerilen kamu görevlisi bu düzenlemelerde görev  al›yorsa 
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Hediyeler

Hiçbir kamu görevlisi e¤er ald›¤› fleyler oyunu, hareketini, yarg›lamas›n› ve karar›n› etkile-

yecekse veya bir fleyi yapma veya yapmaman›n ödülü olarak de¤erlendirilirse, ekonomik de¤e-

ri olan herhangi bir hediye, yard›m veya arma¤an niteli¤indeki hiçbir fleyi do¤rudan ya da do-

layl› olarak, alamaz, kabul edemez, talep edemez.

Hediyelerin S›n›rlar›

Hiçbir kamu görevlisi afla¤›daki istisnalar haricinde bir takvim y›l›nda bir kaynaktan toplam

de¤eri 50 dolar› aflan hediyeler ya da farkl› kaynaklardan toplam de¤eri 50 dolar› aflan bir he-

diye kabul edemez. Görevlinin aile bireylerine ya da misafirlerine verilen hediyelerin de¤eri, he-

diye veren ile aile üyeleriyle misafir aras›nda bir ba¤›ms›z bir ifl iliflkisi,ailevi veya sosyal bir ilifl-

ki bulunmad›kça görevlinin hediye limiti hesaplan›rken dikkate al›n›r. Afla¤›da say›lanlar hedi-

ye yasa¤› kapsam›nda de¤erlendirilmez ve hediye limiti hesaplan›rken dikkate al›nmaz:

1. Talep edilmeden al›nan çiçekler ve bitkiler,

2. Talep edilmeden al›nan kalem , not defteri ve benzeri promosyon ürünleri,

3. Talep edilmeden al›nan simge ve iflaretler, plak, kupa,masa aksesuarlar› ve benzeri eflya,

4. Görevli taraf›ndan incelenmek üzere al›nan ve görevlinin, nihai kullan›m›nda ve edinil-

mesinde bir ç›kar›n›n bulunmad›¤› tespit edilen fleyler,

5. Görevlinin resmi ifllerindeki performans› ile ilgili bilgi sa¤lay›c› broflürler, yay›nlar,

6. Kamu görevlilerinin resmi iflleriyle ilgili kat›ld›klar› yemeklerde tükettikleri yiyecek ve

içecekler,

7. Hay›r kurumlar›, sivil toplum örgütleri, resmi ya da toplumsal kurulufllarca finanse edi-

len yemeklerde tüketilen yiyecek ve içecekler,

8. Bir baflka eyaletin ya da ülkenin yüksek mevkideki görevlilerinin verdikleri kiflisel hediyeler.

Bu hediyelerin dikkate al›n›p al›nmayaca¤› kabulünde veya verilmesindeki flartlara göre de

de¤iflir, mutlak de¤ildir. Ayr›ca kamu görevlileri resmi görevlerindeki performanslar›yla ilgili ka-

t›ld›klar› yemeklerde yiyecek ve içecek fleklindeki hediyeleri kabul edebilirler. Bu hediyeler bir

defada elli dolar› aflarsa bildirilmelidir.

Özel Ç›karlar ‹çin Kiflilerin, Paran›n veya Mallar›n Kullan›m›

Hiçbir kamu görevlisi resmi olarak kontrollerinde,yönetimlerinde veya gözetimlerinde bu-

lunan herhangi bir kifliyi, paray› veya mallar› kendilerinin veya bir baflkas›n›n özel ç›karlar› için

kullanamaz. Bu kural, kamu görevlisinin resmi ifli gere¤i kamu kaynaklar›ndan baflkalar›n› ya-

rarland›rmas›n› engellemez.

Etik kurulu bu bölüme bir tak›m istisnalar getirebilir.
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Kamu Görevlilerine Ekonomik De¤eri Olan Herhangi Bir fieyi Vermek, Ödemek ya

da Borç Vermek

Hiçbir kimse, bir baflka kifliye do¤rudan ya da dolayl› olarak, bu düzenlemeleri ihlal edici

nitelikte ekonomik de¤eri olan herhangi bir fleyi veremez, ödeyemez ödünç veremez, teslim

edemez veya transfer edemez.

A.B.D.’deki giriflimler, kamu görevlilerinin davran›fllar›n› düzenleyen ayr›nt›l› bir düzenleyici

çerçeveye ek olarak, kurallar› ve flartlar› telaffuz etmeye, boflluklar› doldurmaya (örne¤in kamu-

dan ayr›ld›ktan sonra ç›kar çat›flmalar›n› önlemek için) ve denetim kurulufllar›n›n yetkilerini art›r-

maya yöneliktir. 

Kutu 21: Ülkelerin Benimsedi¤i Kamu Hizmeti Etik Davran›fl ‹lkeleri

• Tarafs›zl›k, Nesnellik: Avusturya, Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Al-

manya, ‹spanya, Finlandiya, ‹ngiltere, Yunanistan, Macaristan, ‹rlanda, ‹zlanda, ‹talya, Japonya,

Kore, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, ‹sveç, Türkiye, A.B.D.

• Yasall›k: Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, ‹spanya,

‹ngiltere, Yunanistan, Macaristan, ‹rlanda, ‹zlanda, ‹talya, Japonya, Kore, Hollanda, Meksika,

Norveç, Portekiz, ‹sveç, Türkiye, A.B.D.

• Dürüstlük: Avusturya, Belçika, Avustralya, Kanada, Danimarka, Almanya, ‹ngiltere, Yu-

nanistan, Japonya, Kore, Hollanda, Meksika, Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz, ‹sveç, Türkiye,

A.B.D.

• Saydaml›k, Aç›kl›k, Uygun Bilgi Beyan›: Kanada, Finlandiya, ‹zlanda, ‹ngiltere, Yuna-

nistan, ‹rlanda, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, ‹sveç, Türki-

ye, A.B.D.

• Etkililik: Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, ‹spanya, Yunanistan, Macaristan, ‹r-

landa, ‹talya, Meksika,  Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, ‹sveç, A.B.D.

• Eflitlik: Avustralya, Almanya, ‹rlanda, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz,

‹sveç, Türkiye, A.B.D.

• Sorumluluk, Hesap Verebilirlik: Avusturya, Almanya, Fransa, Finlandiya, ‹ngiltere, Ma-

caristan, ‹zlanda, Meksika, Yeni Zelanda, Portekiz, ‹sveç, Türkiye, A.B.D.

• Adalet, Hakkaniyet: Avustralya, Almanya, ‹spanya, Macaristan, Norveç, Yeni Zelanda,

‹rlanda, Portekiz, ‹sveç, Türkiye

• Gizlilik, Resmi S›rlara Sayg›: Avusturya, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, ‹rlanda, Ja-

ponya, Kore, Hollanda, ‹sveç, A.B.D., Türkiye
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• Profesyonellik: Avustralya, Belçika, Almanya, Macaristan, ‹rlanda, Kore, Polonya, Por-

tekiz

• Kamu yarar›na hizmet, Bütün topluma hizmet: Çek Cumhuriyeti, Almanya, ‹spanya,

Macaristan, Japonya, Portekiz, ‹sveç

• Ç›kar Çat›flmalar›ndan Sak›nma: Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, ‹rlanda, Japon-

ya, ‹sveç, A.B.D.

• ‹taat: Belçika, Almanya, Fransa, ‹talya, Japonya, Kore

• Kamu Kaynaklar›na Sayg›: ‹rlanda, Türkiye, Norveç, ‹sveç, A.B.D.

• Sadakat: Almanya, ‹talya, Kore, Norveç, Türkiye

• Yard›mseverlik, Yüksek ‹nsani De¤erlere Sahip Olma: Avustralya, Güney Kore, Ma-

caristan

6.3.2. Kanada

Kanada, kamu yönetiminde yüksek etik standartlar›n uygulamas›n›n sa¤lanmas› için ilke te-

melli yaklafl›m› benimsemifl ve etik davran›fl kodlar› ile k›lavuz ilkeler düzenlemifltir. Uzun bir ku-

rallar listesi oluflturmaktansa, bir dizi ilkeye dayanan genifl ve aç›k standartlar kurma yaklafl›m›n›

benimsemifltir. Bu yaklafl›m›n, amac› aç›k ve etik ilkelere ba¤l› karar alma sürecini cesaretlendiren

yöntemler kullanarak kamu sektöründe bütünlük sa¤lanmas› konusunda çal›flanlara ilham vermek

ve bu yolla saydaml›¤› sa¤lamakt›r. “Kamu Çal›flanlar› ‹çin Ç›kar Çat›flmas› ve Kamu Görevi Son-

ras› ‹stihdam Kodu”409, Etik Dan›flman› Dairesi’nin haz›rlayaca¤› daha detayl› etik standartlar için

genel çerçeveyi çizer. Kod flu hükümleri içermektedir:

• Amaç: Kamu çal›flanlar›n›n ve karar alma sürecinin bütünlü¤ü konusunda kamu güveninin

sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

• Etik Standartlar: Kamu çal›flanlar› kamu görevlerinin ifas› s›ras›nda dürüstçe davranmal›

devletin bütünlü¤ü, nesnelli¤i ve tarafs›zl›¤› konusunda kamu güveninin sars›lmamas› için en yük-

sek etik standartlarda faaliyette bulunmal›d›rlar.

• Kamu Denetimi: Kamu çal›flanlar› resmi görevlerini ve özel iliflkilerini, kamu görevlisine

yak›fl›r flekilde sürdürmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük yaln›zca kanunlar çerçevesinde faali-

yette bulunmakla tam olarak yerine getirilmez. 

• Karar Alma: Kamu çal›flanlar› görev ve sorumluluklar›n› yerine getirirlerken  kamu menfaati

do¤rultusunda ve her vakan›n kendi özelliklerini göz önünde bulundurarak karar almal›d›rlar. 
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• Özel Menfaatler: Kamu çal›flanlar›, bu kanunla izin verilen haller d›fl›nda, yer ald›klar› ida-

ri faaliyetlerin etkileyebilece¤i özel menfaatler elde edemezler. 

• Kamu Menfaati: Kamu görevine atand›¤› anda ve daha sonra kamu çal›flanlar› gerçek, po-

tansiyel ve görünen ç›kar çat›flmalar›n›n ortaya ç›kmas›n› engelleyecek flekilde özel iliflkilerini ayar-

lamal›d›rlar. Ancak bir ç›kar çat›flmas› ortaya ç›kmas› durumunda çat›flma kamu yarar› do¤rultusun-

da çözülmelidir.

• Hediye ve Menfaatler: Kamu çal›flanlar› ekonomik menfaat transferi, beklenmeyen hedi-

yeler, konukseverlik ya da itibari de¤eri olan herhangi bir menfaati teklif ve kabul edemez.

• Öncelikli Muamele: Kamu çal›flanlar› öncelikli muamele fleklini alacak flekilde özel kuru-

lufl ve bireylere, idareyle olan iliflkilerinde yard›m sa¤lamak için yetkilerini aflamazlar. 

• ‹çerden Bilgi: Kamu çal›flanlar› resmi görevleri s›ras›nda elde ettikleri kamuya aç›k olma-

yan bilgiyi, bilerek kendi avantajlar› için kullanamazlar ve menfaat sa¤layamazlar.

• Devlet Mal›: Kamu çal›flanlar›, resmi olarak onaylanm›fl faaliyetler d›fl›nda do¤rudan veya

dolayl› olarak, kamunun maliki oldu¤u herhangi bir mal› kullanamaz ve kullan›lmas›na izin vere-

mezler. 

• Kamu Görevi Sonras› ‹stihdam: Kamu çal›flanlar› kamu görevinden ayr›ld›ktan sonra ka-

mu görevlerinden uygunsuz avantaj sa¤lamak yönünde faaliyette bulunamazlar. 

Söz konusu kodun öngördü¤ü sistemin merkezinde finansal beyan düzenlemeleri bulunmak-

tad›r. Beyanla ilgili düzenlemeler, kamu çal›flanlar›n›n etik dan›flman›na bütün malvarl›klar›n›, ya-

t›r›mlar›n›, borçlar›n› ve kamu görevi d›fl›ndaki faaliyetlerini, hediye, konukseverlik ve menfaat ka-

büllerini beyan etme yükümlülü¤ü getirmektedir. Örne¤in kodun hediye konusundaki düzenleme-

leri flu flekildedir:

• Aile üyeleri ve yak›n arkadafllardan al›nan hediyeler ve de¤eri 200 CAD olan hediyeler ka-

bul edilebilir ve beyan edilmesine gerek yoktur. Bu hediyelerin çal›flan› kamusal sorumluluklar›n›

yerine getirirken etkilememesi gerekir.

• Kamu çal›flanlar› de¤eri 200 CAD’›n üstünde olan hediye menfaatleri, iflle ba¤lant›l› faaliyet-

ler ve resmi s›fatlar› nedeniyle kat›ld›klar› organizasyonlardan, e¤er bu hediye ve menfaatler, ko-

nukseverlik ve protokolün do¤al bir ifadesiyse alabilirler. Bu hediye, menfaat ve konukseverlikler

etik dan›flman›na bildirilmeli ve kamuya beyan edilmelidir. De¤eri 1000 CAD’›n alt›nda olan hedi-

yeler kamu çal›flan›na kalabilir, fakat 1000 CAD’›n üstünde olanlar› kamu çal›flan› görev yapt›¤› da-

ire veya kuruma teslim etmelidir. 
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Kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar›n›n süresi ise bir senedir. Bu süre bakanlarda iki

seneye ç›kmaktad›r. Kamu çal›flanlar›n›n bir iflletmeyi ya da ticari faaliyeti aktif olarak yönetme, bir

flirkette yöneticilik veya düzenli bir ifl kabul etme, profesyonel bir dernek ya da birlikte görev al-

ma veya ücretli dan›flman olarak çal›flmas›na izin verilmemektedir. Çal›flanlar ticari olmayan hay›r

kurumlar›nda görev alabilirler. Bu tarz bir görev etik dan›flman›ndan izin al›nmas› ve kamuoyuna

beyan edilmesini gerekli k›lar. 

Kamu çal›flanlar› kamu yönetiminde etikle ilgili olarak, Kamu Hizmeti için De¤erler ve Etik

Kodu’yla (Values and Ethics Code for the Public Service)da ba¤l›d›rlar. Bu kod, Eylül 2003’te yü-

rürlü¤e girerek daha önce yürürlükte olan birçok kod ve k›lavuz ilkenin yerine geçmifltir. Kod,

kamu çal›flanlar›n›n bütün karar ve faaliyetlerine k›lavuzluk edecek demokratik, mesleki, etik ve

insani de¤erleri bir araya getirir. Kod güncellefltirilmifl ç›kar çat›flmas› ve kamu görevi sonras› is-

tihdam düzenlemelerini içerir ve hediyeler, konukseverlik ve menfaatlerin kabulü için saydam bir

mekanizma öngörür. Bakanlar veya her dairenin yöneticisi kamu çal›flanlar›n›n bu kodun lafz›n›

ve ruhunu takip etmelerini sa¤layan yard›m› ve rehberli¤i almalar›n› sa¤lamak konusunda sorum-

ludurlar. Kod tüm kamu çal›flanlar› için bir istihdam flart› niteli¤indedir. Kodun ihlali disiplin ceza-

s›yla yapt›r›ma tabi tutulur. Bu ceza kamu görevinden ç›kar›lmaya kadar varabilir. Kamu çal›flan-

lar› kodla ilgili uyuflmazl›klar›n çözümü için tarafs›z bir üçüncü kifliye (Kamu Hizmeti Bütünlük

Memuru) baflvurabilir. Bu kifli çal›flanlar›n etik d›fl› faaliyetleri ihbar etme konusunda kendilerini

rahat hissetmelerini de sa¤lar.

Etik Dan›flman› Dairesi, Ç›kar Çat›flmas› ve Kamu Görevi Sonras› ‹stihdam Kodu’nun idaresi

konusunda baflbakana karfl› sorumludur. Bu daire kamu çal›flanlar› için düzenlenmifl etik kodlar›

ve di¤er k›lavuz ilkelerle ilgili olarak üç önemli göreve sahiptir: tavsiye rolü, gözden geçirme ro-

lü ve ortakl›k rolü.

• Tavsiye Rolü: Etik Dan›flman› Dairesi’nin en önemli rolü tavsiye rolüdür. Tam da bu ne-

denden dolay› bu kuruma etik komiseri yerine etik dan›flman› denmektedir. Daire kamu çal›flan-

lar›n›n özel menfaatlerini etik davran›fl ilkelerine uygun olarak ayarlamalar› konusunda önemli rol-

lere sahiptir. Bütün tavsiyeler kamu yarar› do¤rultusunda verilmektedir. Daire, kodlar›n uygulan-

mas›n›n gösterilmesi için yay›nlar yapmaktad›r.410

• Gözden Geçirme Rolü: Daire 1994 senesinde kuruldu¤unda, baflbakan›n talebi üzerine

daire, araflt›rma yapabilirdi. Daha sonralar› daire, baflbakan›n talebi olmadan da kendi insiyatifiy-

le iddialar› soruflturmaya bafllad›. Özellikle yüksek mevkideki kamu çal›flanlar› kamuoyunun ve
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medyan›n sürekli denetiminde oldu¤undan daire söylentileri titizlikle soruflturmaktad›r. Kamunun

devlete olan güveninin sars›lmamas› için daire genifl yetkilerle donat›lm›flt›r. Daire ayn› zamanda

kamu çal›flanlar› ve bakanlara etik faaliyetlerle ilgili tavsiyelerde bulundu¤undan ve daire çal›flan-

lar›yla kamu çal›flanlar› bir araya gelerek ç›kar çat›flmas› hallerini kamu yarar› do¤rultusunda

düzenlediklerinden soruflturmalar genellikle ihlal olmad›¤› bulgusuyla sonuçlanmaktad›r. 

6.3.3. Japonya

Japonya’da “Ulusal Kamu Hizmeti Etik Kanunu” yürürlükte olup, kanun hükümlerinin uygu-

lanmas› ile görevli bulunan kurul, “Ulusal Kamu Hizmeti Etik Kurulu”dur. Kanunla belirlenen etik

ilkeler flunlard›r,

• Çal›flanlar görevlerinin ifas› s›ras›nda toplanan bilgiye göre halk›n içinden herhangi bir züm-

reye ayr›cal›kl› muamelede bulunmak gibi adil olmayan, ayr›m gözeten muameleler yapmayacak,

ve bütün bir ulusun hizmetkarlar› olduklar› bilinciyle görevlerinde adilane hareket edeceklerdir.

• Çal›flanlar her zaman kamu ve özel ifllerini birbirinden ay›racak, görev ve mevkilerini ken-

di menfaatleri ya da üye olduklar› organizasyonlar›n menfaatleri için kullanamayacaklard›r.

• Çal›flanlar görevlerini ifa ederken, ifl iliflkisinde bulunduklar› kifli ya da flirketlerden hediye

almak gibi, halk üzerinde flüphe ve güvensizlik yaratan davran›fllardan kaç›nacaklard›r.

Kurul’un görev ve sorumluluklar› flunlard›r:

• Ulusal Kamu Hizmeti Etik Kanunu’nun yasalaflmas›, düzeltilmesi ve yeniden görüflülmesi

üzerine kabineye fikrini belirtmek,

• Ulusal Kamu Hizmeti Etik Kanunu’nun ihlali halinde uygulanacak disiplin ifllemleri ile ilgili

standard› haz›rlamak ve bu standartta revizyon yapmak,

• Kamu memurlar›n›n etik konular›yla ilgili araflt›rma, çal›flma ve planlama yapmak,

• Kamu memurlar› için etik üzerine e¤itim programlar› koordine etmek ve planlamak,

• Ulusal Kamu Hizmeti Etik Kanunu’nun bakanl›k ve kurumlarda uygulanmas› için rehberlik

etmek ve tavsiyede bulunmak,

• Hediyeler, hisse al›m sat›mlar› ve gelirler üzerine inceleme yapmak,

• Gerek duyulursa, kamu memurlar›n›n Ulusal Kamu Hizmeti Etik Kanunu’nu ihlal etmeleri

flüphesini incelemeyi yürütmek, tan›klar› emirle ça¤›rmak ve ilgili bir belgeyi veya gerekli bir ra-

poru teslim etmesi için tan›klar› davet etmek,

• ‹nceleme sonras›nda gerekli olursa bakanl›k ve kurumlar›n bafl›nda olanlardan çal›flanlar›n›

denetlemelerini istemek,
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• ‹nceleme sonras›nda gerek duyulursa Ulusal Kamu Hizmeti Etik Kanunu’nu ihlal eden me-

murlar hakk›nda disiplin ifllemleri uygulamakt›r.

Hediyelerle ilgili düzenlemeler ise flu flekildedir:

• K›demli memurlar 5,000 Yen’i geçen de¤erdeki hediye ya da davet kabul ettiklerinde bir

organizasyon veya bir oluflumla kurulan iliflkilere dayanarak, kendi iflçilerinin çal›flma bedellerini

ve bir organizasyon veya bir oluflumdan görev karfl›l›¤› olarak 5,000 Yen’in üzerinde bir miktar›

ald›klar›nda. veya bakanl›k ya da dairenin bafl›nda olanlara rapor vereceklerdir:

• Rapor talep üzerine halka duyurulacakt›r (de¤eri 20,000 yeni geçen hediye, davet veya taz-

minlerde uygulanmak üzere).

• Raporun bir kopyas› Ulusal Kamu Hizmeti Etik Kurulu’na gönderilecektir (atanm›fl k›demli

memurlar taraf›ndan haz›rlananlar için uygulanmak üzere).

Kutu 22: Ülkelerde Etik Davran›fl Standartlar›n›n Düzenlenme Biçimleri

• Kanunlar, düzenlemeler, yasal belgeler: Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuri-

yeti, Almanya, Danimarka, ‹spanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, ‹zlanda, ‹talya,

Japonya, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Türkiye, A.B.D.

• Davran›fl kodu, etik kodu, kamu hizmeti kodu: Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriye-

ti, Fransa, ‹ngiltere, Yunanistan, ‹rlanda, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda

• K›lavuz ilkeler, yönergeler: Avustralya, Kanada, Almanya, Danimarka, Fransa, ‹ngilte-

re, ‹rlanda, Hollanda, Yeni Zelanda, A.B.D.
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Tablo 14: Temel Etik De¤erlerin Kamu Çal›flanlar›na Bildirilmesi Yöntemleri
Konusunda Ülke Araflt›rmas› Sonuçlar›

6.3.4. Yeni Zelanda

Etik alan›ndaki giriflimler Yeni Zelanda’n›n yayg›n ve kapsaml› kamu yönetimi reformunu

yans›t›r. Etik giriflimlerin hedefi, “... uyum ya da kural eksenli geleneksel yaklafl›mlar yerine dü-

rüstlü¤ dayal› bir yaklafl›m benimseyerek, yetkinin alt birimlerle paylafl›ld›¤› bir yönetim sistemiy-

le tutarl› bir etik çerçeve oluflturmakt›r.”

1990’da ç›kan “Kamu Hizmeti Davran›fl Kurallar›” d›fl›ndaki çal›flmalar›n odak noktas› kamu-

da etik bilinci art›rmak olmufltur. Devlet Hizmetleri Komisyonu, 1991 ve 1995 y›llar›nda etik konu-

lar› tart›flmaya açmak için bir dizi belge yay›mlam›flt›r. 1995 tarihli belgelerde, kamu görevlilerinin

kamuoyu, parlamento ve Maori’lerle (Yeni Zelanda’n›n yerli halk›) ve resmi bilgilerle ilgili rol ve

iliflkileri - kural ve usullerden ziyade - vurgulanm›flt›r. Ayr›ca etik bilinçlendirmede ikilemler ve ça-

t›flan sorumluluklar›n önemine dikkat çekilmifltir. 

Devlet Hizmetleri Komisyonu flöyle demektedir: “Seçim yapmak ve takdir kullanmak eti¤in

özünde yatar. Dürüstlü¤ü temel alan bir yaklafl›m›n amac›, kamu çal›flanlar›na karar verirken kul-

lanacaklar› ölçütlerle bunlar› uygulayabileceklerine dair güven vermektir.”

Yeni Zelanda’daki görüfl, kamu hizmeti ilkelerinin ve de¤erlerinin “yönetim sistemlerine en-

tegre edilmeleri ve kamu hizmetinin ‘ruhuna ifllemeleri’ için ifllevsel bir anlam kazanmalar›” gerek-
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Etik De¤erleri Bildiren Ülke Say›s›

Etik De¤erleri Yeni ‹fle Bafllama Durumunda
fiart Koflan Ülkeler

Etik De¤erleri Güncellefltirdikten Sonra
Bildiren Ülkeler

Etik De¤erleri ‹fl Sözleflmesinin Bir Parças›
Olarak Bildiren Ülkeler

Etik De¤erleri Yeni Teknoloji
Arac›l›¤›yla Bildiren Ülkeler

Etik De¤erlerin Bildiriminde Di¤er
Önlemleri Kullanan Ülkeler

Etik De¤erleri Otomatik Olarak fiart
Koflan Ülkeler

8

9
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15

18

(Not: OECD 2000 araflt›rmas›na kat›lan ülke say›s› otuzdur. Yirmi befl ülkede etik de¤erler kamu çal›flanlar›na bildirilmekte ve
bu de¤erlerle kamu çal›flanlar› ba¤l› k›l›nmaktad›r. Tabloda belirtilen rakamlar etik de¤erleri kamu çal›flanlar›na bildiren ve
bu de¤erlerle kamu çal›flanlar›n› ba¤l› k›lan ülke say›lar›d›r)



ti¤idir (Devlet Hizmetleri Komisyonu, Yeni Zelanda). “Yeni Zelanda Kamu Hizmeti Vizyon Bildir-

gesi”ndeki kamu hizmeti ilke ve de¤erleri bu yaklafl›mla tutarl›d›r.

Yak›n geçmiflte ihbar ile ilgili hükümlere iliflkin bir çal›flmadan flu öneri ç›km›flt›r: “Kamu sek-

törü kurulufllar›nda, kamu ç›karlar›yla ilgili konular›n bildirilmesi ve de¤erlendirilmesine iliflkin da-

hili süreçler uygulanmas› gereklidir. Bunlar›n varl›¤› özel sektörde takdire b›rak›l›r. Önerilen hu-

sus, gerek kamuda gerekse özel sektörde ihlalleri ihbar edenlerin tüzüklerle korunmas›d›r” (Dev-

let Hizmetleri Komisyonu, Yeni Zelanda). Yeni Zelanda bu tür bir mevzuat› 1996 y›l›nda tamam-

lam›flt›r. Amaç, kamu çal›flanlar›n›n ciddi ihlalleri bildirmelerinin önündeki engelleri kald›rmak ve

onlara koruma sa¤lamakt›r.

Yeni Zelanda Kamu Hizmeti Vizyon Bildirgesi, kamu yönetiminde uyulmas› gereken ilke ve

de¤erleri belirler. Buna göre kamu yönetiminde;

• Do¤ru bilinenler dönemin hükümetiyle serbestçe ve aç›kl›kla paylafl›l›r ve kararlar ak›l,

flevk, enerji, yenilikçilik ve sa¤duyu ile verilip uygulan›r.

• Yeni Zelanda Hükümeti ve halk›nda güven ve sayg› uyand›racak liderlik, sa¤lam muhake-

me, mali sorumluluk alma ve yüksek etik standartlara uyma özellikleri gösterilir.

• Adil ve sürekli de¤iflime yan›t verebilecek bir çal›flma ortam› yarat›l›r ve desteklenir; her ka-

mu çal›flan› kapasitesini en üst düzeyde kullanabilece¤i flekilde e¤itilir, gelifltirilir ve motive edilir.

• Kamu hizmetinin her alan›nda profesyonel yöneticilik becerileri ve liderlik özellikleri tafl›-

yan kiflilerin ifle al›n›p gelifltirilmesi sa¤lan›r. Böylece kamu hizmetinin günümüzdeki ve gelecek-

teki yüksek nitelikli yönetim ihtiyac› karfl›lan›r ve Yeni Zelanda’n›n yönetim kaynaklar›n›n geliflti-

rilmesine katk›da bulunulur.

• Yaklafl›mlar›nda apolitik, nesnel ve profesyonel olmalar› ve Yeni Zelanda’n›n gelecek ku-

flaklar› için ulusun kaynaklar›n›n muhaf›zl›¤›n› yapmalar› beklenen kamu çal›flanlar›n›n, devletin

kolektif ç›kar› ve parlamento, taht ve kamu sektörü aras›ndaki iliflkinin özel mahiyetini kavrama-

lar› sa¤lan›r.

• Çal›flmalarda kanunun ruhuna daima sad›k kal›n›r ve demokratik bir yönetimin gerektirdi-

¤i istikrar ve süreklili¤i sa¤lamak için çaba gösterilir.
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Kutu 23: Kamu Çal›flanlar›na Etik De¤erlerin Bildirilmesi

Kamu görevlilerine bildirilmeyen ve kamu görevlilerini hukuken ba¤lamayan etik de¤erler,

ka¤›t üzerinde kalmaktan öteye gidemez. Bu yüzden bu de¤erlerin kamu çal›flanlar›na aktar›l-

mas› ve kamu çal›flanlar›n›n etik de¤erlere uyma yönünde yükümlülüklerinden haberdar edil-

meleri gerekmektedir. En s›k kullan›lan yöntem kamu çal›flan›n›n kamu hizmetine bafllamas›yla

kendili¤inden bu etik de¤erlere uygun davranmakla yükümlü k›l›nmas›d›r.411 Bununla birlikte ül-

keler temel etik de¤erlerin yenilenmesinden sonra kamu çal›flanlar›na da¤›t›lmas›412 veya kamu

çal›flan›n›n baflka bir kamu hizmeti kurumunda mevki sahibi olmas›yla temel de¤erlerin flart ko-

flulmas›413 yöntemleriyle de çal›flanlar› etik de¤erlerle ba¤l› k›lar ve de¤erleri bildirirler.414 Baz› ül-

keler temel de¤erlere uyma yükümlülü¤ünü ifl sözleflmesinin bir flart› olarak kabul eder.415 Ka-

mu çal›flan› ifle bafllad›ktan sonra kamu yönetiminde etikle ilgili ald›¤› e¤itim s›ras›nda bu etik

de¤erlerden haberdar olur ve yükümlülüklerini ö¤renir. Günümüzde geliflmifl ülkeler yeni tek-

nolojiden yararlanarak çal›flanlar›na etik yükümlülüklerini bildirmektedirler.416

6.3.5. Avustralya

Avustralya “...davran›fl ve etik kurallar›n› performans yönetiminin kilit bir parças›na dönüfltü-

rerek ve performans yönetimini insan yönetimine stratejik bir yaklafl›m›n genel çerçevesine otur-

tarak”, etik yönetimine yaklafl›m konusunda reform yapm›flt›r.

Kamu Hizmeti Kanunu’na göre hükümete Avustralya Kamu Teflkilat›’n›n yönetiminde dan›flmanl›k

sa¤lamakla görevli olan Yönetim Dan›flma Kurulu, May›s 1996’da “Avustralya Kamu Teflkilat›nda Etik

Standart ve De¤erler” adl› bir belge yay›mlam›flt›r. Bu çal›flman›n amac›, etik konularla ilgili bilinci ve kav-

ray›fl› gelifltirmektir. Özellikle üst düzey yöneticilere etikle ilgili kuramsal bir çerçeve sunmaya çal›fl›r.

Bu belgede kamu yönetiminde baz› davran›fllar›n kural ve rehberlerle düzenlendi¤i kabul edi-

lirken, baz› durumlarda ise do¤ru yolu bulman›n sa¤lam muhakemeden geçti¤i belirtilmektedir. Bu

görüfle göre, kamu görevlilerinin etik aç›dan savunulabilir kararlar verebilmesi için kural, rehber,

ilke ve de¤erler aras›ndaki iliflkiyi ve nas›l bir bütün oluflturduklar›n› anlamalar› gerekir.
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411 Örne¤in, Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, ‹rlanda, ‹talya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Norveç,
Polonya, Portekiz, ‹spanya, ‹sviçre, Türkiye, ‹ngiltere, A.B.D.

412 Örne¤in, ‹rlanda, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Meksika, Portekiz, ‹sviçre, Türkiye, ‹ngiltere.
413 Örne¤in, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, ‹rlanda, ‹talya, Norveç, ‹spanya, Türkiye, ‹ngiltere, A.B.D.
414 Bkz.  OECD, 2000
415 Örne¤in, Avustralya, Kanada, , Macaristan, ‹rlanda, ‹zlanda, ‹talya, Hollanda, Polonya, ‹ngiltere, A.B.D.
416 Örne¤in, Avustralya, Avusturya, Almanya, Yunanistan, ‹talya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, ‹sviçre, ‹ngiltere, A.B.D.

Bu noktada etik de¤erler internet ve cd-romlarla kamu çal›flanlar›na bildirilir.



1995 y›l›nda ç›kar›lan, “‹ngiliz Milletler Toplulu¤u Kamu Görevlilerinin Resmi Davran›fl›na ilifl-

kin Yeni Rehber”, eski versiyonlara ek olarak mali reformlardan kaynaklanan hesap verebilirlikle

ilgili de¤ifliklikleri, adalete daha fazla vurguyu, ihbarlar ve sahtecili¤in kontrolü ile kilit kamu hiz-

meti de¤erlerini içerir. 1997 y›l›n›n bafl›nda yürürlü¤e giren “Kamu Hizmeti Kanunu” ise ilk kez ka-

mu çal›flanlar›na yönelik bir dizi de¤eri ve davran›fl kurallar›n› mevzuata tafl›m›flt›r.

Yeni Zelanda’da oldu¤u gibi, Avustralya’da da rehberler kurallardan çok iliflkileri vurgular. Ki-

mi zaman vaka çal›flmalar›n› kullanarak etik konular ve hesap verebilirlikle ilgili pratik öneriler su-

nan tart›flma belgeleriyle desteklenirler. Ayr›ca etik analizi, yöneticilere yönelik e¤itim programla-

r›na seminerler, atölye çal›flmalar› ve e¤itim modülleri vas›tas›yla dahil edilmifltir. Yeni Zelanda’da-

ki gibi, baz› kurumlar kamu hizmetinin geneline yönelik davran›fl kurallar›n› kendi misyon ve or-

ganizasyonlar›na özgü kurallarla tamamlam›flt›r (Savunma Bakanl›¤› bunun bafll›ca örne¤idir).

1993 tarihli “Daha ‹yi Bir Kamu Hizmeti” metninde belirtildi¤i gibi, kamu davran›fl ilkeleri,

afla¤›daki kamu hizmeti de¤erlerince belirlenir:

• Hükümetlere karfl› duyarl›l›k,

• Sonuçlara odaklanma,

• ‹fle alma temeli olarak liyakat,

• En yüksek do¤ruluk, dürüstlük, etik ve davran›fl standartlar›,

• Hesap verebilirlik,

• Ekipler ve bireysel çal›flmalarla sürekli iyilefltirme.

Kutu 24: Ülkelerdeki Kamu Çal›flanlar› için Etikle ilgili Kanuni Yasaklamalar
ve K›s›tlamalar

• Gizlilik ihlali, gizli resmi bilginin kullan›m›, kiflisel bilginin haks›z yere kullan›-

m›: Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Finlandiya,

Fransa, ‹ngiltere, Yunanistan, Macaristan, ‹zlanda, ‹rlanda, ‹talya, Japonya, Kore, Meksika, Hol-

landa, Yeni Zelanda, Polonya, ‹sveç, Türkiye, A.B.D..

• Kötü yönetim, kamu olanaklar›n›n ve kaynaklar›n›n suistimali: Avustralya, Avus-

turya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, ‹spanya, Fransa, Macaristan,

‹talya, Kore, Meksika, ‹sveç, Türkiye, A.B.D..

• Etki alt›nda ticaret, teflvik karfl›l›¤› etki kullan›m›: Belçika, Kanada, Almanya, Dani-

marka, ‹spanya, Fransa, Macaristan, ‹rlanda, ‹talya, Kore, Meksika, Yeni Zelanda, Polonya,

A.B.D.
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• Ek ifllere ve özel sektörde istihdama getirilen s›n›rlamalar: Avusturya, Belçika, Çek

Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, ‹spanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, ‹rlanda, Kore, Po-

lonya, Türkiye, A.B.D.

• Kamu çal›flanlar›n› yanl›fl yönlendirecek beyanlarda bulunmak, yanl›fl kamu bel-

geleri düzenlemek: Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, ‹rlan-

da, ‹talya, Japonya, Kore, Meksika, Polonya, Türkiye, A.B.D.

• Hediye ve menfaat kabulüne getirilen s›n›rlamalar: Avustralya, Avusturya, Belçika,

Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Finlandiya, ‹ngiltere, ‹rlanda, Japonya, Kore, ‹sveç, Tür-

kiye, A.B.D..

• Seçime hile kar›flt›rma: Kanada, Çek Cumhuriyeti, ‹ngiltere, Macaristan, ‹rlanda, Kore,

Meksika, ‹sveç

• Kamu al›mlar›na veya di¤er kamu ifllemlerine kar›flma ya da engelleme: Avustur-

ya, Belçika, Almanya, Fransa, Meksika, Polonya, ‹sveç, Türkiye, A.B.D.

• Siyasal faaliyetlere getirilen k›s›tlamalar: Almanya, ‹rlanda, Japonya, Kore, Türkiye,

A.B.D.

• Ayr›mc›l›k: Avustralya, Avusturya, Almanya, ‹ngiltere, ‹rlanda, Türkiye, A.B.D.

• Grevlere kat›l›m: Almanya, ‹talya, Kore, Polonya, Türkiye, A.B.D.

• Hukuki yükümlülükleri yerine getirmeyi reddetme, görevin ve makam›n terki:

Almanya, ‹zlanda, Japonya, Kore

• Nepotizm: Almanya, Yunanistan, Polonya, A.B.D.

• Kamu görevinin tekrarlanan ihmali: ‹zlanda, Kore, ‹talya, Türkiye

• Kamu yarar› do¤rultusunda uygunsuz davran›fl› ihbar eden kifliye karfl› misille-

me yapmak: Macaristan, ‹sveç, A.B.D.

• Kanuna ayk›r› zenginleflme: Çek Cumhuriyeti, Meksika
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Tablo 15: Kamu Hizmetinde Etik Standartlar›n Belirlendi¤i Faaliyetler
Konusunda Ülke Araflt›rmas› Sonuçlar›

6.3.6. Meksika

Kamu görevlilerinin mal varl›klar›n›n denetlenebilmesi için birçok ülkede oldu¤u gibi Meksi-

ka mevzuat›nda da çeflitli düzenlemeler kabul edilmifltir. Federal kamu idaresinin her çal›flan› gö-

reve atand›ktan sonra altm›fl gün içinde, görevden ayr›ld›ktan sonra otuz gün içinde ve her y›l ma-

y›s ay›nda mal beyan›nda bulunur. SECODAM417 denilen kurulufl bu beyanlar›n kay›tlar›n› tutar ve

kamu görevlilerinin malvarl›klar›n› dikkatli bir incelemeye tabi tutar.

Mal beyan›nda bulunan kamu çal›flan›n›n malvarl›¤›nda resmi geliriyle örtüflmeyen servet ar-

t›fl› varsa SEDOCAM söz konusu kamu görevlisiyle ilgili özel bir araflt›rma yapar. Bu araflt›rma so-

nucu malvarl›¤›ndaki art›fl›n nedeni herhangi bir etik d›fl› faaliyete dayan›yorsa kamu görevlisine

yasalarda belirlenmifl çeflitli yapt›r›mlar uygulan›r. Son y›llarda malvarl›¤› beyan›yla ilgili önemli bir

geliflme yaflanm›flt›r. Kamu görevlilerinin malvarl›klar›n› online olarak yay›nlayabilecekleri elektro-

nik bir sistem kurulmufltur. Kamu görevlilerinin “Declaranet” denilen bu sitede malvarl›klar›n› ya-

y›nlama zorunluluklar› yoktur, ancak bu, etik ilkelere ba¤l› olarak görevlerini ifa ettiklerini kamu-

oyuna duyurmak için iyi bir f›rsat olarak de¤erlendirilmektedir. ‹lk defa Aral›k 2000’de Meksika

baflkan› malvarl›klar›n› yay›nlayarak kamu görevlilerine önder olmufltur. Mal beyan› sisteminde or-

taya ç›kan olumlu geliflmeler sonucu kamu görevlilerinin etik d›fl› kazançlar› dolay›s›yla uygulanan
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417 SECODAM Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo

Resmi Bilginin Kullan›m›

Hediye ve Menfaat Kabulü

Kamu Görevi D›fl›nda ‹stihdam

Resmi Seyahat

Kamu Mal›n›n Kullan›lmas›

Siyasi Bir ‹fle Kat›l›m

Kamu Görevi Sonras› K›s›tlamalar

Kurum Kredi Kartlar›n›n Kullan›lmas›

Di¤er Sorunlar

28
28

27

22
21

19
17

14
7

Kaynak: OECD, 2000.



yapt›r›mlarda ciddi azalma meydana gelmifltir. 1989 senesinde yapt›r›mlar›n %90.9’u bu yüzden uy-

gulanmas›na ra¤men, 1998 senesinde bu oran %27’ye düflmüfltür.

Kamu görevlilerinin yükümlülükleri hakk›nda kanun bütün kamu görevlilerinin (hala görev-
de olan veya görevi b›rakt›ktan itibaren bir sene içinde) görevi nedeniyle flahsen veya baflka kim-
se eliyle para, hizmet, istihdam veya hediye almas›n› yasaklamaktad›r. Ç›kar çat›flmas› kurallar› ge-
nel olarak kanunlarda düzenlenmifltir. Ç›kar çat›flmas› ihlalleri, ihlalin a¤›rl›¤›na göre para cezas›
veya hürriyeti ba¤lay›c› cezaya tabi tutulmaktad›r. Kamu görevlisinin görevi sebebiyle bir kimse-
den ald›¤› hediye, para, hizmet veya istihdam›n parasal de¤eri uygulanacak yapt›r›m› belirlemek-
tedir. Örne¤in, asgari ücretin 500 kat›na eflit veya aflan haks›z kazan›mlarda kamu görevlisine üç
aydan iki y›la kadar hapis cezas› verilmektedir. 

Meksika’da hediye konusunda di¤er ülkelerde oldukça nadir rastlanan bir uygulama vard›r.
Kamu görevlisi asgari ücretin on kat›na eflit veya daha fazla de¤ere sahip hediye veya a¤›rlama ka-
bul edebilmektedir. Yasal düzenlemeler kamu görevlisinin bu flekilde hediye almas›na senede bir
veya birkaç kez izin vermektedir. Belirtilen miktar› aflan hediyeler derhal beyan edilmekte ve SE-
CODAM’a iade edilmektedir. Bu kurum hediyelerin kay›tlar›n› tutmaktad›r. 

Tablo 16: Meksika’da Kamu Görevlilerine Uygulanan Yapt›r›mlar›n Say›s›
(1990-2000)

Kamu yönetiminde etikle ilgili olarak kamu görevlilerinin siyasi ba¤›ms›zl›klar›yla ilgili kurallar dü-
zenlenmifltir. Ancak uygulamada siyasi kay›rmac›l›¤a çok s›kl›kla rastlanmaktad›r. Kamu personeli ka-
riyer sisteminde liyakat ilkesinin uyguland›¤›ndan bahsetmek oldukça güçtür. Kamu görevlilerinin ata-
malar› ve yükselmeleri gibi konularda kamu görevlileriyle ilgili kanunlarda aç›k hükümler mevcut bu-
lunsa da, aynen ülkemizde oldu¤u gibi bu kurallar›n s›kl›kla uygulanmad›¤›n›n alt› çizilmektedir. 

Kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar›yla ilgili kurallar Kamu Görevlilerinin Yükümlülük-
leri Hakk›nda Kanun’da yer almaktad›r. Buna göre hiçbir kamu görevlisi görevdeyken veya göre-
vi b›rakt›ktan sonra bir sene içerisinde kendisi veya herhangi bir aile mensubu için kamu göreviy-
le do¤rudan ba¤lant›l› konularda faaliyet gösteren özel sektör kuruluflunda görev yapamaz. Bu ku-
ral›n ihlali ihlalin, a¤›rl›¤›na göre üç aydan iki seneye kadar hürriyeti ba¤lay›c› cezaya ve para ce-
zas›na tabi tutulmaktad›r.418

249

Y›llar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
May›s
2000

Yürütme

Kamu ‹ktisadi
Teflekkülleri

10.326 18.392 18.614 13.944 15.503 7.133 10.966 9.462 8.685 5.6348.605

n.a n.a n.a n.a 174 673 1430 1477 1745 1336831

418 Bkz. Transparency International National Integrity System Country Reports 2001,  
http://www.transparency.org/activities/nat_integ_systems/dnld/mexico.pdf 



Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerle ilgili ihbarlar kamu görevlileri taraf›ndan do¤rudan

SECODAM’a yap›labilmektedir. Ancak ihbar edenlerin korunmas›yla ilgili kurallar bulunmad›¤›ndan

kamu görevlilerinin ihbar›na nadiren rastlanmaktad›r. Vatandafllar da etik d›fl› faaliyetlerle ilgili ihbar-

lar›n› do¤rudan SECODAM’a yapabilmektedirler. Bununla birlikte ücretsiz bir telefon hatt› bulunmak-

tad›r. Telefon hatt›na yap›lan flikayet ve ihbarlar SECODAM taraf›ndan de¤erlendirilmektedir. Ayr›ca bu

kurumun internet sitesinde de flikayetlerle ilgili bir bölüm bulunmaktad›r.419

Kutu 25: Temel Etik De¤erlerin Parças› Oldu¤u Kanuni Çerçeveler ve Ülke
Karfl›laflt›rmalar›

Birçok ülke temel etik de¤erleri öncelikle anayasalar›nda, daha sonra da kamu hizmeti ka-

nunlar›, etik davran›fl kodlar›, etik yasalar›, yönetmelikler ve genelgelerde düzenlemektedirler.

Bu yasal belgelere ek olarak temel de¤erler ifl kanunlar›nda, idari usul kanunlar›nda (‹zlanda ve

‹sveç), bilgi edinme hakk› yasalar›nda (‹zlanda, Türkiye), ceza kanunlar›nda (neredeyse bütün

ülkelerde), ç›kar çat›flmas› mevzuatlar›nda (‹spanya) ya da bakanlar›n yay›nlad›¤› genelgelerde

bulunabilir (‹rlanda). Bununla birlikte, temel etik de¤erlerin yasal kaynaklar›, ombudsman ka-

rarlar› ya da mahkeme kararlar› olabilir. Toplu ifl sözleflmeleri ve bireysel ifl sözleflmeleri (Al-

manya) ve Norveç’te oldu¤u gibi hukuk doktrini de, de¤erlerin yasal kaynaklar› aras›ndad›r. Te-

mel etik de¤erlerin kaynaklar› oldukça genifl çeflitlilikte olan yay›nlar da olabilir. Örne¤in, Da-

nimarka ve Finlandiya’da oldu¤u gibi k›lavuz ilkeler, profesyonel gruplar için oluflturulan kod-

lar, de¤erleri aç›klayan hukuki flerhler, akademik kitaplar, Almanya’da oldu¤u gibi idare huku-

ku ve kamu hizmeti hukuku ile ilgili doktrin görüflleri kaynaklardan bir kaç›d›r. 

Kanun ve Tüzükler: Avusturya, Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, Macaristan, ‹zlanda,

‹talya, Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, ‹sveç, A.B.D., Türkiye.

Anayasa: Almanya, ‹spanya, Finlandiya, Yunanistan, Japonya, Kore, Meksika, Polonya,

Portekiz, ‹sveç, Türkiye.

Devlet Memurlar›yla ‹lgili Mevzuat: Almanya, Finlandiya, ‹ngiltere, Macaristan, ‹zlanda,

Kore, Hollanda, Polonya, Türkiye.

Kamu Hizmeti Kanunu: Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Almanya, ‹span-

ya, Yunanistan, Japonya, Meksika, Hollanda.

Roma Hukuku temelli Avrupa ülkelerinde hukuk ilmi kamu yönetiminde etik de¤erlerin ge-

lifliminde önemli role sahiptir. Tan›mlanan de¤erler kamu görevlilerinin e¤itiminde kullan›lmak-

tad›r. Dahas› bu temel de¤erler kitaplardan ve hukuki flerhlerden yasal belgelere aktar›lm›fl ve

kamu hizmeti ve idari kodlarda düzenlenmifl ve hatta K›ta Avrupas› ülkelerinin anayasalar›nda

vücut bulmufltur. Örne¤in, Frans›z kamu sektörü için üç temel de¤er olan, eflitlik, tarafs›zl›k ve

süreklilik hukuk ilmi taraf›ndan oluflturulmufltur.
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6.4. Avrupa Ülkeleri

6.4.1. Hollanda

1995 y›l›n›n bafl›nda Hollanda ‹çiflleri Bakanl›¤›, tüm bakanl›klardan, “kamu yönetiminde dü-

rüstlü¤ü korumaya yönelik önleyici bir politika” benimsemelerini istemifltir. Kamu sektöründeki

büyük çapl› dürüstlü¤ü sa¤lamaya yönelik giriflimler aras›nda, ruhsatlar ve sözleflmeyle d›flar›ya ifl

yapt›rma alanlar›ndaki örgütlü suça verilen idari tepki, siyasetçilerin dürüstlü¤e teflvik edilmesi ve

siyasette ve karar oluflturmada üçüncü taraflar›n uygun olmayan etkisinin ortaya ç›kar›lmas›na yö-

nelik “Bilinçli Hükümet Rehberi” vard›r. Tüm bakanl›klar bu konularda politikalar oluflturmakta

olup bunlar›n baz›lar› flöyledir:

• “Pazarlanabilir avantajlar”a sahip olduklar›ndan ç›kar çat›flmalar›na aç›k olabilecek pozis-

yonlar›n saptanmas› için hassas noktalar› taramak (k›smen kamuya ait kurulufllar›n da bunu yap-

mas› istenmekte),

• Görev yemini ve benzeri uygulamalar› yeniden bafllatmak,

• Etik bilincini art›rmaya yönelik stratejiler gelifltirmek,

• “Güvenilir memurlar’›n” tayini (etik konularda tavsiyeye ya da yönlendirmeye ihtiyaç duyan

kamu çal›flanlar›na yönelik).

Hollanda’da “Merkezi ve Yerel Devlet Personeli Kanunu”nun malvarl›klar›n›n beyan› ve kay-

dedilmesi ile ilgili kurallar› içerecek ve kamunun d›fl›nda belirli ifllerde çal›flmay› önleyecek flekil-

de yeniden düzenlenmesi beklenmektedir. Ayr›ca ‹ç Güvenlik Teflkilat› kapsam›nda, “kamuoyu-

nun, kamu çal›flanlar›n›n gerçek ya da flüphelenilen ihlallerini bildirebilece¤i” bir makam olufltu-

rulmufltur. Bunun d›fl›nda Hollanda, özel sektörden potansiyel ifl ortaklar›n›n adli sicil kay›tlar›n›

inceleyerek “dürüstlük kontrolleri” yapmak gibi mekanizmalar denemifltir. Di¤er bir deyiflle bu ki-

fliler kamu sektörü faaliyetlerine uygunluklar› aç›s›ndan taranmaktad›r (Bu uygulama inflaat veya

çevre ruhsatlar›n›n ya da kamu sektörü ihalelerinin verilmesinde de geçerlidir).

Görüldü¤ü kadar›yla Hollanda’daki giriflimlerin hedefi, etik bilincin ve standartlar›n korunma-

s›, fleffafl›¤›n art›r›lmas› (kazançlar›n beyan edilmesini talep ederek ve vatandafllar›n ihbarlar› için

mekanizmalar oluflturarak) ve kamu kurulufllar›n›n sadece uygun bulunan özel sektör giriflimcile-

riyle ortakl›k kurmalar› alanlar›nda, devlet kurulufllar›n›n yeni kazand›klar› yetkilerini kullanmala-

r›n› sa¤lamakt›r.
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Hollanda’da kamu yönetimine hakim olan etik ilkeler flunlard›r;

• Tarafs›zl›k,

• Uzmanl›k ve profesyonellik,

• Güvenilirlik,

• Sadakat,

• Saydaml›k.

6.4.2. Norveç

1991 y›l›nda Norveç Adalet Bakan› kamuda etik durumu incelemek üzere bir çal›flma grubu

oluflturmufltur. Bunun amac› iki yönlüdür:

• ‹yi yönetimi belirleyen de¤er ve tav›rlar› tarif etmek,

• Norveç devlet idaresinde yürütülen davran›fl geliflimiyle ilgili çal›flmalar›n takviyesi ve iyi-

lefltirilmesi için önerilerde bulunmak.

Daha sonra kamu yönetiminde etikle ilgili bir rapor yay›mlanm›flt›r. Ayn› zamanda, “büyük

ekonomik projelerin yürütülmesinde zaaf ve sorumsuzluk iddialar›” ile ilgili birkaç inceleme bafl-

lat›lm›flt›r. 

Bilgi teknolojisinde d›fl kaynak kullan›m› birçok incelemeye konu olup bunlar›n sonuçlar›

“kontrol ve sorumluluk bilincinin eksikli¤i” ile ilgili kayg›lar do¤urmufltur. Daha sonra “devlet me-

murlar›n›n zarara ya da devletin zarardan yükümlü tutulmas›na sebebiyet vermesi durumunda dev-

letin iflveren olarak nas›l hareket edece¤i” dahil birçok konuda Kamu Hizmeti Kanunu’na ekleme-

ler yap›ld›. Norveç’teki giriflimler bir yandan -de¤erlerin tan›mlanmas› ve bilinçlendirme çal›flmala-

r›n›n desteklenmesiyle- etik çerçevenin amaçlar›n› inceleyip yenilemeye, di¤er yandan da kamu

çal›flanlar›n›n yeni ifllevlerinden dolay› (sözleflme yönetimi gibi) kontrol mekanizmalar›nda oluflan

boflluklar› doldurmak için kurallar koymaya yöneliktir.

Ortaya ç›kar›lan yozlaflmayla ilgili durumlar dolay›s›yla hem cezai hem de hukuki davalar aç›la-

bilmekte ve ilgili siyasetçilerle memurlar istifaya zorlanmaktad›rlar. Genel olarak Norveç’te, son y›llar-

daki baz› olumsuz örneklere ra¤men, biraz da refah devleti anlay›fl› çerçevesindeki uygulamalar dola-

y›s›yla, toplumun kamu hizmetlerine güveni yüksektir. Kamu hizmetleri gittikçe medya ve halk›n daha

çok ilgi oda¤› olmaktad›r. Meclis de eskiye göre halka daha aç›k bir biçimde ifllemektedir. Meclis’in ka-

mu hizmetlerinde yaflanan düzensizlikler ve olumsuzluklar için özel denetim komitesi vard›r. Hizmet-

lerin gittikçe piyasa merkezli olmas› da bu denetimi daha etkili k›lmaktad›r.
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1991’de ‹dari ‹fller Bakanl›¤› konuyla ilgili bir çal›flma grubu oluflturmufltur ve grubun çal›flmalar›

1993’te yay›mlanm›flt›r. Bu çal›flmaya paralel olarak merkezi ve yerel yönetim düzeyinde de çeflitli ça-

l›flmalar yap›lm›flt›r. Ceza sistemi ile kolluk ve yarg› alanlar›nda, özellikle ekonomik suçlarla ilgili dü-

zenlemeler yap›lm›flt›r. Norveç Kamu Hizmetleri Kanunu, müeyyideye yol açabilecek davran›fllara ilifl-

kin düzenlemeler içermektedir. Son y›llarda kamu görevlilerinin davran›fllar› yüzünden u¤ran›lan za-

rardan iflveren olarak devletin sorumlu tutulmas›na iliflkin yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Norveç’in etik altyap›s› flöyle özetlenebilir: 

• Özellikle ekonomik suçlara iliflkin son y›llarda ilgili yasalarda yeni düzenlemeler yap›lm›fl-

t›r. Konuyla ilgili olarak kolluk içinde özel bir birim kurulmufltur.

• Bu alanda temel sorumluluk ‹dari ‹fller Bakanl›¤›’n›nd›r. Kamu ‹flletmeleri Müdürlü¤ü ise ko-

nuyla ilgili esas icrac› birimdir. Meclis bünyesinde de konuyla ilgili bir daimi komite ve ombuds-

manl›k kurumu mevcuttur.

• Meclis’in bir de genel denetçisi (General Auditor) vard›r. Maliye Bakanl›¤› da benzer flekil-

de denetim yapmaktad›r.

• Bir çok resmi kurulufl kendi alan›yla ilgili olarak etik kurallar›, rehberler vs. haz›rlama sü-

recine girmifltir. Planlama stratejilerine “de¤er yönetimi” (value management) ve “toplam kalite yö-

netimi” kavramlar› girmifltir.

• Konuyla ilgili kurs ve hizmet içi e¤itim imkanlar› sunulmaktad›r.

• Ücret düflüklü¤ü, ifl garantisinin olup olmamas› ve kamusal istihdamda daralman›n kamu gö-

revlilerinin davran›fllar› üzerindeki etkisi araflt›r›lmaktad›r. Örne¤in ücreti düflük bir memur, bu du-

rumu yolsuzluk yapmak için ne derece kendini hakl› gösterecek bir bahane olarak kullanmaktad›r?

• Siyasilerin yolsuzlu¤a yönelmemeleri ve meflru s›n›rlar içinde kalmalar› konusunda medya-

ya önemli görevler düflmektedir. 

• Norveç kamu yönetimi, idare hukuku ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bilgi Edinme

Hakk› Kanunu (Freedom of Information Act), aç›kl›k, eflitlik, kamu hizmetlerinden yararlananlara

odaklanma gibi ilkeler idari ifllerin hukuk s›n›rlar› içerisinde ve gere¤i gibi ifllemesinde önemli ol-

maktad›r.

Kutu 26: Etik D›fl› Faaliyetlerin Bildirimi, Ç›kar Çat›flmas› ve Finansal Beyan
Koflullar›

Baz› ülkeler tüm kamu çal›flanlar›ndan senelik mal beyan› isterler ve bunu bir yükümlülük ha-
line getirmifllerdir. Yap›lan araflt›rmalar tüm kamu çal›flanlar›na beyan yükümlülü¤ü getiren az say›-
da ülke oldu¤unu göstermektedir. Örne¤in, Türkiye’de böyle bir yükümlülük mevcuttur. Ülkeler ge-
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nellikle seçilmifl kamu çal›flanlar› ve üst düzey kamu çal›flanlar›na bu tarz bir yükümlülük getirmifl-
lerdir. Örne¤in A.B.D.’de kanunda belirtilen çal›flanlar›n tümünün beyanda bulunmas› bir yükümlü-
lüktür. Bilgi beyan› genellikle mal varl›¤› ve yükümlülükler, kaynaklar ve gelir seviyesi, kamu göre-
vi d›fl› istihdam, hediyeler, krediler, gelecek istihdam ve di¤er konular hakk›nda yap›lmaktad›r.

Tablo 17: Beyanda Bulunmas› Gereken Kamu Çal›flanlar› Konusunda Ülke
Araflt›rmas› Sonuçlar›

6.4.3. Finlandiya

Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› bir çal›flma grubu, hükümete sundu¤u bir öneri ile üst düzey kamu
görevlerine gelecek kiflilerin (Dan›fltay Baflkan ve Baflkan Yard›mc›s›, Silahl› Kuvvetler Komutan›
ve daire ve kurumlar›n baflkanlar›) daha önce mali ve di¤er ba¤lant›lar›n› beyan etmelerini istemifl-
tir. Bu ba¤lant›lar›n aras›nda özel sektördeki yan ifller, k›smen devlete ait kurumlarda çal›flma, ku-
rumsal mülkiyetler ve di¤er belli bafll› varl›klar bulunmaktad›r. Bu öneriyi, 1995 y›l›nda yap›lan ve
bakanlar›n kamu hizmeti d›fl›ndaki kazançlar›n› beyan etmelerini gerektiren anayasal de¤ifliklik iz-
lemifltir. Çal›flma grubu, bu hükümlerin “varl›klara iliflkin bilgileri kamu sektörünün d›fl›na verme
yasa¤› ile birlikte” mevcut “Kamu Çal›flanlar› Kanunu”nda yer almas›n› istemifltir. Yeni uygulama
bakanlarla istiflarelerden sonra 1997 y›l›n›n bafl›nda yürürlü¤e girmifltir. 

Finlandiya, di¤er OECD ülkelerindeki benzer uygulamalar›n varl›¤›ndan etkilenmifltir. Finlan-

diya’n›n en belirgin etik politikas› “kamu hizmetinin tarafs›zl›¤›n› tehdit eden unsurlar›n daha or-

taya ç›kmadan bertaraf edilmesini” sa¤lamak yönündedir. 

Kutu 27: Çeflitli Ülkelerde Ç›kar Çat›flmas› Hallerinin Düzenlendi¤i Belgeler

Bir ç›kar çat›flmas› politikas›n›n temel hükümleri o kadar önemlidir ki genellikle ülkelerin

yasalar›nda bulunur. Örne¤in, iki ülke hariç Avrupa’n›n tamam›nda ç›kar çat›flmas› halleri mev-

zuatlarda düzenlenmektedir. Genel olarak, temel ilkeler ve birincil kurallar kamu hizmeti ve ka-
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mu idaresi kanunlar›nda bulunmaktad›r. Az say›da ülkede de olsa ç›kar çat›flmas›n›n temel ilke-

lerinin Anayasa’da düzenlendi¤i de görülmektedir.420

Gittikçe artan say›da ülke belirli gruplar için hassas alanlar› düzenleyen spesifik yasalar yap-

maktad›rlar. (Denetçiler, bakanl›k kabinesi çal›flanlar›, mübayaa memurlar›, hakimler, vergi me-

murlar›, savc›lar, sözleflme yöneticileri, gümrük memurlar›, yüksek mevkili devlet memurlar›, ba-

kanlar) Di¤er yandan yine gittikçe artan say›da ülke potansiyel çat›flma durumlar›n› belirleyen,

engelleyen ve yöneten standartlar ortaya koymak için ç›kar çat›flmas› yasalar› ve davran›fl kod-

lar› düzenlemektedir. Avrupa’daki geliflmifl etik davran›fl kodlar› sadece ç›kar çat›flmas›n›n genel

prensiplerini ortaya koymakla kalmaz, bir ç›kar çat›flmas› flüphesi halinde ne yap›lmas› gerekti-

¤i konusunda yol gösteren detayl› hükümler içerir.421 Ç›kar çat›flmas› ilkeleri ve kurallar› genel

olarak esas mevzuatta (yasalar, tüzükler) düzenlenmektedir.422Ç›kar çat›flmas› ilkeleri ve kuralla-

r›n›n ikincil mevzuatta (yönergeler, kurallar ve kararnameler) düzenlenmesi de s›kl›kça kullan›-

lan bir baflka yöntemdir.423

Türkiye’de oldu¤u gibi ç›kar çat›flmas› hallerinden baz›lar› etik davran›fl kodlar›nda da dü-

zenlenebilir.424 Di¤er yasal belgelerde (genelgeler, emirler ve toplu ifl sözleflmeleri) düzenlendi-

¤i de görülmektedir.425 K›lavuz ilkeler, kodlar ve tavsiyeler gibi  yasal olmayan belgelerde de ç›-

kar çat›flmas› halleri düzenlenmektedir.426 ‹rlanda, Yeni Zelanda, Polonya ve A.B.D. ç›kar çat›fl-

mas› hallerini düzenlemek için belirtilen bütün enstürmanlar› kullanmaktad›r. Di¤er yandan,

Avusturya, Belçika, Finlandiya, Lüksemburg ve Meksika gibi ülkeler münhas›ran yasal enstür-

manlara odaklanmaktad›r. Örne¤in Fransa’da etik komisyonu sekreterli¤i veya Polonya’da oldu-

¤u gibi ombudsman dan›flma için baflvurulacak mercilerdir. 
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420 Bkz. MANAGING CONFLICT OF INTEREST IN THE PUBLIC SERVICE, OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES,
(2003), s. 45. [Bundan böyle OECD, 2003 olarak an›lacakt›r.]

421 Örne¤in, Çek Cumhuriyeti Kamu Çal›flanlar› için Etik Kodu, (Mart 2001), ‹talya Kamu Çal›flanlar› için Davran›fl Kodu, (Nisan,
2001) detayl› hükümleri düzenleyen kodlard›r. Bkz OECD, 2003, s. 46

422 Örne¤in, Türkiye’de 1990 tarihli Mal Bildiriminde Bulunulmas› ile Rüflvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasas›, Avusturya’da Kamu
Hizmeti Kanunu ve Ceza Kanunu, ‹zlanda’da 1996 tarihli Kamu Çal›flanlar› Yasas› ve 1993 tarihli Kamu ‹daresi Yasas›,
Amerika’da Rüflvet ve Ç›kar Çat›flmas› Yasas›, Yunanistan’da 2683/1999 say›l› Kamu Çal›flanlar› Yasas›.

423 Örne¤in Almanya’da 17 Haziran 1998 tarihli Federal ‹dare’de Yolsuzlu¤un Önlenmesi Hakk›nda Yönerge, Amerika’da 17 Ekim
1990 tarihli 12731 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameyle yürürlü¤e giren Devlet Memurlar› ve Çal›flanlar› için Etik Davran›fl
‹lkeleri. Kanun Hükmünde Kararname belgesine ilgili di¤er yasalar ve düzenlemelerle birlikte U.S. Office of Government
Ethics’in (US OGE) resmi sitesinden ulafl›labilir, www.usoge.gov/pages/laws_regs_fedreg_stats/exec_orders.html 

424 Örne¤in ‹rlanda’da 1998 tarihli Kabine El Kitab›. Bu El Kitab› genel olarak etikle ilgili konularda bakanlara yol gösterir ve spe-
sifik olarak da ç›kar çat›flmas› durumlar›n› düzenler. Kanada’da 1994 tarihli Devlet Memurlar› için Ç›kar Çat›flmas› ve Kamu
Görevi Sonras› ‹stihdam Kodu, ‹ngiltere’de 1995 tarihli Kamu Hizmeti Yönetimi Kodu, Amerika’da Kamu Görevlileri için Etik
Davran›fl Standartlar›. 

425 ‹sveç’te kamu sektörü için özel sözleflmeler, ‹rlanda’da Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e sokulan genelgeler (Ör; Kamu
görevi d›fl› istihdam› konu alan 16/36 say›l› Genelge veya kamu çal›flanlar› ve idari sözleflmeleri konu alan 50/29 say›l› Genelge),
Bkz. www.apsc.gov.au/circulars/index.html Avustralya’da Kamu Hizmeti Komisyonu’nu taraf›ndan yürürlü¤e sokulan genel-
geler, Danimarka’da Ombudsman Y›ll›k Raporlar›.

426 Danimarka’da May›s 1998 tarihli bakanlar ve kamu çal›flanlar› aras›ndaki iliflkileri konu alan k›lavuz ilkeler. Amerika’da Adalet
Bakanl›¤›’n›n Hukuk Müsteflarl›¤› Dairesi’nin yeni göreve bafllayacaklara yol göstermesi amac›n› güden ç›kar çat›flmas› kural-
lar›n›n uygulamas›yla ilgili haz›rlad›¤› 8 May›s 2002 tarihli Memorandum.  Ayr›ca gene Amerika’da United States Office of
Government Ethics’in ‹dare mensuplar›n›n ç›kar çat›flmas›, kamu görevi sonras› istihdam k›s›tlamalar›, etik davran›fl standartlar›
ve finansal beyan koflullar›n›n uygulanmas› ve bu düzenlemelere nas›l uygun davran›laca¤›n› aç›klayan resmi olmayan tavsiye
mektuplar› ve yay›nlanan resmi kararlar› mevcuttur.



Tablo 18: Beyan Edilmesi Gerekenler Hakk›nda Ülke Araflt›rmas› Sonuçlar›
(Ülke Say›s›)

Ç›kar çat›flmas› potansiyeli tafl›yan durum ve faaliyetler ülkelerin mevzuatlar›nda ve yukar›da

belirlenen belgelerde düzenlenmektedir. Bu durumlar hediye, menfaat kabulü ve riayet, kamu gö-

revi d›fl›ndaki faaliyetler ve pozisyonlar, ifl ç›karlar›, flirketteki paylar, ailevi iliflkiler, kiflisel iliflki-

ler, yükümlülükler, borçlar ve malvarl›¤›yla ilgili çat›flmalard›r. Geliflmifl ülkelerin ço¤u bu durum-

lar› kanunlarda yasaklam›fl ve k›s›tlam›fllard›r.

6.4.4. Portekiz

Portekiz’de etik giriflimler büyük bir kamu idaresi modernizasyon program› ba¤lam›nda tasar-

lanm›flt›r. Bu giriflimlerin tarihi arka plan› Moniz (Portekiz) taraf›ndan “...yeniliklere direnen, kapa-

l›, fazlas›yla hiyerarflik ve gelenekçi” olarak tan›mlanan bir kamu sektörü yap›lanmas›d›r. ‹dari Usul

Kanunu (1991), Kamu Hizmeti Davran›fl Kurallar› ve Kamu Hizmeti Kalite Bildirgesi, Portekiz

Kamu ‹daresi’nin dayand›¤› üç ana metindir.

‹dari Usul Kanunu’nun bafll›ca dört amac› vard›r: “...devlet hizmetlerinin rasyonelleflmesi,

usullerin sistematiklefltirilmesi ve standardizasyonu, kararlar›n kamuoyunca bilinmesi ve saydam-

l›k, kat›l›m ve hizmetleri ihtiyaç duyanlar›n yak›n›na getirmek için mekanizmalar›n oluflturulmas›”.

Bu son nokta kamuoyunun idari kay›t ve sicillere eriflimini kapsar. Kamu Hizmeti Davran›fl Kural-

lar›, “arzulanan davran›fl›n olumlanmas›” amac›yla ve dolay›s›yla ‹dari Usul Kanunu’nun tamamla-

y›c›s› olarak sunulmufltur. Bu belge kamu hizmetinin özünde yatan de¤erleri ortaya koyar. Ancak

kamu çal›flanlar›n›n görüfllerinin al›nmamas› ve davran›fl kurallar›n›n yukar›dan dayat›lmas› gibi so-

runlar da dikkat çekmektedir. 

Yini de kamu görevlilerinin davran›fllar›n› düzenleyen kurallar›n tan›mlanmas› ve “fleffaf bir

çal›flma ortam› yarat›larak ihlallerin cayd›r›lmas›” yönünde önemli ilerleme oldu¤u kesindir. 

Portekiz Kamu Hizmeti Davran›fl Kurallar›’na göre kamu hizmetinin temel de¤erleri flöyledir:
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• Kamu hizmeti,

• Hukukilik,

• Tarafs›zl›k,

• Sorumluluk,

• Yetkinlik,

• Dürüstlük.

Kutu 28: Ç›kar Çat›flmas› Düzenlemelerinin ‹hlali Halinde Uygulanan

Yapt›r›mlar Hakk›nda Ülke Uygulamalar›

‹hlalin ciddiyetine göre disiplin yapt›r›mlar› ihtar ve tekdirden para cezas› ve görevlerin ye-

niden düzenlenmesine, memuriyetten uzaklaflt›rmadan ihraca kadar varan bir çeflitlilik göster-

mektedir. Ç›kar çat›flmas›yla ilgili beyan koflullar›na uyulmamas› durumunda da neredeyse bü-

tün ülkeler yapt›r›mlar öngörmektedir. ‹hlaller söz konusu oldu¤unda ülkelerin uygulad›¤› yap-

t›r›mlar ve öngördükleri çözümler oldukça benzerlik arz etmektedir. Ç›kar çat›flmas› varl›¤›n›n

beyan edilmemesi oldukça ciddi bir ihlal olarak düflünülmektedir. Avusturya, Fransa, ‹rlanda,

‹talya, Kore ve Slovakya gibi ülkelerde bu ihlal disiplin cezalar› ve para cezalar›yla yapt›r›ma ta-

bi tutulmaktad›r.427

6.4.5. Fransa

Fransa’da kamu çal›flanlar›n›n tabi oldu¤u etik davran›fl ilkeleri çok çeflitli yasal enstrümanlar-

da düzenlenmifltir. 1980’lerden sonra üç ayr› kamu hizmeti seviyesi oluflturulmufltur. Bunlar, mer-

kezi kamu hizmeti, bölgesel ve yerel otoriteler ve devlet hastanesi sektörüdür. Bu üç seviyede gö-

rev alan kamu çal›flanlar› için genel düzenlemeler mevcuttur. Ayr›ca, her bir seviyede görev alan

kamu çal›flanlar›n›n yükümlülüklerini içeren ayr› yasal enstrümanlar da mevcuttur. Her bir seviye

için öngörülen yönetim ve ifle alma prosedürleri farkl› olsa da Fransa’da bütün kamu çal›flanlar›

için ayn› etik yükümlülükler söz konusudur. ‹fle al›nd›klar›nda ve bafllang›ç e¤itimlerinde kamu ça-

l›flanlar› bu etik kural ve düzenlemelerden haberdar olurlar ve ileriki kariyerlerinde tüm karar al-

ma süreçlerinde bu etik kurallarla ba¤l› k›l›n›rlar.  

Kamu çal›flanlar› profesyonel faaliyetlerini yaln›zca resmi görevlerine adamakla yükümlüdür-

ler. Çal›flanlar›n kamu görevleriyle beraber özel sektörde çal›flmalar› yasaklanm›flt›r. Konuyla ilgili

yasal düzenlemeye göre, kamu çal›flanlar› gelir getiren herhangi bir özel profesyonel faaliyette bu-
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lunamazlar. Bu yükümlülük sadece kadrolu ve sürekli kamu çal›flanlar›na tan›nmam›flt›r. Kadrosuz,

yar› zamanl› ve geçici kamu çal›flanlar› ve bakanl›k çal›flanlar› da bu yükümlülü¤e sahiptir. Yürüt-

me içerisinde söz konusu yasal düzenlemeyle ba¤l› k›l›nmayan çal›flan nerdeyse yoktur. Profesyo-

nel faaliyet flu anlama gelmektedir: gelir getirmesi flart›yla sürekli, geçici ve hatta ara s›ra ifltirak

edilen serbest meslek, ticari ya da maafll› faaliyet.

Kamu görevi d›fl›ndaki bu istihdam yasa¤› Fransa’da en çok önem verilen etik kurallardan bi-

risidir. ‹hlali halinde disiplin yapt›r›mlar› uygulan›r. Bu yapt›r›mlar basit bir uyar›dan iflten ç›karma-

ya kadar varabilir. Fransa’da oldukça önem verilen kamu görevine kendini adamayla ilgili bu te-

mel prensip az say›daki ihlallere ra¤men kamu çal›flanlar› aras›nda yayg›n olarak kabul edilmifl gö-

zükmektedir.

Kanunda düzenlenmifl etik ilkelerden olan “tarafs›zl›k”la, kamu çal›flanlar›n›n do¤rudan veya

üçüncü bir taraf arac›l›¤›yla idarenin denetim ve kontrolüne tabi bir flirkette menfaat sahip olma-

lar› yasaklanm›flt›r. 

Kutu 29: Fransa’da Disiplin Yapt›r›mlar›

Hem disiplin hem de cezai tedbirlerin al›nd›¤› Fransa’da, kamu yönetiminde ç›kar çat›flma-

lar›n›n ihlali sonucu uygulanan disiplin yapt›r›mlar› flunlard›r:

• Uyarma,

• Terfi listesinden ç›karma, derece indirimi, en fazla on befl günlü¤üne görevden geçici

al›nma, görevin transferi,

• Rütbe indirme, üç aydan iki seneye kadar görevden alma,

• ‹fle son verilmesi.

Kaynak: OECD, 2003.

Bir çok meslek grubu için etik davran›fl kodlar› bulunmaktad›r. Hükümet taraf›ndan onaylanan

bu etik davran›fl kodlar›, bu meslek gruplar›n›n özellikleri de dikkate al›narak düzenlenmektedir.

Kodlar, çal›flanlar›n profesyonel sorumluluklar›n› s›ralamakta ve özellikle vatandafllarla veya ifl arka-

dafllar›yla iliflkilerinde tabi olduklar› etik davran›fl ilkelerini ortaya koymaktad›rlar. Bu meslek grup-

lar› meslek birlikleri halinde organize olmaktad›rlar ve etik düzenlemeleri ihlal edildi¤inde meslek

birliklerinin meslek mensuplar›ndan oluflan disiplin kurullar›nca (disiplin kurullar› meslek mensup-

lar›ndan oluflmaktad›r) disiplin cezalar› verilmektedir. Yapt›r›mlar basit bir uyarmadan, meslek birli-

¤inden ihraca kadar varmaktad›r. ‹hraç edilen kifliler, mesleklerini art›k idari teflkilat içinde sürdüre-

mezler. Bu etik kodlar›, kamu çal›flan› statüsünde olan bütün meslek mensuplar›na uygulanmakta-

258



d›r. Örne¤in, kamu çal›flan› olan doktorlar hem kanunlarda düzenlenen etik davran›fl kurallar›na hem

de kendi meslekleri için belirli olarak düzenlenmifl etik davran›fl kodlar›na tabidirler.

6.4.6. ‹ngiltere

Kamu Yaflam›nda Standartlar Ba¤›ms›z Komisyonu, 1994 y›l›nda ‹ngiltere Baflbakan› John Ma-

jor taraf›ndan özellikle siyasetçilerin ad›n›n kar›flt›¤› skandallar›n akabinde kurulmufltur. Lord No-

lan’›n baflkanl›¤›ndan ötürü “Nolan Komisyonu” olarak bilinen komisyonun görev yetkisi oldukça

genifltir: “Kamu makamlar›nda bulunan herkesin, ekonomik ve ticari faaliyetleri dahil davran›fl

standartlar›yla ilgili flüpheleri incelemek ve kamu yaflam›nda en yüksek etik düzeye ulaflmak için

yap›lmas› gerekli görülen de¤iflikliklerle ilgili tavsiyelerde bulunmak.” 428

Komisyon, tüm kamu görevlilerini inceleme kapsam›na alm›flt›r. Bu kifliler, devlet memurlar›,

k›smen devlete ait kurulufllar›n (quangos) çal›flanlar› ve siyasetçilerdir. ‹lk raporunu May›s 1995’te

(parlamenterler, bakanlar, devlet memurlar› ve quangos ile ilgili), ikincisini May›s 1996’da (yerel

kamu kurulufllar› ile ilgili) sunan komisyon, kamu sektörünün belirli alanlar›n› inceleyen baflka ra-

porlar da haz›rlamaktad›r. Kamusal standartlar› denetleyen bu komisyon art›k bir devaml›l›k ka-

zanm›flt›r. Genifl bir yetki alan› bulunan ve flahsen baflbakan taraf›ndan bir “etik atölyesi” olarak

görevlendirilen Nolan Komisyonu, kamu yönetiminde etik standartlar› belirleme ve uyumu denet-

lemede genel bir rol oynamaktad›r.

Kutu 30: Nolan Komitesi Kamu Yaflam›nda Etik Davran›fl ‹lkeleri

1. Bencil Olmama: Kamu makam›n› ellerinde tutanlar, kararlar› al›rken sadece kamu ya-

rar›n› esas almal›d›rlar.

2. Dürüstlük: Kamu makam›n› ellerinde tutanlar, görevlerini yerine getirirken kendilerini

etkileyebilecek kurum d›fl› bireylerin veya örgütlerin mali veya di¤er yükümlülükleri alt›na gir-

memelidirler.

3. Nesnellik: Kamu makam›n› ellerinde tutanlar, kamusal atamalar›n yap›lmas› ve sözlefl-

melerin onaylanmas› dahil olmak üzere, kamusal ifllerini yerine getirirken tercihlerini liyakat esa-

s›na göre yapmal›d›rlar.

4. Hesap verme: Kamu makam›n› ellerinde tutanlar, kendi kararlar› ve eylemlerinden do-

lay› kamuya hesap verirler ve uygun denetime tabi tutulurlar.

5. Aç›kl›k: Kamu makam›n› ellerinde tutanlar, ald›klar› tüm kararlar ve yapt›klar› tüm ifller-

de mümkün oldu¤unca aç›k olmal›d›rlar. Kararlar›n›n nedenlerini aç›klamal› ve (kendilerindeki)

bilgiyi, daha genifl kapsaml› kamu yarar› gerektirdi¤inde gizlemelidirler.
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6. Onur: Kamu makam›n› ellerinde tutanlar, kamusal iflleriyle ilgili özel ç›karlar› aç›klama

ve kamu yarar›n› aç›klanmas› konusunda ortaya ç›kabilecek herhangi bir ç›kar çat›flmas›n› çöz-

mek üzere gerekli ad›mlar› atmak görevine sahiptirler.

7. Liderlik: Kamu makam›n› ellerinde tutanlar, (toplumda) liderlik göstererek ve örnek ola-

rak, yukar›da say›lan ilkeleri savunur ve desteklerler. 

Aç›klama: Atanma ve seçim yoluyla kamu makamlar›n› ellerinde tutanlara iliflkin yönetim

standartlar›n›n belirlenmesi ve bu konulardaki de¤iflikliklerle yönelik tavsiyelerde bulunmak

amac›yla, 25 Ekim 1994’te dönemin ‹ngiliz Baflbakan› John Major’›n emriyle ‹ngiliz Parlamen-

tosu’nda “Kamu Yaflam›nda Standartlar Komitesi” kurulmufltur. Bir süre “Nolan Komitesi” ola-

rak adland›r›lan komitenin görev alan›, 12 Kas›m 1997’den sonra siyasi partilerin finansman›

ve bu konudaki de¤iflikliklere yönelik önerileri de içerecek biçimde geniflletilmifltir.

http://www.public-standards.gov.uk/ 

Kutu 31: ‹ngiltere Kamu Sektöründe ‹ç Denetim Standartlar›

Örgütsel Standartlar

1. ‹ç Denetimin Kapsam›

‹ç Denetim Birimi afla¤›daki hususlar› uygulamaya koymaya yönelik politikalar›, prosedür-

leri ve faaliyetleri ihtiva eden risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim süreçlerini  sistematik olarak

gözden geçirmek ve de¤erlendirmek suretiyle, görev çerçevesinin gereklerini yerine getirmeli-

dir:

a.Organizasyonun hedeflerinin saptanmas› ve bu hedeflere ulafl›lmas›n›n izlenmesi,

b.Organizasyonun hedeflerine ulaflmas›n› engelleyebilecek risklerin tan›mlanmas›, de¤er-

lendirilmesi ve yönetilmesi,

c. Kurum baflkan›n›n sorumluluklar› içinde bulunan politikalar hakk›nda tavsiyelerde bulu-

nulmas›, bunlar›n formüle edilmesi ve de¤erlendirilmesi, 

d.Kaynaklar›n verimli, etkin ve ekonomik kullan›m›n›n sa¤lanmas›,

e.Mevcut politikalar (davran›fl ve ahlak kurallar› ile ilgili olanlar dahil), prosedürler, kanun-

lar ve düzenlemelerle uyumlulu¤un sa¤lanmas›,

f. ‹darenin varl›klar›n›n ve menfaatlerinin yolsuzluk, usulsüzlük ve sahtecilikten kaynakla-

nan her tür kay›ptan korunmas›,

g.Kurum içi ve kurum d›fl› raporlama ile hesap verme süreçlerindekiler de dahil olmak üze-

re yararlan›lan bilgilerin, verilerin ve hesaplar›n do¤rulu¤unun ve güvenilirli¤inin sa¤lanmas›.
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2. Ba¤›ms›zl›k

‹ç denetim, denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafs›z ve etkili tavsiyelerde ve mes-

leki yarg›larda bulunmalar›n› kolaylaflt›racak biçimde, denetledi¤i faaliyetlerden yeterince ba-

¤›ms›z olmal›d›r. Denetçilerin icrai görevleri bulunmamal›d›r.

3. Denetim Komiteleri

Denetim Komitesi ile ‹lgili Temel ‹lkeler

Kurum Baflkan›, “Merkezi ‹dare Bünyesinde Yer Alan Denetim Komitelerinin ‹flleyifli ile ‹l-

gili Temel ‹lkeler”e göre, kurulmamas› yönünde aç›k gerekçeler söz konusu de¤ilse, bir dene-

tim komitesi kurmal›d›r.

4. Yönetim, Di¤er Denetçiler ve ‹nceleme Yapan Di¤er Organlar ‹le ‹liflkiler

‹ç denetim yöneticisi, denetim kapsam›n›n en etkin biçimde tesisi ve çal›flmalarda müker-

rerliklerin asgari düzeye indirilmesi için hat yöneticileri, di¤er iç denetçiler, d›fl denetim ve in-

celeme yapan di¤er organlar ile denetim planlar›n› ve faaliyetlerini koordine etmelidir. 

Di¤er ‹ç Denetçilerle ‹liflkiler

‹ç denetçilerin di¤er organizasyonlar›n iç denetçileri ile çal›flmaya gerek duymalar› duru-

munda (örne¤in bakanl›klar aras› sistemlerde veya farkl› birimlerde ayn› alan› kapsayan dene-

tim projelerinde) her birimin rolleri ve sorumluluklar› kurum baflkan› taraf›ndan onaylan›p im-

za edilmelidir. Mümkün oldu¤unda, ortaklafla çal›flma yap›lmas› veya tek bir tarafça yürütülen

çal›flmalara mesleki güven duyulmas› konusunda mutabakat sa¤lanmal›d›r.

D›fl Denetçilerle ‹liflkiler

Denetim planlar› hakk›nda görüfl al›flveriflinde bulunmak, müflterek menfaatlerin bulundu-

¤u konular› görüflmek, denetim teknikleri, metot ve terminolojinin alg›lanma biçimini müzake-

re etmek ve denetim çal›flmas›n›n yürütülmesinde iflbirli¤i f›rsatlar›n› araflt›rmak üzere iç dene-

tim yöneticisi d›fl denetçilerle düzenli olarak toplant› yap›lmas›n› sa¤lamal›d›r. Özellikle, iç de-

netim yöneticisi uygun olmas› durumunda, d›fl denetçilere mutlaka iç denetimin ba¤›ms›zl›¤›n›

zedelemeden birim çal›flmalar›ndan faydalanma imkan› sunmal›d›r.

‹nceleme Yapan Di¤er Organlarla ‹liflkiler

‹dari teftifl yapan veya uygunluk karar› veren ekipler gibi güvence sa¤layan veya inceleme

yapan organlar›n mevcudiyeti durumunda, iç denetim birimi, bu organlar›n çal›flmalar›na  gü-

vence verme ve bu kurulufllar›n çal›flmalar›na güven duyma imkanlar›n› aramal›d›r. Bu tür or-

ganlar›n çal›flmalar›na resmi olarak güven duyulmas› amaçland›¤› taktirde, her bir organ›n gü-

veni tesis etmeye imkan veren bir standard› uygulamas›n› sa¤lamak üzere uygun bir denetim ya

da kalite güvence incelemesi yap›lmal›d›r.
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5. ‹stihdam, E¤itim ve Mesleki Geliflim

‹ç denetim biriminde, iç denetimin hedefleri ve standartlar› göz önünde bulundurularak sa-

y›, e¤itim düzeyi, nitelik ve deneyim aç›s›ndan yeterli personel istihdam edilmelidir. ‹ç denetçi-

ler görevlerinin gerektirdi¤i e¤itime tabi tutulmal› ve süreklilik arz eden uygun e¤itim program-

lar› arac›l›¤›yla mesleki yeterliliklerini sürdürmelidirler.

Çal›flma Standartlar›

6. Denetim Stratejisi 

‹ç denetim yöneticisi; organizasyonun risk yönetimi, kontrolu ve yönetiflimi ile ilgili olarak

yap›lan düzenlemelerin etkinli¤inin tarafs›z biçimde de¤erlendirilmesine ve bunlar hakk›ndaki

görüfllerin kurum baflkan›na verimli bir biçimde sunulmas›na yönelik bir strateji gelifltirmeli ve

bunu sürdürmelidir. ‹ç denetim yöneticisinin görüflleri; y›ll›k iç kontrol bildiriminin tamamlan-

mas› konusunda kurum baflkan›n›n bilgilendirilmesi için ihtiyaç duydu¤u güvence çerçevesinin

önemli unsurudur.

7. Denetim Görevlerinin Yönetimi

Planlama

Her bir denetim görevi için ayr›nt›l› bir plan haz›rlanmal› ve bu plan ilgili hat yönetimi ile

görüflülmelidir. Bu planlar görevin ayr›nt›l› hedeflerini, sunulacak görüflten yönetimin elde et-

mek istedi¤i güvence derecesini, kaynak ihtiyaçlar›n›, denetim ç›kt›lar›n› ve hedeflenen tarihle-

ri saptamal›d›r. ‹tiraz  için kurum baflkan›na baflvurulmal›d›r.

‹zleme

‹ç denetim birimi yerine getirilen görevleri izlemelidir. ‹zleme faaliyeti çal›flman›n bulgula-

r›na ve tavsiyelerine yönetimin verdi¤i cevab›n etkinli¤i konusunda yap›lan bir incelemedir. 

8. Gereken Mesleki Özenin Gösterilmesi

Mesleki özen; makul ölçüde basiretli ve ehil bir iç denetçinin görevlerini yerine getirirken

gösterece¤i ihtimam ve maharettir.

Mesleki özen yap›lmakta olan denetimin hedeflerine, karmafl›kl›¤›na, niteli¤ine ve önemli-

li¤ine uygun olmal›d›r.

Gereken mesleki özene bu standartlara sadakat gösterilerek ulafl›l›r.

9. Raporlama

‹ç denetim yöneticisi denetim bulgular›n›n raporlanma biçimini, bu standartlar›n hükümle-

rine ve kurum baflkan› ve üçüncü kiflilerin ihtiyaçlar›na göre belirlemelidir.

‹ç denetim yöneticisi raporlar›n›n tümü için birime has standartlar oluflturmal›d›r.
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‹ç denetim yöneticisinin risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim konular› hakk›nda kurum bafl-

kan›na do¤rudan rapor verme yetkisi bulunmal›d›r.

10. Kalite Güvencesi

Kalite Güvencesinin ‹lkeleri

‹ç denetim çal›flmas›; etkin performans düzeyinin sürdürülmesini, bu standartlara ba¤l›l›¤›n

devam ettirilmesini sa¤lamak üzere faaliyetin her aflamas›nda kontrol edilmelidir.

‹ç denetim yöneticisi; organizasyonun yan kurulufllar› bünyesinde yer alan iç denetim da-

hil olmak üzere bir denetim çal›flmas›n›n bu standartlara uymas› ve hedeflerini gerçeklefltirmesi

bak›m›ndan hem kurum içinde hem de kurum d›fl›nda yap›lan incelemeler için güvence elde et-

mek ve y›ll›k denetim raporunda bu standartlara uyuldu¤u kanaatine pekifltirmek üzere tasar-

lanm›fl bir kalite güvence program› gelifltirmelidir. 

‹ç Denetimin Yönetimi

‹ç denetim yöneticisi, personelini yönlendirmek üzere birime özgü denetim elkitab›nda (lo-

cal audit manual) politikalar ve prosedürler oluflturmal›d›r. Sözü edilen elkitab›n›n biçim ve içe-

ri¤i denetim biriminin büyüklü¤üne uygun olmal›d›r. Elkitab›, asgari olarak, iç denetimin rolü-

nü ve sorumluluklar›n›, belgeleme standartlar›n› birime özgü raporlama standartlar›n› ve bunun

somut hedeflerini, e¤itim ihtiyaçlar›n› ve beklentileri ve denetimin performans ölçülerini ve gös-

tergelerini kapsamal›d›r.

Kurum ‹çi Kalite ‹ncelemesi

‹ç denetim yöneticisi iç denetim fonksiyonunun deneyimli mensuplar› taraf›ndan periyodik

olarak yap›lacak kurum içi kalite incelemelerine yönelik düzenleme yapmal›d›r. Bu incelemele-

rin en az›ndan iki y›lda bir yap›lmas› gerekir.

Kurum D›fl› Kalite ‹ncelemesi

‹ç denetim yöneticisi uygun bir biçimde görevlendirilen kalifiye ve ba¤›ms›z gözetimciler tara-

f›ndan periyodik olarak yap›lacak kurum d›fl› kalite incelemelerine yönelik düzenleme yapmal›d›r. 

Kaynak: ‹ngiltere Kamu Sektöründe ‹ç Denetim Standartlar› (Çev. Baran Özeren, Mustafa Ekinci), 2004, Elekronik adres:

http://www.sayistay.gov.tr

Nolan Komisyonu’nun çal›flmalar›, 1995’te “Kamu Hizmeti Kanunu” ve “Hazinenin Kamu Kuru-

lufllar› Yönetim Kurulu Üyeleri Uygulama Kanunu”nun ç›kar›lmas› gibi uygulamalarla ayn› zamana rast-

lam›flt›r. Birincisi, “sorumluluklar›n devriyle kamu yönetiminde yaflanan parçalanma ve baz› özel sek-

tör niteliklerinin benimsenmesi gibi unsurlar nedeniyle standart ve de¤erlere takviye” gerekti¤i inan-

c›ndan do¤mufltur. Kurallarda, ihlallerin bildirilmesiyle ilgili hükümler ve ba¤›ms›z Kamu Hizmeti Ko-

misyon Üyeleri’ne itiraz usulleri tarif edilmifltir (eskiden ihlaller resmen ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n ilgili bö-

lümüne bildirilirdi). “Hazinenin Kamu Kurulufllar› Yönetim Kurulu Üyeleri Uygulama Kanunu”, önem-

li harcamalar yapmakla sorumlu olan ve devlete yak›n çal›flan yürütme kurulufllar›na yöneliktir. Kap-
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sam›, “... yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklar›, denetim düzenlemeleri, aç›kl›k ve hesap

verebilirlik ve varl›klar›n beyan› gibi konularda yönlendirme sa¤lar.” 

‹ngiltere’deki kamu yönetiminde etikle ilgili giriflimler ciddi yap›sal de¤iflikler veya kamu sek-

töründeki parçalanma ba¤lam›nda rol ve sorumluluklara aç›kl›k kazand›rmaya yöneliktir. Bu flekil-

de bütün kamu görevlileri, yaln›zca önemli noktalardaki devlet memurlar› de¤il, etik bir çerçeve

kapsam›na al›nm›flt›r. Nolan Komisyonu’nun devaml› bir etik denetçisi gibi çal›flmas› kamu sektö-

rünün de¤iflti¤i ve yeni etik sorunlar›n do¤du¤u bir ortamda bu konular›n sürekli gündemde tu-

tulmas›n›n gere¤ine iflaret eder.

6.5. Dünyan›n En Temiz Ülkelerinin Etik Sistemlerinin K›-
sa Bir Analizi

Uluslararas› standartlar göz önüne al›nd›¤›nda, Kanada yolsuzluk alg›lama indeksinde üst s›-

ralarda yer almas›yla dünyan›n en temiz ülkeleri aras›nda bulunmaktad›r. Bir devletin kamu yöne-

timinde etik sisteminin iyi iflleyifliyle etik d›fl› faaliyetlerin azl›¤› aras›nda her zaman do¤rudan bir

ba¤lant› kurulamasa da etik d›fl› faaliyetlerin en az rastland›¤› ülkelerdeki baz› e¤ilimlerin vatan-

dafllar›n devlete olan güveninin sa¤lanmas›nda pozitif etkilerinin oldu¤u da aç›kt›r. Dünyan›n en

temiz ülkelerinden Finlandiya, Kanada, Yeni Zelanda ve ‹zlanda’n›n kamu hizmeti etik sistemleri-

nin hangi noktalarda benzediklerini ve farkl›l›k gösterdiklerini incelemekte fayda vard›r. 

• Yaklafl›m: Kanada, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Norveç, kamu çal›flanlar›n›n ifllerine kamu

menfaatini sa¤lamak amac›yla yaklaflmalar› gereklili¤ini tan›maktad›r. Bu ülkelerden Kanada ve

Yeni Zelanda, kat› bir hukuki çerçeve yerine “kamu menfaatinin sa¤lanmas› ilkesini”, kamu yöne-

timinde bütünlü¤ü sa¤lamak için etik ilkelerin ve davran›fl kurallar›n›n temeli olarak kullanmakta-

d›r. Finlandiya Anayasas›, kamu yönetiminde etikle ilgili bir çal›flman›n gerekli olup olmad›¤›na

karar vermek için kamunun alg›lamas›n› dikkate almaktad›r. Bu tarz bir düzenleme di¤er ülkele-

rin hukuki çerçevelerinde mevcut de¤ildir. 

• Uygulama: Kanada’da etik mevzuat›n›n uygulamas›n› gözetleyen etik dan›flman› vard›r.

Finlandiya’da Parlamento Ombudsman› etik ilkeler ve ç›kar çat›flmas› k›lavuz ilkelerinin uygulan-

mas›ndan sorumludur. Ombudsman kamu çal›flanlar›na karfl› dava aç›lmas›n› tavsiye etme yetkisi-

ne de sahiptir. ‹zlanda ve Yeni Zelanda’da, Yeni Zelanda Say›fltay› ve Kontrol Dairesi’yle, ‹zlanda

Denetim Dairesi’nin sorumluluklar› oldukça benzemektedir. Bu kurumlar idareyle ilgili düzenli ra-

porlar yay›nlamak ve kurum faaliyetlerinin gözden geçirilmesiyle görevlidirler.
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• Kod: Bu ülkeler kamu yönetiminde etik ilkeleri ve ç›kar çat›flmas› kurallar›n› bütün çal›flan-

lar için k›lavuz ilkeler ve yasalar fleklinde düzenlemifllerdir. Örne¤in Kanada’da, ç›kar çat›flmas› ve

kamu görevi sonras› istihdam kanunu bütün çal›flanlar› ba¤lamaktad›r. Benzer düzenlemeler, di-

¤er ülkelerin mevzuatlar›nda da mevcuttur.

• De¤erler ve ‹lkeler: Bütün ülkeler kamu yönetimi etik de¤erlerini ve ilkelerini özellikle

son y›llarda uygulamaya sokmufllard›r. Kanada kamu yönetiminde, de¤erler ve etik ilkeler son za-

manlarda öncelik halini alm›flt›r. Di¤er yandan, Finlandiya’da etik ilkeler ve de¤erler uzun zaman-

d›r kamu yönetiminin merkezinde kabul edilmektedir. Finlandiya’da uzun y›llard›r z›mni bir kül-

türel etik kodun varl›¤› kabul edilmektedir. Birçok etik ilke ve de¤er, kamu görevlileri aras›nda te-

amül halini alm›flt›r. 

Bu özet karfl›laflt›rma bütün ülkelere uyacak ç›kar çat›flmas› ve etik kurallar› düzenlemek için

aç›k bir formülün var olmad›¤›n› göstermekle beraber dünyan›n en temiz ülkelerinde kamu yöne-

timinde etik bilincinin uzun zamand›r var oldu¤u ve yasal çerçeve, yapt›r›m ve denetim mekaniz-

malar›yla da desteklendi¤i aç›kt›r. Kanada ve Yeni Zelanda insiyatifi ele alan, de¤er temelli siste-

mi kabul etmeleri yönünden benzerken, Kanada’n›n Etik Dan›flman›’na aç›kça benzer bir meka-

nizma Yeni Zelanda’da mevcut de¤ildir. Finlandiya di¤er ülkelerdeki gibi kamu yönetiminde etik

davran›fl ilkelerinin uygulanmas› için d›flsal bir çerçeve gelifltirmemifl olmas›na ra¤men, bunun va-

tandafllar›n›n devlete olan güveninde olumsuz bir etkisinin olmad›¤› da araflt›rmalarda ortaya ç›k-

maktad›r. Nihayetinde Finlandiya’n›n kamu çal›flanlar› aras›ndaki etik bilinci destekleyen z›mni etik

kültürü, birçok ülkenin kat› mekanizmalar›ndan çok daha ifllevsel gözükmektedir. 

Dünya çap›nda kamu yönetiminde etikle ilgili karfl›laflt›rmal› çal›flmalar, etik k›lavuz ilkeleri,

ç›kar çat›flmas› kurallar›, uygulamalar›, kamu yönetiminde etik davran›fl kurallar›n›n tarih ve çev-

resel faktörlerin bir sonucu oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bununla birlikte, araflt›rmalar dünyan›n

en temiz ülkelerinde kamu yönetiminde etik sisteminin, di¤er ülkelerdeki en iyi uygulamalar›n

araflt›r›lmas› ve analiz edilmesiyle birlikte her ülkenin kendi yap›s›na özgü olan deneyim ve özel-

liklerini göz önünde bulundurarak flekillendirilmesi gerekti¤ini gözler önüne sermektedir. 

Sonuç olarak, bir etik altyap›n›n de¤iflik ö¤eleri aras›ndaki iliflki o ülkenin kültürel ve idari ge-

leneklerine, kamu yönetimine genel yaklafl›m›na ve geçmiflte etik davran›fllara verdi¤i deste¤e ba¤-

l›d›r. Di¤er yönetim araçlar›nda oldu¤u gibi, etik altyap›n›n etkinli¤i, onun hayata geçirilmesi, kav-

ranmas› ve uygulanmas›ndaki tutarl›l›kla yak›ndan ba¤lant›l›d›r.
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Tablo 19: Dünya Bankas›’n›n Yönetiflim Raporuna Göre Ülkelerin Yolsuzluk
Kontrolü Konusunda Karfl›laflt›r›lmas›

6.6. Kamu Yönetiminde Farkl› Yaklafl›mlar ve Etik Rejimleri

6.6.1. Kamu Yönetiminde Farkl› Yaklafl›mlar: Geleneksel Kamu Yö-
netimi Yaklafl›m› ve Yeni Yönetimcilik Yaklafl›m›

Ülkelerin uygulamaya koyduklar› etik rejimleriyle kamu yönetimine genel yaklafl›mlar› aras›n-

da uyum olmal›d›r. Bu raporda yap›lan ülke analizleri etik rejimleri aras›nda farkl›l›k olan ülkele-

rin, kamu yönetimine yaklafl›mlar› aras›nda da farkl›l›klar oldu¤unu göstermektedir. Kamu yöneti-

mi anlay›fl› ulusal ve uluslararas› geliflmelere paralel olarak de¤ifltikçe benimsenen etik rejimleri de

de¤iflim göstermektedir. Örne¤in, geleneksel kamu yönetimi yaklafl›m›n› benimsemifl ülkelerin ka-

mu yönetimi sistemleri yeni yönetimcilik anlay›fl›na yaklaflt›kça, kural temelli etik rejimleri de dü-

rüstlü¤e dayal› ilke temelli etik rejimine yaklaflmaktad›r. Ülkelerin kamu yönetimi sistemleri ince-
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lendi¤inde, genel olarak, iki farkl› yaklafl›m göze çarpmaktad›r. Bu yaklafl›mlardan ilki, geleneksel

kamu yönetimi yaklafl›m›d›r. Di¤eri ise, yeni yönetimcilik yaklafl›m›d›r.

Geleneksel kamu yönetimi yaklafl›m›na göre, kamu yönetimi ilkeleri ve içerdikleri kontrol sis-

temleri, vatandafllar› devlet gücünün afl›r› ve keyfi kullan›m›ndan korur. Yönetimin kontrolü ve ön-

ceden belirlenen süreç ve usullere uyumu ile ilgili standartlar özel sektörde oldu¤undan çok da-

ha yüksektir. 

Yeni yönetimcilik anlay›fl›n› savunanlara göre, geleneksel kamu yönetimi anlay›fl›ndaki gibi

her sak›nca ile ilgili düzenleme yap›p sonra da kural ve süreçlere harfiyen uyulmas›n› beklemek

etkinli¤i azalt›r. Çok fazla kural oldu¤undan kamu görevlileri yanl›fl ad›m atma korkusuyla hiçbir-

fley yapmak istemezler. Kurallar›n karmafl›kl›¤› ve hacmi artt›kça kamu çal›flanlar›n›n onlar› benim-

semesi ve anlamas› olas›l›¤› azal›r. Kurallar do¤ru ve yanl›fl aras›ndaki gri alanda rehberlik etmek

yerine, kaç›n›lmas› veya es geçilmesi gereken olgular halini al›r. Ayr›ca kurallar geçersiz ve ifllev-

siz hale geldiklerinde inan›l›rl›klar›n› kaybeder ve kafa kar›fl›kl›¤› yarat›rlar. Bu da ya hiçbir fley

yapmamaya ya da yanl›fl davran›fla neden olur.429

Yeni yönetimcili¤in taraftarlar› tüm idari usullerin düzenlenmesi yerine iyilefltirilmifl bir hesap

verebilirlik önerirler. Bu, kimin ne için sorumlu oldu¤unu tan›mlamay› ve kapsaml› izleme, bildi-

rim ve de¤erlendirme sistemleri oluflturmay› kapsar. Bu flekilde küçük suçlar önlenebilir ya da en

az›ndan olaydan sonra gözler önüne serilir. Daha fazla özerkli¤in ön koflulu performans›n sonuç-

lara yönelik olarak izlenmesi, raporlanmas› ve de¤erlendirilmesi için göstergeler gelifltirerek per-

formans konular›nda daha s›k› bir hesap verebilirlik yaratmakt›r. Bu ba¤lamda, kamu yöneticileri

girdilerle ilgili ayr›nt›lara ba¤l› kalmaz fakat ç›kt› veya sonuçlardan sorumlu tutulurlar. Bu da so-

nuçlar›n araçlardan daha önemli oldu¤u anlam›na gelir.

Geleneksel kamu yönetimi ya da yeni yönetimcilik yaklafl›mlar›ndan birinin üstünlü¤ünü ve

bunun etik yönetiminde de geçerli oldu¤unu öne sürmek do¤ru de¤ildir. Devletler tarihi etkenler

ve mevcut anayasal, siyasi, idari ve kültürel sistemler temelinde kendi yollar›n› seçerler. Ama ka-

rarlar›n›n her zaman baz› kay›plar getirece¤i unutulmamal›d›r. Bunun d›fl›nda bir etik rejiminin ka-

mu yönetimine genel yaklafl›mlarla tutarl› olmas› beklentisi de mant›kl›d›r. Örne¤in, kat›, merkezi

ve uyum eksenli bir etik altyap›yla, yetkilerin paylafl›ld›¤›, sonuçlara dayal› yönetim sistemlerinin

birlikteli¤i tutarl› olmayacakt›r.430
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Özellikle ‹skandinav ülkelerinin kamu yönetimi sistemleri yeni yönetimcilik anlay›fl›n› benim-

semektedir. Bununla birlikte A.B.D., Yeni Zelanda, Avustralya, Hollanda ve ‹ngiltere’nin kamu yö-

netimi sistemleride yeni yönetimcilik anlay›fl›yla uyum göstermektedir. Di¤er yandan, Meksika ve

Portekiz’de oldu¤u gibi Türkiye’de de geleneksel kamu yönetimi anlay›fl› uygulanmaktad›r. 

6.6.2. Etik Rejimleri: Kural Temelli Etik Rejimi ve Dürüstlü¤e Daya-
l› Etik Rejimi

Dünyada genel olarak iki farkl› etik rejimi benimsenmifltir. Bunlardan kural temelli etik reji-

mi, kamu yönetiminde ortaya ç›kabilecek çeflitli etik d›fl› faaliyetleri olabildi¤ince ayr›nt›l› tan›mla-

y›p, yapt›r›mlar öngörerek kat› yasal düzenlemelerle etik ihlalleri önlemeyi amaçlamaktad›r. Dü-

rüstlü¤e dayal› etik rejiminde ise mevzuat hantall›¤›ndan ziyade teflvik edici ve yönlendirici meka-

nizmalar kabul edilmifltir. Bu etik rejiminde, kamu görevlisinin dürüstlü¤üne güven esast›r. Kamu

yönetiminde kabul edilen etik ilkeler belirlenmifltir ve kamu görevlilerinin bu etik ilkeler rehber-

li¤inde görevlerini ifa etmeleri beklenmektedir.  

Kamu yönetiminde etik konusunun önem kazanmaya bafllad›¤› 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda

etik bilincin yerlefltirilmesi için kat› yasal düzenlemelere gidilmesi gerekti¤i, teflvik ve rehberlik me-

kanizmalar›ndan ziyade önleyici ve yasaklay›c› sistemin daha etkili olaca¤›na inan›lm›flt›r. Bu sis-

temin izlendi¤i A.B.D.’de etik altyap› çal›flmalar›n›n yolsuzluk ve etik d›fl› faaliyetleri engelleyici

yönü yan›nda teflvik mekanizmalar›n›n yo¤un yasal düzenlemeler içinde bo¤uldu¤undan flikayet

edilmifltir. Etik altyap›n›n rehberlikten ziyade mevzuata dayanmas› kamu çal›flanlar›n›n hak ve yü-

kümlülüklerini aç›k bir biçimde bilmeleri aç›s›ndan yararl›d›r. 

Ancak, etik altyap›n›n yaln›zca mevzuata dayanmas›n›n sak›ncalar› vard›r. Bu durumda, uyu-

mun asgari düzeyde gerçekleflmesi e¤ilimi do¤ar. Yapt›r›mlar gerekli olmakla birlikte, arzulanan

davran›fllar› teflvik etmekten çok arzulanmayan davran›fllar› cayd›rmak için tasarlanm›flt›r. Kanun-

lar, kuramsal olarak mutlak de¤erlere ve nesnelli¤e yönlendiklerinden, etik sorunlar›n çal›flma or-

tam› içinde ele al›nmas› için gereken esnekli¤i tan›mayabilir. Bu yüzden, her ülkenin kamu çal›-

flanlar›n›n yükümlülüklerini ve onlardan beklenen davran›fl standartlar›n› ne ölçüde yasalar›n be-

lirleyece¤ine karar vermesi gerekir. Bunu yaparken, mevcut hukuki çerçeveyi, teamülleri ve kül-

türel ortam› hesaba katmal›d›r. Ayr›ca, özellikle mevcut e¤ilimin mevzuat› sadelefltirme yönünde

oldu¤u hat›rland›¤›nda, etik yönetimini mevzuata ba¤laman›n bu alandaki zaten artan karmafl›kl›-

¤› körükleyece¤i ihtimali göz önüne al›nmal›d›r.

Bununla birlikte Kanada’n›n kamu yönetimi etik altyap›s›ndaki tamam›yla rehberlik ve tefl-

vik edici sistem Türkiye gibi etik altyap›s›n› yeni oturtmaya çal›flan ülkeler için bafllang›çta uygun

olmayabilir. Geçmiflten günümüze kamu yönetiminde yolsuzlu¤un yo¤un oldu¤u düflünülürse reh-
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berlik sistemine yak›n bir sistemden ziyade, etik kültürü oluflturulana kadar etik yükümlülük ve

yapt›r›mlar› ortaya koyan, yo¤un yasal düzenlemelerin oldu¤u sistem daha uygun gözükmektedir.

Göz önüne al›nmas› gereken nokta, etik altyap›n›n hukuki mevzuatla desteklenip rehberlik ve tefl-

vik mekanizmalar›yla kamu kesiminde etik kültürünün oluflturulmaya çal›fl›lmas›d›r. 

Afla¤›daki çizelgenin bir taraf›nda, etik yönetiminde ulafl›lmak istenen nihai de¤erlere ve dü-

rüstlü¤e dayal› yaklafl›m›n oldu¤unu görüyoruz. Bu yaklafl›m, kamuda sonuçlara dayal› yönetim

yaklafl›m›yla tutarl›d›r. Yasa d›fl› ve etik d›fl› davran›fllara karfl› net kurallar ve bunlar›n ihlalleri du-

rumunda aç›k yapt›r›mlar gerekli görülmekle birlikte, odak noktas›, kaç›n›lmas› gereken davran›fl-

lar›n ne oldu¤undan çok neye ulafl›lmak istendi¤idir. 

Bu ise afla¤›daki unsurlar› içerir:

• Kamu sektörü genelinde ulafl›lmas› istenen “en yüksek de¤erlerin” tan›m› (bazen ilgili ku-

rulufllar›n kendi misyonlar›n› yans›tan ademi merkeziyetçi davran›fl kurallar› ile tamamlan›r),

• Bir fleyin nas›l baflar›ld›¤›ndan çok neyin baflar›ld›¤›na odaklanma (di¤er bir deyiflle araçla-

ra de¤il sonuçlara odaklanma),

• Hatalar› ya da kötü davran›fl› önlemek ve cezaland›rmaktan çok, iyi davran›fl› teflvik etme-

ye vurgu.

Yukar›da görüldü¤ü gibi, risk alman›n teflvik edilmesi, hata ya da yan›lma pay›n› art›r›r. Etik

yönetiminde dürüstlü¤ü temel alan bir yaklafl›m, bir aç›dan kontrolden vazgeçilmesi demektir. Ay-

r›nt›l› davran›fl kurallar›n›n da bu modelle tutars›z oldu¤u söylenebilir. Örne¤in, en yüksek de¤er-

lere iflaret eden ve yapt›r›m› olan kurallar›n olmas› mümkün de¤ildir, çünkü bu durumda en iyi

uygulamay› gerçeklefltiremeyen herkes cezaland›r›l›r. 

Çizelgenin di¤er taraf›nda, etik yönetiminde kurallara uyuma dayal› yaklafl›m bulunmaktad›r.

Burada önemli olan, kamu çal›flanlar›n›n neyi nas›l yapmalar› gerekti¤ini belirleyen idari usullere

ve ayr›nt›l› kurallara (ço¤unlukla mevzuatla sabit olan) harfiyen uyulmas›d›r. Bu ba¤lamda davra-

n›fl kurallar› olumsuz olana odaklan›r ve kamu çal›flanlar›n›n neyi yapmamalar› ve ne tip davran›fl-

lardan kaçmalar› gerekti¤ini belirtir. Bu, asgari davran›fl standartlar›n› belirleyen bir yaklafl›md›r.

Önlemlere ve ihlallerin cezaland›r›lmas›na yo¤un bir vurgu vard›r. Hatalar›n tan›mlanmas› için ku-

rallar gerekti¤inden, kurallarla yönetme e¤ilimi güçlendirilmifl olur.

Uygulamada birçok ülke, kamu görevlilerinin etik davran›fl›n›, kurallar›n ve yönetim teflvikle-

rinin kar›fl›m›na dayanan bir dizi sistem ve süreçle yönetir. Bunlar, etik altyap›n›n kapsam› içinde-

dir. Yeni Zelanda dürüstlü¤e dayanan yaklafl›ma en yak›n ülkedir. A.B.D. kurallara dayal› çok kar-

mafl›k ve kapsaml› bir sisteme sahiptir. Di¤er yandan, bu ülkedeki ulusal performans gözden ge-
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çirmesi uygulamas› aç›kça sonuçlara odakl›d›r ve kamu görevlilerini teflvik edici ve yönlendirici bir

amaca yöneliktir. Portekiz ve Meksika da esasen kurallara odaklanm›fl olup bunun nedeni etik alt-

yap›lar›n› ve modern idari sistemlerini oluflturma sürecinde olmalar›d›r. Ancak ikisi de iyi davran›-

fl› teflvik etmek için madalyonun di¤er yüzüne de e¤ilir. Bu çerçevede, Portekiz’de disiplin önlem-

lerinin yan› s›ra “bask›c› yaklafl›m” olarak tabir edilen flekilde “kiflileri bir dizi de¤er etraf›nda top-

laman›n ceza korkusundan daha etkili oldu¤u inanc›yla” teflviklere ve ikna yöntemlerine de bafl-

vurulmaktad›r.

Günümüzde ça¤dafl ve demokratik ülkelerde dürüstlü¤e dayanan yaklafl›ma do¤ru bir yöne-

lim vard›r. Örne¤in, Norveç’te kurallardan çok sonuçlara odaklanma ve oluflturulan kurallar›n tü-

münde bir de¤ifliklik yapma e¤ilimi vard›r. Ayr›ca etikle ilgili mevzuat, ayr›nt›l› usul kurallar›ndan

ziyade amaca yönelik ifadelere do¤ru geliflim göstermifltir. Fakat flunu da belirtmek gerekir ki, dü-

rüstlü¤e dayanan yaklafl›ma do¤ru yönelim olsa da kamu yönetiminde halen yayg›n bir kural yö-

netimi vard›r.

Kamu yönetiminde etik rejiminin evrimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, dürüstlü¤ü temel alan bir siste-

min ilk aflamada mümkün olmayabilece¤i ve geçifl döneminde kurallara dayal› bir yaklafl›m›n gereke-

bilece¤i kesindir. Kamu yönetiminde etik davran›flla ilgili bir çerçeve oluflturma çabalar›nda olan Orta

ve Do¤u Avrupa ülkeleri ile Türkiye için bu konu önemlidir. Risklerin ve mevcut mekanizmalar›n kap-

saml› bir de¤erlendirmesi de bu ülkelerin seçimini etkilemektedir. Geçmiflte büyük etik sorunlar›n ya-

fland›¤› sistemlerle bunun söz konusu olmad›¤› ülkeler aras›nda yaklafl›m farklar› olmaktad›r. 

Türk kamu yönetiminde etik altyap›n›n oluflturulmas› sürecinde, yukar›da say›lan tecrübe ve

geliflmelerin göz önüne al›nmas› gereklidir. Günümüzde yap›lan araflt›rmalar, ça¤dafl demokratik ülke-

lerde yo¤un yasal düzenlemeleri sadelefltirip daha çok dürüstlü¤e dayal› sisteme geçme yönünde e¤i-

lim oldu¤udur. Ancak, bu ülkelerin etik altyap›lar›n›n uzun y›llard›r geliflim gösterdi¤i düflünülürse uy-

gulanan sistemlerin kendi kültürel ve yönetim yap›lar›na en uygun flekilde oluflturuldu¤u anlafl›labilir.

Bugün Türkiye’de yap›lmas› gereken kural temelli ve dürüstlü¤e yönelik etik sisteminin orta yolunu

bulmakt›r. Öncelikle amac›n iyi belirlenmesi gerekir. Türk kamu etik yönetiminde ilk amaç, etik altya-

p›n›n en önemli unsurlar›ndan biri olan hukuki çerçeveyi oluflturmakt›r. Etik de¤erlerin kamu görevli-

lerinin hizmet anlay›fl›n›n bir parças› olmas›n› öngören dürüstlü¤e dayal› anlay›fl›n, Türk kamu yöneti-

minde kural temelli sistemle birlikte uygulanmas› gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’nin çizelgede

bulundu¤u noktadan, iflaret edilen yön do¤rultusunda ilerlemesi öngörülmektedir. 

Türk kamu yönetiminde etik sistemi, kural temelli rejimle birlikte dürüstlü¤e dayanan rejimin

teflvik edici, rehberlik edici ve e¤itici özellikleriyle birlefltirilmelidir. Ancak, bu flekilde kamu yö-

netiminde etik en etkili biçimde hayata geçirilir.
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Çizelge: Kamu Yönetimine ve Etik Rejime Göre Ülkeler
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SONUÇ

Etik bilincin devlet yönetiminde en tepeden afla¤›ya kadar var olmas›, bir siyasal sis-

temin iyi iflleyiflinin garantilerinden birisidir. Geliflmekte olan ve hatta geliflmifl ülkelerin eko-

nomik, siyasi ve sosyal sistemlerinin gelifliminin sa¤lanmas› için öncelikle at›lmas› gereken ad›m›n,

toplumda ve devlette etik standartlar›n yerlefltirilmesi oldu¤una dair bir görüfl birli¤inin var olma-

s› hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. Birçok ça¤dafl ve demokratik ülkede, bu bilinç y›llar önce oluflmufl, etik

sistemleri kurulmuflken, ülkemizde bu konunun önemi henüz kavranmaya bafllam›flt›r. Bu rapor,

etik sisteminin bütün unsurlar›yla ilgili bilgileri ve di¤er ülkelerdeki uygulamalar› ayr›nt›l› flekilde

sunarak bu sürece katk›da bulunmay› amaçlam›flt›r. 

Etik d›fl› faaliyetlerin siyasal sistemlere verdi¤i y›k›c› zararlar›n bilincine var›lmas›,

ça¤dafl demokratik ülkelerde genel olarak kamuda ve özellikle de etik sisteminde ciddi re-

form hareketlerini bafllatm›flt›r. Etik sisteminde reform hareketleri, mevzuatlarda da¤›n›k hal-

de bulunan etik davran›fl ilke ve kurallar›n›n toparlan›p aç›k ve anlafl›l›r dille yaz›lm›fl etik kanun-

lar› ve etik davran›fl kodlar›nda sistemlefltirilmesiyle bafllamaktad›r. Etik kanunlar› etik davran›fl il-

kelerini belirlemekte, bu ilkelerin uygulamas›n› gözetmekle görevli bir etik kurulu kurmakta ve ku-

rallar›n ihlallerini yapt›r›ma ba¤lamaktad›r.  

Etik standartlar›n belirlenebilmesi ve idarenin her kesiminde etik davran›fl›n zorunluluk hali-

ne getirilmesi için, etik kurallar da resmileflmekte ve kanunlaflmaktad›rlar. Art›k hukukta oldu¤u

gibi, etik ilkelerin yapt›r›m› da maddi hale gelmeye bafllam›flt›r. Ülkeler, etik ilkeleri kodifiye etme

yoluyla bu ilkelere maddi birer karakter kazand›rmakta, aynen kanunlar›n ihlalleri gibi etik stan-

dart ya da ilkelerin ihlali de devlet taraf›ndan maddi yapt›r›mlara tabi tutulmaktad›r. Yapt›r›mlar›n

cayd›r›c› özelliklerinin yan›nda, etik davran›fl kodlar›n› destekleyen rehberlik ve dan›flma mekaniz-

malar› kamu yönetiminde etik davran›fl› teflvik etmektedir. 

Kamu yönetiminde etik davran›fl ilkeleri, anayasa ve kamu hizmeti kanunlar›nda, ceza kanun-

lar›nda, kamu hizmeti etik kodlar› ve k›lavuz ilkelerinde düzenlenmektedir. Geliflen kamu sektö-

rüne ve de¤iflen zamana ayak uydurulmas› amac›yla ilkeler, belirli aral›klarla güncellefltirilmekte-

dir. Bu noktada, kamu görevlilerinin ve vatandafllar›n güncellefltirme sürecine aktif olarak kat›l›m›-

n›n sa¤lanmas› kamu yönetiminde kat›l›mc›l›¤›n art›r›lmas› ve etik bilincinin yerlefltirilmesinin ko-

laylaflmas› aç›s›ndan gereklidir. Günümüzde, kamu yönetiminde etik davran›fl kurallar›n›n

çerçevesi yasal düzenlemelerde çizilmekte, el kitapç›klar› ve broflürlerde örneklendirme

yöntemiyle, etik davran›fl kurallar› ayr›nt›l› olarak aç›klanmaktad›r. 
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Etik davran›fl›n kamu sektöründe gittikçe önem kazanmas›n›n bir sonucu olarak, yaz›l› hale

getirilip sistemlefltirilen etik davran›fl standartlar›, kabul edilir davran›fl hakk›nda asgari beklentile-

ri izah etmek ve ayd›nlatmak için tercih edilen bir araç haline gelmifltir. Kamu görevlilerinin bu

davran›fl standartlar›n›n kendilerinden beklenen asgari standartlar oldu¤unu ve asl›nda

toplumun kendilerinden çok daha yüksek etik standartlarda davran›fl bekledi¤ini bilme-

leri gerekir. Günümüzde, etik davran›fl kurallar›, sistemlefltirilip, mükemmellefltirilmeye

çal›fl›larak mevzuatlarla güçlendirilmektedirler. 

Kurum içinde davran›fl kurallar›n›n düzenlenmesinin bir yolu da yönetime iliflkin

etik davran›fl kodlar›n›n oluflturulmas›d›r. Aç›k ve sade anlat›mlar›, hak ve yükümlülükleri

net ortaya koyan yap›lar› ve etik kurullar›nca düzenlenebilmeleri kamu yönetiminde etik ilkelerin

yerlefltirilmesi söz konusu oldu¤unda, kodlar›n tercih edilmesini sa¤lamaktad›r. Yaln›z bu durum,

etik davran›fl kurallar›n›n yaln›zca etik davran›fl kodlar›nda düzenlenece¤i anlam›na gelmemelidir.

Öncelikle, etik davran›fl kodunun çerçevesini .çizecek, kamu görevlerinin hak ve yükümlülükleri-

ni etik davran›fl ilkeleri çerçevesinde ortaya koyacak ve “yapt›r›m” öngörecek bir etik kanunu flart-

t›r. Etik davran›fl kodu, bu kanunun uygulanmas›n› sa¤lamaktad›r. Etik davran›fl kodlar› hakk›nda

sonuç olarak flu bulgulara ulafl›lm›flt›r:

• Haz›rlanma ve güncellefltirilme sürecinde toplumun genifl bir kesiminin kat›l›m› sa¤lanma-

l›d›r Vatandafllar›n talep ve önerileri do¤rultusunda düzenlenen kodlar kamu yönetiminde etik kül-

türünün yerleflmesine katk› sa¤layacakt›r. 

• Etik davran›fl kodu e¤itim, denetim ve yapt›r›m mekanizmalar›yla desteklenmelidir.

• Etik davran›fl kodlar› aç›k ve kapsaml› olmal›, kolayca anlafl›labilir bir dille yaz›lmal›d›r.

• Kamuda hassas alanlar için daha yüksek standartlarda etik davran›fl kodlar› düzenlenmelidir.

• Ulusal etik kodu, kamu yönetiminde etikte yeknesakl›k sa¤layacak flekilde düzenlenmelidir.

• Üst düzey kamu görevlilerine daha kat› standartlar›n getirilmesi gerekmektedir.

• Etik davran›fl ilkelerinin kamu görevlilerine aktar›lmas› için etkin yöntemler seçilmelidir. Bu

yöntemler, etik davran›fl ilkelerini kamu görevlilerinin sözleflmelerine dahil etme, broflürler ve el-

kitapç›klar›yla aktarma, etik e¤itimiyle aktarma, internet teknolojisinden faydalanma fleklinde ol-

mal›d›r.

Bir etik rejimi, ülkenin kültürünü yans›tacak ve ona sayg› duyacak bir flekilde gelifltirilmelidir.

Günümüzde kamu yönetimi etik ilkelerinden hesap verebilirlik, saydaml›k, tarafs›zl›k,

hukukilik ve eflitlik gibi ilkeler, ülkelerin mevzuatlar›nda evrensel tan›mlar›yla yerlerini

bulmaktad›r. Art›k kamu yönetiminde etik davran›fl ilkeleri ve kurallar› konusunda, ulus-

lararas› alanda bir yeknesakl›¤a do¤ru gidilmektedir. 
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Kamu yönetiminde etik rejimi, baz› ülkelerde ç›kar çat›flmas› odakl›d›r. Ç›kar çat›flmas› düzen-

lemeleri, kamu yönetiminde etikle ilgili düzenlemelerin sadece bir bölümü olsa da kamu sektö-

ründe bütünlü¤ü sa¤lamak aç›s›ndan arz etti¤i önem dolay›s›yla oldukça dikkatli incelenmesi ve

düzenlenmesi gereken bir konudur. Ç›kar çat›flmas› halleri, ça¤dafl ve demokratik ülkelerin etik

sistemlerinde, mevzuatlarda ve etik davran›fl kodlar›nda ayr›nt›l› olarak düzenlenmektedir. Ayr›ca,

ç›kar çat›flmas› kurallar›n›n ihlalleri için kamu görevinden ç›karmaya kadar varan ciddi disiplin

yapt›r›mlar› uygulanmaktad›r. 

Ç›kar çat›flmas› hallerinin aç›klanmas›, genel olarak kabul görmüfl düzenlenme bi-

çimlerinin aktar›lmas›, yapt›r›m mekanizmalar›n›n belirlenmesi ve nihayetinde bütün

olarak ça¤dafl ç›kar çat›flmas› politikas›n›n ortaya konulmas› ça¤dafl bir kamu politikas›

için gereklidir. 

Kamu yönetiminde ç›kar çat›flmas›n› önlemek için flu çal›flmalar yap›lmal›d›r: 

• Özel ç›kar ile kamu ç›kar› aras›nda bir “çat›flma” olan tüm alanlarda kamu görevlilerinin

davran›fl kurallar›na iliflkin yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

• Kamu görevlilerinin kendisi ya da yak›nlar›n›n özel ç›karlar›n›n oldu¤u alanlardan uzak

kalmas› sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin özel ç›kar› ve kamu ç›kar›n›n çat›flt›¤›

alanlardaki görev ve yetkileri mutlaka daralt›lmal›d›r.

• Ç›kar çat›flmas› durumu dolay›s›yla özel bir ç›kar temin eden kamu görevlisi ve ayn› za-

manda özel kifli ve kurulufllar› ihbar edenler ödüllendirilmelidir.

• Kamu kurum ve kurulufllar›nda ombudsman kurumu oluflturulmal›d›r.

• Ç›kar çat›flmas› yoluyla maddi ya da baflkaca bir menfaat elde eden kamu görevlileri ceza-

land›r›lmal›, ifllenen suçun derecesine göre kamu görevinden men cezas› da verilebilmelidir.

‹yi iflleyen bir etik altyap›, belirli davran›fl standartlar›n› destekleyen bir kamu hiz-

meti ortam›na katk›da bulunur. Etik alt yap›n›n unsurlar›, siyasi irade, etkili bir yasal alt yap›,

etkin hesap verme mekanizmalar›, uygulanabilir davran›fl kurallar›, mesleki sosyallefltirme meka-

nizmalar›, kamu yönetiminde uygun çal›flma koflullar›, etik konularda eflgüdüm sa¤layan baz› ku-

rulufllar›n varl›¤› ve kamu görevlilerini denetleyen medya dahil etkin bir sivil toplumdur. Ülkemiz-

de bu unsurlar›n birbirlerini etkin flekilde tamamlay›p desteklediklerinden söz edilemez. Etik alt-

yap›n›n sekiz kilit unsurundan hiçbirisi ülkemizde etkin bir biçimde ifllememektedir. Yap›sal ola-

rak büyük eksiklikler ihtiva eden bu unsurlar›n etkili bir etik sisteminin temelini oluflturmas› da

beklenemez. Ça¤dafl ve demokratik etik altyap›lara uygun flekilde temellendirilmifl bir etik sistemi

kurulsa bile, kamu görevlilerine dünyada benzeri görülmemifl ayr›cal›klar tan›yan hukuk sistemi-

miz, etik d›fl› faaliyetlere bir kalkan görevi görerek bu altyap›n›n ifllevselli¤ini en aza indirecektir.

Üstelik, kamu yönetiminde etik davran›fl ilkelerine ba¤l›l›¤›n sa¤lanmas› için bir önkoflul olan say-
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daml›¤›nda sa¤land›¤›ndan söz edebilmek mümkün de¤ildir. Gizlilik ve kapal›l›k kültürünün ha-

kim oldu¤u kamuda, etik d›fl› faaliyetler saydaml›k olmad›¤› için etkin bir biçimde denetleneme-

mekte ve ihlalleri hesap verebilir k›l›namamaktad›r. 

Bu çal›flmada öngörülen kavramsal çerçeve ›fl›¤›nda kamuda ayr›cal›klar›n kald›r›lmas› ve say-

daml›¤›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu öncelikli koflullar olmadan sadece yasal düzenlemeler ha-

z›rlan›p yürürlü¤e konmas› kamu çal›flanlar›n›n etik faaliyetler içerisinde ifllerini yürütmesi sa¤la-

namaz.  

Etkili bir kamu yönetiminde etik sisteminin üç esas sütunu bulunmaktad›r. Bu sütunlardan il-

ki, aç›k ve kapsaml› bir etik davran›fl kodudur. Aç›k ve kapsaml› bir etik davran›fl kodu, kamu gö-

revlilerinin hak ve sorumluluklar›n› aç›k bir biçimde düzenlemelidir. ‹hlaller sonucunda uygulana-

cak yapt›r›mlar kolay anlafl›l›r bir dille düzenlenmelidir. Etik davran›fl kodu fazla say›da istisna içer-

memelidir.

Karar alma sürecinde kamu görevlisinin kiflisel menfaatinin oldu¤unun bilinmesi kritik bir

önem arz etmektedir. Dolay›s›yla, etkili bir etik sisteminin ikinci sütunu, beyan mekanizmalar›d›r.

Kiflisel ç›karlarla ilgili bilginin beyan edilmesi karar alma sürecini saydam hale getirir. Bütün bun-

lar vatandafl›n kamuya olan güveninin artmas›na yard›mc› olur. Kamu yönetiminde kiflisel ç›-

karlar ve ç›kar çat›flmas› durumlar›n›n beyan›n›n sistematik bir biçimde yap›lmas› için et-

kili beyan mekanizmalar› kurulmal›d›r. Daha çok kullan›lan senelik ve ifllemsel beyanla

birlikte müracaatç› beyan› için de gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r. 

Etik sisteminin yönetimi, di¤er iki sütun kadar büyük önem arz etmektedir. Etik sisteminin yö-

netiminin sa¤lanmas› için ihbar ve kontrol mekanizmalar› kurulmal›d›r. ‹ç denetim, d›fl denetim ve

yüksek denetim, kamu yönetiminde etik sisteminin iyi iflleyiflinin garantileridir. ‹hbarc›lar›n korun-

mas› birçok ülkede fazla önem verilmeyen bir konudur. ‹hbar edenlerin korunmas› kamu yöne-

timinde etik d›fl› faaliyetlerin ilk aflamada ortaya ç›kart›lmas› için gereklidir. Dolay›s›yla, ih-

bar edenlerin korunmas› için yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r. Ayr›ca, ihbar› do¤ru ç›kan

kiflilere teflvik amaçl› ödül verilmelidir.

E¤itim, asl›nda etkili bir etik sisteminin en önemli unsurlar›ndan birisidir. E¤itim sayesinde ya-

p›lan etik kodlar ve davran›fl kurallar›, ifllevsel hale gelmektedir. Bir etik altyap›n›n en önemli ifl-

levlerinden biri, sadece dayatma mekanizmalar›yla etik rejimini kuvvetlendirmek kamu görevlile-

rinin ve hatta toplumun tümünün etik bilincinin gelifltirilmesidir. Dolay›s›yla, bir ülkede kamu gö-

revlisine etik bilincinin afl›lanmas› için yap›lmas› gereken çal›flmalar›n bafl›nda e¤itim gelmektedir.

Türk kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin en büyük nedenleri aras›nda e¤itimsizlik gelmekte-
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dir. Etik d›fl› faaliyetlerin ülkeye verdi¤i büyük zararlar, etik bilincin yerleflmemifl olmas› nedeniyle

vurdumduymazl›kla karfl›lanabilmektedir. Etik d›fl› faaliyetlerin önemli nedenlerinden birini

ortadan kald›rmak için, e¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar›na bir an önce sistematik bi-

çimde bafllamak gerekir. 

Bu çerçevede e¤itimle ilgili flu çal›flmalar yap›lmal›d›r:

• ‹fle alma e¤itim programlar› düzenlenmelidir.

• Sürekli e¤itim programlar› düzenlenmelidir.

• Yönetici ve liderler etik ilkelere ba¤l› davran›fllar›yla çal›flanlara örnek oluflturmal›lard›r.

• Kamu görevlilerinin ve toplumun bütününün kamu yönetiminde etikle ilgili bilinçlendiril-

mesi için seminerler düzenlenmelidir.

• Uzman kifliler kamu kurum ve kurulufllar›nda etik davran›fl kurallar› ve uygulamalar› hak-

k›nda konferanslar vermelidir.

• E¤itim çal›flmalar› için el kitapç›klar› ve broflürler haz›rlanmal›d›r.

• Kamu yönetiminde etikle ilgili çeflitli e¤itici dökümanlar›n, makalelerin ve de projelerin yer

ald›¤› resmi bir internet sitesi kurulmal›d›r.

Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin birçok nedeni vard›r. Kamu görevlilerinin çal›flma ko-

flullar› ve maafllar›n›n düflüklü¤ü de bunlardan biridir. Dolay›s›yla, kamu görevlilerine en

az›ndan ortalama hayat standard›n› temin edecek bir ücret seviyesi sa¤lanmal›d›r. Kamu

görevlilerinin çal›flma koflullar›n›n etik davran›fla uygun bir ortam›n yarat›lmas›nda

önemli oldu¤u bilinmelidir. Bu sorun, ülkemizdeki kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetle-

rin önemli nedenlerinden biri olarak görülmektedir. 

Kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetler genellikle çift tarafl›d›r. Kamu yönetiminde etik d›fl› fa-

aliyetlerin daha bafltan önlenmesi için, vatandafllar›n da kamu görevlilerini kanunsuz ve etik d›fl›

faaliyetlere yöneltmemeleri gereklidir. Toplumsal refah›n artmas› ve dolay›s›yla toplumun

bütününün iyili¤i için vatandafllar, kamu yönetiminde etik d›fl› faaliyetlerin önüne geç-

mek konusunda kendi üzerlerine düflen sorumluluklar› yerine getirmelilerdir. 

Kamu yönetiminde takdir yetkisinin s›n›rlar›n›n etik davran›fl ilkeleri ile çizilmesi gereklidir.

Kamu görevlileri, kendilerine tan›nm›fl takdir yetkisini keyfi kullanmamal›d›rlar. Takdir yetkisinin

s›n›rlar›n›n mu¤lak tan›mlarla de¤il, aç›k ve anlafl›l›r flekilde belirlenmesi gerekir. Böyle-

ce, kamu yönetiminde etik d›fl› davran›fllar›n en s›kl›kla kaynakland›¤› bu konunun ka-

muda yaratt›¤› zararlar azalt›labilir.
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Kamuda etik düzeyinin yükseltilmesine, kamu yönetiminde davran›fl kurallar›n›n kabul edil-

mesi dahil hiçbir ad›m, kamuda saydaml›k sa¤lanmas› kadar katk›da bulunmam›flt›r. Kamu yöne-

timinin karar alma ve politika belirleme süreçlerinin saydam olmas› gerekir. Ayr›ca, lisans ifllemle-

ri, yetkilendirmeler, inflaat izinleri, vergi ifllemleri gibi etik d›fl› faaliyetlerin oldukça s›k rastland›¤›

alanlarda saydaml›k büyük önem arz etmektedir. Saydaml›¤›n sa¤lanmas› için bilgi edinme hakk›-

n›n etkin kullan›m› flartt›r. Ülkemizde kamu görevlilerin idari karar alma süreci ve faaliyetleri ko-

nusunda saydam bir sistem kurulamam›flt›r. Kamu yönetimi içine kapan›k bir yap› sergilemifl, bu

kapal› ortam da etik d›fl› faaliyetlere f›rsat yaratm›flt›r. Saydaml›¤›n sa¤lanmas› için kilit faktörler-

den biri olan e-Devlet sistemi etkin flekilde gelifltirilmelidir. 

Yolsuzlukla ve kamuda etik d›fl› davran›fllarla mücadelede kuflkusuz ki, en önemli unsurlar-

dan biri de, devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütleri aras›ndaki iflbirli¤inin sa¤lanmas›d›r. Bu

mücadelede devletin alaca¤› önlemler tek bafl›na yeterli olamaz. Özel sektör de kendi içinde he-

sap verebilirli¤i ve saydaml›¤› sa¤layacak süreç ve mekanizmalar› kurmal›d›r. Sivil toplum örgüt-

leri de yolsuzluk konusunda kamu bilinci ve yolsuzlukla mücadeleye iliflkin kurumsal eylem plan-

lar› ve projeler haz›rlamal›d›rlar.

Kamuda etik d›fl› davran›fllarla ve yolsuzlukla mücadelenin üç ana unsuru olan, “e¤i-

tim”, “önleme” ve “soruflturma” birbirini tamamlayan süreçlerdir ve hiç birinin ihmal

edilmemesi gere¤i, uluslararas› deneyimlerden ç›kan somut bir sonuçtur.

Toplumda etik bilincin yerlefltirilmesi ancak devleti meydana getiren bütün kurum ve organ-

lar›n ortak çabas›yla mümkün olacakt›r. Devleti meydana getiren bütün organlarda etkili olacak

etik altyap› oluflturulmal›, hesap verme mekanizmalar›yla desteklenip faaliyete geçirilmelidir. Etki-

li bir bütünlük mekanizmas›n›n kurulmas› için boflluklar ve zay›fl›klar belirlenmelidir. 

Ülkemizde etik altyap›n›n oluflturulma sürecinde, ça¤dafl demokratik ülkelerin etik sistemle-

rini kurarken edindikleri tecrübelerden, seçtikleri etik sisteminin özelliklerinden ve kamu yöneti-

minde etik davran›fllar›n yerlefltirilmesi konusunda yap›lan en iyi uygulamalardan örnek almak ge-

reklidir. En iyi uygulamalar›n analiz edilip Türk kamu yönetimi yap›s›n›n özelliklerini de

göz önünde bulundurarak kurulan bir etik sistemi, ülkemiz için en uygulanabilir sistem

olacakt›r.  

Ça¤dafl demokratik ülkeler, kamu görevlilerinin etik kurallar›n› ayr› ve kendine özgü bir alan

olarak kabul etmemekte, daha ziyade yönetim sisteminin ayr›lmaz bir parças› olarak görmekte-

dirler. Ülkeler, art›k etik kurallar› düzenlerken, kamu görevlilerinin günlük ifllerinde karfl›laflaca¤›

her türlü olas›l›¤› düflünerek kural oluflturmamakta, etik kurallar yönetimini, kamu yönetimi siste-

minin ayr›lmaz bir unsuru olarak de¤erlendirmektedirler.
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Ülkemizde yap›lmas› gereken, kural temelli ve dürüstlü¤e yönelik etik sisteminin bir orta yo-

lunu bulmakt›r. Türk kamu etik yönetiminde ilk amaç, etik altyap›n›n en önemli unsurlar›ndan bi-

ri olan hukuki çerçeveyi oluflturmak olmal›d›r. Etik de¤erlerin kamu görevlilerinin hizmet anlay›-

fl›n›n bir parças› olmas›n› gerçeklefltiren dürüstlü¤e dayal› anlay›fl›n, Türk kamu yönetiminde ku-

ral temelli sistemle birlikte uygulanmas› gerekmektedir. 

Türk kamu yönetiminde etik sistemi, kural temelli rejimle birlikte dürüstlü¤e dayanan rejimin

teflvik edici, rehberlik edici ve e¤itici özellikleriyle birlefltirilmelidir. Ancak, bu flekilde kamu yöne-

timinde etik en etkili biçimde hayata geçirilir.   

Etik ilkelerin mevzuatta da¤›n›k olarak bulundu¤u ülkemizde art›k bu ilkelerin toparlan›p sis-

temlefltirilmesi ve uygulamaya konulmas› sürecine gelinmifltir. Bu cildin haz›rlanmas›ndaki amaç,

sistemin oluflturulmas› aflamas›nda genel olarak kabul görmüfl kavram ve usulleri kritik bir de¤er-

lendirmeyle ortaya koymak, di¤er ülkelerin tecrübelerini inceleyip ayr›nt›l› bir biçimde aktararak,

bu sürece rehberlik etmektir. Bu cilt ayn› zamanda, bu raporun ikinci cildi olan, “Yasal Altyap›,

Saydaml›k ve Ayr›cal›klar-Tespit ve Öneriler”e temel teflkil etmektedir. 
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EKLER





EK 1: Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri ‹çin Model Etik Davran›fl
Kodu (11.05.2000)

Yorum ve Uygulama

1. Madde

1. Bu kod tüm kamu görevlilerine uygulan›r.

2. Bu kodun amaçlar› aç›s›ndan “kamu görevlisi” herhangi bir kamu otoritesi taraf›ndan istihdam

edilen kiflidir

3. Bu kodun hükümleri kamu hizmeti gören özel organizasyonlarda istihdam edilen kiflilere de uy-

gulanabilir.

4. Bu kodun hükümleri halk taraf›ndan seçilen temsilcilere, hükümet üyelerine ve yarg› mensup-

lar›na uygulanamaz.

2. Madde

1. Bu kod yürürlü¤e girdi¤inde, kamu yönetimi, bu kodun hükümleri konusunda kamu görev-

lilerine bilgi vermekle sorumludur.

2. Bu kod, kod hakk›nda bilgi verildi¤i andan itibaren kamu görevlilerinin istihdam edilmesini

düzenleyen hükümlerin bir parças›n› teflkil eder.

3.Her kamu görevlisi bu kodun hükümlerine uymak için gereken tüm faaliyetleri göstermekle

görevlidir.

3. Madde

Bu kodun amac› kamu görevlilerinin davran›fl ve dürüstlükleri konusundaki standartlar› tespit et-

mek, bu standartlar› yerine getirmeleri aç›s›ndan onlara yard›m etmek ve halk› kamu görevlilerin-

den görmeyi umdu¤u davran›fllar konusunda bilgilendirmektir.
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Genel ‹lkeler

4. Madde

1. Kamu görevlileri kanunlara, kanunlara uygun talimatlara ve göreviyle alakal› etiki standartlara

uygun bir flekilde görevlerini yerine getirirler.

2. Kamu görevlileri siyasi aç›dan tarafs›z bir flekilde davranmal› ve kamu otoritelerinin yasalar uy-

gun politika, karar ve eylemlerini engellemeye teflebbüs etmemelidirler.

5. Madde

1. Kamu görevlileri, yasalara uygun bir flekilde atanm›fl ulusal, yerel ve bölgesel otoritelere

sadakatle hizmet etmekle görevlidirler.

2. Kamu görevlilerinin dürüst, tarafs›z ve verimli olmalar› ve yaln›zca kamusal yarar› ve ilgili koflul-

lar› dikkate alarak, ustal›k, do¤ruluk ve anlay›flla kendi yeteneklerini en iyi bir flekilde kullanarak

görevlerini ifa edecekleri beklenir.

3. Kamu görevlileri hem üstleri, meslektafllar› ve alt düzeydeki personel ile olan iliflkilerinde hem

de hizmet ettikleri vatandafllar ile iliflkilerinde nazik ve sayg›l› olmal›d›rlar.

6. Madde

Kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken keyfi bir flekilde herhangi bir kifli, grup ya da kuru-

mun aleyhine davranamaz ve herkesin haklar›n›, görevlerini ve yasaya uygun ç›karlar›n› gözetir ve

sayg› duyar.

7. Madde

Kamu görevlileri karar verme aflamas›nda yaln›zca ilgili meslekleri göz önünde tutarak yasalara uy-

gun bir flekilde davranmal› ve takdir yetkilerini tarafs›z bir flekilde kullanmal›d›rlar.

8. Madde

1. Kamu görevlileri flahsi ç›karlar›n›n kamusal pozisyonlar› ile çat›flmas›na izin vermemelidirler.

Gerçek, potansiyel veya görünürde olsun, ç›kar çat›flmalar›ndan kaç›nmak kamu görevlilerinin

sorumlulu¤undad›r.
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2. Kamu görevlileri kendi flahsi ç›karlar› için mevkileri dolay›s›yla asla uygunsuz ve yasal olmayan

menfaat elde etmemelidirler.

9. Madde

Kamu görevlileri, daima halk›n kamusal hizmetlerin dürüst, tarafs›z ve etkin bir flekilde sunul-

du¤una olan güven ve inanc›n› sürdürecek flekilde davranmakla görevlidirler.

10. Madde

Kamu görevlileri, yasalar taraf›ndan baflka bir flekilde belirtilmemiflse, ilk hiyerarflik üstlerine karfl›

sorumludurlar.

11. Madde

Kamu görevlileri, resmi bilgilere eriflme haklar› dikkate al›nd›¤›nda, iflinin bir sonucu olarak ya da

ifli s›ras›nda elde etti¤i tüm bilgi ve dokümanlar aç›s›ndan, buna uygun bir flekilde davranmakla

görevlidir.

12. Madde

Raporlama

1. Kötü yönetimi bünyesinde bar›nd›ran, bu kod ile uyumlu olmayan ve yasad›fl›, uygunsuz ve gay-

ri etik tarzda bir eylemde bulunmas›n›n kendisinden talep edildi¤ine inanan kamu görevlileri

yasalara uygun bir flekilde bu meseleyi ihbar etmelidirler.

2. Kamu görevlileri, yasalara uygun bir biçimde, bu kodun di¤er kamu görevlileri taraf›ndan ihlal

edildi¤ini fark etmeleri durumunda bunu yetkili otoritelere bildirmelidirler.

3. Yasalara uygun bir flekilde yukar›da belirtilen durumlardan herhangi birini rapor eden ve ver-

ilen cevab›n kendilerini tatmin etmedi¤ine inanan kamu görevlileri, konuyu ilgili resmi kurumun

bafl›na yaz›yla bildirmelidirler.

4. ‹lgili kamu görevlisi için kabul edilebilir bir zeminde, kamusal hizmetler ile ilgili mevzuatta yer

alan prosedür ve baflvuru yollar› ile bir mesele halledilemiyorsa, kamu görevlisi kendisine verilen

yasal talimatlar› yerine getirmelidir.
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5. Kamu görevlileri, kendi ifllerini yaparlarken ortaya ç›kan bilgiler ile haberdar olduklar› kamusal

hizmetler ile alakal› yasad›fl› veya cezai suç niteli¤indeki faaliyetler ile ilgili herhangi bir iddia veya

flüpheyi yetkili makamlara bildirmelidirler. 

6. ‹dari mant›kl› bir dayanak ve iyi niyetle yukar›dakilerden herhangi birini rapor eden bir kamu

görevlisine bir zarar gelmeyece¤ini garanti etmelidir.

13. Madde

Ç›kar Çat›flmas›

1. Kamu görevlilerinin resmi görevlerini tarafs›z ve objektif bir flekilde icra etmelerini etkileyen ya

da etkiliyormufl gibi gözüken flahsi ç›karlara sahip olmalar› halinde ortaya ç›kar.

2. Kamu görevlilerinin flahsi ç›karlar› kendisine, ailesine, yak›n akrabalar›na, arkadafllar›na ya da ifl

ba¤lant›s› veya siyasi iliflkileri oldu¤u kifli ya da kurulufllara sa¤lanan her türlü menfaati içerir.

Bunun yan› s›ra onlarla ilgili mali ya da di¤er türlerdeki her türlü yükümlülü¤ü kapsar. 

3. Kamu görevlisi di¤er kiflilerin bu tip bir durumda oldu¤unu bilen tek kifli oldu¤u için afla¤›daki

konularda flahsi sorumlulu¤a sahiptir:

Herhangi bir potansiyel ya da gerçek ç›kar çat›flmas› konusunda dikkatli olmak;

Ç›kar çat›flmas›ndan kaç›nmak için gerekli ad›mlar› atmak;

Ç›kar çat›flmas›n›n fark›na var›r varmaz   bunu üstlerine bildirmek;

Böyle bir durumdan geri çekilmek ya da ç›kar çat›flmas›ndan kaynaklanan herhangi bir menfaat-

ten kendisini tecrit etmek için verilecek nihai karara raz› olmak.

4. Gerekti¤inde kamu görevlileri herhangi bir ç›kar çat›flmas› durumu içinde sahip olmad›klar›n›

beyan etmelidirler.

5. Kamu hizmeti sunmaya aday biri ya da kamusal hizmetinde yeni bir göreve gelen biri taraf›n-

dan beyan edilen herhangi bir ç›kar çat›flmas› göreve atanmadan önce çözüme ba¤lanmal›d›r.
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14. Madde

Ç›karlar›n Beyan Edilmesi

Kiflisel ya da özel ç›karlar› resmi görevlerince etkilenebilecek bir mevkide bulunan bir kamu görev-

lisi, yasalar›n gerektirdi¤i bir flekilde, atanmas›ndan sonra düzenli aral›klarla ve bu ç›karlar›n

do¤as›nda ve boyutunda herhangi bir de¤ifliklik olur olmaz, bunu beyan etmelidir.

15. Madde

Kamu Hizmeti D›fl›ndaki Ç›karlar ‹le Uyumsuzlu¤un Olmas›

1. Kamu görevlisi, görevlerini uygun bir flekilde yerine getirmesini engelleyen ve bu görevleri  ile

uygun olmayan herhangi bir faaliyet ya da ifllemle ifltigal edemez veyahut ücret mukabili ya da üc-

ret almaks›z›n herhangi bir görev icra edemez. Bir faaliyetin görevle uygun olup olmad›¤› aç›k

de¤ilse üstlerden gerekli izin al›nmal›d›r.

2. Yasalar›n hükümlerine tabi olmak kofluluyla, bir kamu görevlisi, ister ücret mukabili isterse üc-

ret almaks›z›n olsun, belirli faaliyetleri yapmak veya kamu hizmetlerinde istihdam›n d›fl›nda bir

pozisyonu kabul etmek için kamu hizmetleri iflvereninin onay›n› aramas› ve bunu bildirmesi

zorunludur.

3. Kamu görevlisi, görevlerini uygun bir flekilde yerine getirmesini engelleyebilecek herhangi bir

derne¤e ya da örgüte üyeli¤ini bildirmede kanuni gereklere uymal›d›r.

16. Madde

Siyasi veya Kamusal Faaliyet

1. Temel insan haklar›na ve anayasal haklara sayg›l› olmak kofluluyla, kamu görevlisi siyasi veya

siyasi müzakereler ile ilgili faaliyetlerinin, kamunun ve iflvereninin güvenini veya görevlerini taraf-

s›z bir flekilde ve sadakatle yerine getirme kabiliyetini azalt›c› yönde olmamas›na dikkat göster-

melidir.

2. Kamu görevlisi görevlerini yerine getirirken kendisinin partizan ve siyasi amaçlar ile kullan›l-

mas›na müsaade etmemelidir.
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3. Kamu görevlisi bulunulan makam veya görevin do¤as› gere¤i yasalara uygun bir biçimde belir-

li kamu görevi mevkileri ve flekilleri ile alakal› olarak siyasi faaliyetlere getirilen her k›s›tlamaya

itaat etmelidir.

17. Madde

Kamu Görevlisinin Kiflisel Dokunulmazl›¤›n›n Korunmas›

Kamu görevlisinin kiflisel dokunulmazl›¤›na gerekti¤i flekilde sayg› gösterilmesi için tüm gerekli

ad›mlar at›lmal›d›r; bu yasa ile sa¤lanmam›flsa, bu kodda sa¤lanan hükümler uygulanmal›d›r.

18. Madde

Hediyeler

Kamu görevlisi, görevini ifa ederken tarafs›zl›¤›n› etkileyen veya etkiliyormufl gibi gözüken ya da

ifa etti¤i görevle alakal› olarak bir mükafat niteli¤i  tafl›yan ifl ba¤lant›s› veya politik iliflki içinde ol-

du¤u kifli ya da örgütler ile kendisi, ailesi, yak›n akrabalar› ve arkadafllar› için hediyeler, menfaat

ya da yak›nl›k talep edemez. 

19. Madde

Yasad›fl› Tekliflere Karfl› Reaksiyon

Bir kamu görevlisine yasad›fl› bir menfaat teklif edilirse kendisini korumak için afla¤›daki ad›mlar›

atmal›d›r:

Delil olarak kullanmak amac›yla kabul etmeye gerek olmad›¤›ndan yasad›fl› menfaati reddet-

melidir.

Teklif yapan kiflinin kimli¤ini belirlemeye çal›flmal›d›r,

Süreli temastan kaç›n›lmal›d›r; ancak teklifin nedeninin bilinmesi delil gösterme aç›s›ndan faydal›

olabilir,

Hediye reddedilemez veya gönderene iade edilemezse, muhafaza alt›na al›nmal›d›r, ancak müm-

kün oldu¤u kadar az elde tutulmal›d›r,
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Mümkünse yak›n›nda çal›flan ifl arkadafllar› gibi flahitler bulunmal›d›r,

Tercihen resmi nitelik tafl›yacak bir flekilde mümkün olan en k›sa zamanda bu teflebbüs yaz›yla

kay›t alt›na al›nmal›d›r,

Bu teflebbüs en k›sa bir zamanda üstlere yada yasal bir mercilere bildirilmelidir,

Özellikle yasad›fl› menfaatin önerildi¤i konularda olmak üzere çal›flmaya devam edilmelidir.

20. Madde

Baflkalar› Taraf›ndan Etki Alt›nda B›rak›lmaya Karfl› Hassasiyet

Kamu görevlisi, herhangi bir kifli yada kuruma karfl› sa¤lanan menfaatin karfl›l›¤›nda kendisini bir

yükümlülük alt›nda kalma durumuna sokmamal› veya bu durumda kalm›fl gibi gözükmemelidir.

Ne resmi görev ve davran›fllar›nda ne de özel hayat›nda uygunsuz bir flekilde baflkalar›n›n etkisi

alt›na girmemelidir.

21. Madde

Resmi Makam›n Kötüye Kullan›lmas›

1. Kamu görevlisi, yasalar taraf›ndan böyle yapmas› için yetkilendirilmiflse, bir kamu görevlisi

olarak ve kendi mevkii ile ba¤lant›l› olarak bir kifliye menfaat sa¤lamamal›d›r.

2. Kamu görevlisi, resmi konumunu kullanarak ya da baflkalar›na flahsi menfaat temin ederek,

di¤er kamu görevlileri de dahil olmak üzere hiçbir kifli yada kurumu flahsi ç›karlar› için etki alt›na

almaya çal›flmamal›d›r.

22. Madde

Kamu Otoritelerinin Sahip Oldu¤u Bilgiler

1. Kamu otoritelerinin sahip oldu¤u bilgiye ulaflmak için ulusal kanunlarca oluflturulan çerçeve göz

önünde tutulmak kofluluyla, kamu görevlisi yaln›zca istihdam edildi¤i otoriteye uygulanan kural

ve gereklere göre bilgileri kamuya iffla edebilir.
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2. Kamu görevlisi, sorumlu oldu¤u ya da bildi¤i bilgilerin güvenli¤ini ve güvenirli¤ini muhafaza

alt›na almak için uygun ad›mlar› atmal›d›r.

3. Kamu görevlisi, ele geçirmemesi gereken bilgilere eriflmeye çal›flmamal›d›r.

4. Ayn› flekilde kamu görevlisi, düzenli bir flekilde yay›nlanmas› gereken resmi bilgileri elinde tut-

mamak ve vak›f oldu¤u bilgileri baflkalar›na vermemekle görevlidir. 

23. Madde

Kamusal ve Resmi Kaynaklar

Kamu görevlisi takdir yetkisini kullan›rken, bir yandan personelin di¤er yandan kendisine emanet

edilen kamu mallar›n›n, kamusal hizmetlerin ve finansal kaynaklar›n etkin, verimli ve ekonomik

bir flekilde kullan›lmas›n› ve yönetilmesini sa¤lamal›d›r. Kanun taraf›ndan kendisine cevaz veril-

mesi hariç bunlar› özel ç›karlar› için kullanmamal›d›r.

24. Madde

Dürüstlü¤ün Kontrolü

1. ‹fle al›m ve terfilerle görevli olan kamu görevlisi, adaylar›n yasalara ve dürüstlük aç›s›ndan

zorunlu olan flartlara uyumunu kontrol etmelidir.

2. Bu kontrolün sonucu onu nas›l davranaca¤› konusunda bir belirsizli¤e sevk ediyorsa uygun tav-

siyeler almal›d›r.

25. Madde

Yöneticinin Hesap Verme Zorunlulu¤u

1. Di¤er kamu görevlilerini yöneten yada denetleyen kamu görevlisi çal›flt›¤› kamu kurumunun

politika ve amaçlar›na uygun bir flekilde davranmal›d›r. Kamu görevlilerinin kurumun politikas›na

ve amac›na uygun olmayan  eylemlerini engellemek için kendisinin pozisyonundaki bir kifliden is-

tenilen uygun önlemleri almam›flsa, personelinin bu tip eylemlerinden dolay› sorumludur.

2. Di¤er kamu görevlilerini yöneten veya denetleyen bir kamu görevlisi kendi ifli ile alakal› per-

sonel taraf›ndan gerçeklefltirilen yolsuzluk eylemlerini önlemek için ak›lc› tedbirleri almal›d›r. Bu
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tedbirler kural ve düzenlemeleri uygulamay›, e¤itim ve bilgilendirme konusunda uygun çal›flmalar

yapmay› personelinin karfl› karfl›ya kald›¤› mali ve di¤er zorluklar›n iflaretleri konusunda uyan›k

olmay› ve kiflisel davran›fllar›yla personeline dürüstlük ve ahlakl› olma konusunda örnek olmay›

kapsar.

26. Madde

Kamu Görevinden Ayr›lma

1. Kamu görevlisi, kamu görevini, görevinin d›fl›nda ifl olanaklar› veya uygunsuz bir avantaj elde

etmek amac›yla kullanmamal›d›r.

2. Kamu görevlisi, kendisi aç›s›ndan gerçek, potansiyel veya apaç›k bir ç›kar çat›flmas›na neden

olabilecek baflka ifl olanaklar›n›n ortaya ç›kma ihtimaline yol vermemelidir. Ç›kar çat›flmas›na yol

açabilecek herhangi bir ifl teklifini kabul ederse bunu da üstlerine iletmelidir.

3. Yasalara uygun olmak koflulu ile eski kamu görevlisi kendisine ya da bir kuruma belirli men-

faatler sa¤layacak bir flekilde daha önce çal›flt›¤›, tavsiyelerde bulundu¤u herhangi bir konuyla il-

gili olarak herhangi bir kifli ya da kurum için faaliyet gösteremez.

4. Eski kamu görevlileri, yasalar taraf›ndan yetkilendirilmedi¤i sürece, kamu görevlisi oldu¤u s›rada

elde etti¤i gizli bilgileri kullanamaz, iffla edemez.

27. Madde

Eski Kamu Görevlileri ‹le ‹liflkiler

Kamu görevlisi, eski kamu görevlilerinin kamu hizmetlerinden ayr›cal›kl› bir flekilde faydaland›r-

mamal›, imtiyazl› muamelede bulunmamal›d›r.

28. Madde

Bu Kodun Yapt›r›mlar›n›n Uygulanmas›

1. Bu kod, bakan›n ya da kamu kurumunun bafl›nda bulunan kiflinin yetkisi alt›nda yay›nlan›r.

Kamu görevlisi bu koda uygun bir flekilde davranmakla görevlidir ve bundan dolay› kodun

hükümlerinden ve meydana gelebilecek herhangi bir de¤ifliklikten haberdar olmakla yükümlüdür.

Nas›l bir yol takip edece¤inden emin olmad›¤› zaman uygun bir kaynaktan tavsiye almal›d›r. 
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2. ‹kinci maddenin 2. paragraf›na tabii olarak bu kodun hükümleri kamu görevlilerinin istihdam›

ile ilgili koflullar›n bir k›sm›n› meydana getirir.

3. ‹stihdam koflullar›yla ilgili olarak müzakerelerde bulunan kamu görevlisinin istihdam flartlar›

içerisinde bu kodun gözlemlenmesini ve bu flartlar›n bir parças›n› teflkil etmesini uygulamaya 

koyacak bir hükmü içermelidir.

4. Di¤er kamu görevlilerini yöneten ve denetleyen kamu görevlisi, bu kodu yerine getirdiklerini

gözetlemekle ve ihlali halinde uygun disiplin eylemlerini teklif etmekle sorumludur. 

5. ‹dare, bu kodun hükümlerini düzenli bir flekilde gözden geçirmelidir. 
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EK 2: Birleflmifl Milletler Yolsuzlu¤a Karfl› Eylem ve Kamu Görev-
lileri ‹çin Uluslararas› Davran›fl Kurallar› (12.11.1996)

Toplumlar›n güvenli¤ini ve istikrar›n› tehlikeye düflüren, demokratik ve ahlaki de¤erleri zay›flatan

ve sosyal, ekonomik ve toplumsal geliflmeyi tehkileye atan yolsuzlu¤un ortaya ç›kard›¤› ciddi

problemlerden endifle duymaktad›r.

Bunun yan› s›ra, yolsuzluk ile bilhassa kara para aklaman›n da aralar›nda bulundu¤u örgütlü suç-

lar ve ekonomik suçlar olmak üzere di¤er suç türleri aras›ndaki ba¤lant›dan, endifle etmektedir,

Günümüzde yolsuzluk ulusal s›n›rlar› aflan ve bütün toplumlar› ve ekonomileri etkileyen bir olay

oldu¤undan yolsuzlu¤un kontrol edilmesi ve önlenmesinde uluslararas› iflbirli¤inin gerekli ol-

du¤una emindir,

Ayr›ca talep söz konusu olursa kamu yönetimi sistemini iyilefltirmek ve sorumlulu¤u ile fleffafl›¤›

art›rmaya yönelik teknik yard›m›n sa¤lanmas›n›n gerekli oldu¤una inanmaktad›r,

27 Mart 1996’da Caracas’ta toplanan Yolsuzlu¤a Karfl› Amerikal›lararas› Sözleflme Tasla¤›’n›n

Müzakeresi Özel Konferans› (The Specialized Conference for Consideration of the Draft Inter-

American Convention against Corruption)’nda Amerikan Devletleri Örgütü taraf›ndan kabul edilen

Yolsuzlu¤a Karfl› Amerikal›lararas› Sözleflme (Inter-American Convention against Corruption)’ye

at›fta bulunarak,

Bu örgütün 14 Aral›k 1990 tarih ve 45/121 say›l› ve 18 Aral›k 1991 tarih ve 46/152 say›l› kararlar›na

ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 30 Temmuz 1992 tarih 1992/22 say›l›, 27 Temmuz 1993 tarih

1993/32 say›l› ve 25 Temmuz 1994 tarih ve 1994/19 say›l› kararlar›na at›fta bulunarak,

Yine bu örgütün kamu yönetimi ve geliflme konusundaki oturumunda kabul edilen 19 Nisan 1996

tarih ve 50/225 say›l› karar›n› göz önünde bulundurarak,

Ekonomik ve Sosyal Konseyin 24 Temmuz 1995 tarih ve 1995/14 say›l› Yolsuzlu¤a Karfl› Eylem

Konusu ‹le ‹lgili Karar›na at›fta bulunarak,
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Ayr›ca bu alanda aralar›nda Avrupa Konseyi, Avrupa Birli¤i, ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü

ve Amerikan Devletleri Örgütü gibi örgütlerin faaliyetlerinin de oldu¤u uluslararas› ve bölgesel

kurumlar›n çal›flmalar› da göz önünde bulundurularak,

1. Suçlar›n Önlenmesi ve Ceza Mahkemeleri ‹le ‹lgili Komisyonun beflinci oturumunda onay›na

sunulan “Yolsuzlu¤a Karfl› Eylem ‹le ‹lgili Genel Sekreterin Raporu”na önem vermektedir;

2. Mevcut karara ekli olan Kamu Görevlileri ‹çin Uluslararas› Davran›fl Kurallar›’n› kabul eder ve

bunu Yolsuzlu¤a karfl› çabalar›na yol gösterecek bir araç olarak üye ülkelere tavsiye eder;

3. Genel Sekreter’den Uluslararas› Davran›fl Kurallar›n› tüm üye ülkelere da¤›tmas›n› ve tavsiye

niteli¤indeki hizmetler, e¤itim ve di¤er teknik yard›m faaliyetleri çerçevesinde bu araçlar› üye ül-

kelere sunma maksad›yla, 1995/14 say›l› Ekonomik ve Sosyal Konsey karar› ile uyumlu bir biçim-

de tekrar gözden geçirilecek ve geniflletilecek olan Yolsuzlu¤a Karfl› Pratik Tedbirler K›lavuzuna

dahil etmesini talep eder;

4. Bunun yan› s›ra Genel Sekreter’den, yolsuzluk problemi ile ilgili süregelen çal›flmalar çer-

çevesinde, devletlerden ve ilgili devletleraras› örgütlerden yasa ve di¤er düzenlemelerle ilgili

metinleri ve bilgileri toplamaya devam etmesini talep eder;

5. Ayr›ca, devletler, ilgili devletleraras› ve hükümet-d›fl› örgütlere dan›flarak ve Birleflmifl Milletler

Suçlar›n Önlenmesi ve Cezai Yarg› Program› A¤›’na dahil olan enstitülerle iflbirli¤ine girerek, bir

uygulama plan›n› ayr›nt›l› bir flekilde haz›rlamas›n› ve bunu 1995/14 say›l› Ekonomik ve Sosyal

Konsey Karar›’na uygun olarak sunulmufl olan raporu ile ayn› anda Suçlar›n Önlenmesi ve Cezai

Yarg› Komisyonu’na sunmas›n› Genel Sekreter’den rica eder;

6. Devletlerin, ilgili devletleraras› ve hükümet-d›fl› örgütlerin ve Birleflmifl Milletler Suçlar›n Önlen-

mesi ve Cezai Yarg› Program› A¤›’na dahil olan enstitülerin uygulama plan›n›n haz›rlanmas› ve

yukar›da bahsedilen dördüncü paragraf›n uygulanmas›nda Genel Sekreter’e tam desteklerinin sa¤-

lanmas› üzerinde önemle durur;

7. Üye devletlerin, özellikle flirketler taraf›ndan gerçeklefltirilen uluslararas› ekonomik faaliyetler

hususunda olmak üzere uluslararas› boyutu olan yolsuzluk ile ilgili faaliyetlerin neden oldu¤u

problemleri dikkate almalar›n› ve finansal sistemlerin ve bu flirketler taraf›ndan gerçeklefltirilen ifl-

lemlerin fleffafl›¤›n› ve sa¤laml›¤›n› sa¤lamaya yönelik uygun yasal ve düzenleyici tedbirler üzerin-

de çal›flmalar›n› ›srarla talep eder;
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8. Genel Sekreter’den Birleflmifl Milletler’in kurumlar› ve ilgili di¤er uluslararas› örgütler ile yak›n

bir iflbirli¤i içine girmek ve bu alanda yürütülen faaliyetleri etkin bir flekilde koordine etmek için

çabalar›n› yo¤unlaflt›rmas›n› talep eder;

9. Bunun yan› s›ra, bütçe d›fl› kaynaklar›n temin edilebilmesine ba¤l› olarak, talep etmeleri halin-

de, özellikle ulusal stratejilerin haz›rlanmas›nda, yasal ve düzenleyici tedbirlerin haz›rlanmas› ya da

iyilefltirilmesinde, ilgili personelin e¤itimi ve daha nitelikli bir hale getirilmesinin yan› s›ra yolsuz-

lu¤un önlenmesi ve kontrol alt›na al›nmas› için ulusal kapasitenin güçlendirilmesinde üye ülkelere

yönelik daha fazla tavsiye niteli¤inde hizmet ve teknik yard›m›n sa¤lanmas›n› Genel Sekreter’den

talep eder;

10. Bu karar›n uygulanmas›nda yard›m ve tam desteklerini Genel Sekreter’e sa¤lamalar› için dev-

letlere, ilgili uluslararas› örgütlere ve finansman kurulufllar›na ça¤r›da bulunur;

11. Suçlar›n Önlenmesi ve Cezai Yarg› Komisyonu’ndan düzenli incelemelerle yolsuzlu¤a karfl› ey-

lem konusunu gündemde tutmas›n› talep eder.

Ek: Kamu Görevlileri ‹çin Uluslararas› Davran›fl Kurallar›

I. Genel Prensipler

1. Kamu görevi, kamu yarar›na faaliyette bulunmay› gerektiren itimada dayal› bir mevkidir. Bu

nedenle, kamu görevlilerinin gerçek ba¤l›l›klar› devletin demokratik kurumlar›nda ifadesini bulan

kamu yarar›na yönelik olmal›d›r.

2. Kamu görevlileri görev ve fonksiyonlar›n›, kanunlara ya da idari politikalara uygun bir flekilde,

verimli, etkin ve dürüst bir flekilde yerine getirmelidirler. Her zaman, sorumlu olduklar› kamu kay-

naklar›n›n en verimli ve en etkin bir flekilde idare edilmesini sa¤lamaya çabalamal›d›rlar. 

3. Kamu görevlileri, özellikle halkla iliflkiye girdiklerinde ve fonksiyonlar›n› icra ederken nazik,

adaletli ve tarafs›z olmal›d›rlar. Hiçbir zaman, herhangi bir grup ya da bireye karfl› kanun d›fl› bir

farkl› muamelede bulunamaz ya da her hangi bir grup ya da bireye uygunsuz bir flekilde ayr›mc›l›k

yapamaz veya kendilerine sa¤lanan yetki ve otoriteyi kötüye kullanamazlar.
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II. Ç›kar Çat›flmas› ve Yetkisizlik

4. Kamu görevlileri kendilerinin veya ailelerinin flahsi ya da finansal ç›karlar›n› kanunlara uygun

olmayan bir flekilde art›rmak için resmi otoritelerini kullanamazlar. Sahip olduklar› makamlarla

ba¤daflmayan her hangi bir muameleye giriflemezler veya herhangi bir ifl ya da görev alamazlar ya

da herhangi bir finansal, ticari veya benzeri baflka menfaat sa¤layamazlar ya da bunlardan kay-

naklanan ödemeleri kabul edemezler.

5. Kamu görevlileri, sahip olduklar› mevkilerin gerektirdi¤i çerçevede kalan ve kanunlara ya da

idari politikalara uygun olan ve muhtemel bir ç›kar çat›flmas›na yol açacak ifli, ticari ve finansal

menfaatleri ya da finansal kazanç elde etmek için yap›lan faaliyetleri bildirmek zorundad›rlar.

Kamu görevlilerinin görevleri ile flahsi ç›karlar› aras›nda ortaya ç›kmas› muhtemel olan ya da

hissedilebilen ç›kar çat›flmalar›n›n olmas› durumunda bu tip ç›kar çat›flmalar›n› azaltmak ya da

ortadan kald›rmak için oluflturulan tedbirlere uygun davranmal›d›rlar.

6. Kamu görevlileri resmi görevin ifas› s›ras›nda ya da bu görevin bir sonucu olarak elde edilen

kamusal fonlar›, kamusal mallar› ya da bilgiyi resmi görevleriyle alakal› olmayan faaliyetler için,

hiçbir zaman kullanamazlar. 

7. Kamu görevlileri resmi görevlerinden ayr›ld›ktan sonra bu görevleri nedeniyle kanunlara uygun

olmayan bir avantaj elde edemesinler diye kanunlar ve idari politikalar taraf›ndan oluflturulan ted-

birlere uygun davranmal›d›rlar.

III. Mal Beyan›

8. Kamu görevlileri, bulunduklar› mevkiye uygun olarak ve kanunlar ile idari politikalar›n izin

verdi¤i ya da gerektirdi¤i flekilde, flahsi mal ve yükümlülüklerinin yan› s›ra mümkünse efllerinin ve

bakmakla yükümlü olduklar› kiflilerin mal ve yükümlülüklerini beyan ya da iffla etme konusunda-

ki gereksinimlere uygun davranmak zorundad›rlar.

IV. Hediyelerin Kabulü

9. Kamu görevlileri yerine getirdikleri görevlerinin uygulamas›n› yada performans›n› veya verdik-

leri kararlar› etkileyebilecek olan herhangi bir hediyeyi ya da baflka her türlü arma¤an› dolayl› ya

da dolays›z bir flekilde talep edemezler, alamazlar.
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V. Gizli Bilgiler

10. Yasalar, vazifenin ifas› veya adalet kesin olarak baflka türlü davranmay› gerektirmiyorsa kamu

görevlilerinin sahip oldu¤u gizli niteli¤e sahip meseleler gizli tutulmal›d›r. Bu k›s›tlamalar hizmet-

ten ayr›ld›ktan sonras› için de geçerlidir.

VI. Politik Faaliyetler

11. Kanunlara ve idari politikalara uygun olmak kofluluyla kamu görevlilerinin kendi görev alan-

lar› d›fl›nda gerçeklefltirecekleri siyasi ya da di¤er faaliyetleri fonksiyon ve görevlerini ifa ederken

halk›n güvenini zedeleyecek bir tarzda olmamal›d›r.
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