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BÖLÜM 7
7. YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Baflar›l› bir yolsuzlukla mücadele program›, öncelikle yolsuzlu¤un nedenlerinin ve boyutunun net olarak anlafl›lmas› ile bafllar.1 Burada yap›lacak tan›mlamalar ayn› zamanda soruna yönelik çözüm yollar›n› iflaret etmelidir. Genelde
yolsuzluklara yol açan tek bir faktörden de¤il, faktör kümelerinden söz etmek
gerekecektir. Böyle olunca karmafl›k ve çok yönlü süreçlerden meydana gelen
bir yap› karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yolsuzlu¤a yol açan faktörlerin kendi içerisinde
de etkileflimi söz konusudur. Bu nedenle bir faktörün etkinli¤ini azaltmaya kalkt›¤›n›zda, di¤er faktörlerinki fazlalaflabilmektedir. Nihayetinde yolsuzluk ile
mücadele politikalar›n›n dengeleme süreçleri üzerine oturmas› gerekecektir.
Yolsuzlukla mücadele programlar› iki temel ayak üzerine oturmal›d›r. Bunlardan birincisi yolsuzluk f›rsatlar›n› minimize edecek ekonomik, idari ve finansal reformlard›r. ‹kincisi ise, kurumsallaflmay› güçlendirecek kapasitenin yarat›lmas›d›r. Yolsuzlu¤u üreten nedenler aras›nda kamunun idari yap›lanma fleklinden söz edilebilir. Bu nedenle yolsuzlukla mücadelede kamu idari yap›lanmas›n› yeniden düzenleyecek kapsay›c› bir reformun yap›lmas› gündeme gelmektedir. Reform süreci yetkilerin, sorumluluklar›n, ifl tan›mlar›n›n yeni koflullara
göre tekrar yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Genel anlamda bir reform yap›lmad›kça tek tek çözümler, sistemi yolsuzluklardan ar›nd›rmakta yetersiz kalacakt›r.
Yolsuzlukla mücadele uzun ve ince bir yoldur. Al›nan önlemlerden sonuç almak ve yolsuzlu¤a neden olan faktörleri azaltabilmek ancak orta ve uzun vadede mümkün olabilecektir. Bu nedenle iyi dizayn edilmifl taktik ve stratejik bir
plan dahilinde genifl çerçeveli bir politika oluflturulmal›d›r. Aksi halde birbirinden ba¤›ms›z ve günlük kararlara ba¤l› olarak flekillenen mücadele süreçlerinden istenilen baflar›n›n elde edilmesi pek mümkün olamamaktad›r.
Yolsuzluklar›n önlenmesinde öncelikli görev hükümetlere düflmektedir. Hükümetlerin kararl›l›¤› yolsuzluklar ile mücadele için temel gerekliliktir. Ama yine de yeterli de¤ildir. Toplumunda bu konuda konsensüsün oluflmas› beklenir.
Aksi halde tek bafl›na hükümetin yapabilecekleri s›n›rl›d›r.
Yolsuzluklar›n ve bunlar› yaratan politika seçeneklerinin, belirli ülkelerde
yayg›n ve sürekli (persistence) olmas›n›n çeflitli nedenlerinden söz edilebilir. Bu
nedenle ortadan kald›r›lmadan gerçek anlamda yolsuzlukla mücadeleden sonuç
almak pek mümkün olamamaktad›r.
Yolsuzluk mekanizmas›n›n genelde iki seviyesinden söz edilebilir. Bunlardan
1 Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, “Introduction: An Overview of the Costs ……, a.g.e., s. 5
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birincisi yerel düzeyde düflük seviyeli küçük memurlara ve uygulay›c›lara verilen rüflvettir. ‹kincisi ise yüksek düzeyli bürokratlara ve politikac›lara verilen
rüflvettir. Bu seviyedeki rüflvet çok daha tehlikelidir. Çünkü kanun hakimiyetini, denetim ve gözetim mekanizmalar›n› ortadan kald›rabilme yetisine sahiptir.
Bu nedenle yüksek düzeyli bürokrat ve politikac›lar›n neden oldu¤u yolsuzluk
ile mücadele etmek güçtür, ve ciddi dirençler meydana getirmektedir. Üst düzey
bürokratlar taraf›ndan gerçeklefltirilen yolsuzluklar ile mücadele edilmeden küçük memurlar›n ald›¤› rüflvetin engellenmesi de pek mümkün de¤ildir. Politik istikrars›zl›klar›n ve kurumsal yetersizliklerin oldu¤u ülkelerde yolsuzlukla mücadele daha da zorlaflmakta ve yolsuzluklar yayg›n ve sürekli hale gelebilmektedir.

Tablo 29. Yolsuzluklar›n Kökenleri ve Reform Ajandas›
Yolsuzluklar›n Kökenleri

Siyasi ve Sivil Özgürlüklerin
Olmamas›, Devletin Küçük
Az›nl›k Taraf›ndan Kontrol
Edilmesi

Güçsüz Bir Sivil Toplumun Varl›¤›
Kanun Hakimiyetinin Olmamas›
Kamu Maliyesi ve Düzenlemeler:
Monopoller, Afl›r› Düzenlemeler
ve Yüksek Vergiler

Kamu Hizmetlerinde
Profesyonellik Eksikli¤i

Reform Ajandas›

Politik Liderli¤in Hesap Verebilirli¤i
• Politik rekabet ve saydaml›k
• Devletin kontrol edilmesi ve ç›kar çat›flmalar›n› düze nleyen
kurallar
Sivil Toplumun Kat›l›m›
• Bilgilenme özgürlü¤ü
• Medya ve sivil toplum kurulufllar›n›n rolü

Kanun Hakimiyeti
• Ba¤›ms›z ve etkin yarg›
• Ba¤›ms›z kovuflturma ve yapt›r›m
• Yasaman›n etkinli¤i
Finansal Reform ve Rekabet Edebilirlik
• Rekabet ve sektöre girifl maliyetleri: serbestlefltirme ve
tekellerin rekabete aç›lmas›
• ‹hale reformu
• Özel sektörde fleffafl›k: etik ve kurumsal yönetiflim
Kamu Hizmetleri ve Kamu Kesimi Yönetimi
• Meritokrasi ve saydaml›k
• Yeterli maafl ve teflvik
• Bütçe yönetimi ve denetim reformu
• Vergi idaresi ve gümrükler gibi önemli birimlerde kurumsal
reform
• Yerelleflme

Kaynak: Vinod Thomas, Mansoor Dailami, Ashok Dhareshwar, Daniel Kaufmann, Nalim Kishor,
Ramon Lopez, Yan Wang, The Quality of Growth, New York: Oxford University Press, 2000,
ch. 6, Aktaran Jean-Franpois Arvis, Ronald E. Berenbeim, Fighting Corruption in East Asia:
Solutions from the Private Sector, The World Bank Publications, 2003, s. 8

Hukuk sistemindeki etkinsizlik ile siyasi istikrars›zl›¤›n hem beraberce ayn›
yönlü hareket edebildikleri, hem de birbirleri ile belirleyicilik iliflkisine sahip olduklar› söylenebilir. Araflt›rma sonuçlar› hukuk sisteminin siyasi sistem üzerinde yolsuzluklar ba¤lam›nda belirleyici oldu¤unu göstermektedir. Çünkü etkin
bir hukuk sistemi hem politik yolsuzluklar› önlemede hem de siyasi iradenin ortaya koydu¤u yolsuzlukla mücadele kararl›l›¤›n› desteklemede önemli ifllevler
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yüklenmektedir. Di¤er bir ifade ile hukuk sistemi ile siyasi sistem aras›ndaki
uyumsuzluk sorununu ortadan kald›rmaktad›r. Aksi halde uyumsuzlu¤un varl›¤› yolsuzluklar ile etkin mücadeleyi sekteye u¤ratacakt›r. Siyasal istikrars›zl›klar›n, hukuk sistemindeki etkinsizliklerin ve kurumsal yap›daki güçsüzlüklerin,
yolsuzluklar›, do¤rudan de¤il de dolayl› yollar ile etkiledi¤i söylenebilir. Bu
önerme 1990 sonras› birçok ülke verileri kullan›larak yap›lan ampirik çal›flma
sonuçlar› ile de desteklenmektedir.2
Hukuksal ve yönetim mekanizmalar›n› yolsuzluklardan korunma için, bu mekanizmalar› güçlendirecek befleri ve maddi altyap› yat›r›mlar›n›n yap›lmas› gereklidir. Çünkü zay›f hukuksal ve idari mekanizmalar›n varl›¤› yolsuzluklar›
yayg›n ve sürekli k›labilmektedir.
Yolsuzlukla mücadeleyi güçlefltiren bir unsur ülkelerin ve toplumlar›n bu konudaki kötü flöhreti veya sab›kas›d›r. Bu durum nesiller aras› yolsuzlukla mücadele azmini ve baflar› elde edilme imkan›n› s›n›rlamaktad›r. E¤er bir ülkede yafll› nesil yolsuzluklar› önlemek konusunda kötü bir flöhret ve sab›ka tafl›yor ise,
genç nesilin onurlu olma ve yolsuzluklara bulaflmama güdüsü gevflemektedir.
Di¤er bir ifade ile yafll› nesil genç nesile kötü bir miras b›rakmaktad›r. Çünkü
yolsuzluk bir topluma bulaflt›ktan sonra, kal›c› hale gelmesi çok kolaylaflmaktad›r. Örne¤in yolsuzluk düzeyi düflük bir toplumda savafl, kriz gibi geçici bir durumdan ötürü yolsuzluk düzeyi artmaya bafllay›p, daha yüksek bir platoda istikrar kazan›yorsa, bu düzeyi afla¤›ya do¤ru düflürmek çok zorlaflmaktad›r. Yani
yolsuzluk düzeyinin afla¤›ya do¤ru esnekli¤i pek söz konusu olmamaktad›r. Ayr›ca bir seferlik önlemler ile (örne¤in yolsuzlukla mücadele kampanyas›) yolsuzluk düzeyi düflürülse bile bunun sürekli hale gelmesi pek mümkün olamamaktad›r.3 Bir süre sonra yolsuzluk düzeyinin eski seviyesine döndü¤ü görülebilmektedir. Bu nedenle yolsuzlukla mücadelede sürekli ve ›srarl› uygulanan politikalar ile ancak çözüme ulafl›labilmesi mümkün olmaktad›r. Ayn› zamanda
gerekli kredibilitenin ve güvenin sa¤lanmas› uzun zaman almaktad›r. Bu süre
içerisindeki en önemli çaba kurumsal yap›n›n inflas›d›r.
Yolsuzluklarla mücadelede baflar›n›n yakalanabilmesi için kamu ve özel sektörün iflbirli¤i yapmas› gereklili¤i aç›kt›r. Bir ülkedeki yolsuzluklar›n düflürülmesi, özel sektörün maliyet yap›lar›n› afla¤›ya çeken, etkinli¤i artt›ran sonuçlar
do¤urabilmektedir. Kamu ve özel sektörün iflbirli¤i, karfl›l›kl› bir sinerji yaratmas›ndan öte, denetim ve denge mekanizmalar›n›n kurulmas›n› da sa¤layabil2 Richard Damania, Per G. Fredriksson, Muthukumara Mani, “The Persistence of Corruption and

Regulatory Compliance Failures: Theory and Evidence”, Public Choice, Vol: 12, No: 2,
February 2004, s. 363–390
3 Jean Tirole, “A Theory of Collective Reputations”, Review of Economic Studies, Vol: 63,
No:1, January 1966, s.1-22
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mektedir. Bu iflbirli¤inin dünyada baflar›l› örneklerinden bahsedilebilir. Hong
Kong'daki yolsuzluklara karfl› kamu özel iflbirli¤i örnek uygulamalar aras›ndad›r.4
Geliflmifl ve sanayileflmifl ülkelerin yolsuzluklar ile mücadelede geliflmekte
olan ülkelere nazaran daha baflar›l› olduklar› genel bir kan›d›r. Bu kan› her zaman do¤rulanamamaktad›r. Örne¤in ‹talya ve Yunanistan gibi ülkelerin fiili,
Çek Cumhuriyeti, Malezya, Polonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere nazaran yolsuzluklar›n önlenmesinde Uluslararas› Saydaml›k Örgütü taraf›ndan haz›rlanan yolsuzluk endekslerine göre daha baflar›l› olduklar› gözlenmektedir. 5

7.1. YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE ULUSAL GÜVEN‹L‹RL‹K S‹STEM‹
Yolsuzluklar›n sürekli hale gelmesi ve kurumsallaflmas›; devletin yürütme,
yarg› ve yasama fonksiyonlar›n› yerine getirmesini engelleyici bir yap› arz etmektedir. Hatta özel ç›kar sa¤lamak amaçl› yolsuzluk faaliyetlerinin devleti ele
geçirmesinden (state capture) söz edilebilmektedir. Bu durumda devletin yasama, yürütme ve yarg› fonksiyonlar›n›n, yolsuzluk meydana getirecek veya mevcut yolsuzluklar›n üzerilerini örtecek flekilde dizayn edilmesi gündeme gelmektedir.
fiekil 5. Ulusal Güvenilirlik Sisteminin Unsurlar›

Uluslararas›
Aktörler

Yarg›
Si stemi

Parlemanto
Poli ti k ‹rade

Deneti m ve
Gözetim
Kurumlar›

Ulusal
Güvenilirlik
Sistemi

Sivil
Toplum

Özel Sektör

‹dari
Reformlar

Medya

4 Jean-Franpois Arvis, Ronald E. Berenbeim, Fighting Corruption in East Asia……, a.g.e., s. 93
5 Daniel Kaufmann, “Corruption: The Facts………….., a.g.e., s. 116
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Yolsuzluklar ile mücadelenin bütünsel bir çerçevede gerçeklefltirilebilmesi
için ulusal güvenilirlik sisteminin (National Integrity System) oluflturulmas› bir
gerekliliktir. Böylelikle kapsay›c›, bütüncül bir reform paketi oluflturulabilir.
Ulusal güvenilirlik sistemi dokuz temel unsurdan meydana gelmektedir. Bu unsurlar yukar›daki flekilde gösterilmektedir.6
Ulusal güvenilirlik sistemi unsurlar›; politik irade, idari reformlar, denetim ve
gözetim kurumlar›, parlamento, yarg›, sivil toplum, medya özel sektör ve uluslararas› aktörlerdir. Bu unsurlar›n birindeki veya birkaç›ndaki yetersizlik di¤er
unsurlar›n etkinli¤ini azaltacak ve yolsuzlukla mücadelenin sürdürülebilirli¤ini
tehlikeye atacakt›r. Yap›lmas› gereken bu dokuz unsurun dengede varolmas›d›r.
Yolsuzluk mekanizmas› bir tür endüstriyel organizasyon fleklinde tabandan
tavana (bottom-up) do¤ru kurulabilece¤i gibi, bunun tam tersi olarak tavandan
tabana (top-down) do¤ruda biçimlenebilmektedir. Tavandan tabana flekillenen
yolsuzluk mekanizmas›nda aktif aktör üst düzey bürokrasi iken, al›nan rüflvetlerden bir k›sm› sorun ç›karmama karfl›l›¤›nda düflük düzeyli memurlar ile paylafl›labilmektedir. Tabandan tavana yolsuzluk mekanizmas›nda ise, düflük düzeyli memurlar, rüflveti do¤rudan alan ve yolsuzlu¤u yapan taraf konumundad›r.
Toplad›klar› rüflvetin bir k›sm›n› ise yüksek düzeyli bürokratlara da¤›tarak herhangi bir soruflturma veya yarg›lamadan kaç›nmaya çaba sarf ederler.7 Bu tür
organizasyonel yap›lar ortadan kald›r›lmadan yolsuzluklar›n istenilen düzeyde
önlenmesi pek mümkün de¤ildir.
Ulusal güvenilirlik sisteminin oluflturulmas›ndaki en sa¤l›kl› yol tabandan tavana do¤ru ve kamuoyu deste¤ine dayal› bir yap› dizayn edilmesidir. Böylelikle sistemin baflar›s› ve halk taraf›ndan sahiplenirli¤i artacakt›r. Bu sistemin kurulmas›ndaki amaçlar ise, sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas›, kanun hakimiyetinin kurulmas› ve yaflam kalitesinin yükseltilmesidir.8

7.2. YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJ‹LER‹
Yolsuzluk, ekonomik ve sosyal geliflmenin önündeki en önemli engellerden
birisidir. Bu nedenle yolsuzluklar ile mücadelede etkin bir strateji gelifltirilmelidir. Yolsuzluklar ile mücadelede her durumda ve her ülkede geçerli olacak tek
bir stratejiden söz etmek pek mümkün de¤ildir. Farkl› yolsuzluk düzeylerine ve
yönetiflim kalitesine göre yolsuzlukla mücadelede kullan›labilecek öncelikler
de¤iflebilmektedir. Afla¤›daki tabloda bu öncelikler gösterilmektedir.
6 Petter Langseth, Rick Stapenhurst, Jeremy Pope, “National Integrity ………., a.g.e., s. 129-145
Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements........., a.g.e., s. 31-40
7 Anwar Shah, "Corruption and Decentralized Public…….., a.g.e., s. 7
8 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements........., a.g.e., s. 34-35

247

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

Tablo 30. Farkl› Yolsuzluk Düzeylerine ve Yönetiflim Kalitesine Göre
Yolsuzlukla Mücadelede Kullan›labilecek Öncelikler
Yolsuzluk
Düzeyi

Yönetiflimin
Kalitesi

Yüksek

Zay›f

Orta

Normal

Düflük

‹yi

Yolsuzlukla Mücadeledeki Öncelikler

Kanun hakimiyetinin kurulmas›, kurumsal
kat›l›m›n ve hesap verebilirli¤in
güçlendirilmesi, yurttafl birliklerinin
kurulmas›, devlet müdahalelerinin
s›n›rland›r›lmas›, ekonomik reformlar›n
uygulanmas›
Ekonomik politikalar›n ve kamu
yönetiminin reforme edilmesi ve
yerellefltirilmesi
Yolsuzlukla mücadele kurumunun
kurulmas›, kamuoyu ve resmi
bilgilendirilmenin artt›r›lmas›, rüflveti
önleyici çabalar›n teflvik edilmesi, nitelikli
ve etkin kovuflturma mekanizmalar›n›n
oluflturulmas›

Kaynak: Anwar Shah, Mark Schacter, "Combating Corruption: Look Before You Leap", Finance & Development, December 2004, s. 42

Yolsuzluk düzeyi ile yönetiflim kalitesi aras›nda ters yönlü bir iliflkiden söz
edilebilir. Yani yolsuzluk düzeyi artt›kça yönetiflim kalitesi düflmektedir. Yolsuzluk düzeyi yüksek olan ülkelerdeki mücadele stratejileri daha kapsay›c› bütüncül bir çerçevede ortaya konurken, yolsuzluk düzeyinin düflük, kurumsal yönetiflim kalitesinin iyi oldu¤u ülkelerde daha çok taktik hedefler üzerine yo¤unlafl›lmaktad›r.
Yolsuzlukla mücadele stratejileri gelifltirirken genelleme yapmak çeflitli sorunlar tafl›sa da uygulamac›lara yol göstermek aç›s›ndan önemli olabilmektedir.
Bu çerçevede yolsuzlukla mücadele stratejilerinin befl temel unsurundan söz
edilebilir. Bu unsurlar afla¤›da s›ralanm›flt›r.9
1. Politik Hesap Verebilirli¤in Artt›r›lmas›
2. Sivil Toplum Kat›l›m›n›n Güçlendirilmesi
3. Rekabet Edebilirli¤e Sahip Özel Sektörün Meydana Getirilmesi
4. Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Güç Merkezleri Üzerinde Kurumsal S›n›rlamalar
Oluflturulmas›
5. Kamu Kesimi Yönetiminin Gelifltirilmesi
9 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTANTICORRUPTION/0,,menuPK:384461~pagePK:149018~piPK:149093~the
SitePK:384455,00.html
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Yolsuzluklar ile mücadelede ülkelerin özellikleri, tarihsel geçmiflleri, ekonomik ve toplumsal yap›lar›, de¤er yarg›lar› dikkate al›narak önceliklerin belirlenmesi ve buna göre hareket edilmesi gereklidir. Böylelikle düzenli, organize olmufl bir mücadele politikas› oluflturulabilir. Aksi halde parça parça ve düzensiz
önlemlerin istenilen sonuçlar› vermesi çok güç olacakt›r.

7.2.1. Politik Hesap Verebilirli¤in Artt›r›lmas›
Demokratik yönetim biçimi hem ulusal hem de kamusal bir mal olarak alg›lanmaktad›r. Demokratik yönetim biçiminin maddi de¤erini ölçmek pek mümkün de¤ildir. Bu nedenle paha biçilemez oldu¤u bile iddia edilebilir. Ama demokratik yönetim biçiminin bir ülkede yerli yerine oturtulmas› ciddi anlamda
maliyetlere katlan›lmas›n› gerektirmektedir.
Politik hesap verebilirlikten yoksun bir demokratik yap› düflülemez. Yolsuzluklar›n varl›¤› demokratik yap›ya da zarar vermektedir. Çünkü hükümet etme
yetkisine sahip olan politikac›lar, alacaklar› kararlarda toplumun bütününden daha çok ortak ç›kar sa¤lad›klar› belirli güç merkezlerini öncelleyebilmektedirler.
Politik kurumlardaki yolsuzluklar›n varl›¤› ampirik gözlemlere dayal› olarak
da ortaya konulmaktad›r. Uluslararas› Saydaml›k Örgütü, 2005 Küresel Yolsuzluk Barometresi'ne göre yolsuzluklar›n politik hayati etkileme düzeyi ülkeler baz›nda afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.10
Tablo 31. Ülkelere Baz›nda Yolsuzluklar›n Siyasi Yaflam› Etkileme Düzeyleri
Düzey
Yüzde 70’den fazla
Yüzde 51-70 aras›

Yüzde 31-50 aras›
Yüzde 11-30 aras›

Ülkeler
Bosna-Hersek, Bolivya, Yunanistan, ‹srail, Peru, Filipinler, Tayvan
Arjantin, Bulgaristan, Kanada, Kamerun, fiili, Kolombiya, H›rvatistan,
Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Fransa, Gana,
Endonezya, Hindistan, ‹talya, Güney Kore, Litvanya, Makedonya,
Meksika, Nijerya, Panama, Paraguay, Polonya, Portekiz, Güney Afrika,
Rusya, S›rbistan, Tayland, Türkiye
Kosta Rika, Etiyopya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Hong Kong,
‹rlanda, Japonya, Kosova, Kenya, Moldova, Nikaragua, Pakistan,
Romanya, Senegal, Singapur, Togo, ‹ngiltere, Ukrayna, Uruguay, ABD
Avusturya, Kamboçya, Danimarka, Finlandiya, ‹zlanda, Lüksemburg,
Malezya, Hollanda, Norveç, ‹spanya, ‹sviçre, Venezuela

Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2005

Politik hesap verebilirlik; kurumsal yap› ve seçmenler taraf›ndan kamu görevlilerinin gösterdi¤i davran›fl kal›plar›n›n s›n›rland›r›lmas›n› ve yapt›r›m uygulanabilmesini içeren genifl bir çerçeveyi kapsar. Politik hesap verebilirli¤in artma10 Transparency International Global Corruption Barometer 2005, s. 7

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2005

249

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

s›, kamu görevlilerinin toplumsal kaynaklardan kiflisel ç›kar elde etmeye yönelik davran›fllar›n›n maliyetini artt›ran bir olgu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Böylelikle kamusal kaynaklar›n özel ç›karlar için kullan›lmas› ciddi anlamda
önlenebilmektedir. Politik hesap verebilirli¤in etkin uygulanmas›, kullan›lan
yapt›r›m mekanizmalar›n›n gücüne, denetleme ve gözetleme süreçlerinin sa¤l›kl›l›¤›na ba¤l› olarak flekillenmektedir. Politik hesap verebilirli¤in oluflmas›nda
dört belirleyici bafll›ktan söz edilebilir. Bunlar; politik rekabet, siyasi partilerin
finansman›, saydaml›k, hukuksal araçlard›r.11
Politik hesap verebilirli¤in artt›r›lmas›nda ve yolsuzlukla mücadelede siyasi
partilerin liderlerine ve yönetim kadrolar›na büyük görev düflmektedir. Bu kadrolar›n ve parti liderinin yolsuzluk konusundaki hassasiyetlerinin partinin di¤er
kadrolar›na net bir flekilde yans›d›¤› gözlenmektedir.12 Siyasi partilerin yolsuzluk konusunda kendi iç denetim mekanizmalar› ve etik kodlar›n› oluflturmas›
çok önemlidir. ‹ç denetim mekanizmalar›n›n d›fl denetim mekanizmalar›na nazaran daha etkin oldu¤u söylenebilir. Parti bürokrasisi içerisinde yükselmede,
yerel ve merkezi seçimlerde aday belirleme sürecinde yolsuzluk konusundaki
duyarl›l›klar›n belirleyici hale getirilmesi gereklidir. Böylelikle her parti kendi
iç yolsuzlukla mücadele mekanizmas›n› infla etmifl olacak, sonuçta bütün siyasi
sistem zincirleme olarak bundan etkilenecektir.

7.2.1.1. Politik Rekabet
Politik rekabet, yolsuzluklar›n önlenmesinde ve saydaml›¤›n sa¤lanmas›nda
ciddi ifllevler üstlenebilmektedir.13 Özellikle seçim dönemlerinde partilerin ve
parti içerisindeki farkl› adaylar›n birbirleri ile rekabeti politikac›lar üzerinde etkili bir yapt›r›m ifllevi görebilmektedir. Adaylar, seçmenlerin güvenini kazanabilmek ve rakiplerini geçebilmek için yolsuzluklar› bir araç olarak kullanabilmektedirler. Böylelikle her siyasi parti di¤er siyasi partiyi denetleyen ve gözetleyen bir tür müfettifl ifllevi kazanmaktad›r. Ayn› parti içerisinde de politik rekabetin ifllemesi yolsuzluklar›n görünür k›lmas›nda söz konusu olabilmektedir.
Ayn› parti içerisinde ayn› pozisyona (milletvekilli¤i veya belediye baflkanl›¤›)
gelmek isteyen kifliler, di¤er adaylar› bertaraf edebilmek için toplumun hassas
oldu¤u konularda bu kiflileri mercek alt›na almaktad›rlar. Ayn› pozisyona talep
kiflilerden birinin bir aç›¤› yakaland›¤›nda, di¤er aday bunu kamu oyu ile pay11 Anticorruption in Transition, A Contribution to the Policy Debate, World Bank
Publication, Washington, D.C., 2000, s. 39-57
12 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption, The
World Bank Publication, June 1999, s. 7-8
13 James E.Alt, David D. Lassen, “Fiscal Transparency and Fiscal Policy Outcomes in OECD
Countries”, OECD Economic Policy Research Unit Working Paper, No. 2, 2003, s. 1-43
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laflmakta ve seçmenleri dikkatini çekme yoluna gitmektedir. Böyle olunca politikac›lar›n birbirlerini, özellikle yolsuzluklar konusunda s›k› bir denetim tabi tutmalar› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Sonuçta bu da yolsuzluklar› engelleyici etkiler
meydana getirmektedir.
Politik rekabet sonucu ortaya ç›kan bilgilerin seçmen kitlesinin davran›fllar›
üzerindeki etkisi her zaman olumlu yönde olmamaktad›r. Ayr›ca bu rekabet bazen dezenformasyona, bilgi kirlenmesine ve çarp›tmalara da yol açabilece¤i
unutulmamal›d›r. Özellikle ekonomik ve medya gücüne sahip politik partilerin/adaylar›n di¤er partileri/adaylar› karalamak amac›yla yapt›klar› as›ls›z iddialar, toplum taraf›nda ters tepkiyle de karfl›laflabilmektedir. Politik rekabet amaçl› yolsuzluk iddialar›n›n fazlal›¤›, belli bir zaman sonra bu haberlerin kan›ksanmas›na yol açabilmektedir. Böyle olunca gerçek anlamda yolsuzluk iddialar› da
beklenen etkiyi yaratmayabilmektedir.
Politik rekabet konusunda ölçünün kaç›r›lmas› ve bir tür karalama kampanyas›na dönüflmesi siyasi sistemi istikrars›zlaflmas›na, devlet kurumlar›na olan güvenin sars›lmas›na yol açabilmektedir. Sonuçta ise, kamuoyunun siyasi sisteme
olan bak›fl› olumsuz yönde de¤iflmektedir.
Politik rekabetin di¤er bir boyutu da siyasi partiler aras›nda seçim dönemlerinde yaflanmaktad›r. Yolsuzluklara bulaflm›fl siyasi partiler genifl finansman imkanlar›na sahip olabilmektedirler. Bu finansman kaynaklar›, seçim kampanyas›
dönemlerinde genifl seçmen kitlelerini etkilemek amaçl› olarak kullan›labilmektedir. Buna karfl›l›k yolsuzluklardan uzak duran siyasi partiler çok daha k›s›tl›
mali imkanlar ile seçim kampanyalar›n› düzenlemek zorunda kalabilmektedirler. Böylelikle daha k›s›tl› bir seçmen kitlesine ulaflabilmektedirler. Sonuç olarak yolsuzluk partilerin birbirleri ile adil bir flekilde rekabet edebilme imkanlar›n› da ortadan kald›rabilmektedir.
Siyasi sistemin finansman›nda kamusal fonlar›n kullan›lmas›, varl›kl› siyasi
partilerin yoksul siyasi partilere karfl› rekabet üstünlüklerini ve karfl›laflt›rmal›
avantajlar›n› s›n›rlayacakt›r. Yeterli finansman kayna¤› elde etmek amac›yla
partilerin yolsuzluklara e¤ilim göstermesi de böylelikle engellenebilecektir.
Politik rekabetin sa¤lanmas›nda medyaya büyük rol düflmektedir. Medyan›n
politik partilere eflit uzakl›kta durmal› ve görüfllerini kamuoyuna ifade etmeleri
konusunda adil davranmal›d›r. Ba¤›ms›z medya ancak böyle kritik bir ifllevi yerine getirebilir. Aksi halde seçim sürecinde haks›z rekabetin yaflanmas› kaç›n›lmazd›r.
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7.2.1.2. Siyasi Partilerin Finansman›
Genelde siyasi sistemin, özelde ise, partilerin finansman›, yolsuzluklar›n önlenmesinde ve politik hesap verebilirli¤in artt›r›lmas›nda en kritik konulardan
birini oluflturmaktad›r. Çünkü siyasi partilerin finansman›, demokratik parlamenter rejimlerin k›r›lgan noktas›d›r. Ayn› zamanda büyük ölçekli yolsuzluklar›n kayna¤›d›r. Siyasi partilerin sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir finansman yap›s›na
sahip olmas› gerekir. Aksi halde yolsuzluklar ile mücadelede baflar›l› olunmas›
çok güçtür. Siyasi partilerin finansman›na yönelik de¤iflik yaklafl›mlardan söz
edilebilir. Bu yaklafl›mlar genifl olarak bölüm 7.3'de incelenmektedir.

7.2.1.3. Saydaml›k
Saydaml›k siyasi, ekonomik, sosyal ve hukuki boyutu olan çok yönlü bir kavramd›r. Son y›llarda kurumsal yönetiflim ilkelerinin gelifltirilmesi ve yolsuzlukla mücadele ba¤lam›nda saydaml›¤›n sa¤lanmas›na büyük önem verilmektedir.
Hatta bu konuda uluslararas› bir tüzük oluflturmaya yönelik çabalardan söz edilebilir.
Ekonomik ve siyasi faaliyetlerde fleffafl›¤›n sa¤lanmas› yolsuzluklar›n önlenmesindeki en etkili silahlardan biridir. Saydaml›k, kamu görevlilerinin yapt›¤›
ifllemlerin toplumun geri kalan› taraf›ndan gözetlenebilmesi imkan›n› sunmaktad›r. fieffafl›¤›n sa¤lanmas›nda yaz›l› ve görsel medyaya büyük görev düflmektedir. Medyan›n da bu görevi yerine getirebilmesi için güç merkezlerinden ba¤›ms›z çal›flan bir yap›ya sahip olmas› gerekmektedir.14 Aksi halde fleffafl›¤›n tam
olarak sa¤land›¤›n› iddia etmek güçleflecektir. Politik sistemdeki fleffafl›¤›n sa¤lanmas›na yönelik önlemler aras›nda, parlamento oturumlar›n›n ve parti grup
toplant›lar›n›n kamuoyuna aç›k olarak yap›lmas›, lobicilik faaliyetlerinin kay›t
alt›na al›nmas›, mahkeme kay›tlar›n›n ve hakim kararlar›n›n yay›nlanmas›, milletvekillerinin oylamalarda tav›rlar›n›n aç›klanmas› say›labilir.
Yolsuzluk ile saydaml›k aras›nda ters yönlü bir iliflkinin varl›¤›ndan söz edilebilir. Bu iliflki ampirik olarak da ortaya konulabilmektedir. Saydaml›k artt›r›larak bir ülkedeki yolsuzluk düzeyinin düflürülebilmesi mümkündür. Saydaml›¤›n yüksek oldu¤u geliflmifl ülkelerde yolsuzluk düzeyinin düflük olmas› bir tesadüf de¤ildir. Kamusal mali kaynaklar›n, yolsuzluklar›n temel eksenini oluflturdu¤u bilinmektedir. Saydaml›¤›n artt›r›lmas› ve etkin bir denetim mekanizmas›n›n kurulmas› kamusal kaynaklar üzerinden yolsuzluk yapma f›rsatlar›n› k›s›tlayacakt›r. Bu durumda hükümetlerin bütçe tahmin ve gerçekleflmelerini tüm ayr›nt›lar› ile ve zaman›nda kamuoyu ile paylaflmalar› büyük önem tafl›maktad›r.
14 Swatantra Anand Goolsarran, "Corruption: Its Nature, Causes and Effects", Journal of
Government Financial Management, Spring 200 s. 61-64
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Bütçesel saydaml›¤a ve orta vadeli bütçe yap›s›na (medium-term budgeting framework) sahip ülkelerde yolsuzluk ile mücadelenin daha baflar›l› oldu¤u ifade
edilebilir. 15
IMF taraf›ndan yay›nlanan tüzük16 mali saydaml›¤›n sa¤lanmas›nda bir tür
rehber ifllevi görmektedir. Tüzük dört ana bafll›ktan oluflmaktad›r. Bunlar s›ras›yla; görev ve sorumluluklardaki aç›kl›k ve netlik, bilginin kamuya aç›k olmas›, saydam bütçe haz›rl›¤›, uygulamas›, raporlamas› ve dürüstlük için güven verilmesidir.
Görev ve sorumluluklardaki aç›k ve netlik için kamu sektörünün ekonominin
geri kalan›ndan net bir flekilde ayr›flt›r›lmas› gereklidir. Ayr›ca hükümet içerisindeki roller çok iyi tan›mlanmal›d›r. Mali yönetim için fleffaf ve net, hukuksal ve
idari bir çerçeve olmal›d›r.
Bilginin kamuya aç›k olmas›; kamuoyunun, hükümetin geçmifl, mevcut ve
gelecekteki mali faaliyetleri hakk›nda tamamen bilgilendirilmesi ile gerçekleflir.
Mali bilgilerin düzenli yay›nlanmas› konusunda topluma karfl› aç›k bir taahhüt
olmal›d›r.
Saydam bütçe haz›rl›¤›, uygulamas› ve raporlamas›; bütçe ile ilgili dokümanlarda, mali politika hedeflerinin, makroekonomik çerçevenin, bütçenin dayana¤›n›n ve önemli mali risklerin belirtilmesini zorunlu k›lmal›d›r. Bütçe verileri,
politika analizlerinin yap›labilmesine ve hesap verme ifllevinin yerine getirilebilmesine imkan tan›mal›d›r. Onaylanm›fl harcamalar›n uygulanmas› ve denetlemesi ile ilgili prosedürler aç›kça belirtilmelidir. Mali raporlama, zaman›nda,
kapsaml› ve güvenilir olup bütçeyle olan sapmalar› gösterebilmelidir.
Son olarak dürüstlük için güven vermek aç›s›ndan mali bilgilerin do¤rulu¤u ve
güvenirli¤i kamu ve özel kesimlerin incelemesine aç›k olmal›d›r.
Saydaml›k konusunda di¤er bir çaba ise, siyasi partilerin ve politikac›lar›n
mal varl›klar›n›n, gelirlerinin ve harcamalar›n›n ayr›nt›l› bir flekilde aç›klanmas›d›r. Böylelikle kamuoyunun bilgilendirilmesi sa¤lanabilir. Bu tür bilgilerin
özellikle seçimlerden önce ve sonra aç›klanmas› daha da önemli hale gelebilmektedir. Ayr›ca zaman boyutu göz önüne al›narak y›ll›k olarak yap›lmas› ve bu
bilgilere internet gibi araçlar ile kolayca ulafl›labilmesi daha çok tercih edilen bir
durumdur.
15 Farhan Hameed, “Fiscal Transparency and Economic Outcomes”, IMF Working Paper
No: 225, December 2005, s. 1-43
16 IMF, Code of Good Practices on Fiscal Transparency, March 23, 2001
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm#code
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7.2.1.4. Politik Sistemdeki Yolsuzluklar›n Önlenmesinde Kullan›lan
Hukuksal Araçlar
Politik sistem içerisindeki yolsuzluklar›n önlenmesinde siyasi partiler kanunu
ile yap›lan düzenlemeler belirleyici olmaktad›r. Kanun, partilerin mali kaynaklar›n› nas›l sa¤layaca¤› ve harcamalar›n› nas›l yapaca¤›na dair hükümler tafl›mal›d›r. Bu hükümlerin çizdi¤i çerçeve d›fl›ndaki hareketlere izin verilmemelidir.
Bunlar hukuksal suç kapsam›nda adli soruflturmalara tabi tutulmal›d›r. Yapt›r›mlar aras›nda partinin tüzel kiflili¤inin sona erdirilmesine kadar varacak cezalar gündeme gelmelidir. Böylelikle etik kayg›lar d›fl›nda politik yolsuzluklar›n
ceza hukuku yoluyla s›n›rland›r›lmas› sa¤lanabilir.
Ayr›ca politik hesap verebilirli¤in artt›r›lmas›nda kullan›lan çeflitli araçlardan
söz edilebilir. Bunlar aras›nda etik kurallar, parti içi düzenlemeler, lobicili¤e yönelik düzenlemeler, disiplin komiteleri, hediye almay› veya menfaat sa¤lamay›
yasaklayan kurallar say›labilir. Ayr›ca bilgi edinme kanunu çerçevesinde hukuksal araçlar›n nas›l uyguland›¤›na yönelik vatandafllar›n haberdar edilmesi mümkün olabilmelidir.
Hukuki araçlar siyasi partilere ait bilgilerin fleffaflaflt›r›lmas›nda da kullan›labilmektedir. Partilerin mali yap›lar›na ait bilgilerin belirli aral›klar ile kamuoyu
ile paylafl›lmas› bir zorunluluk haline getirilmelidir. Bu bilgilerin do¤rulu¤u
hem say›fltay hem de ba¤›ms›z kurumlar taraf›ndan denetlenmelidir. Bu denetlemeler öncesinde aç›klanan bilgiler ile denetim sonras› ortaya ç›kan bilgiler
aras›ndaki farklar yolsuzluk düzeyinin belirlenmesinde bir gösterge olarak al›nabilir. Siyasi partilerin kamuoyunu yanl›fl bilgilendirmeleri hukuki olarak suç
kapsam›nda de¤erlendirilip, cezai ifllemlere konu olabilmelidir. Ayr›ca illegal
kaynaklardan siyasi partilerin gelir elde etmeleri de hukuki yapt›r›m sonucu do¤urabilmelidir.
Birleflik Devletler Uluslararas› Kalk›nma Ajans›'n›n (United States Agency
for International Development -USAID-) 118 ülke üzerinde yapt›¤› bir çal›flmada, 28 ülkede politik hesap verebilirli¤e yönelik herhangi bir hukuksal düzenleme bulunmad›¤›, sadece 15 ülkede ilgili mevzuat›n var oldu¤u sonucuna eriflilmifltir.17
Yolsuzluklara karfl› mücadelede en önemli hukuksal araçlardan biri de ba¤›ms›z denetleyici ve düzenleyici kurumlard›r. Bu kurumlar kanun ile kurulmakta,
iflleyiflleri ve yönetim flekilleri kanun ile belirlenmektedir. Kurumlar›n gerçek
17 Transparecy International, "Standarts on Political Funding and Favours", Policy Brief, No:1,

2005 http://ww1.transparency.org/in_focus_archive/policy/download/01policy_brief_standards_political_funding_favours.pdf
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anlamda ba¤›ms›zl›¤a sahip olmalar› ve ekonomik ve politik etkilere kapal› olabilmeleri için çeflitli mekanizmalar oluflturulmal›d›r. Bunlar›n bafl›nda kurumun
kulland›¤› maddi kaynaklar konusunda özerklik sa¤lanmas› gelmektedir. Aksi
halde siyasi otorite taraf›ndan belirlenen kaynaklar› kullanan kurumlar›n gerçek
anlamda ba¤›ms›z olduklar› tart›flma götürebilmektedir. Bu kurumlar›n siyasi
partiler ve adaylar üzerinde soruflturma ve yarg›lama yapma yetkisine sahip olmalar› beklenmektedir. Yukar›daki süreçlerin sonucunda siyasi partinin ve aday›n yolsuzluk kaynakl› bir finansman yap›s›na sahip oldu¤u tespit edilirse, düzenleyici ve denetleyici kurumun yapt›r›m uygulayabilmesi gündeme gelmelidir. Bu yapt›r›mlar hem aday› hem de üyesi oldu¤u partiyi kapsamal›d›r.
Düzenleyici denetleyici kurumun siyasi sistemin finansman›na yönelik faaliyetlerini saydaml›k içerisinde yerine getirmesi gereklidir. Aksi halde yolsuzluklar› önlemek için kurulan sistemin kendisi yolsuzluk kayna¤› haline gelebilmektedir. Bu nedenle kurumun elindeki bilgileri kamuoyu ile belli periyotlarda paylaflmal›d›r.

7.2.2. Sivil Toplumun Kat›l›m›n›n Sa¤lanmas›
Sivil toplum kurulufllar›; halk ad›na özel ve kamu kurumlar›ndaki yolsuzluk
denetleyen ba¤›ms›z örgütlenmelerdir. Bu kurulufllar, yolsuzlukla mücadelede
kamuoyu deste¤inin sa¤lanmas› ifllevini yerine getirirler. Sivil toplum kurulufllar› demokratik bilincin bir sonucu olarak ortaya ç›karlar. Bir ülkede demokratik bilinç ne kadar geliflmifl ise, o kadar fazla sivil insiyatife ve örgütlenmeye
rastlamak mümkün olacakt›r. Bu kurulufllar toplumun üzerindeki devlet gücünü
dengeleyen ve bireyi devlete karfl› koruyan yap›lar olarak da görülmektedirler.
Sivil toplum, kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak da isimlendirilebilmektedir. Ulusal ve uluslararas› düzeyde yolsuzluk ile mücadele eden birçok sivil toplum kuruluflundan söz edilebilir. Ülkemizde, yolsuzlukla mücadele
eden sivil toplum kurulufllar›na Toplumsal Saydaml›k Hareketi Derne¤i18 örnek
gösterilebilir. Bu dernek Uluslararas› Saydaml›k Örgütü’nün Türkiye kolu olarak faaliyette bulunmaktad›r.
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü19 küresel planda yolsuzluk ile mücadele eden
en önemli sivil toplum kurulufludur. Bu dernek 1993 y›l›nda Berlin'de kurulmufl
18http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOV-

ERNANCE/EXTANTICORRUPTION/0,,menuPK:384461~pagePK:149018~piPK:149093~the
SitePK:384455,00.html
19http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/EXTANTICORRUPTION/0,,menuPK:384461~pagePK:149018~piPK:149093~the
SitePK:384455,00.html
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ve yüze yak›n ülkede örgütlenmifl yayg›n bir a¤› temsil etmektedir. Bu a¤ yard›m›yla küresel düzeyde yolsuzluklar›n önlenmesi, saydaml›¤›n ve hesap verebilirli¤in artt›r›lmas› amac›na yönelik iflbirli¤inin sa¤lanmas›na çal›fl›lmaktad›r.
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü'nün bu ba¤lamda en önemli faaliyeti, ülkelere
yasal ve kurumsal olarak destek sa¤lamak ve ulusal güvenilirlik sistemi oluflturmakt›r. Buna yönelik e¤itim faaliyetleri ve yay›nlad›¤› çeflitli kitaplardan söz
edilebilir. Örgütün di¤er bir faaliyeti yolsuzluk konusunda periyodik olarak veri ve endeks yay›nlamakt›r. Birçok akademisyen ve uygulamac› yolsuzluk ile ilgili araflt›rmalarda tarafs›zl›k, güvenilirlik, kapsaml›l›k ve düzenli yay›nlanma
yönleri ile bu derne¤in verilerini tercih etmektedirler.
Sivil toplum kurulufllar› olarak; akademik kurumlardan, kamu yarar›na çal›flan deneklerden, iflçi ve iflveren sendikalar›ndan, hükümet d›fl› organizasyonlardan (nongovernmental organizations), dini vak›f ve cemaaatlerden, kad›n örgütlerinden, düflünce kurulufllar›ndan ve medyadan söz edilebilir. Sivil toplum kurulufllar› yolsuzlukla mücadelede çeflitli ifllevler yerine getirirler. Bunlar›n birincisi yolsuzluklar konusunda kamuoyunun haberdar edilmesidir. Böylelikle hem
yolsuzluklar›n önlenmesi hem de u¤ran›lan zarar›n tazmin edilebilmesi için gerekli olan kamuoyu bask›s› oluflturulabilmektedir. Kamuoyu bask›s› siyasi ve
idari birimlerin harekete geçirilmesi bak›m›ndan da önemlidir. Sivil toplum kurulufllar›n›n ikinci ifllevi, yolsuzlukla mücadele ile ilgili hareket planlar›n›n haz›rlanmas› ve topluma anlat›lmas›d›r. Bunun için seminerler ve konferanslar›n
düzenlenmesi, e¤itim programlar›n›n oluflturulmas› gerekmektedir. Ayr›ca yasal
ve idari düzenlemelerin yap›lma sürecinde lobi faaliyetlerinde bulunulmas›, bu
çerçeve içerisinde de¤erlendirilebilir. Örne¤in kamu ihale veya özellefltirme yasalar›n›n haz›rlanma sürecinde sivil toplum kurulufllar›n›n görüfl bildirmesi veya
yasa teklifine yap›c› elefltiriler getirmeleri gibi. Sivil toplum kurulufllar›n›n bir
fonksiyonu da devlet faaliyetlerini ve kararlar›n› yolsuzluklar› önleme amac›na
binaen denetlemektir.20
Sivil toplum kurulufllar› kamu kesimindeki yolsuzlu¤u önleyici etik kurallar›n güçlendirilmesinde yap›c› bir role sahiptir. Özellikle kamu ve özel sektör
aras›ndaki ifl iliflkilerinin düzenlenmesi ba¤lam›nda bu rol daha da önemli hale
gelmektedir. Yolsuzluklar›n nihai maliyeti sivil toplumun üzerinde kalmaktad›r.
Bu nedenle sivil toplum kurulufllar›n›n yolsuzlu¤a karfl› çabalar› kendi kendilerini koruma mekanizmas› olarak da nitelendirilebilir. Sivil toplum kurulufllar›20 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/
EXTANTICORRUPTION/0,,menuPK:384461~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:3844
55,00.html
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n›n örgütlenmelerinde ve etkin faaliyet göstermelerinde liderlik unsuru belirleyici olabilmektedir. Çünkü kitleleri örgütlemek ve yönlendirmek ancak güçlü
bir liderlik kadrosunun veya giriflim grubunun varl›¤›yla mümkün olabilmektedir.21
Sivil toplumun yolsuzluklar ile mücadelede kendisinden beklenenleri yerine
getirebilmesi için belli bir yasal çerçevenin bulunmas› gerekir. Bu yasal çerçeve her toplumda bulunmas› gereken temel hak ve hürriyetleri içerir. Örgütlenme
hürriyetinin olmad›¤›, ifade özgürlünün s›n›rland›¤›, kiflinin kamu otoritesi karfl›s›nda korunmad›¤› toplumlarda, sivil toplumun yolsuzluklar ile mücadele etmesi pek mümkün olmamaktad›r.
Etkin bir sivil toplum oluflmas› finansman kaynaklar›n›n yeterlili¤i ile de do¤ru orant›l›d›r. Yeterli finansal kaynaklara sahip olmayan sivil toplum kurulufllar›n›n faaliyetlerinin ciddi ölçüde k›s›tland›¤› görülmektedir. Bu kurumlar›n finansman imkanlar›n› geniflletecek kamusal desteklerin sa¤lanmas› önemlidir.
Kar amac› gütmeyen sivil toplum kurulufllar›na vergisel muafiyetler sa¤lanmas›
ve bu kurumlara yap›lan ba¤›fllar›n matrahtan indirilebilmesi, kurumsal ve kiflisel ba¤›fllar›n artmas›na yol açacakt›r.
Sivil toplum örgütlerinin genelde ba¤›fllar ile yaflayan kurumlar olmas›, faaliyetlerinin finansman›nda fleffafl›k ve hesap verebilirlik yönünde duyarl›l›¤› gerekli k›lmaktad›r. Kendisi yeterince fleffaf olmayan sivil toplum kurulufllar›n›n
baflkalar›n›n mali ifllemleri konusunda hesap sormas› samimi bir davran›fl olmayacakt›r. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin yolsuzluk ile mücadele edebilmesi, fleffafl›k ve hesap verebilirlik aç›s›ndan örnek teflkil edecek bir yap›ya sahip
olmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Sivil toplum kurulufllar›n›n etkinlikleri ayn› zamanda iyi e¤itimli ve duyarl›
kat›l›mc›lara ba¤l› olmaktad›r. Böyle kadrolarla derneklerin hem kendi özel faaliyet alanlar›nda, hem de yolsuzluklar ile mücadelede sonuç al›c› çal›flmalar yapabildikleri gözlenmektedir.
Sivil toplum kurulufllar›n›n bazen yolsuzluklar ile do¤rudan ve dolayl› iliflkisi gündeme gelebilmektedir. Örne¤in Türkiye kamuoyunda bu yönlü kuflkular›n
varl›¤›ndan söz edilebilir.22
21 Mohammad M. Kisubi, “Involving Civil Society in the Fight Against Corruption”, Curbing
Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of
The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 118-121
22 Transparency International Global Corruption Barometer 2005, s. 6
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2005
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7.2.3. Rekabet Edebilirli¤e Sahip Özel Sektörün Meydana Getirilmesi
Kamunun piyasa temelli ekonomik faaliyetler içerisinde bulunmas›n›n hem
yolsuzluklara imkan tan›d›¤›, hem de sa¤l›kl› bir özel sektörün oluflum süreçlerini engelledi¤i söylenebilir. Kamunun iflas etme olas›l›¤›n›n olmamas›, etkinsiz çal›flsa bile özel firmalara nazaran istedi¤i fiyat politikas›n› uygulayabilmesine imkan tan›maktad›r. Bu durumda özel sektörün ya piyasadan çekilmesi, ya
da kamu sektöründeki firma ile farkl› iliflki türleri gelifltirmesi gündeme gelecektir. Genelde gözlenen durum özel firman›n kamu firmas›n›n tedarikçisi veya sat›c›s› konumuna do¤ru yönelmesidir. Bu tür iliflkiler piyasa iliflkisinden öte informal a¤lar›n oluflmas›na ve kamu firma yönetimi ile ç›kar birlikteli¤inin do¤mas›na yol açmaktad›r. Böyle olunca rekabete dayal› özel sektörün meydana getirilmesi engellenebilmektedir. Özellefltirme yoluyla bu risklerin ortadan kald›r›lmas› mümkün olabilecektir.
Yolsuzluklar›n kamu temelli haks›z özel kazanç sa¤lama yolu oldu¤u bilinmektedir. Bu yolla kamusal kaynaklar özel kifli ve kurumlara aktar›labilmektedir. Yolsuzlu¤un yayg›n oldu¤u ülkelerde özel sektör kar amac›yla ekonomik faaliyet göstermekten daha çok rant kollamaya yönelebilmektedir. Çünkü bu yolla daha az çaba harcay›p, daha çok gelir elde etmek mümkün olabilmektedir.
Böylelikle özel sektörün varl›k sebebi olan, rasyonel ekonomik davran›fl kal›b›n›n ve etkinlik temelli bir faaliyet yap›s›n›n kurulmas› zorlaflmaktad›r. Ayr›ca
özel sektörün informal iliflki a¤lar›na girmesi ve kay›td›fl› ekonomik yap›lar›n
meydana gelmesi söz konusu olabilmektedir.
Yolsuzluk, ayn› zamanda, özel sektörün kendi aras›ndaki piyasa rekabetini de
bozabilmektedir. Yolsuzluk ve kay›td›fl›l›k ile iliflkisi olan kifli ve kurumlar›n piyasada faaliyet gösteren di¤er kifli ve kurumlara nazaran çok çeflitli avantajlar
sa¤layabilmesi söz konusudur. Bu avantajlar›n piyasadaki di¤er rakiplerine nazaran rekabet üstünlü¤ü meydana getirmesi gündeme gelecektir. Böyle olunca
da yolsuzlu¤a ve kay›td›fl›l›¤a bulaflmayan kifli ve kurumlar da kendilerini koruma mekanizmalar› gelifltireceklerdir. Bu mekanizmalar›n en önemlisi, yolsuzlukla mücadele ve kay›td›fl›l›¤› önlemeye yönelik politikalar›n savunucusu ve
destekleyicisi olmakt›r. Yolsuzlu¤a bulaflmayan özel sektör ancak bu flekilde bulaflanlara karfl› rekabet edebilir konuma gelebilecektir.
Tekelci ve oligopolcü piyasa yap›lar›n›n yolsuzluk üretebilme kapasitesi rekabetçi piyasa yap›lar›na nazaran daha yüksektir. Bu nedenle rekabetçi piyasa
yap›lar›n›n gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi yolsuzlukla mücadelenin bir unsuru
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Devletin kendisi bir piyasa aktörü gibi faaliyet
göstermese bile; yapt›¤› düzenlemeler (regülasyon) yoluyla rant mekanizmalar›
yaratabilmektedir. Bu ba¤lamda piyasa kurallar›n›n hakim k›l›nmas› ve serbest258
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leflmeye (deregülasyona) gidilmesi yolsuzluk imkanlar›n› azaltacakt›r. Özellikle
kamunun sa¤lad›¤› sübvansiyonlar›n, teflviklerin, kotalar›n, muafiyetlerin ciddi
anlamda yolsuzluklara kaynakl›k edebildi¤i düflünüldü¤ünde, rekabete dayal›
kurallar›n ve serbestlefltirmelerin önemi daha iyi anlafl›l›r.
Ekonomi politikalar›n›n liberalizasyonu, kamusal düzenlemeleri azaltmay› ve
iktisadi iliflkilerde piyasa mant›¤› ile hareket edilmesini amaç edinir. Karma
ekonomik yap›lar›n (özel ve kamunun üretim süreçlerinde beraberce bulunduklar›) yolsuzluk üretme kapasiteleri daha yüksektir. Devlet egemen ekonomilerdeki liberalizasyon çabalar› yerleflik ç›karlara sahip kifli ve kurumlar taraf›ndan
engellenebilmektedir. Bunun arkas›ndaki temel güdü yolsuzluk temelli gelir
kaynaklar›n› koruma çabas›d›r.
Liberal ekonomik politikalar tek bafl›na yolsuzlukla mücadelede yeterli de¤ildir. Bu politikalar özgürlükçü siyasal politikalar ile desteklenmelidir. Ekonomik
liberalizm siyasi liberalizm ile desteklenmedikçe tekelleflme gibi bir sorunu beraberinde getirir. Bu ba¤lamda tekelleflmeyi önlemek amac›yla, piyasaya girifle
yönelik engellerin azalt›lmas›, sahiplik yap›lar›na s›n›rlama getirilmesi ve rekabet sa¤lamaya yönelik ba¤›ms›z kurullar›n oluflturulmas› gündeme gelebilecektir.
Baz› mal ve hizmetlerin üretildi¤i alanlarda rekabetçi piyasa yap›lar›n›n kurulmas› teknik olarak mümkün olamamaktad›r. Azalan maliyet koflullar›nda üretim ve do¤al tekeller rekabetçi çözümlerin etkin olarak ifllemedi¤i alanlard›r. Bu
alanlarda yolsuzlu¤u önlemek ve etkin ekonomik faaliyet yürütebilmek için siyasi etkilerden ar›nd›r›lm›fl ve teknokrat mant›¤› ile hareket eden kiflilerden oluflacak ba¤›ms›z düzenleyici kurulufllardan yararlan›labilmektedir. Böylelik kamu müdahalesinin do¤uraca¤› olumsuzluklar ortadan kald›r›l›rken, tekelleflme
ve oligopolleflme de engellenebilecektir.
Kamu sektöründeki yolsuzluklar›n d›fl›nda ve/veya bununla ba¤lant›l› olarak
özel sektördeki yolsuzluklardan bahsedilebilir. Özel sektördeki yolsuzluklar›n
kamudaki yolsuzluklara nazaran toplumsal ç›karlara daha az zarar verdi¤i söylenebilir. Özel sektördeki büyük ölçekli yolsuzluklar›n topluma yans›mas› tüketici fiyat art›fllar›n›n yükselmesi, vergi gelirlerinin düflmesi, firmalar›n ciro ve
has›lalar›n›n azalmas› fleklinde olmaktad›r.23

23 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 67
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7.2.3.1. Rekabetçi Bir Piyasa ‹çin Kurumsal Yönetiflimin Sa¤lanmas›
Rekabetçi piyasa yap›lar›n›n kurulmas›nda önemli bir olgu iyi kurumsal yönetiflimin (good corporate governance) yerlefltirilmesidir. Kurumsal yönetiflim,
en genifl anlamda modern yaflamda insanlar›n bir amaca ulaflmak için oluflturdu¤u herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesidir. Daha dar anlamda ise,
bir kurumun befleri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çal›flmas›na ve böylece
ait oldu¤u toplumun de¤erlerine sayg› gösterirken uzun dönemde ortaklar›na
ekonomik de¤er yaratmas›na imkan tan›yan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve
uygulamalar› ifade etmektedir. Kurumsal yönetiflimin evrensel kabul ve geçerlili¤i olan ana ilkeleri adillik, hesap verebilirlik, saydaml›k ve sorumluluktur. Bu
ilkeler ›fl›¤›nda kurumsal yönetim, kurumun en yüksek performans› göstermesini, en karl›, en baflar›l› ve en rekabetçi olmas›n› hedefler. Kurumsal yönetim etik
kurallar, kanunlara uyma, çevrenin korunmas› gibi bir dizi alanla örtüflen genel
bir yaklafl›md›r. Bir kurumun en üstün performansa ulaflarak baflar›l› olmas›n›
amaçlayan kurumsal yönetim ilkeleri, bu anlamda yukar›da bahsi geçen yaklafl›mlar›n birlefltirici çat›s›d›r. Bu çat› olmadan, ne iyi ahlakl› yaklafl›m ne de çevreye duyarl›l›k tek bafl›na bir kurumu baflar›l› k›lacakt›r. Kurumsal yönetim ilkeleri sayesinde baflar›yla gelen sorumluluk, bir kurumun gelecek nesillere de ayn› de¤erlerle katk›da bulunmas›n› ve tüm hissedarlar›yla ç›kar sahiplerini tatmin
etmesini getirecektir.24
‹yi kurumsal yönetiflim yolsuzluklar›n önlenmesinde etkili olabilecek bir araç
olarak alg›lanabilir. Kötü yönetilen kamu ve özel sektör iflletmelerinin yöneticilerine kiflisel ç›kar sa¤lama imkan› sundu¤u bilinmektedir. Kurumsal yönetiflimin sa¤lanmas›na yönelik reformlar bu imkanlar› oradan kald›rmaktad›r.
‹fladamlar› dernekleri üyelerinin ç›karlar›n› korumak için kurulmufl örgütlenmelerdir. Ayn› zamanda bu dernekler üyeleri aras›nda belli ifl eti¤i ve profesyonel davran›fl kal›plar›n›n oluflmas› konusunda da çaba harcarlar. Böylelikle düzenleyici ve denetleyici iflleve sahip olduklar› da iddia edilebilir. Piyasa kurallar›n›n ve rekabet flartlar›n›n uygulanmas› da bu çerçeve içerisinde de¤erlendirilebilir. Yukar›daki ortaya konan ifllevleri yerine getiren ifladamlar› dernekleri ayn› zamanda dolayl› olarak yolsuzluklar ile mücadeleye de destek olmaktad›rlar.
Üyeleri aras›nda yolsuzluk faaliyetlerine kar›flanlar olursa, bu üyeleri dernekten
uzaklaflt›rmak ve d›fllamak yoluyla yapt›r›m koyma imkan›na sahip olabilmektedirler. ‹fl adam› derneklerinin bir sivil toplum kuruluflu olmas› yönüyle de yolsuzluklar konusunda hassasiyetleri olmas› bir zorunluluktur. Böylelikle dernek24 Kurumsal Yönetim En ‹yi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yap›s› ve ‹flleyifli,
Tüsiad Yay›nlar›, Yay›n No. TÜS‹AD-T/2002-12/336, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 9
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ler ayn› zamanda kurumsal yönetiflimin sa¤lanmas›nda üyelerine hem örnek olacaklar hem de yol gösterici ifllevi göreceklerdir.

7.2.3.2. Özel Sektörün Yolsuzlukla Mücadeledeki Duyarl›l›¤›
Özel sektörün yolsuzlukla mücadele konusundaki duyarl›l›¤› çeflitli göstergeler yard›m›yla ortaya konabilmektedir. Bunun bafl›nda flirketlerin kendi dokümanlar›nda ve web sayfalar›nda yer alan yolsuzlukla mücadeleye yönelik vurgular yer almaktad›r. Böylelikle özel sektördeki yolsuzlukla mücadele duyarl›l›¤› ölçülebilmektedir.
Yukar›daki ba¤lamda dünyan›n en büyük 100 (finansal olmayan) çokuluslu
flirketinin yolsuzluklar ile mücadeledeki vurgusu, bu flirketlerin kurumsal web
sayfalar›ndaki sunulan bilgiler ›fl›¤›nda incelenmifltir.25 Buna göre elde edilen
sonuçlar afla¤›daki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 32. Çok Uluslu Firmalar›n Yay›nlar›ndaki Yolsuzluk Vurgusu
Niteli¤i

Rüflvet/Yolsuzluk Vurgusu
Rüflvetin Taraflar›
1. Kamu çal›flanlar›
2. Özel sektör çal›flanlar›
3. Her ikisi
Rüflvetin fiekli
• Rüflvet teklif edilmesi ve/veya verilmesi
• Rüflvet istenmesi edilmesi ve/veya al›nmas›
• Politik faaliyetlere katk›
• Ç›kar meydana getirici kolayl›klar sa¤lanmas›
• Hediye vermek ve/veya a¤›rlamak

Toplam Firma Say›s›
‹çerisindeki Yüzdesi
43
26
33
25
32
33
35
10
30

Kaynak: Kathryn Gordon, Ursula Wynhoven, "Business Approaches to Combating Corrupt Practices", OECD Working Papers on International Investment No: 2, June 2003, s. 5

Birleflmifl Milletler Kalk›nma ve Ticaret Konferans›'n›n (United Nations Conference on Trade and Development -UNCTAD) yapt›¤› s›ralamaya göre dünyadaki en büyük 100 (finansal olmayan) çok uluslu flirketin sadece yüzde 43'ünün
web sayfalar›nda rüflvete ve yolsuzluklara yönelik at›flara rastlanmaktad›r. Bu
oran daha önceki benzer çal›flmalara nazaran düflüktür. 2001 y›l›nda benzer ni25 Kathryn Gordon, Ursula Wynhoven, "Business Approaches to Combating Corrupt Practices",
OECD Working Papers on International Investment No: 2, June 2003
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telikteki verilere dayal› bir araflt›rmada26 flirket web sayfalar›n›n yüzde 97'sinde
kamu sa¤l›¤›na ve güvenli¤ine, yüzde 95'inde çevrenin korunmas›na, yüzde
82'sinde ise iflçi iflveren iliflkilerine yönelik at›flara rastlanmaktad›r. Çokuluslu
flirketlerdeki yolsuzlu¤a yönelik at›flar›n düflüklü¤ü, bu konudaki duyars›zl›¤›
ve öncelik eksikli¤ini göstermektedir.
Ayn› araflt›rmada yolsuzlu¤un taraflar›ndan hangisine vurgu yap›ld›¤› da incelenmifltir. fiirketlerin yüzde 26's›nda kamu çal›flanlar›na, yüzde 33'ünde özel
sektör çal›flanlar›na ve yüzde 25'inde her ikisine at›f yap›ld›¤› gözlenmifltir. Buradan özel sektör çal›flanlar›n›n kamu görevlilerinden daha fazla yolsuzlu¤a taraf olduklar› sonucuna eriflilebilmektedir.
Rüflvet flekline yönelik veriler ise, oldukça ilginçtir. Firmalar›n yüzde 32’si
rüflvet verildi¤i veya/ve teklif edildi¤ini, yüzde 33’ü istendi¤ini ve/veya al›nd›¤›n›, yüzde 35'i politik destek ve katk›larda bulunuldu¤unu, yüzde 10'u ç›kar
meydana getirici kolayl›klar sa¤land›¤›n›, son olarak da yüzde 30'u hediye verildi¤ini veya a¤›rlama yap›ld›¤›n› belirtmifllerdir.

7.2.4. Siyasal, Ekonomik Ve Sosyal Güç Merkezleri Üzerinde Kurumsal
S›n›rlamalar Oluflturulmas›
Kayna¤› ne olursa olsun gücün belli ellerde konsantrasyonunun, sistemin genelinin iflleyifli üzerinde sapt›r›c› etkiler meydana getirdi¤i gözlenmektedir. Bu
nedenle siyasal, ekonomik ve sosyal güç merkezleri üzerinde kurumsal s›n›rlamalar›n getirilmesi yolsuzluklar baflta olmak üzere birçok toplumsal kötülü¤ü
önleyici etkiler meydana getirmektedir. Bir ülkedeki en önemli güç merkezi hiç
flüphesiz devlettir. Devlet gücünün s›n›rlanmas›, yine devlet içerisindeki kurumlar yard›m›yla gerçeklefltirilmektedir. Bu kurumlar aras›ndaki gücün da¤›l›m› ve
dengelenmesi, kamu otoritesinde mutlak güç konsantrasyonunun meydana gelmesini engellemektedir. Yasama, yürütme ve yarg› aras›ndaki iliflki mekanizmas› bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir.
Siyasal, ekonomik ve sosyal güç yo¤unlaflmalar› ayn› zamanda yolsuzluk
risklerini de beraberinde getirmektedir. Çünkü güç sahipleri kendi ç›karlar›n›
ençoklamak amac›yla ellerindeki gücü kullanmak isteyeceklerdir. Alternatif güç
merkezlerinin varl›¤› tek bir güç merkezinin kurals›z ve istedi¤i gibi hareket etmesini engelleyecek ve yolsuzluk oluflturma riskini azaltacakt›r.
Siyasal, ekonomik ve sosyal güç merkezleri üzerinde kurumsal s›n›rlamalar›n
getirilmesi, dikey hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› için önemlidir. Sivil toplum ve
26 Codes of Conduct - Exploring Their Economic Significance, OECD Working Party of the

Trade Committee, TD/TC/WP(2001)10/FINAL, May 2001, s. 1-67
http://www.oecd.org/dataoecd/0/15/2681579.pdf
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kamuoyu yatay hesap verebilirli¤in sa¤lamas›nda etkinli¤e sahip olsalar bile, dikey hesap verebilirlik konusunda ifllevsiz kalabilmektedir.
Yürütme organ› olan hükümetlerin, kamu kaynaklar›n› kullanan ifllemlerini
aç›k, fleffaf bir prosedür içerisinde gerçeklefltirmesi gereklidir. Hükümetlerin
davran›fl kal›plar› yolsuzluklar konusundaki duyarl›l›klar›n› göstermelidir. ‹dari
süreçlerde hukuki yönergelere uyulmas› bazen iflleri yavafllatsa bile yolsuzluklara karfl› korunakl› bir mekanizma oluflturabilmektedir. Bu süreçler ayn› zamanda vatandafllar›n idari süreçleri gözleyebilmesine, hatta idari kararlar› etkileyebilmesine imkan tan›maktad›r. Böylelikle idarenin kamuoyu denetimine tabi tutulmas› mümkün olabilmektedir.
Siyasal sosyal ve ekonomik güç merkezlerinin s›n›rland›r›lmas›nda ve yolsuzluklar›n önlenmesinde denetim ve gözetim kurumlar›na büyük görev düflmektedir. Denetim ve gözetim kurumlar› ülkelerin hukuki ve idari yap›lanmalar›na
ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilmektedir. Genel olarak denetim ve gözetim kurumlar› üç bafll›k halinde s›n›fland›rmaya tabi tutulabilir. Bunlar;27
• Say›fltay
• Ombudsman
• Ba¤›ms›z ve Uzmanlaflm›fl Yolsuzlukla Mücadele Kurumlar›d›r.

7.2.4.1. Say›fltay
Kamusal kaynaklar›n kullan›m› rant kollamaya aç›k alanlar›n bafl›nda gelmektedir. Kamusal kaynaklar›n tahsisi bütçe mekanizmas› yoluyla parlamentolar taraf›ndan yap›lmaktad›r. Parlamentolar›n yolsuzluklar konusunda hassasiyetleri bütçeleme davran›fllar› ve bunlar›n denetlenmesi süreçlerinde ortaya ç›kmaktad›r. Parlamento ad›na kamu harcamalar›n› denetlemekle görevli kurulufl
Say›fltay'd›r. Say›fltay'›n yazd›¤› raporlar›n parlamentoda dikkate al›nmas› ve siyasi olarak hesap sorulmas› demokratik kültür aç›s›ndan önemlidir. Etkin çal›flan bir Say›fltay, kamudaki yolsuzluklar› ciddi ölçüde s›n›rland›r›lmas›n› sa¤laya
cakt›r.
Say›fltay'›n yolsuzluklar ile mücadelede kendisinden beklenen ifllevleri yerine
getirebilmesi için fonksiyonel, organizasyonel, idari ve mali ba¤›ms›zl›¤›n›n
sa¤lanmas› gereklidir.28 Say›fltay denetçilerinin ifle al›nmas›nda, atanmas›nda,
yükseltilmesinde ve ücret düzeyinin belirlenmesinde siyasi ve bürokratik etkilerin minimize edilmesi ve anayasal korumalar›n sa¤lanmas› gündeme gelmektedir. Aksi halde kurumun yeterince etkin çal›flmas› mümkün olmayacakt›r.
27 Petter Langseth, Rick Stapenhurst, Jeremy Pope, “National Integrity………., a.g.e., s. 137-140
28 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements........., a.g.e., s. 81

263

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

Say›fltay’›n yolsuzlukla mücadeledeki baflar›s› bir ölçüde sa¤lam istikrarl› ve
uygulanabilir bir yasal çerçeveye sahip olmas›na ba¤l›d›r. Yetkisini anayasadan
alan bir say›fltay›n idari etkinli¤i en üst düzeyde olacakt›r. Say›fltay'›n denetim
yetkisi bütün kamu harcamalar›n› ve fonlar›n› kapsamal›d›r. Sadece merkezi yönetim bütçesini kapsayan, bunun d›fl›ndaki fonlar›, yerel yönetimleri, sosyal güvenlik kurumlar›n› kapsamayan bir Say›fltay ancak k›smi olarak etkin olabilir.
Özellikle Say›fltay denetiminin d›fl›ndaki fon yönetimlerinin fazla oldu¤u ülkelerde ciddi yolsuzluk f›rsatlar› ortaya ç›kmaktad›r. Say›fltay’›n denetimleri sonunda elde ettikleri bulgular›, gerek parlamento gerekse kamuoyu ile hiçbir s›n›rlamaya tabi tutulmadan özgürce paylaflabilmesi önemlidir. Ayr›ca Say›fltay’›n
uygunluk denetimleri yan›nda performans denetimlerine de yo¤unlaflmas› gerekecektir. Say›fltay denetim standartlar› oluflturulurken uluslararas› tecrübelerden
(Uluslararas› Say›fltaylar Birli¤i -INTOSAI- taraf›ndan oluflturulanlar gibi) yararlanmal›d›r.29

7.2.4.2. Ombudsman
Kamusal alan›n denetiminde kullan›lan ça¤dafl denetim araçlar›ndan biri de
ombudsman kurumudur. Kamu hizmetlerindeki standartlar›n yükseltilmesi ve
yolsuzluklar›n önlenmesi; kamu yönetiminde ba¤›ms›z ve tarafs›z denetim araçlar›yla saydaml›¤›n sa¤lanmas› ve hizmet kalitesinin artt›r›lmas› ile mümkündür.
‹darenin iyi ifllemesi, insan haklar›nda ilerlemenin sa¤lanmas› ile ba¤lant›l› oldu¤undan, ombudsman denetimi, ayn› zamanda bir demokratikleflme arac›d›r.
Ombudsman, "yurttafllar›n idareyle ilgili flikayetlerini incelemeye ve sonuçland›rmaya yetkili kifli" olarak tan›mlanmaktad›r. Ay›rt edici iki temel özelli¤i
"anayasal ba¤›ms›zl›k" ve "çok genifl bir araflt›rma yapma hakk› olan" ombudsman, di¤er belirleyici özellikleri dikkate al›narak yap›lan bir tan›mlamaya göre
ise; "parlamento veya yasa koruyucu taraf›ndan atanan, atand›¤› kuruma karfl›
sorumlu olan, ancak ba¤›ms›z olarak hareket eden; kamu kurumlar›, çal›flanlar›
ve sorumlular›n›n çeflitli eylem ve ifllemlerinden flikayetçi kiflilerin baflvurular›n›
kabul ederek, kendi bafl›na soruflturma yapma, flikayetin gerekçesini düzeltici ifllem önerme ve rapor haz›rlama yetkisine sahip özel bir büro veya görevlidir."
Ombudsmanl›k kurumunun dünya genelinde etkinlik ve sayg›nl›k kazanmas›ndaki en önemli etken; flikayet hakk›n› kullanmak isteyen yurttafl için, kamu bürokrasisinin d›fl›nda, yürütmeden tümüyle ba¤›ms›z, h›zl› hareket etme yeteneklerine sahip, sayg›n bir mekanizma olmas›d›r. Tüm bu nedenlerle ve ça¤dafl ülkelerdeki uygulamalar da dikkate al›narak ombudsman anayasal bir kurum olarak önerilmekte; kamu denetçisi kamu dan›flman›, kamu hakemi, halk›n savunucusu gibi sözcüklerle türkçelefltirilmektedir. 30
29 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements........., a.g.e., s. 81-82
30 Türkiye'de Ombudsman Kurumu Kurulmas›na Dair Anayasa De¤iflikli¤i Tasla¤› Gerekçesi
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Ombudsmanl›k kurumu yolsuzlukla mücadelede etkin olarak çal›flabilecek bir
örgüt niteli¤indedir. Bu nedenle baz› ülkelerde yolsuzlukla mücadelede etkin
olarak kullan›labilmektedir. Anayasal genifl yetkiler ile donat›lm›fl kurum gerek
politik, bürokratik ve yarg›sal ba¤lant›lar› olan organize ve kurumsallaflm›fl yolsuzluklar›n önlenmesinde baflar›l› olabilmektedir.

7.2.4.3. Ba¤›ms›z ve Uzmanlaflm›fl Yolsuzlukla Mücadele Kurumlar›
Yolsuzluklar›n genelde "beyaz yakal›lar" taraf›ndan ifllenen suç niteli¤ini tafl›mas› ve kovuflturmas›n›n da bu konuda yetkin bilgiye sahip uzmanlarca yap›lmas› gereklili¤i, uzmanlaflm›fl yolsuzluk denetim kurumlar›n› (Independent
Commission Against Corruption -ICAC) gündeme getirmektedir. Bu kurumlar›n ba¤›ms›zl›¤› siyasi etkilerden azade bir biçimde kovuflturma yapabilmesi için
önemlidir. Çünkü geliflmekte olan ülkelerde yolsuzluklar›n siyasi ba¤lant›lar›
çok güçlü ve organizedir. Hong Kong, Singapur, Tanzanya, Pakistan, Mairitius
ve Kenya ülke örneklerinde bu tür kurumlar›n oluflturulmas› ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmaktad›r.31
Ba¤›ms›z denetim kurumlar›n›n etkin çal›flabilmesi için yasal altyap›s›n›n
sa¤lam olmas› ve gereken yetkiler ile donat›lmas› gereklidir. Örne¤in kurum,
yolsuzluklarla ilgili güçlü flüpheler bulunan kifli ve firmalar›n incelenmesi sürecinde, bu kifli ve firmalar›n mal varl›klar›n› dondurma veya tedbir koyma yetkisine sahip olmal›d›r. Çünkü yolsuzluk iddialar› ispat edilmeye çal›fl›l›rken, kifli
ve firmalar›n varl›klar›n› yurtd›fl›na kaç›rmalar› gündeme gelebilmektedir. Ayr›ca ba¤›ms›z denetim kurumu kiflilerin yurtd›fl›na ç›k›fllar›na yasak da getirebilmelidir.32 Böylelikle yolsuzluk yapan kiflilerin yarg›lama süreçlerinden kurtulmalar› önlenmifl olacakt›r.
K›saca yolsuzluklar ile mücadele kurumlar› olarak isimlendirebilece¤imiz bu
kurumlar›n beklentileri karfl›layabilmesi için kamuoyu deste¤ine sahip olmalar›
önemlidir. Hong Kong örne¤ine bakt›¤›m›zda ilk olarak yolsuzlukla mücadele
kurumunun 1974 y›l›nda yabanc› yat›r›mc›lar›n güvenini artt›rmak amac›yla politik olarak kuruldu¤unu görmekteyiz.33 Daha sonra bu kurum yerine getirdi¤i
ifllev dolay›s›yla genifl bir kamuoyu deste¤ine sahip olmufl ve böylelikle Hong
Kong dünyadaki yolsuzluk düzeyinin en düflük oldu¤u ilk on ülke aras›nda yer
alabilmifltir. Hong Kong Yolsuzluklar ile Mücadele Kurumu'nun baflar›s›nda;
31 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 41-46
32 Petter Langseth, Rick Stapenhurst, Jeremy Pope, “National Integrity………., a.g.e., s. 138
33 David Clark,"Corruption in Hong Kong-The ICAC Story", Corruption and Reform, 1986,
Vol: 1, No: 1, s. 61
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yolsuzluk konusunun tam anlam›yla kavran›p çözüme yönelik güçlü taahhütlere girilmesinin, iyi planlanm›fl uzun dönemli stratejilerin ve güven unsurunun
pay› büyüktür.34
Yolsuzluklar konusunda benzer bir baflar› öyküsü de Singapur'dur. Singapur'da bütün taraflar›n ve kamuoyunun deste¤i ile yap›lan yolsuzlukla mücadele sonucunda dünyadaki en etkin ve en temiz kamu bürokrasilerinden biri yarat›lm›flt›r.35 Yolsuzlukla mücadele kurumlar›n›n etkinli¤i bir ölçüde mevcut hükümetlerden ne derece ba¤›ms›z oldu¤u ile ölçülmektedir. Ayr›ca çal›flan personellerin yetene¤i ve idealistli¤i de önem tafl›maktad›r. Kurumun kamu sektörü
içerisinde Hazine ve Maliye Bakanl›¤›'n› kontrol edebilecek merkezi bir konuma sahip olmas› gerekir. Bu tür kurumlar uluslararas› yard›m alan ülkeler için
ba¤›fl yapan ülkeler taraf›ndan bir ihtiyaç gibi alg›lanabilmektedir.

7.2.5. Kamu Kesimi Yönetiminin Gelifltirilmesi
Kamu kesimi yönetimi yolsuzluklar ile mücadelenin temel araçlar›ndad›r.
Yolsuzlu¤a bulaflm›fl veya yolsuzluklar konusunda duyars›zlaflm›fl kamu yönetimleri ile ciddi anlamda bir mücadele politikas› oluflturulamaz. Çünkü bu durumda yolsuzluk, sistemin bir unsuru haline gelmifltir. Çözüm ise, kamu kesiminde reform yap›lmas›d›r.
Kamu reformu çabalar›n›n iki türünden söz edilebilir. Bunlardan birincisi
mevcut sistemin tamamen ortadan kald›r›l›p yeni bir yap›n›n kurulmas›d›r. ‹kincisi ise, mevcut sistemin revize edilip tekrar düzenlenmesidir. Her iki tercihin
kendilerine göre fayda ve maliyetinden söz edilebilir. Birincisi yeni bir yap› kurulmas›n› gerektirdi¤i için en maliyetli ve zaman alan tercih konumundad›r.
Yolsuzlu¤un yap›sal ve sürekli hale geldi¤i ülkelerde birinci tercihin çözüm
üretme olas›l›¤› daha yüksektir. ‹kinci tercih ise, yolsuzlu¤un daha az yayg›n oldu¤u ülkeler için etkin sonuçlar do¤urabilmektedir.
Kamu reformu çerçevesinde gündeme gelen di¤er bir konu hizmet üretiminde ve da¤›t›m›nda yerelleflmeye gidilmesidir. Yerelleflme baz› kamu hizmetlerinin ve gelirlerinin yerel idarelere devredilmesini gerektirmektedir. Bunun belli
kamusal mal ve hizmetlerde etkinli¤in sa¤lanmas›na imkan sa¤lad›¤› aç›kt›r.
Burada merkezi ve yerel idare aras›ndaki ifl bölümünün etkinlik ölçüsüne göre
belirlenmesi gereklidir. Yerel yönetimlerin vatandafl ile daha yak›n iliflkiye sa34 B. E. D. de Speville, “The Experience of Hong Kong, China in Combating Corruption”,
Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of
The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 51-58
35 Tan Ah Leak, “The Experience of Singapore in Combating Corruption”, Corruption, Edited
by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank
Publication, Washington D.C., 1999, s. 59-66
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hip olmas› saydaml›k ve hesap verebilirlik aç›s›ndan da tercih edilebilir bir durumdur. Baz› hizmetlerin yerel idareye devredilmesi yolsuzlu¤un önlenmesi ve
kamuoyu denetimi bak›m›ndan rasyonel sonuçlar do¤urabilmektedir.
Kamu kesimi yönetiminde etiksel kayg›lar›n önemsenmesi yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirecek bir unsurdur. Çünkü etiksel kayg›lar›n olmad›¤› ortamlarda yolsuzluklar daha kolay yayg›nlaflabilmektedir. Kamusal yaflam›nda etkinli¤e sahip etiksel unsurlar›n ve ahlaki de¤erlerin bask›n oldu¤u ortamlarda sosyal
denetimin daha iyi iflledi¤i bilinmektedir. Bu durumda kamu çal›flanlar› ve politikac›lar›n toplumsal de¤erlere ters düflen yolsuzluk do¤urucu ifllemlerde uzak
durduklar› gözlenmektedir. Böyle bir sosyal çevrenin oluflturulmas› yolsuzluklar› önleyici ifllev görmektedir. Etik ilkelerinin bu konudaki beklentileri karfl›layabilmesi için kamu kesimini bütünüyle kapsamas›, denetlenebilir olmas›, dönüfltürülebilmesi ve güncel flartlara uyarlanabilmesi gerekmektedir. Etiksel çevre bir tür ekosisteme benzer. Çok çeflitli bileflenleri içerir ve bunlar› birbirleri ile
entegre eder. Potansiyel eksiklikler ve güçsüzlükler meydana geldi¤inde bunlar› telefi edecek ve yenileyecek mekanizmalar› kurar. Etiksel çevrenin sürdürülebilirli¤i güven, politik irade (taahhüt) ve liderlik unsurlar›n› gerektirir. Etiksel
çevre mikro de¤iflmeleri ve ayr›nt›l› reform çabalar›n› dikkate alarak makro düzeyde belirlenmelidir. 36 Ancak bu flekilde yolsuzlu¤un önlenmesinde bir k›lavuz ifllevi görebilecektir.

7.2.5.1. Atanm›fl Seçilmifl ‹liflkisinin Düzenlenmesi
Kamu kesimi reformun ana gövdesini politik etki ile bürokratik yap› aras›nda
denge kurulmas› oluflturacakt›r. Bu denge durumu patronaj iliflkilerinden ar›nd›r›lm›fl, siyasi taraf›ndan al›nan net ve aç›k kararlar›n, bürokratlar taraf›ndan uygulanmas›na dayan›r. Al›nan politik kararlar ve bunlar›n uygulanmas› kamuoyunun gözetimine tabidir. Politikac› ile bürokrat aras›nda objektif ve nesnel bir
iliflki tarz› hakimdir. ‹ki kesimin birbirleri karfl›s›ndaki yetki ve sorumluluklar›
kanunla belirlenmifltir.
Patronaj varl›¤› durumunda ise, politikac›lar ile bürokratlar aras›nda bir organik iliflki tarz›ndan söz edilebilir. Bürokrat, politikac›n›n standart uygulama d›fl›ndaki taleplerine karfl›l›k verirken, politikac› da bürokrat› atama, yükseltme ve
ücret düzenlemeleri yoluyla desteklemektedir. Böylelikle politikac› ve bürokrat
aras›nda bir al-ver iliflkisi do¤maktad›r. Patronaj iliflkilerinin yolsuzluk üretme
olas›l›klar› yüksektir. Ayn› zamanda kamu yönetiminin yozlaflmas›na yol aç36 Jeremy Pope, “Enhancing Accountability and Ethics in the Public Sector”, Curbing
Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of
The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 110
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maktad›r. Patronaj iliflkisinin önlenmesi için kamu görevlilerine ait atanma, yükselme ve maafl düzeylerine ait kararlar›n belli bir k›dem ve baflar› ölçülerine göre flekillenmesi ve bunlar›n ba¤›ms›z bir otoritenin denetimi alt›nda yap›lmas›
gereklidir.
Kamu kesimi yönetiminin gelifltirilmesinde kullan›labilecek di¤er bir unsur
atanm›fl ve seçilmifl bürokrasi taraf›ndan ifa edilecek en iyi uygulama yönetmeliklerinin (codes of conduct) oluflturulmas›d›r. Bu yönetmeliklerin, kanunlar kadar yapt›r›m gücü olmasa bile ciddi yararlar sa¤layabildi¤i gözlenmektedir.
ABD, Rusya, Avustralya, Ukrayna, Gana, Japonya, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde en iyi uygulama yönetmelikleri benzeri yap›lar halen uygulanmaktad›r. Bu yönetmelikler atanm›fl ve seçilmifl kamu çal›flanlar›n›n özel ve kifli ve
kurumlar ile iliflkilerini düzenleyici bir çerçeve ortaya konmaktad›rlar. Bu çerçeve içerisinde kamu çal›flanlar›n›n nas›l ve hangi de¤erde hediye kabul edece¤i de dahil olmak üzere birçok düzenlemeden söz edilebilir. Yolsuzluklarla mücadelede kullan›lacak en iyi uygulama yönetmeliklerinin temel iki avantaj›ndan
söz edilebilir. Bunlardan birincisi yolsuzlu¤a yönelik faaliyetlerin oluflmas›ndaki güdülerin etkisini azaltmas›d›r. ‹kincisi ise, kamu çal›flanlar› ile kanunsuz
davran›fllar aras›nda katalizör görevi ifa etmesidir.37
7.2.5.2. Kamu Kesimi Mali Yönetiminin Etkinlefltirilmesi
Kamu reformu kapsam›nda ele al›nabilecek di¤er bir konu kamu mali yönetiminin etkinlefltirilmesidir. Genelde kamu reformu çerçevesinde yap›lan, hizmet
üretim ve sunum birimlerinin yeniden organizasyonudur. Bu baz› hizmet üretim
birimlerinin baflka birimler ile birlefltirilmesini gerekli k›larken, baz›lar›n›n ise,
kamu hizmeti d›fl›na tafl›nmas› sonucunu do¤urabilecektir. Kamu reformu kapsam›nda bütçeleme sürecinin tekrara gözden geçirilmesi, bütçe d›fl› fonlar›n sistem içerisine al›nmas› gerekecektir. Böylelikle bütçenin parçal› yap›s› ortadan
kald›r›lacak tek elden denetimi mümkün olacakt›r. Ayr›ca koflullu mali yükümlülükleri içine alacak çok boyutlu bütçeleme yap›lar›n›n gelifltirilmesi zorunludur. Böylelikle kamu gelir ve giderleri tahmin edilebilir k›l›nmaya çal›fl›l›r. Kamu al›mlar›nda saydaml›k sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca kamu bütçesinin demokratik ve
idari denetimini sa¤layacak mekanizmalar›n ortaya konulmas› gereklidir. Sa¤lam bir kamu bütçe yap›s› yolsuzluklar›n önlenmesinde belirleyici olabilmektedir.
Yolsuzluklar, kamu mali yap›s›n› do¤rudan hedef alabilmektedir. Çünkü kamu kaynaklar› burada toplanmaktad›r. Kamu mali yönetiminin temelini bütçele37 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 16
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me süreçleri oluflturmaktad›r. Bütçeleme süreçlerinin iki temel aya¤›ndan bahsedilebilir. Bunlar kamu gelirlerinin ve harcamalar›n›n yönetimidir.
Kamu gelirlerine yönelik düzenlemeler ile yolsuzluk etkileflimi, daha çok varolan kanunlar›n vergi idaresi taraf›ndan uygulan›fl›nda ortaya ç›kmaktad›r. Burada vergi memurlar›n›n denetim süreçlerinde rüflvet almas› en yo¤un karfl›lafl›lan yolsuzluk türüdür. Di¤er taraftan çok s›k rastlanmasa bile vergi kanunlar› yap›l›rken, belirli bask› gruplar›n›n kendilerine ç›kar sa¤layacak flekilde kifliye
özel düzenleme yapt›rmalar› da söz konusudur. Bu tür düzenlemelerin, siyasi iktidar›n iradesi ile kamuoyunun önünde yap›lmas› durumunda yolsuzluktan daha
ziyade politik bir tercih olarak nitelendirilebilir. E¤er bu düzenlemeler kamuoyundan saklanarak politikac›-bürokrat-ifladam› üçgeninde karfl›l›kl› ç›kar sa¤lama süreçlerinde flekillendiriliyorsa, bir tür yolsuzluk olarak adland›r›labilir.
Yolsuzluklar›n genelde kamu harcama süreçlerinde ortaya ç›kt›¤› kan›s› hakimdir. Bu bir ölçüde de do¤rudur. Kamu harcamalar›n›n fizibilite aflamas›ndan,
ihaleye, sat›n alma ödemelerinin yap›lmas›na ve sonras›ndaki uygunluk denetimine kadar birçok kademede yolsuzluk meydana getirilebilme imkanlar› ortaya
ç›kmaktad›r. Kamu harcamalar›n›n yap›lmas›nda üç aflamadan bahsedilebilir.
Bunlardan birincisi ilgili kamu kurumu taraf›ndan harcama yapma talebinin ortaya konmas›, ikincisi Maliye Bakanl›¤›'n›n bu talebi kabul etmesi üçüncü aflamas› ise, Hazinenin harcama ile ilgili ödemeyi yapmas›d›r. Bu aflamalar›n hepsinin kamu muhasebe sistemi içerisinde takip edilebilmesi ve gerekli kontroldenge (check-and-balance) mekanizmalar›n›n kurulmas› zorunludur.38 Burada
bütçe kanunun önemi ve uygulamas› karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu kanun ayn› zamanda konunun hukuksal ve idari boyutunu da içermektedir. Bütçenin haz›rlanma, uygulanma ve kesin hesaplar›n denetlenmesi süreçleri kanun çerçevesinde
düzenlenir. Bütçe uygulamalar›n›n denetlenmesinden ve onaylanmas›ndan demokratik ülkelerde parlamentolar sorumludur. Özellikle bütçe komisyonlar›, bu
konudaki parlamentolar›n ihtisaslaflm›fl alt birimleridir. Kamu harcamalar›n›n
parlamento ad›na denetimi ise, baz› ülkelerde39 bir tür üst mahkeme niteli¤i de
tafl›yan say›fltay taraf›ndan yap›lmaktad›r. Kamu harcama reformu yap›l›rken bu
süreçlerinin bütününü kapsamas› iç tutarl›l›¤›n sa¤lanmas› bak›m›ndan önemlidir.
38 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 21
39 Bu ülkeler genelde Frans›z gelene¤inin hakim oldu¤u ülkelerdir. Anglo-sakson gelene¤inin
hakim oldu¤u ülkelerde ise, denetleme ifllevi genelde parlamento içerisinde oluflturulan bir
komite taraf›ndan yap›lmaktad›r.
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7.2.5.3. Kamu ‹flletmelerinde Kurumsal Yönetiflimin Gelifltirilmesi
Kamu reformunun bir aya¤›n› da kamu iflletmelerinin yeniden düzenlenmesi
oluflturmaktad›r. Kamu iflletmelerinin profesyonel bir flekilde yönetilmesi ve iyi
kurumsal yönetiflim uygulamalar›n› hayata geçirmesi, hükümetlerin de, halk›n
da ç›karlar›na hizmet ve yolsuzluklar›n önlenmesine yard›mc› olacakt›r. Bu çerçevede yap›lmas› gerekenler afla¤›da s›ralanm›flt›r.40
Kamu iflletmelerinin tabi oldu¤u hukuki ve düzenleyici çerçeve, kamu iflletmelerinin ve özel sektör flirketlerinin rekabet etti¤i pazarlarda yap›sal çarp›kl›klar› engellemek için eflit rekabet koflullar› sa¤lamal›d›r. Çerçeve, OECD'nin kurumsal yönetim ilkelerini temel almal› ve bu ilkelerle tamamen uyumlu olmal›d›r. Özellikle piyasa düzenlemeleri ile ilgili olarak, kamu iflletmelerinin tabi olduklar› koflullar›n› etkileyebilecek hususlarda, kamunun sahiplik fonksiyonlar›
ile kamunun di¤er fonksiyonlar› aras›nda net bir ayr›m olmal›d›r. Hükümetler,
kamu iflletmelerinin operasyonel faaliyetlerini ve tabi olduklar› hukuksal düzenlemeleri basitlefltirmek ve modernlefltirmek için gerekli çabay› göstermelidir.
Kamu iflletmelerinin tabi oldu¤u hukuksal yap›, kamu iflletmelerinin alacakl›lar›n›n haklar›n› kullanmalar›na ve iflas sürecini bafllatabilmelerine olanak tan›mal›d›r. Bir kamu iflletmesinin, genel olarak kabul görmüfl normlar d›fl›na ç›kan
kamu hizmetleri alan›nda üstlendi¤i her türlü yükümlülük ve sorumluluk, yasa
ya da yönetmeliklerle aç›k bir flekilde belirlenmifl olmal›d›r. Bu tür yükümlülük
ve sorumluluklar kamuoyuna aç›klanmal› ve bundan do¤an maliyetler fleffaf bir
flekilde karfl›lanmal›d›r. Kamu iflletmeleri genel yasa ve yönetmelik hükümlerinden muaf tutulmamal›d›r. Kamu iflletmelerinin rekabet etti¤i kurulufllar da dâhil
olmak üzere paydafllar, haklar›n›n çi¤nendi¤ine inand›klar› durumlarda etkin telafi olanaklar›na sahip olmal› ve karar aflamas›nda eflit muamele görmelidirler.
Hukuki ve düzenleyici çerçeve, flirket hedeflerine ulaflmak aç›s›ndan gerekti¤inde kamu iflletmelerinin sermaye yap›lar›nda düzenlemeler yap›labilmesine olanak tan›yacak flekilde yeterli esnekli¤e sahip olmal›d›r. Kamu iflletmeleri, finansman sa¤lamada rekabet koflullar›na uygun davranmal›d›r. Kamu iflletmelerinin, kamu bankalar›, kamu finansman kurulufllar› ve devlet mülkiyetindeki di¤er flirketlerle iliflkileri tümüyle ticari temelde olmal›d›r.41
Devlet, bilgili ve aktif bir iflletme sahibi olarak hareket etmeli, yeterli profesyonellik ve etkinlik düzeyini sa¤layarak ve kamu iflletmelerini fleffaf ve hesap
verebilir bir flekilde yöneterek, aç›k ve tutarl› bir iflletme sahipli¤i politikas› be40 OECD Kamu ‹flletmeleri ‹çin Kurumsal Yönetim Rehberi, TÜS‹AD Yay›nlar› Yay›n No.
TÜS‹AD-T/2006-04/417, ‹stanbul, Nisan 2006, s. 24-63
http://www.tusiad.org/turkish/rapor/oecd/oecd06.pdf
41 OECD Kamu ‹flletmeleri ‹çin Kurumsal Yönetim Rehberi, a.g.e., s. 24-29
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nimsemelidir. Hükümet, kamu sahipli¤inin genel anlamda amaçlar›, kamu iflletmelerinin kurumsal yönetiminde devletin rolü ve sahiplik politikas›n› nas›l uygulayaca¤› konular›n› aç›kl›¤a kavuflturacak biçimde bir sahiplik politikas› gelifltirmeli ve bunu yay›nlamal›d›r. Hükümet, kamu iflletmelerinin günlük yönetsel ifllerine kar›flmamal›, belirlenen hedeflerine ulaflmalar› yolunda onlara tam
operasyonel özerklik tan›mal›d›r. Devlet, kamu iflletmelerinin yönetim kurullar›n›n sorumluluklar›n› yerine getirmelerine olanak tan›mal› ve ba¤›ms›zl›klar›na
sayg› göstermelidir. Kamu iflletmelerinde sahiplik haklar›n›n nas›l kullan›laca¤›,
devlet yönetiminde aç›k bir flekilde tan›mlanm›fl olmal›d›r. Bu bir koordinasyon
biriminin oluflturulmas› veya daha da uygun olan›, sahiplik fonksiyonunun merkezilefltirilmesi ile sa¤lanabilir. Koordinasyon birimi veya sahiplik haklar›n›
kullanan birim, parlamento gibi temsili organlara karfl› hesap verebilir k›l›nmal› ve söz konusu birimin devlet yüksek denetleme kurulufllar› da dahil olmak
üzere ilgili kamu mercileri ile iliflkileri aç›k bir flekilde tan›mlanm›fl olmal›d›r.
Aktif bir iflletme sahibi olarak devlet, sahiplik haklar›n› her bir flirketin hukuki
yap›s›na uygun olarak kullanmal›d›r.42
Devlet ve kamu iflletmeleri, bütün hissedarlar›n haklar›n› tan›mal› ve OECD
kurumsal yönetiflim ilkelerine uygun olarak, onlara adil muamele yap›lmas›n› ve
kurumsal bilgilere ulafl›mda eflit olanaklar tan›nmas›n› güvence alt›na almal›d›r.
Koordinasyon ya da sahiplik haklar›n› kullanan birim ve kamu iflletmeleri, bütün hissedarlar›n adil muameleye tabi tutulmas›n› sa¤lamal›d›r. Kamu iflletmeleri bütün hissedarlara karfl› yüksek düzeyde bir saydaml›k sergilemelidir. Kamu
iflletmeleri tüm hissedarlarla aktif bir iletiflim ve görüfl alma politikas› gelifltirmelidir. Az›nl›k hisse sahiplerinin genel kurul toplant›lar›na kat›l›mlar› kolaylaflt›r›lmal›, yönetim kurulu seçimi gibi önemli temel kurumsal kararlarda söz
sahibi olmalar› sa¤lanmal›d›r.43
Kamu iflletmelerinde devletin sahiplik politikas›, kamu iflletmelerinin paydafllar›na karfl› sorumluluklar›n› tam anlam›yla tan›mal› ve onlardan paydafllar›yla
iliflkileri hakk›nda rapor vermelerini talep etmelidir. Hükümetler, koordinasyon
ya da sahiplik haklar›n› kullanan birim ve kamu iflletmeleri, paydafllar›n yasa ya
da ikili anlaflmalar ile düzenlenen haklar›n› tan›mal› ve sayg› göstermeli, bu konuda OECD kurumsal yönetiflim ilkelerini esas almal›d›r. Hisseleri borsada ifllem gören ya da büyük ölçekli kamu iflletmeleri ile önemli kamu politikalar›n›n
yaflama geçirilmesinde rol oynayan kamu iflletmeleri, paydafllar›yla olan iliflkileri konusunda rapor vermelidirler. Kamu iflletmelerinin yönetim kurullar›, ku42 OECD Kamu ‹flletmeleri ‹çin Kurumsal Yönetim Rehberi, a.g.e., s. 30-41
43 OECD Kamu ‹flletmeleri ‹çin Kurumsal Yönetim Rehberi, a.g.e., s. 42-45

271

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

rum içi etik kurallara yönelik uyum programlar› gelifltirmeli, uygulamaya koymal› ve bunlar›n iletiflimini sa¤lamal›d›r. Bu etik kurallar ülke normlar›n› esas
almal›, uluslararas› yükümlülükler ile uyumlu olmal›, flirket ve flirketin ifltirakleri taraf›ndan uygulanmal›d›r.44
Kamu iflletmeleri, OECD kurumsal yönetim ilkeleri'ne uygun yüksek saydaml›k standartlar›na sahip olmal›d›r. Koordinasyon ya da sahiplik haklar›n›
kullanan birim, tüm kamu iflletmelerin kapsayacak flekilde tutarl› bir raporlama
sistemi gelifltirmeli ve bu konuda toplulaflt›r›lm›fl bilgileri içeren bir raporu y›ll›k olarak yay›nlamal›d›r. Kamu iflletmeleri etkili iç denetim yöntemleri gelifltirmeli ve do¤rudan yönetim kuruluna ve denetim komitesine ya da eflde¤erde bir
flirket organ›na raporlayan ve bunlar taraf›ndan izlenen bir iç denetim departman› kurmal›d›r. Kamu iflletmeleri, özellikle de büyük boyutlu olanlar her y›l uluslararas› standartlara uygun flekilde ba¤›ms›z d›fl denetime tabi tutulmal›d›r. Spesifik devlet denetim yöntemlerinin varl›¤›, ba¤›ms›z d›fl denetimin yerine geçemez. Kamu iflletmeleri, hisseleri borsada ifllem gören flirketlerle ayn› yüksek nitelikte muhasebe ve denetim standartlar›na tabi olmal›d›r. Büyük ya da hisseleri borsada ifllem gören kamu iflletmeleri, finansal ve finansal olmayan kurumsal
bilgilerini kamuoyuna, uluslararas› kabul görmüfl yüksek nitelikli standartlara
uygun olarak aç›klamal›d›r. Kamu iflletmeleri, OECD kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bütün konularda kamuoyunu bilgilendirmeli, ayr›ca sahiplik haklar›n› kullanan birim olarak devletin ve kamuoyunun gözünde daha fazla öneme
sahip olan konulara özel olarak a¤›rl›k vermelidir.45
Kamu iflletmelerinin yönetim kurullar›, flirket yönetimine stratejik konularda
yol gösterme ve izleme ifllevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetkiye, uzmanl›¤a ve objektifli¤e sahip olmal›d›r. Yönetim kurullar› dürüstlük içerisinde
hareket etmeli ve davran›fllar›na iliflkin hesap verebilir olmal›d›rlar. Kamu iflletmelerinin yönetim kurullar›n›n görev ve sorumluluklar› aç›k bir flekilde belirlenmeli, flirket performans› konusunda aç›k bir flekilde yetkilendirilmeli ve flirket
performans›ndan nihai olarak yönetim kurullar› sorumlu tutulmal›d›r. Yönetim
kurulu flirket sahiplerine eksiksiz hesap verebilir konumda olmal›, flirketin ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmeli ve bütün hissedarlara adil muamele etmelidir.
Kamu iflletmelerinin yönetim kurullar›, hükümetin ve sahiplik haklar›n› kullanan birimin belirledi¤i amaçlar do¤rultusunda, yönetimin izlenmesi ve stratejik
yönlendirme fonksiyonlar›n› yerine getirmelidir. Yönetim kurulu, genel müdürü
atama ve görevden alma yetkisine sahip olmal›d›r. Kamu iflletmelerinin yönetim
kurullar› objektif ve ba¤›ms›z karar verebilecek bir üye yap›s›na sahip olmal›d›r.
44 OECD Kamu ‹flletmeleri ‹çin Kurumsal Yönetim Rehberi, a.g.e., s. 46-49
45 OECD Kamu ‹flletmeleri ‹çin Kurumsal Yönetim Rehberi, a.g.e., s. 50-56
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‹yi uygulama, yönetim kurulu baflkan› ile genel müdürün ayn› kifli olmamas›n›
gerektirir. E¤er yönetim kurulunda çal›flan temsilcisi bulunmas› düzenlenmifl
ise, bu temsilin etkin bir flekilde gerçeklefltirilmesini ve yönetim kurulunun beceri, bilgilendirme ve ba¤›ms›zl›k düzeyinin yükseltilmesine katk›da bulunmas›n› sa¤layacak mekanizmalar gelifltirilmelidir. Kamu iflletmelerinin yönetim
kurullar› gerekti¤inde, özellikle denetim, risk yönetimi ve ücretlendirme konular›ndaki ifllevlerini yerine getirmek üzere yönetim kuruluna yard›mc› olacak
uzmanl›k komiteleri kurmal›d›r. Kamu iflletmelerinin yönetim kurullar› her y›l
performanslar›n› gözden geçirmek amac›yla bir de¤erlendirme çal›flmas› yapmal›d›r.46

7.2.5.4. E-Devlet Uygulamalar›
E-devlet; devlet kurulufllar› ile bu kurulufllar›n bilgi ve hizmetlerinin üreticileri (di¤er devlet kurumlar›, özel flirketler, vatandafllar) ve tüketicileri (yine di¤er devlet kurumlar›, özel flirketler, vatandafllar) aras›nda bilgi teknolojileri arac›l›¤›yla kurulan ve sürdürülen iliflkiler olarak adland›r›lmaktad›rlar. Bu konuda
farkl› tan›mlar ortaya koymak da mümkündür. Baflka bir tan›ma göre ise, E-devlet
kamu bilgi ve hizmetlerine eriflim ve bu bilgi ve hizmetlerin yayg›n ve etkin bir
biçimde sunulmas› için teknolojinin ve özellikle web-tabanl› uygulamalar›n kullan›m›d›r ve bu ba¤lamda e-devlet çabalar› devletten vatandafla (D-V), devletten
devlete (D-D) ve devletten özel sektöre (D-OS) olmak üzere üç ana s›n›fa ayr›labilmektedir.47
E-devlet uygulamalar› artt›kça devletin sundu¤u baz› hizmetlerin ve birey ve
kurumlar›n kamuya karfl› yükümlülüklerinin internet uygulamalar›ndan yararlanarak gerçeklefltirilmesi gündeme gelmektedir. Böylelikle kamu hizmet sunumundaki ve sat›n al›nmas›ndaki bürokrasi ve yolsuzluklar önlenebilecektir.
Çünkü bu sistemde kamu hizmeti sunumunda yolsuzluklar›n kayna¤› olan insan
faktörünü ortadan kalkmaktad›r.
Son y›llarda kamu sat›n almalar›nda e-devlet uygulamalar›na s›kça rastlanabilmektedir. Kamu ihale sisteminin yolsuzluklar yönüyle kritik konumu göz
önüne al›nd›¤›nda E-devlet uygulamalar›n›n önemi daha da artmaktad›r.
46 OECD Kamu ‹flletmeleri ‹çin Kurumsal Yönetim Rehberi, a.g.e. s. 57-63
47 Grady Means, David Schneider, Meta-Capitalism: The E-Business Revolution and the
Design of 21st Century Companies and Markets, John Wiley and Sons Inc., New York, 2000
Mary M Brown, Jeffrey L. Brudney, "Achieving Advanced Electronic Government Services: An
Examination of Obstacles and Implications from and International Perspective", 20 Ekim 2001
tarihinde 6. Ulusal Kamu Yonetimi Araflt›rma Konferans›’nda sunulmustur, Bloomington,
Indiana, 4 Ekim 2001. Bu iki kaynaktan aktaran; Mete Y›ld›z, "Elektronik (E)-Devlet Kuram Ve
Uygulamas›na Genel Bir Bak›fl Ve De¤erlendirme", http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=536
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E-devlet uygulamalar›n›n birçok yararlar›ndan söz edilebilir. Bunlar›n bafl›nda kamu hizmetlerinde fleffafl›¤›n ve hesap verebilirli¤in sa¤lanmas› ve böylelikle yolsuzluklar›n önlenmesi gelmektedir. Di¤er bir yarar ise, etkinli¤in ve verimlili¤in sa¤lanmas›d›r. Böylelikle kamu hizmetlerinde ve sat›n almalar›nda zaman, iflgücü ve para tasarrufu yap›labilmektedir.48 Ayr›ca kamu hizmetlerinde
ve sat›n almalar›nda belli bir standardizasyon sa¤lanmakta ve vatandafl memnuniyeti artt›r›labilmektedir.

7.2.5.5. Yolsuzlukla Mücadelede Kamu ‹hale Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi
Kamu harcama yönetimindeki en kritik unsur mal ve hizmet sat›n al›nmas›/ihale süreçlerinin düzenlenmesidir. Kamu ihale süreçleri ayn› zamanda siyasi
sistemin finansman› konusuyla da yak›ndan ilgilidir. Çünkü kamu ihaleleri ile
siyasi iktidar kendi destekçilerine ve dolay›s›yla partisine finansal kaynak aktarabilmektedir.
Kamu ihale mekanizmas› hukuki temel etraf›nda flekillenmektedir. Yolsuzluklar›n önlenmesinde hukuki temelin, eflitlikçi, fleffaf, hesap verebilir, rekabetçi ve maliyet etkin olarak düzenlenmesinin önemi büyüktür. Son y›llarda Güney
Afrika Cumhuriyeti'nde ve Fransa'da bu konuya ait ciddi hukuksal düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bu ülke uygulamalar›n› temel alarak, Mali'de, Kenya'da ve Gana'da yap›lan düzenlemelerden söz edilebilir. Ayr›ca Birleflmifl Milletler Uluslararas› Ticaret Hukuku Komisyonu (The United Nations Commission on International Trade Law -UNCITRAL-)49 ve Dünya Bankas› taraf›ndan oluflturulan
48 Elektronik kamu sat›nalma sistemlerinin dünya uygulamalar› incelendi¤inde, ülke koflullar›na

ve ihtiyaçlar›na uygun olarak tasarlan›p yürütüldü¤ü takdirde, al›c› ve sat›c›n›n sat›nalma süreçlerini, zaman, iflgücü ve ekonomik aç›dan üçte iki oran›nda düflürdü¤ü ve kamu sat›nalma
bütçesinde %20’lere varan oranlarda tasarruf sa¤lad›¤› görülmektedir. Ülkemizde ise kamu sat›n
al›mlar›n›n, GSMH’ya oran› dikkate al›nd›¤›nda (%15-19) elektronik ihalenin tam ve istenilen
flekilde uygulanabilmesi durumunda y›ll›k tasarrufun yaklafl›k olarak GSMH’n›n %1,5-4’ü
oran›nda olaca¤› hesap edilmektedir. Ayr›ca, sat›nalma sistemleri elektronik ortama
uyarland›¤›nda, bu süreçte uyulmas› gereken kurallar, say›sal tutarl›l›k taban›nda
tan›mland›¤›ndan, kamu sat›nal›mlar› sürecinde uygulama birli¤i ve standard› sa¤lanmaktad›r.
Böylece, kamu sat›nalma düzenlemelerinin, al›c›lar ve sat›c›lar taraf›ndan yanl›fl veya farkl›
yorumlanmas› önlenerek hata ve usulsüzlüklerin nedeni büyük ölçüde ortadan kald›r›lacak ve
flikayetler en aza indirgenecektir.Uluslararas› Saydaml›k Örgütünün 2005 y›l› Global Yolsuzluk
Raporunun kamu sat›n al›mlar›nda Uluslararas› Saydaml›k Standartlar› içinde de yer alan bilgiye
kolay eriflim ile imtiyazl› bilginin saklanmas› hususlar› klasik ihale usulünün isteklileri idarelerin
ihtiyaçlar› ile ilgili olarak tam olarak bilgilendiremedi¤i ve vatandafllar taraf›ndan ayr›cal›kl›
iflleme yani istekli kay›rmaya neden oldu¤u flikayetlerini de desteklemekte olup, bu tip ciddi
elefltirilerin önlenmesi aç›s›ndan da önemlidir. Bak›n›z M. Bülent A¤ar›, "Kamu Sat›nal›mlar›nda
E-Dönüflüm Süreci", http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=613
49 Latvia ve Madagaskar kamu ihale düzenlemelerini Birleflmifl Milletlerin modeli çerçevesinde
flekillendirmifltir.
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model niteli¤indeki çal›flmalar da mevcuttur. Hatta Dünya Bankas› taraf›ndan finanse edilen proje uygulamalar›nda kendi modelinin esas al›nmas›n› zorunlu koflabilmektedir. 1996-1997 y›llar›nda bankan›n bu konuda çeflitli düzenlemeler
yapt›¤› gözlenmektedir. Ayn› zamanda bankan›n daha önceki ihale koflullar›n›
yerine getirmeyen yüklenicilere ait bir kara listesi bile yay›nlam›flt›r.50
Uygulanacak kamu ihale yönteminin seçiminde gerek ulusal gerekse uluslararas› rekabeti k›s›tlayacak ve ihaleye girifli do¤rudan ve dolayl› engelleyecek
düzenlemelerden kaç›n›lmas› gerekir. Ayr›ca ihaleye girifl için istenen öngerekliliklerin, kalite niteliklerini tutturmak yan›nda rekabetçili¤i önlememesine de
dikkat edilmelidir. Di¤er bir ifade ile kalite öngereklili¤i ile rekabetçilik dengesinin iyi kurulmas› bir zorunluluk olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Aksi halde gerekli kalite standartlar› neden gösterilerek ihale prosedürünün belli tedarikçilerin kazanaca¤› flekilde düzenlenme riski söz konusu olabilmektedir. Burada kalite öngerekliliklerinin fleffaf olarak gerekçeleri ile ortaya konmas› istenmektedir. Kalite ölçüsü olarak, tecrübe, yap›lan iflin büyüklü¤ü, süresi gibi birçok unsur göz önünde tutulabilir. Böylelikle kamu ihalelerine belli say›da firman›n
ça¤r›lmas›n›n veya fiyat teklifi istenmesinin rasyonalitesi yolsuzluk gölgesi tafl›madan ortaya konabilir.
Kamu ihalelerinin sonuçland›r›lmas› ile ilgili de¤erlendirme ilkelerinin belirlenmesi kritik unsurdur. De¤erlendirme yap›l›rken sadece fiyat unsuruna m› bak›laca¤› veya bunun yan›nda teknik ve ekonomik faktörlerin mi göz önünde tutulaca¤› sonucu etkileyebilecektir. Örne¤in, bir firman›n en düflük fiyat› vermesine ra¤men ihalenin baflka firmaya verilmesi baflka faktörler yönüyle yetersizlik ba¤lam›nda aç›klanabilir. Bu kriterler belirlendikten sonra firmalar aras›nda
karfl›laflt›rma yapmak daha kolaylaflacak ve sonuçlar daha fleffaf olarak ortaya
konabilecektir. ‹haleyi alan firma da, ihaleyi düzenleyen ve yöneten kamu idari
birimi de kuflku alt›nda kalmayacakt›r. Böylelikle sorumluluk al›nmas›na yönelik bürokratik çekincelerin de önüne geçilebilecektir. Aksi halde de¤erlendirme ilkelerindeki belirsizlik ve objektivite eksikli¤i yolsuzluklara kap› aralayabilecektir.
Kamu ihale sistemi flekillendirilirken göz önüne al›nmas› gereken temel unsurlar afla¤›da özetlenmifltir. Bunlar;51
• Aç›k, fleffaf ve rekabete elveren bir sistemin kurulmas›,
• Rüflveti önleyecek ve kamuya hizmet sunum prosedürlerini kolaylaflt›racak
radikal basitlefltirmelerin yap›lmas›,
50 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 33
51 Jeremy Pope, “Enhancing Accountability and Ethics …………, a.g.e., s. 112-113
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• Sat›n almac› birimlerde çal›flan bürokratlara ücret iyilefltirmelerinin yap›lmas›,
• Karar verici memurlar›n yetkilerinin s›n›rland›r›lmas› ve düzenli denetimi,
• Karar verici memurlar›n firmalar ve tedarikçiler ile uzun dönemli iliflkiye
girmesini engelleyecek flekilde rotasyona, (yer de¤ifltirmeye tabi tutulmas›)
• Karar verici memurlar›n yorumuna aç›k olmayan ve böylelikle dost ahbap
iliflkisine ve hediye isteme durumuna izin vermeyen etkin ve anlafl›labilir
kanuni düzenlemelerin yap›lmas›,
• Karar vericileri için k›lavuz niteli¤indeki yay›nlar›n bas›lmas› ve bunlar›n
kamuoyu ile paylafl›lmas›,
• Etkin bir denetim ve gözetim kurumu kurulmas›d›r.
Son y›llarda kamu ihalelerinde teknolojik yeniliklerden yararlan›lma yoluna
gidilmifl ve elektronik sat›n alma sistemlerinin kurulmas› gündeme gelmifltir.
Elektronik kamu sat›n alma sistemleri, kamu sat›n alma sürecindeki temel ilkeleri koruyarak, bu süreçte uyulmas› gereken esas ve usullerin bilgi ve iletiflim
teknolojileri ile desteklenmesi, al›c›yla sat›c›n›n zaman ve maliyet etkinli¤i sa¤layarak kamuoyu denetiminde sat›n alma-sat›fl ifllemlerini gerçeklefltirmesini
amaçlamaktad›r. Elektronik kamu sat›n alma sistemleri ile ilgili olarak Dünyada iki temel yaklafl›m bulunmaktad›r. Birincisi 2002 y›l›ndan itibaren Dünya
Bankas›, Inter-Amerikan Kalk›nma Bankas› ve Asya Kalk›nma Bankas› iflbirli¤inden oluflan Çok Tarafl› Kalk›nma Bankas› (Multilateral Development BankMDB) yaklafl›m›, ikincisi ise Avrupa Birli¤ine (AB) üye ve aday ülkelerin üzerinde çal›flt›¤› ve de benimsedi¤i elektronik ihale yaklafl›m›d›r. Çok Tarafl› Kalk›nma Bankas› yaklafl›m› dünyadaki en iyi uygulamalar› ortaya ç›kararak, dünya ülkeleri aras›nda bilgi ve tecrübe paylafl›m›n› sa¤lamaya çal›fl›rken, ülkelerin
özel koflullar›na uygun elektronik ihale stratejisi haz›rlanmas› konusunda teknik
dan›flmanl›k ve finansman konular›nda etkin olmaktad›r. AB yaklafl›m›nda ise,
daha çok dikte edici bir tarz olup, üye ve aday ülkeler aras›ndaki uyumun sa¤lanmas› için en ince teknik ayr›nt›ya var›ncaya kadar sürecin tan›mlanmas› öngörüsü ile müdahaleci flekilde hareket edilmektedir. Çok Tarafl› Kalk›nma Bankas› yaklafl›m›n›n model al›nd›¤›, Brezilya, Arjantin, fiili, Meksika, Avustralya,
Kore gibi ülkelerde elektronik ihale süreci büyük ölçüde tamamlanm›fl ve kayda de¤er ölçüde baflar›lar elde edilmifltir. AB ülkelerinde ise ülkeleraras› uygulama farkl›l›klar›n›n bir standarda ba¤lanarak, birlik içinde uyumun ve rekabetin sa¤lanmas› hususlar› hala tart›fl›lmaktad›r. Elektronik kamu sat›n alma sistemleri ile ilgili olarak dünya ülkeleri aras›nda hala bir kavram netli¤i bulunma52 M. Bülent A¤ar›, "Kamu Sat›nal›mlar›nda E-Dönüflüm Süreci",
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=613
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makta, bu ise uygulamalar aras› bilgi ve tecrübe paylafl›m›n› zorlaflt›r›rken gene
bu uygulamalar›n farkl› yönlerde geliflmesine neden olmaktad›r. Elektronik kamu sat›n alma sistemleri; elektronik kamu ihale sistemi ve elektronik katalog
al›mlar› sistemi olmak üzere temelde ikiye ayr›lmaktad›r. 52
Elektronik kamu sat›n alma ve ihale sistemleri yolsuzluklar›n önlenmesinde
ve etkinli¤in sa¤lanmas›nda önemli bir devrim yarataca¤› düflünülmektedir.
Böylelikle kifliye ve kuruma özel davran›fl kal›plar›n›n gelifltirilmesi ve takdir
yetkisinin kötüye kullan›lmas› gibi sorunlar ortadan kald›r›labilecektir.

7.3. S‹YAS‹ S‹STEM‹N F‹NANSMANI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Siyasi sistemin finansman› dünyan›n her yerinde tart›flmal› alanlardan birini
oluflturmaktad›r. Seçim süreçlerindeki siyasi partilerin finansman› pahal› bir faaliyettir. Afifllerden, kap› kap› da¤›t›lan broflürlere, televizyon reklamlar›ndan,
seçim mitinglerine kadar birçok harcama kaleminden söz edilebilir. Seçim kampanyalar›n›n karars›z seçmen üzerinde etkili oldu¤u öngörüsü alt›nda siyasi partilerin kampanyalara verdi¤i önem de artabilmektedir. Siyasetin finansman› ile
yolsuzluklar aras›ndaki iliflkinin varl›¤› bilinmektedir. Böyle olunca siyasi partilerin finansman› konusunda etkin çal›flacak ve yolsuzlu¤u engelleyebilecek bir
sistemin oluflturulmas› gerekmektedir. Özellikle iktidar partilerinin kamu ihalelerinden sa¤lad›klar› kaynaklar› kulland›klar›na yönelik ciddi iddialar ortaya at›labilmektedir. Etkin bir finansman yap›s›n›n, herfleyden önce güçlü yapt›r›m
mekanizmalar›n› ve ahlaki normlar› içermesi gerekti¤i konusunda görüfl birli¤i
mevcuttur. Yapt›r›m mekanizmalar› objektif hukuksal kurallar ve düzenlemeler
ile güçlendirilmelidir. Burada yarg›ya ve yüksek seçim kuruluna büyük görev
düflmektedir. Birçok ülkede seçim kurallar›n› ve siyasi partilerin finansman›n›
düzenleyen ve denetleyen ba¤›ms›z seçim komisyonlar›ndan veya mahkemelerden söz edilebilir. Bu ülkeler örnek olarak; Kanada, Hindistan, ‹rlanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti gösterilebilir. Siyasi partilerin finansman›na yönelik ülkeden ülkeye de¤iflen uygulamalar ile karfl›lafl›labilmektedir. Bu nedenle tek bir
ideal modelden söz etmek pek mümkün de¤ildir. Ülkelerin kurumsal yap›s›na,
siyaset-ekonomi iliflkisine ve tarihsel tecrübelerine ba¤l› olarak farkl› önceliklerin ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. 53
Politik sistemin finansman› ile ilgili kurallar oluflturulurken belli noktalara
dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar›n bafl›nda kurallar›n aç›k ve kolay anlafl›l›r olmas› gelmektedir. Karmafl›k bir kural yap›s›, uygulanabilirli¤e yönelik sorunlar›n ç›kmas›na neden olabilmektedir. Politik sistemin finansman›na yönelik kurallar›n gerçekçi bir biçimde haz›rlanmas› gerekmektedir. Gerçekçili¤in ölçüsü
53 Anticorruption in Transition, A Contribution to the Policy………, a.g.e., s. 39-57
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sistemin pratik iflleyiflinin do¤ru alg›lanmas›d›r. Son olarak kurallar›n düzenli
olarak güncellenmesi gerekmektedir.54 Böylelikle kurallar›n zaman içerisindeki
de¤iflmeler karfl›s›nda eskimesi ve ifllevsiz kalmas› engellenebilmektedir. Kurallar konulurken konuya taraf bütün kesimlerin görüfllerine ve konsensüsüne baflvurulmas› sistemin etkin iflleyifline katk›da bulunacakt›r.
Kamu otoritesinin politik sistemin finansman›na yönelik zorlay›c› baz› önlemler almas› söz konusu olabilmektedir. Bu zorlamalar›n hukuki çerçevenin d›fl›na taflmamas›na özen gösterilmelidir. Aksi halde zorlay›c› önlemler siyasi yolsuzluklar›n azalmas›n› sa¤larken, düzenli politik faaliyetleri s›n›rlay›c› bir boyuta da bürünebilecektir. Kurallara uymayan siyasi partilere ve adaylara verilecek
cezalar›n suç ile orant›l› ve etkinli¤e sahip olmalar› gerekmektedir. Suç ve cezalar aras›ndaki uyumsuzluklar›n varl›¤› ya yolsuzluklar›n yayg›nlaflmas›na ya da
siyasi faaliyetlerin engellenmesine yol açabilecektir.
Siyasi sistemin finansman›na yönelik sorunlar›n afl›lmas› ve yolsuzluklar›n
önlenmesi politik sistemin etkin iflleyifli aç›s›ndan kritik unsurlard›r. Aksi halde
siyasal sistem karfl›l›kl› ç›kar maksimizasyonunun yap›ld›¤› bir mekanizma haline dönüflebilecektir.

7.3.1. Siyasi Partilerin Finansman Modelleri
Siyasi partilerin finansman›nda üç temel modelden bahsedilebilir. Bu modeller yaln›z bafl›na uygulanabildi¤i gibi, birkaç tane farkl› modelin kar›fl›m› fleklinde uyguland›¤› da gözlenebilmektedir.
Bu modellerin birincisi siyasi partilerin kamu kaynaklar›ndan finansman›d›r.
Siyasi partilerin devlet kaynaklar›ndan finansman› objektif kriterlere ba¤l›d›r.
Bu kriterler aras›nda en çok kullan›lanlar› seçimlerde ald›klar› oy yüzdeleri ve
ç›kard›klar› parlamenter say›lar›d›r. Hangi parti bu kriterleri tutturur ise, önceden tan›mlanm›fl tutarda devlet yard›m› alabilmektedir. Ayr›ca kamu otoritesinin örgütlenme düzeyine ba¤l› olarak yard›m yapt›¤› finansman mekanizmalar›ndan da söz edilebilir. Siyasi partilerin kamu kaynaklar›ndan finansman›n›n
yolsuzluk üretme imkan› yoktur. Siyasi partilerin tam olarak ya da k›smen kamu kaynaklar›ndan finansman› dünyada a¤›rl›kl› gözlenen uygulamad›r. Böylelikle siyasi partiler kamu hizmeti sunan kurumlar olarak alg›lanmaktad›r.
Üye aidatlar›, herhangi bir gönüllü kuruluflun finansman yolu oldu¤u gibi,
özellikle ideolojik partilerin s›kl›kla kulland›¤› bir finansman yöntemidir. Bura54 Transparecy International, "Political Finance Regulations: Bringing the Enforcement Gap",
Policy Brief No:2, 2005
http://ww1.transparency.org/in_focus_archive/policy/download/02policy_brief_political_financ
e_regulations.pdf
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da her üye belli bir tutarda ya da iste¤e ba¤l› olarak partisinin finansman›na katk›da bulunur. Üyelerinin yapt›klar› katk›lar ile iktidara gelen partilerin, bu üyelere menfaat sa¤lamas› gündeme gelebilmektedir. Genelde bu yap› iste¤e ba¤l›
olarak yüksek tutarda aidat ödeyen üyeler için söz konusu olmaktad›r. Siyasi
partilerin finansman› ile yolsuzluk aras›ndaki iliflkinin sa¤lanmas›nda zemin haz›rlay›c› ifllev gören üyelik aidatlar›n›n, belli düzenlemelere tabi tutulmas› gereklidir. Buna göre sabit üyelik aidat› sisteminin yolsuzluk üretme kapasitesinin
oldukça s›n›rl› oldu¤undan söz edilebilir. Özellikle Avrupa demokrasilerinde,
genelde (radikal) sol partilerin finansman›, iflçi sendikalar›nda oldu¤u gibi sabit
bir üyelik aidat› ile sa¤lanmaktad›r. Böylelikle partiler devlet yard›mlar›na nazaran mali ba¤›ms›zl›klar›na sahip olabilmekte ve daha elefltirel politikalar izleyebilmektedirler.
Son olarak siyasi partilere yap›lan ba¤›fllardan söz edilebilir. Özellikle Amerikan sisteminde partilere yap›lan ba¤›fllar dikkat çekici tutarlara eriflmektedir.
Ba¤›fl yapan kifli ve kurumlar o partinin politikalar›n› desteklemekte ve bu politikalar›n uygulanabilmesi için imkan sa¤lamaktad›rlar. Her ülkede parti politikalar› ile kifli ve kurumlar›n ç›karlar›n›n örtüflmesi söz konusu olabilmektedir.
Burada parti politikalar›n›n öncelikli konuma sahip olmas› gerekir. Sorun kifli ve
kurumsal ç›karlar›n önceli¤e sahip oldu¤u, parti politikalar›n›n buna uyum gösterdi¤i durumlarda ortaya ç›kmaktad›r. Yani parti politikalar› edilgen duruma
düflmekte, kifli ve kurum ç›karlar›na uyumlaflmaktad›r. Di¤er bir ifade ile parti
politikalar› sat›n al›nabilmektedir. Böyle yap›lar›n yolsuzluk üretebilme olas›l›klar› oldukça yüksektir.
Yukar›da aç›klanan finansman modeli daha çok anglo sakson dünyas›nda
gözlenmektedir. Her isteyen kifli ve kurum siyasi partilere ba¤›fl yapabilmektedir. Yap›lan ba¤›fl miktar›, kim taraf›ndan yap›ld›¤›, hangi adaya yap›ld›¤›, ba¤›fl yapan ile bask› gruplar› aras›ndaki iliflki düzeyi, ba¤›fl›n kayna¤›, flekli, seçimden önce mi yoksa sonra m› yap›ld›¤› kay›tlara al›nmaktad›r. Ayr›ca siyasi
partinin bu kaynaklar› hangi harcamalar için kulland›¤› da ortaya konmaktad›r.
Siyasal partilere yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n kamuoyu önünde aç›k ve fleffaf
bir flekilde yap›lmas› önemlidir. Böylece kimin hangi partiye ne kadar mali destek verdi¤i bilinebilir. Aksi halde gizli ve örtük flekilde yap›lan para yard›mlar›n›n hükümet etme sürecinde bir karfl›l›¤› mutlaka olacakt›r.
Partilere ve adaylara özel kifli ve kurumlar taraf›ndan büyük ba¤›fllar›n yap›lmas› yolsuzluk kuflkular›n› da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tercih edilen uygulama ba¤›fl ve yard›mlar›n küçük miktarlarda veya üyelik aidat› fleklinde yap›lmas›d›r.
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7.3.2. Siyasi Sistemdeki Yolsuzluklara Karfl› Al›nmas› Gereken Önlemler
Siyasi sistemin yolsuzluk üretmesini engellemeye yönelik çeflitli önlemlerden
söz edilebilir. Bunlar›n bafll›calar› kamu kaynaklar›n›n politik amaçl› kullan›m›n›n yasaklanmas›, siyasi nitelikteki harcamalara s›n›rlama getirilmesi, siyasetin
kamu kaynaklar› ile finanse edilmesi, kamu hizmetlerinin sunumunda tarafs›zl›¤›n sa¤lanmas› ve siyasi yard›m ve ba¤›fllar›n k›s›tlanmas›d›r.55 Bu önlemler tek
tek uygulanabilece¤i gibi, birkaç› beraberce de uygulanabilmektedir. Etkinli¤in
sa¤lanmas› için bu önlemlerin birbirini tamamlayacak flekilde kullan›lmas› gereklidir.
Devlet kaynaklar›n›n politik amaçl› kullan›m›n›n yasaklanmas›: Hükümetteki parti(ler)nin devlet kaynaklar›n› kullanmas› hukuken yasaklanm›flt›r.
Burada devlet kaynaklar› kavram› kamu mallar› yan›nda kamu hizmeti üreten
memurlar›n siyasi amaçl› kullan›m›n› da içermektedir. Bu nedenle siyasi parti(ler) seçim kampanyalar›nda devletin arabalar›n›, bilgisayarlar›n›, posta hizmetlerini veya di¤er imkanlar›n› kullanamazlar. Ayn› zamanda kamu çal›flanlar›n› kendi siyasi ç›karlar›na yönelik hizmet üretmeye de zorlayamazlar. Böylelikle seçim dönemlerinde hükümet eden siyasi partinin di¤er partilere nazaran
avantaj sa¤lamas› önlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca yapt›r›m içeren bu tür yasaklar ile memurlar›n siyasi iktidara karfl› korunmas› da amaçlanm›flt›r.
Harcamalara s›n›r getirilmesi: Siyasi partilerin harcamalar›na herhangi bir
k›s›tlama getirilmemesi yolsuzluk meydana getirebilecek iliflkilerin do¤mas›na
imkan haz›rlayabilmektedir. Bu nedenle parti harcamalar›n›n s›n›rlanmas› ve kamuya ait belirli kaynaklar›n belli ölçülerde kullan›m›na izin verilmesi gündeme
gelebilmektedir. Seçim dönemlerinde siyasi partilere devlet televizyonundan ve
di¤er iletiflim araçlar›nda tan›ml› bir zaman aral›¤›nda propaganda yapma imkan›n›n verilmesi buna örnek gösterilebilir. Propaganda süresi bütün partiler için
eflit olabilece¤i gibi siyasi arenadaki temsil kabiliyetlerine ve bir önceki seçimlerdeki ald›klar› oy oran›na göre de farkl›laflabilmektedir. Burada konulan kriterin objektif olmas› ve her siyasi parti için ayn› flekilde uygulanmas› önemlidir.
Ayr›ca siyasi partilerin yapt›klar› seçim harcamalar›n›n hukuki s›n›rlamalara tabi tutulmas› ve bu s›n›rlar›n afl›ld›¤›nda rekabet eflitsizli¤ine yol açmamak için
yapt›r›mlar›n gündeme gelmesi de söz konusudur. S›n›rlamalar harcama kalemleri baz›nda konulabilece¤i gibi toplam harcama rakam› üzerinden de hesaplanabilmektedir. S›n›rlamalara uyulup uyulmad›¤›n›n denetlenmesi sistemin sa¤l›kl› ifllemesi için hayati öneme sahiptir. Seçim kampanyas› süreleri de s›n›rlamaya tabi olabilmektedir. Böylelikle dolayl› olarak harcama miktar› da k›s›tlan55 Anticorruption in Transition, A Contribution ………, a.g.e., s. 39-57
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maktad›r. Çünkü kampanyas› süresi ne kadar k›sal›r ise, yap›lacak harcama miktar›n›n da o kadar azalaca¤› öngörülmüfltür.
Siyasi partilerin kamu fonlar›ndan finansman›: Kamusal fonlar ile siyasi
partilerin finansman›n›n özel ç›karlar›n partiler üzerindeki etkisini azaltt›¤› düflünülmektedir. Böylelikle siyasi partiler eflit maddi kayna¤a dayal› olarak bir
yar›fla girmektedirler. Aksi halde özel fonlar›n partilerin finansman›nda kullan›lmas›n›n yolsuzluklara, yerel ç›karlar›n ve de¤erlerin kamu ç›kar› üzerindeki etkinli¤inin artmas›na yol açaca¤› endiflesi gündeme gelmektedir. Bu sistemin
partilerin fon kullanmadaki esnekli¤ini artt›rmamas› ve kamu bütçesi üzerinde
yük meydana getirmemesi için belirli s›n›rlamalara tabi tutulmas› gündeme gelmektedir.
Kamu hizmeti sunumunda tarafs›zl›¤›n sa¤lanmas›: Siyasi partilerin finansman›na katk› fon ba¤lam›nda olabilece¤i gibi, iflgücü ve hizmet fleklinde de
meydana gelebilmektedir. Seçim dönemlerinde kamu hizmeti üreten memurlar›n belli siyasi partilere destek olacak flekilde sunduklar› hizmetlerin miktar›n›
ve kalitesini farkl›laflt›rabildikleri gözlenmektedir. Hukuken ve etiksel olarak
devlet memurlar›n›n herhangi bir siyasi partiyi öncellemeleri yasakt›r. Bunun
önlenmesi ba¤lam›nda kritik kamu hizmeti üreten bakanl›klara seçim dönemlerinde siyasi kimli¤i olmayan kiflilerin atanmas› gündeme gelmektedir. Böylelikle kamu bürokrasisinin siyasallaflmas› engellenmeye çal›fl›lmaktad›r. Kamu bürokrasisinin tarafs›zlaflt›r›lmas› için atama ve terfi mekanizmalar›n›n objektif
kriterlere göre flekillendirilmesi gerekebilmektedir.
Ba¤›fl ve yard›mlara k›s›tlama getirilmesi: Siyasi partilere özel kifli ve kurumlar taraf›ndan yap›lan ba¤›fl ve yard›mlara k›s›tlama getirilmesindeki amaç,
bu kifli ve kurumlar›n kamu politikalar›na potansiyel etkilerini azaltmaktad›r.
Baz› ülkelerde siyasi partilere yap›lacak ba¤›fl ve yard›mlar›n yasaklanma veya
k›s›tlanmas› yoluna gidilmifltir. Ulusal ba¤›ms›zl›¤› zedeleyece¤i kayg›s› ile birçok ülkede siyasi partilerin yurtd›fl›nda ba¤›fl almalar› yasakt›r.

7.3.3. Siyasetin Finansman›na Dair Ülke Örnekleri
Bu bölümde siyasi sistemin finansman›na yönelik üç ülke örne¤ini incelemeye çal›flaca¤›z. Bu ülkeler s›ras›yla, Fransa, ‹ngiltere ve ABD'dir.

7.3.3.1. Fransa
Siyasi sistemin finansman›na yönelik Fransa'da yap›lm›fl çeflitli hukuksal düzenlemelerden söz edilebilir. Bu çerçevedeki ilk düzenleme, 1988 y›l›nda ç›kar›lan Politik Hayat›n Finansman› Kanunu'dur. Bunu 1990'daki Siyasi Harcamalara S›n›rlama Getirilmesine yönelik düzenlemeler izlemifltir. Ayr›ca 1993 y›l›nda ekonomide ve kamu yönetiminde yolsuzlu¤un önlenmesi ve saydaml›¤›n
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sa¤lanmas›na amaç edinen bir kanun ç›kar›lm›flt›r. 1995 y›l›nda Politik Hayat›n
Finansman›na ait düzenleme revize edilmifl ve kamu gücü kullanan yöneticilere
kiflisel mal varl›klar›n› aç›klama zorunlulu¤u getirilmifltir. Fransa'da siyasi partilerin özel kiflilerden yard›m ve ba¤›fl almalar› yasaklanm›fl iken, 1995 y›l›ndan
sonra bu yasak kald›r›lm›flt›r. Ülkede siyasi partilere kurumsal ba¤›fl yap›lmas›
hala yasak kapsam›ndad›r. Ayr›ca özel kiflilerce yap›lan ba¤›fllarda da s›n›rlama
söz konusudur. Buna göre y›ll›k özel ba¤›fllar›n tavan›, parti ve kiflilerin toplam›
için 7.600 Euro'dur ve 150 Euro'yu aflan ba¤›fllar›n çek ile yap›lmas› zorunludur.56 Ayn› zamanda siyasi partilere yap›lan ba¤›fllar›n kamuoyuna aç›klanmas›
gerekmektedir.
Bu ülkedeki di¤er bir uygulama ise, seçime yönelik siyasi parti harcamalar›na getirilen k›s›tlamalard›r. Böylelikle partilerin büyük miktarlarda kampanya
gideri yapmalar› da engellenmifltir. ABD'ndeki uygulamaya paralel olarak yabanc› kurumlar›n ve devletlerin siyasi partilere ba¤›flta bulunmalar› yasaklanm›flt›r. Yabanc› gerçek kiflilerin ba¤›fllar› ise bu s›n›rlaman›n d›fl›ndad›r.
Fransa'da partilerin üyelik aidatlar›n›n toplam parti gelirleri içerisindeki yeri
1995-1998 döneminde yüzde 8 ile 22 aras›nda de¤iflmektedir. Siyasi partilerin
üyelik aidatlar› yoluyla kendilerini finanse edememesinin ana nedeni üye say›lar›n›n düflüklü¤üdür. Fransa'da toplam seçmenlerin sadece yüzde 1,6's›n›n parti üyeli¤i mevcuttur. Parti gelirleri aras›nda ba¤›fl ve yard›mlar›n oran› ise, yüzde 4 ile 6 aras›nda de¤iflmektedir.57
Fransa'da 1988'den beri siyasi partilere ve adaylara devlet yard›m› yap›lmaktad›r. Devlet yard›m› alabilmek için belirli flartlar mevcuttur. Örne¤in devlet yard›m›ndan yararlanabilmek için partilerin en az 50 seçim bölgesinde seçime girmesi ve ilk turda en az yüzde 1 oy almas› gerekmektedir. Partilerin ald›klar› oy
oran› artt›¤›nda nispi olarak devletten ald›klar› destek düzeyi düflmektedir. Buna göre yap›lan devlet yard›mlar›n›n küçük partilerin gelirleri içerisindeki pay›
büyük iken (yüzde 90'larda) büyük partilerin gelirleri içerisindeki pay› (yüzde
50'lerde) düflebilmektedir. Fransa'da 9000 nüfustan büyük yerlerdeki seçim harcamalar› k›s›tlamalara tabidir. Buralarda yap›lan seçim kampanyalar›na ve siyasi faaliyetlere yönelik harcamalar Ulusal Politik Finansman Komitesi (Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques) taraf›ndan denetlenmektedir.58 Bu komiten yap›lan harcamalar› uygun bulabilece¤i
56 Pierre-Christian Soccaja,"The Funding of Political Life in France: Transparency and
Accountability", Ankara, 8 July 2005, s. 1-28 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf› Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi(ETÜ) iflbirli¤i ile
7-8 Temmuz 2005, Perflembe ve Cuma günleri Ankara’ da “Yolsuzlukla Mücadele" konulu konferansa sunulmufl tebli¤. http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/ankara.pps
57 Pierre-Christian Soccaja,"The Funding of Political ....", a.g.e.
58 Pierre-Christian Soccaja,"The Funding of Political ....", a.g.e.
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gibi ret de edebilmektedir. Sonuç olarak harcamalar› ret edilen partiye yönelik
olarak yarg› yolu aç›lmaktad›r.

7.3.3.2. ‹ngiltere
‹ngiltere'de siyasi sistemin finansman› 1983 y›l›nda ç›kar›lan Kiflilerin Temsiline Yönelik Yasa (Representation of the People Act) taraf›ndan düzenlenmektedir. Bu yasa adaylar›n siyasi amaçl› harcamalar›n› kontrol etmeye ve s›n›rlamaya yöneliktir. Harcamalara yönelik s›n›rlamalarda ölçü, kay›tl› seçmen say›s›d›r. Harcama limiti içerisinde kalmak koflulu ile özel kifli ve kurumlar taraf›ndan yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar konusunda herhangi bir k›s›tlama yoktur. Ayr›ca ba¤›fl ve yard›m yapan kifli ve kurumlar›n bilgilerinin kamuoyuna aç›klanmas› da gerekmemektedir. Ba¤›fl ve yard›mlar ayni olabilece¤i gibi nakdi de olabilmektedir. Seçim dönemi sonunda siyasetçiler yapt›klar› harcamalar›, ilgili otoriteye bildirmek durumundad›rlar. Bu otoritenin yap›lan bildirimlerin do¤rulu¤unu inceleme yetkisi vard›r.59

7.3.3.3. Amerika Birleflik Devletleri
ABD'nde siyasi sistemin finansman›na yönelik düzenlemeler Federal Seçim
Kampanyas› Kanunu (Federal Election Campaign Act) çerçevesinde flekillendirilmektedir. Bu kanun ‹ngiltere uygulamalar›ndaki gibi harcama s›n›rlamas› üzerine de¤il, yard›m ve ba¤›fllar ve bunlara ait bilgilerin kamuoyuna aç›klanmas›
üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Federal seçimlerde kiflilerin her bir aday için yapabilecekleri yard›m ve ba¤›fl tutar› 1000 dolar y›ll›k toplam siyasi ba¤›fl ve yard›m
tutar› ise, 25.000 dolar ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Böylelikle hangi politikac›ya, hangi kifli ve kurumun seçimlerde ne kadar maddi katk›da bulundu¤u takip edilebilmektedir. Kurumsal ba¤›fllarda ise, bu s›n›rlamalar farkl›laflabilmektedir.
ABD'de yabanc› ülke vatandafllar›n›n seçim ba¤›fl›nda bulunmalar› yasaklanm›flt›r. Sistemin fleffafl›k temeline dayanmas›, yolsuzluk do¤uracak ç›kar iliflkilerinin engellenmesine yard›mc› olmaktad›r. Yaln›z ABD sisteminin baz› dolayl›
katk›lara aç›k oldu¤u ifade edilmekte ve bu katk›lar›n yolsuzluk meydana getirebilme kapasitesinden söz edilmektedir.60
7.4. HUKUK S‹STEM‹N‹N YOLSUZLUKLA MÜCADELEDEK‹ YER‹
Yolsuzluk oluflturma güdüsünün s›n›rland›r›lmas›nda en etkin kurum, ba¤›ms›z ve etkin çal›flan yarg›d›r. Adil bir yarg› sistemi güçlülük ölçülerine de¤il hak59 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption…,
a.g.e., s. 26-27
60 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption…,
a.g.e., s. 28-29

283

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

l›l›k ölçülerine göre karar verir. Ba¤›ms›z ve etkin çal›flan yarg› sistemi yolsuzluk üreten mekanizmalara ciddi maliyetler yükler. Yolsuzluk ve rüflvetten ç›kar
sa¤layanlar, yarg› sistemine s›zarak onu etkisizlefltirmeye, ifllemez hale getirmeye çal›fl›rlar. Özellikle ekonomik ç›kar nedenli hukuksal itilaflarda bu daha net
gözlenebilmektedir. Piyasa ekonomisinin bir ülkede yerleflmesi için öncelikli
flartlardan biri hukuksal mekanizmalar›n kurulabilmesidir. Aksi halde, yarg›
aya¤› eksik bir piyasa ekonomisinden söz edilemez. Kiflilerin ve flirketlerin yapt›¤› anlaflmalar›n, girdi¤i taahhütlerin ve borç alacak iliflkilerinin adil bir hukuksal düzlemin olmad›¤› ülkelerde tam olarak yerine getirilmedi¤i gözlenebilmektedir. Bu da yat›r›m, tüketim, tasarruf kararlar›n› olumsuz yönde etkilemekte, ticari iliflkilerdeki ifllem maliyetlerini artt›rabilmektedirler.
Yolsuzlukla mücadelede önce hukuk sisteminin mercek alt›na al›nmas› gerekir. Aksi halde yürütme taraf›ndan yerine getirilen edimlerin yarg›dan dönmesi
söz konusu olacakt›r. Birçok geliflmekte olan ülkede gözlenen süreç, kolluk kuvvetleri taraf›ndan ortaya ç›kar›lan yolsuzluklar›n yarg› sürecinde aklanmas›d›r.
Bu idari mekanizman›n yolsuzlukla mücadele motivasyonunu da azaltmaktad›r.
Yap›lmas› gereken yolsuzluklar›n öncelikle yarg› sisteminden temizlenmesidir.
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü, 2005 Küresel Yolsuzluk Barometresi'ne göre
Kamboçya, Makedonya, Peru ve Ukrayna gibi ülkelerde yarg› sistemindeki rüflvet, yolsuzluklar›n en önemli kayna¤›d›r.61
Yarg› reformu bu süreçte etkili olabilmektedir. Yarg› reformunun; hukuki,
yönetsel ve organizasyonel sorunlar› içerecek bir bileflime sahip olmas› gerekir.
Yarg› reformu k›sa dönemde birçok maliyeti beraberinde getirse bile uzun dönemde ciddi ölçülerde toplumsal fayda oluflturacakt›r. Yarg› reformunun üretece¤i faydan›n toplumsal katmanlar aras›nda eflit da¤›lmamas› sonucunda, direnç
ve erteleme istekleri ile karfl›lafl›lmas› muhtemeldir. 1990 sonras› Latin Amerika ülkelerinde (fiili ve Ekvator) yap›lan yarg› reformu uygulamalar›n›n yolsuzluk düzeyini azaltt›¤› gözlenmifltir62

7.4.1. Yarg›n›n Ba¤›ms›zl›¤›
Yarg›n›n yolsuzluklar karfl›s›ndaki etkinli¤inin artt›r›labilmesi için siyasi, idari ve ekonomik etkilere karfl› korunakl› hale getirilmesi istenir. Siyasi ve idari
ba¤›ms›zl›k yürütmenin ve dolay›s›yla adalet bakan›n›n (ve/veya müsteflar›n›n)
yarg› kararlar›n›n verilmesinde, hakim atamalar›nda ve meslek içerisinde yük61 Transparency International Global Corruption Barometer 2005, s. 4

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2005
62 Edgardo Buscaglia, Maria Dakolias, An Analysis of the Causes of Corruption in the
Judiciary, The World Bank, Legal and Judicial Reform Unit, August 1999, s. 1-22
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selmelerde etkisinin önlenmesini gerekli k›lar. Siyasi ve idari ba¤›ms›zl›¤›n olmamas› yarg› kararlar›n› dolayl› veya do¤rudan müdahalelere aç›k hale getirecektir. Yarg›daki atamalar›n ve meslek içi yükseltmelerin ba¤›ms›z bir üst kurul
taraf›ndan yap›lmas› en do¤ru çözüm olacakt›r. Yarg›n›n ekonomik anlamda da
ba¤›ms›z olmas› ve yarg› mensuplar›n›n gelirlerinin mesleki onura uygun bir düzeyde belirlenmesi de zorunludur. Yoksulluk s›n›r›ndaki bir hakimin verece¤i
kararlarda adil olmas› güçleflecektir. Yarg› mensuplar›n›n yolsuzlu¤a bulaflmamas› için ücret düzeylerinin ülke flartlar›na uyumlu hale getirilmesi gereklidir.
Aksi halde yolsuzluklar ile yarg› mekanizmas› yoluyla mücadele edilmesi zorlaflacakt›r. Yarg› mekanizmas›nda önlemede meslek içi denetim, etik kurallara
uyulmas› da di¤er önemli bir unsurdur.
Yarg› sisteminde yolsuzluklar konusunda uzmanlaflm›fl ve süper yetkilere sahip savc› sisteminin oluflturulmas›na yönelik önerilere rastlanabilmektedir. Bu
savc›lar›n özellikle politik uzant›lar› olan yolsuzluklar ile mücadele daha baflar›l› olacaklar› düflünülmektedir.

7.4.2. Kovuflturma Süreçleri
Yolsuzlukla mücadelede kovuflturma süreci kritik bir yap› arz eder. Çünkü
baflta rüflvet olmak üzere birçok yolsuzluk türünde yeterli kan›ta ulaflmak ve ispat etmek zorluklar içermektedir. Ayr›ca yolsuzluk ve rüflvet di¤er suçlar ile iç
içe geçmifl bir flekilde de ortaya ç›kabilmektedir. Bu nedenle kovuflturma süreci
suçun ispatlanmas›nda belirleyici olabilmektedir. Yolsuzluk kovuflturmalar›nda
di¤er bir tehlike, kovuflturmay› yapan adli ve idari personelin rüflvete yönelmesidir. Böylelikle deliller ortadan kald›r›labilmekte, iyi yasalar ve adil bir yarg›ya sahip olunsa bile, yolsuzlukla etkin mücadele edilememektedir. Bu ba¤lamda savc› ve polislere büyük görev düflmektedir.
Kovuflturma süreci ülkelerin hukuksal yap›lar›na göre farkl›laflabilmektedir.
Baz› ülkelerde kovuflturma kolluk kuvvetleri taraf›ndan yap›labilirken, baz›lar›nda ise savc›lar›n bu süreçleri yönettikleri görülmektedir. ABD'deki Watergate skandal›nda oldu¤u gibi yolsuzluklar› kovuflturma için içerisinde senatörlerin
veya parlamenterlerin bulundu¤u ba¤›ms›z özel komisyonlar›n kurulmas› da
gündeme gelebilmektedir.63
7.4.3. Yolsuzluklara Karfl› Özel Yasal Düzenlemeler
Yarg› yasaman›n koydu¤u kanunlar› uygulayan bir mekanizmad›r. Bu nedenle yolsuzluk ile mücadelede yasaman›n daha öncellikli bir unsur oldu¤undan söz
63 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 41-46
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edilebilir. ‹yi dizayn edilmifl, basit ve uygulanabilir kanunlar›n yap›lmas› gereklidir. Yasama toplumun beklentilerini dikkate alacak flekilde ve yolsuzlukla mücadelede ihtiyaç duyulan nitelikte kanunlar haz›rlamal›d›r. Yap›lan yasalar do¤rudan veya dolayl› flekilde yolsuzluklar› hedef alabilmektedir. Karaparan›n aklanmas›na yönelik yasalar do¤rudan yolsuzluklar› hedef alan düzenlemelerdir.
Bunun yan›nda yolsuzlukla mücadeleye dolayl› katk› sa¤layacak bilgi edinme
yasas› gibi düzenlemelerden de söz edilebilir.
Karapara, genelde suç ekonomi yoluyla elde edilmekte ve kay›td›fl› olarak var
olmaktad›r. Bu paralar›n kay›t alt›na al›nmas› ve hukuki sistem içerisine sokulmas› aklamak olarak isimlendirilmektedir. Karaparaya yönelik hukuki düzenlemeler uyuflturucu kaçakç›l›¤› ile ba¤lant›l› olarak yap›lmaktad›r. Bu konudaki
ilk hukuksal yapt›r›mlar 1986 y›l›nda ‹ngiltere'de yap›lm›fl ve geliflmifl ülkelerin
bask›s› ile di¤er geliflmekte olan ülkelere de yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. Karaparan›n
aklanmas›na yönelik en etkin çaba, bu tür paralar›n en çok u¤rak yeri olan ‹sviçre finans sistemi çerçevesinde ortaya konmufltur.64 Uluslararas› düzeydeki yolsuzluk iliflkilerinin bir yans›mas› olan karapara ile yine uluslararas› düzeyde bir
mücadele zorunlu hale gelmektedir.
Baz› ülkelerdeki yasama organlar› yolsuzluklar ile mücadeleyi temel hukuksal düzenleme olan anayasalar içerisine koyacak kadar önemsemektedir. Bu ülkelere örnek olarak Gana, Nepal ve Uganda gösterilebilir. Gana Cumhuriyeti
anayasas›nda, "Devlet kamu gücünün özel ç›kar amaçl› kullan›lmas›n› ve yolsuzluk uygulamalar›n› ortadan kald›racak gerekli ad›mlar› atacakt›r." ifadesi bulunmaktad›r. Anayasa yap›c›lar›n ortaya koydu¤u bu taahhüt, yolsuzluklar ile
mücadele amaçl› en güçlü hukuksal mesaj niteli¤indedir.65
Rüflvet haks›z herhangi bir fayda sa¤lamaya yönelik veya fazladan külfetten
kaç›nmak için verilen ve alana avantaj/imkan sa¤layan parasal veya parasal olmayan her türlü de¤ere verilen genel bir isimdir. Rüflvet genelde alan taraf›ndan
hediye ve ›smarlama kapsam›nda nitelendirilmektedir. Bu nedenle kamu görevlilerinin ald›¤› hediyelerin maddi tutar›n›n yönetmelikler yoluyla k›s›tland›¤›
gözlenmektedir. Rüflvet mekanizmalar› yolsuzluk iliflkilerinin en önemli parças›n› oluflturmaktad›r. Bu nedenle rüflvetin önlenmesine yönelik özel hukuksal
düzenlemelere yer verilmektedir. ABD, ‹ngiltere, Fransa, Mauritius, Tanzanya,
Malawi ve Hong Kong rüflvete yönelik özel yarg›sal düzenlemelerin oldu¤u ül64 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 55-57
65 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 6
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kelere örnek gösterilebilir.66 Bu düzenlemeler yoluyla uzun süren ve belli bir sonuca ulaflma olas›l›¤› düflük olan rüflvet davalar›n›n etkin bir flekilde sonuçland›r›lmas› mümkün olmaktad›r. Yarg›sal düzenleme ile hem aktif hem de pasif
rüflvetin önlenmesi için çaba harcanmaktad›r. Böylelikle rüflvet almak kadar rüflvet teklif etmenin de yapt›r›ma tabi olmas›na çal›fl›lmaktad›r.

7.4.4. Yolsuzlukla Mücadelede Mal/Servet Beyan›
Yolsuzlu¤u önlemeye yönelik di¤er bir çaba yolsuzlu¤un getirilerine yönelik
hukuki yapt›r›mlar çerçevesinde flekillendirilmektedir. Kayna¤› aç›klanamayan
servet ve mülk edinme (possession of unexplained wealth or property) bu kapsamdad›r. Kayna¤› aç›klanamayan servet ve mülklere kamu otoritesi taraf›ndan
el konulmas› gündeme gelebilmektedir. Bu mekanizman›n özellikle kamu çal›flanlar›ndaki yolsuzluklar›n önlenmesinde anlaml› bir ifllev ortaya koydu¤u ifade edilmektedir. Böylelikle yolsuzluklar›n ispatlanabilmesi kolaylaflmaktad›r.
Kayna¤› aç›klanamayan servet ve mülkler ile ilgili düzenlemelerin mal/servet
beyan› mekanizmas› ile birbirlerini tamamlayacak flekilde uygulanmas› gereklidir.
Yolsuzlukla mücadelede kullan›labilecek bir araç olarak mal/servet beyan›
mekanizmas›ndan söz edilebilir. Bu mekanizma genellikle kamu çal›flanlar›n›n
ve politikac›lar›n, yolsuzluk yoluyla haks›z kazanç elde etmesini önlemek
amaçl› kullan›lmaktad›r. Belirli zaman aral›klar›nda mal/servet beyanlar› tekrarlanarak zaman boyutu içerisindeki art›fllar›n gelirle uyumlu olup olmad›¤› araflt›r›lmaktad›r. Bu beyanlarda servetle birlikte yükümlülükler/borçlar da takip
edilebilmektedir. Mal/servet beyan› yolsuzluklar›n tespit edilmesinde kullan›lan
idari ayg›t statüsündedir.
Yolsuzlukla mücadele arac› olarak kullan›lan mal ve servet beyan› dünyada
birçok ülkede yayg›n olarak uygulanmaktad›r. Bu ülkelere örnek olarak ABD,
Gana, Mozambik, Mauritius, Uganda, Nijerya, Nepal, Hindistan, Filipinler ve
Singapur gösterilebilir.67 Ülkemizde de mal ve servet beyan› mekanizmas›, yolsuzlukla mücadele amaçl› kullan›lmaktad›r.
Mal ve servet beyan› mekanizmas›n›n etkin uygulanabilmesi için do¤ru bilgilerin beyan edilmesi ve bunlar›n denetiminin yap›labilmesi gereklidir. Özellikle
yüksek düzeyli bürokratlarda yanl›fl ve eksik beyanlar›n›n yarg›ya yans›d›¤› durumlara s›kl›kla rastlanabilmektedir. Aile, kabile, afliret gibi kan ba¤›na dayal›
66 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 47-53
67 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption…… ,
a.g.e., s. 9-10
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iliflkilerin yayg›n oldu¤u ülkelerde elde edilen kazanc›n informal bir biçimde
baflkalar›n›n üzerine kayd›r›lmas› gündeme gelebilmekte, bu da sistemin etkinli¤ini ortadan kald›rabilmektedir.68

7.5. MEDYANIN YOLSUZLUKLA MÜCADELEDEK‹ ROLÜ
Medya sivil toplumu oluflturan en önemli ö¤elerden biridir. Medya kitle iletifliminde halka bilgi da¤›tmak için kullan›lan gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi bas›n yay›n organlar›n› içine alan iletiflim araçlar›n›n bütününe verilen add›r. Yolsuzlukla mücadelede medyan›n temel ifllevi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve yolsuzluklar›n ortaya konulmas›d›r. Burada nesnellik ve tarafs›zl›k anahtar kavramlard›r. Medyan›n olaylar karfl›s›nda nesnel ve tarafs›z davranabilmesi için, ç›kar gruplar›ndan ba¤›ms›z hareket edebilmesi gerekir. Aksi
halde medya, kitleleri harekete geçirebilme gücünü de arkas›na alarak yolsuzluklar›n taraf› haline bile gelebilmektedir.
Medyan›n bir ülkedeki güç iliflkileri içerisinde önemli bir yeri oldu¤undan söz
edilebilir. Hatta yasama, yürütme ve yarg›dan sonra dördüncü güç oldu¤u bile
iddia edilmektedir. Bu nedenle yolsuzluk analizlerinde medyan›n özel bir yeri
oldu¤u aç›kt›r. Medyan›n yolsuzluklar yönüyle önemi, kamuoyu deste¤ine dayal› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Özgür medyan›n oldu¤u ülkelerde kamu otoritesinin hesap verebilirli¤ini sa¤lamak daha da kolaylaflmaktad›r.
7.5.1. Yolsuzluk Bas›n Özgürlü¤ü ‹liflkisi
Bas›n özgürlü¤ünün oldu¤u ülkelerde, yolsuzluk e¤ilimlerinin bask› alt›na
al›nd›¤› veya engellendi¤i ortaya koymaktad›r. Bas›n özgürlü¤ünün korunmas›na yönelik temel anayasal düzenlemelere rastlamak mümkündür. Bu ba¤lamda
ABD, Nijerya, Hindistan, Gana, Pakistan anayasalar›ndaki bas›n özgürlü¤ünü
sa¤lamaya yönelik ifadelerden söz edilebilir. Yasal metinlerdeki ibarelerden daha çok pratik uygulamalar›n ve kamuoyu hassasiyetlerinin belirleyici oldu¤u bilinmelidir. Aksi halde ABD ve Fransa'daki bas›n özgürlü¤ü ile Nijerya ve Pakistan'daki bas›n özgürlü¤ünün ayn› düzeyde oluflmas› gerekirdi.69
Medyan›n yolsuzluklar karfl›s›ndaki gücü bazen ülkenin en üst idari kademesindeki kiflileri yerinden edebilecek niteliktedir. Buna örnek olarak Lockheed
skandal› gösterilebilir. Japonya baflbakan›, havac›l›k al›m ihalelerinde Amerikan
Lockheed firmas›ndan rüflvet ald›¤›na yönelik yerel bir gazetede ç›kan iddialar
68 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 12
69 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 18
70 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 16
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sonras›nda istifa etmek ve soruflturmaya u¤ramak zorunda kalm›flt›r.70 Buna
benzer örneklere politik liberalizmin ve özgür bas›n›n var oldu¤u geliflmifl ülkelerde de rastlanabilmektedir.
Özgür bas›n› meydana getiren iki temel unsurdan bahsedilebilir. Bunlardan
birincisi bilgi toplama, ikincisi ise bu bilgileri yay›nlama özgürlü¤üdür. Özgürlüklerden yoksun medyan›n yolsuzluklar konusunda etkili olmas› beklenemez.
Bas›ndaki ifade özgürlü¤ünün önemine binaen, bu özgürlü¤ün sa¤lanmas›na ve
korunmas›na yönelik çabalar›n gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Gazetecilerin haber kaynaklar›n›n kimli¤ini gizli tutma özgürlükleri, bu ba¤lamda de¤erlendirilmelidir. Özellikle siyasi ve idari ba¤lant›lar› olan büyük yolsuzluklar›n ortaya
ç›kar›lmas›nda haber kaynaklar›n›n gizli tutulmas› önem tafl›maktad›r. Bunun
olmad›¤› durumlarda yolsuzluk mekanizmas›n› içeriden çökertmek imkan› ortadan kalkmaktad›r.
Kamu otoritesine ait bilgilerin toplanmas›, di¤er bir ifade ile bilgi edinme
hakk›n›n korunmas› bas›n özgürlü¤ünün ana unsurlar›ndan biridir. Bilgi edinme
hakk› sadece bas›n için de¤il, tüm kamuoyu ve sivil toplum kurulufllar› ba¤lam›nda da önem tafl›maktad›r. Bilgi edinme hakk› kamu otoritesinin devlet s›rr›
kavram› arkas›na saklanarak yolsuzluklar› peçeleme imkan›n› ortadan kald›rabilmektedir.
Bilgi edinme hakk›n›n ‹skandinav ülkelerinde, A.B.D. ve Kanada'da uzun bir
geçmifle sahip oldu¤u bilinmektedir.71 Bilgi edinme hakk› devletin saydamlaflt›r›lmas› yönüyle kritik öneme sahiptir. Ülkemizde de kamu reformu kapsam›nda bilgi edinme hakk›na yönelik hukuki düzenlemeler yap›lm›flt›r.72
Ba¤›ms›z ve özgür medyan›n oldu¤u ülkelerde yolsuzluklar›n örtülmesi veya
göz ard› edilmesi pek mümkün olmamaktad›r. Bas›n özgürlü¤ü ile yolsuzluk düzeyi aras›nda ters yönlü bir iliflkiden söz edilebilir. Bas›n›n özgür oldu¤u ülkelerde yolsuzluk düzeyinin azald›¤›n› gösteren ampirik çal›flmalar mevcuttur.73
Meslek ahlak›na sahip gazetecilerin kamuoyu ilgisine binaen yolsuzluklar›n
üzerine gittikleri ve bunun için ölümü bile göze ald›klar› ifade edilebilir. Özellikle yolsuzluklar›n yo¤un olarak görüldü¤ü eski Do¤u Blo¤u ülkelerinde ve
Sovyetler Birli¤i'nde yolsuzluklar› üzerine giden 200'den fazla gazetecinin suç
örgütleri veya yolsuzluklara bulaflm›fl kamu görevlileri taraf›ndan öldürüldükleri bilinmektedir.74
71 W. Paatii Ofosu-Amaah, Raj Soopramanien, Kishor Uprety, Combating Corruption……..,
a.g.e., s. 20
72 Bilgi Edinme Hakk› Kanunu, 24 Ekim 2003 Tarihli Resmi Gazete, Say›: 25269, Kabul Tarihi:
09.10.2003, Kanun No:4982
73 Daniel Treisman, “The Causes of Corruption: A Cross………, a.g.e., s. 399-457
74 Anticorruption in Transition, A Contribution ………….…, a.g.e., s. 44-47
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Bir ülkedeki bas›n özgürlü¤ü ile yolsuzluklar aras›nda ters yönlü do¤rudan bir
iliflkinin varl›¤›ndan söz edilebilir. Bas›n özgürlü¤ü s›ralamas›nda en geride olan
ülkelerin yolsuzluk alg›lama endeksinin en bafllar›nda yer ald›klar› görülmektedir.

7.5.2. Yolsuzluk Medya Sahipli¤i ‹liflkisi
Bu ba¤lamda medya sahiplili¤inin di¤er ticari faaliyet alanlar› iliflkisi gündeme gelmektedir. E¤er medya kurulufllar›n›n sahipleri baflka ticari alanlarda faaliyet gösteriyor ise, bu alanlardaki rakiplerini bask› alt›na alabilmek için ellerindeki bas›n yay›n organlar›n› kötü amaçl› olarak kullanabilmektedirler. Geliflmekte olan ülkelerde medya sahiplerinin özellefltirilen kamu iktisadi teflebbüslerini sat›n ald›klar›, devlet ihalelerine kat›ld›klar›, finans ve bankac›l›k piyasas›nda yer ald›klar› gözlenmeye bafllanm›flt›r. Bu iliflki a¤lar›n›n yolsuzluk üretme
kapasitesi yüksektir. Siyasi arenan›n k›r›lgan oldu¤u, toplumsal ve politik istikrars›zl›klar›n yayg›n oldu¤u ülkelerde medya sahiplili¤inin çok yönlü güç iliflkilerinin bir parças› oldu¤u ifade edilebilir. Bu güç iliflkilerinin medyan›n özgür
ve ba¤›ms›z bir yay›n politikas› izlenmesini engelleyece¤i aç›kt›r.
Medya sahiplili¤i ekonomik ç›kar iliflkisi d›fl›nda, gazeteciler ile yolsuzlu¤a
taraf üçüncü kifliler aras›ndaki iliflkinin de dikkatli flekilde oluflturulmas› gerekmektedir. Medya sahipli¤i ile yolsuzlu¤a taraf olan kifliler aras›nda bir iliflki olmamas›na ra¤men, gazetecilerin bu tür iliflkilere girebildikleri, hatta belli ç›kar
gruplar›n›n maafll› eleman› gibi çal›flt›klar› gözlenmektedir. Özellikle büyük yolsuzluklarda belli gazete ve gazetecilerin, yolsuzluk yapan kifliler ile iflbirli¤i içerisinde davrand›klar› ve yapt›klar› haberler yard›m›yla kamuoyunu yanl›fl yönlendirebildikleri bir gerçektir. Kirli gazetecilik örneklerini dünyan›n her ülkesinde görmek mümkün olmaktad›r. Bunu önleyecek en önemli güç mahkemelerden
daha ziyade meslek içi ve okuyucu denetimidir. Meydan›n kirlenmesi yolsuzluklar ile mücadeleyi ciddi ölçülerde zorlaflt›rmaktad›r.
‹nternet üzerinden yap›lan yay›nc›l›¤›n geliflmesi, konvansiyonel anlamda gazetecilik veya televizyon sahiplili¤i için gerekli sermaye miktar›n› önemli ölçüde düflürmüfltür. Konvansiyonel gazetecilik ve televizyonculuk sermaye yo¤un
bir yap› gösterirken, internet yay›nc›l›¤› emek yo¤un gazetecilik olarak nitelendirilebilir. Sermaye yo¤un medya yay›nc›l›¤›n›n belli güç iliflkileri içerisine girmesi kamuoyunun gözünde normalleflmektedir. Buna karfl›l›k internet gazetecili¤i çok küçük sermayeler ile yap›labilen bir meslektir. Sermaye k›s›t›n›n ortadan kalkmas› daha çok gazetecinin bu alana girebilmesini sa¤lamaktad›r. Aksi
halde tekelci veya oligopolistlik bir medya sektörünün yolsuzluklar› karfl›s›nda
yeterli duyarl›l›¤a sahip olmas› zorlaflmaktad›r. Medyadaki çok seslilik ve çeflitlilik, ba¤›ms›z ve ba¤lant›s›z gazetecili¤i daha yayg›n hale getirebilmektedir.
Böylelikle yolsuzluklara karfl› çok daha duyarl› meslek mensuplar›n›n seslerini
kamuoyuna duyurabilmesine imkan tan›maktad›r.
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7.6. YOLSUZLUKLA MÜCADELEDEK‹ ENGELLER
Yolsuzluklar›n ekonomik büyümeyi yavafllatmalar›, siyasi istikrars›zl›klara
yol açt›¤› ve yüksek toplumsal maliyetler yükledikleri bilinmektedir. Buna ra¤men devletlerin ve toplumlar›n niye yolsuzluklar› ciddi bir kararl›l›kla kökünden
kaz›y›p atmad›klar› ise, soru iflaretidir. Bir ülkede yolsuzluklar yayg›nsa yolsuzluklar ile mücadele bütün topluma yay›lan bir fayda sa¤lamas›na karfl›n, tek tek
kiflilerin bu konuda yeterince motivasyona sahip olmad›klar›ndan söz edilebilir.
Yine kiflilerin yolsuzluklar karfl›s›nda yeterince aktif mücadele etmediklerini
aç›klayan iki modelden bahsedilebilir. Bunlardan birincisi stratejik hediyeler
(strategic complementarities) ikincisi ise, çoklu denge (multiple equilibria) modelleridir.75 ‹ki modelde birbirini tamamlar niteliktedir.
E¤er bir toplumda yolsuzluk yayg›n ve ço¤u kifli kamu kaynaklar›n› kendi
özel ç›karlar› çerçevesinde kullan›yorlar ise, bu durumda erdemli bir flekilde çal›flman›n marjinal ürünü düflecek, yolsuzluk yapman›n marjinal ürünü ise yükselecektir. Sonuçta ise, ekonomik olarak verimli ve kanuni faaliyetlerin karl›l›¤›,
rant kollay›c› faaliyetlerin karl›l›¤›n› gerisine düflecektir. Böylelikle yolsuzluk
yapabilme yetisine sahip bireylerin ço¤u, bu yöne yönelecek, yolsuzluk yayg›nlaflacak, yolsuzlukla mücadele motivasyonu düflecektir. ‹kinci modelde ise, analize politikac›lar ve siyasi istikrars›zl›k girmektedir. Politikac›lar aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim, politik yolsuzluklar›n ayn› flekilde yayg›nlaflmas›na ve mücadele motivasyonun gerilemesine yol açmaktad›r. Di¤er bir ifade ile yolsuzluk ile
kaynak sa¤lamak ve bu kaynaklar› seçimlerde kullanmak bir politikac›n›n tekrar seçilebilme olas›l›¤›n› artt›rmaktad›r. Bu durumda di¤er politikac›larda seçilebilmek için ayn› yola baflvurmak durumda kalmakta ve böylelikle politik yolsuzluk yayg›nlaflmaktad›r. Burada birinci model daha çok küçük yolsuzluklar›
(petty corruption) aç›klamada kullan›l›rken, ikinci model büyük yolsuzluklar›
(grand corruption) aç›klamay› amaç edinmektedir. Bu iki model birlikte düflünüldü¤ünde ise, baz› ülkelerdeki yolsuzluklar›n yine süregen, birbirleri ile iliflkili ve tamamlay›c› nitelikte olduklar› daha iyi anlafl›labilmektedir.76
Nihayetinde ise, düflük büyüme, düflük verimlilik ve büyük bir kamu kesimi
içeren yolsuzluk kaynakl› bir toplumsal denge kurulmaktad›r. Böyle bir yap›n›n
cari oldu¤u ülkelerde aflamal› kamu kesimi reformu ve yolsuzlukla mücadele
stratejilerinin baflar›l› olma flans› düflüktür. Bunun yerine bütünsellik içeren,
kapsay›c›, büyük reformlara ihtiyaç duyulmaktad›r. Ayr›ca bu reformlar›n yap›lmas›nda sivil toplum kurulufllar›, medya gibi d›fl unsurlar›n deste¤ini sa¤lamas›
75 Paolo Mauro,“The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth”, IMF Working
Paper No: 213, November 2002, s. 1-23
76 Paolo Mauro, “The Persistence of Corruption and Slow……..…., a.g.e., s. 20
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gereklidir. Ancak böylelikle yolsuzluklar›n tekrar yolsuzluklar› yaratt›¤› k›s›r
döngü afl›labilir.77
Benzer bir iliflki de kamusal tercih yaklafl›m› çerçevesinde ortaya konabilir.
Buna göre, insanlar oy verirken hem kiflisel kayg›lar›na/ç›karlar›na hem de meydana getirece¤i politik sonuçlara göre hareket ederler. Politikac›lar bunu bilerek
seçmenlerin kiflisel kayg›lar› ile siyasi sonuçlar› uyumlaflt›rmaya çal›fl›rlar. Bu
uyumlaflt›rma sa¤lan›rsa seçmenden oy sat›n alman›n maliyeti düflecek, uyumlaflt›rma sa¤lanamazsa yükselecektir.78
Yolsuzluklar konusunda afla¤›daki iliflkinin geçerlili¤inden söz edilebilir.
E¤er seçmenlerin rant kollama ve yolsuzluk e¤ilimleri yüksek ise, politikac›lar›n yolsuzluklara karfl› etkin mücadelesinin kendilerine olan maliyetleri yükselecektir. Bu durumda politikac›lar tekrar seçilebilmek için en az maliyetli politika olan seçmen e¤ilimleri ile uyumlaflma yoluna gideceklerdir. Bunun tersi de
do¤rudur. Yani politikac›lar›n yolsuzluk e¤ilimi yüksek, buna karfl›n seçmenlerin rüflvet v.b. olaylara karfl› hassasiyetleri fazla ise, politikac›lar oy sat›n alma
maliyetlerini azaltmak için seçmen davran›fllar›na yak›nsama yoluna gideceklerdir. Böyle olunca seçmen e¤ilimlerinin yolsuzluk ile mücadelede politikalar› flekillendirebilecekleri söylenebilir.
Politik yolsuzluklar›n bilinçli bir seçmen iradesi ile engellenebilmesi söz konusudur. Seçim sürecinde yolsuzluklara bulaflm›fl siyasi iktidar›n de¤ifltirilmesi
söz konusu olabilmektedir. Yerleflik ve yayg›n bürokratik yolsuzluklar ile mücadele bu anlamda politik yolsuzluklar ile mücadeleye nazaran daha zordur. Politik yolsuzlu¤un engellendi¤i durumda bürokratik yolsuzlukla mücadelede belli flartlar›n varl›¤›na ba¤l›d›r. Yolsuzluklar ile mücadelede siyasi irade eksikli¤i,
bürokratlar üzerindeki yapt›r›m ve kontrol gücünün kaybolmas›na yol açabilecektir. Bu da yolsuzluk ile iç içe geçmifl bürokratik yap›n›n temizlenmesini engelleyecektir. Ayr›ca politik yolsuzluklar›n bürokratik yolsuzluklar ile uyumlu
ve birbirlerini destekleyecek tarzda da varolmalar› söz konusudur. Bu durumda
politik sistemin bürokratik yolsuzluklara göz yummas› ve böylelikle oluflacak
de¤er üzerinde pay almas› gündeme gelebilmektedir.
Yolsuzlukla mücadelede karfl›lafl›lan di¤er bir engel liderlik sorunudur. Mücadele konusunda de¤iflik toplum kesimleri aras›nda bir birliktelik olmas›na ra¤men, politika oluflturacak ve yürütecek lider eksikli¤i mücadelenin hayata geçmesini ve bundan sonuç al›nmas›n› engelleyecektir.79 Çünkü yolsuzluktan ç›kar
77 Paolo Mauro,“The Persistence of Corruption and Slow……..…., a.g.e., s. 21
78 John Morgan, Felix Várdy, “Corruption, Competition, and Contracts: A Model of Vote
Buying”, IMF Working Paper No: 11, January 2006, s. 1-21
79 Jeremy Pope, “Elements of a Successful Anticorruption Strategy”, Curbing Corruption,
Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World
Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 98
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sa¤layan toplum kesimlerinin, organize olmam›fl ve irade eksikli¤i tafl›yan çabalara karfl› koyma olas›l›¤› yüksektir. Çünkü yerleflik ve süregen yolsuzluklarda
yolsuzlu¤u meydana getiren birimlerin kendi aras›nda s›k› bir yatay ve dikey organizasyona sahip olduklar› görülmektedir. Organize yolsuzluk flebekesinin
kendi aras›nda etkin bir bilgi paylafl›m›nda (network) ve yatay ç›kar de¤ifliminde (vertical exchange of benefits) bulundu¤u gözlenebilmektedir.80 Böylelikle
yolsuzluklar ile mücadele etmeyi amaç edinen kifli ve kurumlara karfl› daha kuvvetli bir direnç gösterebildikleri ve reform çabalar›n› daha kolay engelleyebildikleri söylenebilir. Birbirleri ile organize olmufl yolsuzluk birimleri bir tür tekelci rekabet piyasas›ndaki duruma benzer flekilde yolsuzluk düzeyini ve miktar›n› belirleme imkan›na sahip olabildikleri de görülmektedir.

fiekil 6. Yolsuzlukla Mücadelede Engeller

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE ENGELLER

Bürokratik Engeller

Liderlik Eksikli¤i

Koordinasyonsuzluk ve Parça Parça Yap›lan
Reformlar

Hukuki Çözümlere Fazla Gü ven

Küçük Ayr›nt›lara Yo¤unlaflma

Belirli ve Hayalci Olmayan Hedef Eksikli¤i

Kamu Otoritesi D›fl›ndaki Kesimlerin Kat›l›m›n›n
Sa¤lanamamas›

Kaynak: Jeremy Pope, "Elements of a Successful Anticorruption Strategy", Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World
Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 98

Bazen yolsuzlukla mücadele kampanyalar›n›n dejenere oldu¤u gözlenebilmektedir. Bu dejenerasyonda, siyasi iradenin yolsuzlukla mücadele konusunu
çokça dillendirmesine ra¤men eyleme geçme konusunda yeterince etkin ve istekli davranmamas›n›n etkisi büyüktür. Yolsuzlukla mücadele çabalar› bir tür
kozmetik çaba olarak alg›lanmaktad›r. Siyasi iktidarlar kamuoyunun hassas oldu¤u yolsuzluk konusunda hassasiyet gösteriyor gibi davran›p ekonomik s›k›nt›lar› perdelemeye çal›fl›labilmektedirler. Sonuçta kamuoyunda yolsuzluklarla
80 Michael Johnston, Alan Doig, “Different Views on Good Government and Sustainable
Anticorruption Strategies”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh,
Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 15-16
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mücadele konusunda belli bir vurdumduymazl›¤›n oluflmas› söz konusu olabilecektir. 1980'li y›llardaki Meksika hükümetlerince gelifltirilen yolsuzluk söylemi
bu tür kozmetik çabalara örnek olarak gösterilebilir.81 Yolsuzluklar konusunda
vurdumduymazl›¤›n ortaya ç›kmas› tehlikeli bir durumdur. Çünkü ciddi anlamda yap›lacak ve siyasi iradenin deste¤ine sahip yolsuzlukla mücadele programlar›na kamuoyu deste¤inin yeterli düzeyde olmamas›na yol açabilecektir.

7.7. YOLSUZLUKLA MÜCADELEN‹N SOSYAL FAYDA VE MAL‹YET‹
Yolsuzluk düzeyinin pratikte s›f›rlanmas› pek mümkün de¤ildir. Yolsuzluklar› azaltmaya yönelik önlemler ne kadar artt›r›l›rsa artt›r›ls›n, belirli ölçüde yolsuzluk ile karfl›lafl›lmas› söz konusudur. Yolsuzlu¤un azalt›lmas› sonucu toplumun sosyal fayda düzeyi yükselmektedir. Hiç kuflkusuz bunun bir maliyeti olmaktad›r. Yolsuzluk düzeyi ile yolsuzlu¤u azaltman›n sosyal maliyeti aras›nda
ters yönlü bir iliflkinin varl›¤›nda söz edilebilir. Yani yüksek yolsuzluk düzeylerinde yolsuzlukla mücadelenin sosyal maliyeti azalmaktad›r. Benzer bir iliflki
yolsuzluk düzeyi ile yolsuzlu¤u azaltma sonucunda oluflan sosyal faydas› ile kurulabilmektedir. Yolsuzluk düzeyi artt›¤›nda yolsuzlu¤un azalmas› sonucunda
oluflacak sosyal fayda artmaktad›r. Düflük yolsuzluk düzeylerinde ise, sosyal
maliyet artmakta, sosyal fayda ise azalmaktad›r. Bu nedenle optimal bir yolsuzluk düzeyine katlanmak, bu seviyeyi daha da düflürmeye nazaran rasyonel hale
gelebilmektedir. Afla¤›daki grafikte farkl› yolsuzluk düzeylerinde, yolsuzlu¤u
azaltman›n sosyal fayda ve maliyeti gösterilmektedir.

81 S. D. Morris, Corruption and Politics in Contemporary Mexico, University of Alabama
Press, Tuscaloosa, 1991, s. 122
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Grafik 62. Yolsuzlukla Mücadelenin Sosyal Fayda ve Maliyeti
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Grafikte yatay eksen yolsuzluk düzeyindeki azalmay› dikey eksen ise yolsuzlu¤u azaltman›n sosyal fayda ve maliyetini ifade etmektedir. 1 yolsuzlu¤un en
yo¤un oldu¤u durumu göstermekte 5 ise yolsuzlu¤un daha az yo¤un oldu¤u düzeye karfl›l›k gelmektedir. Buna göre yolsuzluk mücadelenin maliyeti artan
oranl› olarak yükselmektedir. Yani yolsuzluk düzeyinin düflürmek için yap›lan
ek çaban›n maliyeti bir önceki duruma nazaran (marjinal maliyet) artmaktad›r.
Bu durumda toplam sosyal maliyet e¤risinin e¤imi yukar› yönlü olacakt›r. Yolsuzlukla mücadelenin sosyal faydas› ise, tam ters yönde hareket etmektedir.
Yolsuzluk düzeyi azald›¤›nda toplam sosyal fayda azalan oranda artmaktad›r.
Yolsuzlu¤u azalmadan elde edilen her ek birim fayda bir önceki yolsuzluk düzeyinde elde edilen faydaya nazaran (marjinal fayda) daha düflüktür. Di¤er bir
ifade ile toplam sosyal fayda e¤risi afla¤› yönlüdür.
Grafik 62'de görülece¤i gibi, yolsuzluk düzeyindeki azalman›n ilk devrelerinde (1, 2, 3) toplam sosyal fayda, toplam sosyal maliyeti aflmaktad›r. Bu durumda yolsuzlukla mücadele toplum refah›n› yükseltici etkide bulunmaktad›r. Yatay
eksendeki 2'ye karfl›l›k gelen yolsuzluk düzeyinde net sosyal fayda (=sosyal maliyet-sosyal fayda) en çoklamaktad›r. AB aral›¤› ile ifade edilen do¤rudan sonraki durumlarda toplam sosyal fayda azal›rken, toplam sosyal maliyet artmaktad›r. Yinede yatay eksendeki 4'e karfl›l›k gelen yolsuzluk düzeyine kadar net bir
sosyal fayda söz konusudur. Bu noktada yolsuzlukla mücadele sonucu ortaya ç›kan toplam sosyal fayda toplam sosyal maliyete eflitlenmektedir. E noktas›ndan
sonra yolsuzlukla mücadeleye devam etmenin rasyonalitesi ortadan kalkmakta295

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

d›r. Çünkü yolsuzluk düzeyini daha fazla azaltman›n toplam sosyal maliyeti toplam sosyal faydas›n› aflmaktad›r. E noktas› azalt›labilecek optimum yolsuzluk
düzeyine karfl›l›k gelmektedir.

7.8. TÜRK‹YE'DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Ülkemizde yolsuzlukla mücadele son y›llarda hem toplumsal bilincin uyanmas› hem de uluslararas› örgütlerin yönlendirmeleri sonucu ciddi bir ivme kazanm›flt›r. Böylelikle toplumsal ve siyasal konsensüsün sa¤lanmas› gündeme
gelmifltir. Son y›llarda siyasi iradenin yolsuzluklar ile mücadeledeki kararl›l›¤›
gözlenebilmektedir. Bu ba¤lamda öncelikle yasal çerçevenin oluflturulmas› ve
yapt›r›mlar›n a¤›rlaflt›r›lmas› yoluna gidilmifltir. Ayr›ca kamu hizmetlerinde fleffafl›¤›n sa¤lanmas› ve ifllemlerin basitlefltirilip/kolaylaflt›r›lmas›na çaba harcanmaktad›r. Türkiye'de yolsuzlukla mücadele perspektifi oluflturulurken konunun
bütün yönleri ile ele al›nmas› gerekir. Sadece hukuksal düzenlemeler yoluyla soruna çözüm üretilmesi güçtür.
Türkiye'de yolsuzluklar ile mücadelede saydaml›¤›n art›r›lmas› ve kamuda etkin yönetimin gelifltirilmesi amac›yla, Baflbakanl›k Makam›'n›n 12/2/2001 ve
16/5/2001 tarihli Onaylar›yla, Baflbakanl›k Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Hazine
Müsteflarl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› Mali
Suçlar› Araflt›rma Kurulu Baflkanl›¤› temsilcilerinin bulundu¤u bir Yönlendirme
Komitesi ve bu komiteye yard›mc› olmak üzere bir çal›flma grubu oluflturulmufltur. Kamu Harcama Yönetimi Reformu'nun uygulanmas› amac›yla Maliye Bakanl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› ve Say›fltay temsilcilerinden oluflturulan "Kamu Harcama Yönetimi Yönlendirme Komitesi"nin çal›flmalar›yla da koordinasyon sa¤lanm›flt›r. Haz›rlanan "Türkiye'de
Saydaml›¤›n Art›r›lmas› ve Kamuda Etkin Yönetimin Gelifltirilmesi Eylem Plan›"n›n temel amaçlar› flu flekilde s›ralanabilir. Bunlar;82
• Kamu hizmetlerinin sunumunda yaflanan problemlerin etkin yönetim ba¤la
m›nda asgariye indirilmesi ve böylece Türkiye'de en fazla flikayet edilen ve
vatandafllar›n haks›z ifllemlerle s›kl›kla yüzyüze kald›klar› baz› çok önemli
kamu hizmetlerinden (örne¤in, imar ifllemleri, yat›r›m teflvikleri ve flirket tes
cilleri) bafllayarak topyekün bir kamu hizmet sunum standartlar› ve süreleri
nin, sorumlu olacak görevlilerin kurumlar ve birimler baz›nda ivedilikle be
lirlenmesi yoluyla, kamu görevlilerinin ifllemlerle ilgili takdir haklar›n›n ke
sinlikle objektif kriterlere ba¤lanmas›,
• Hakl› bir talebin karfl›lanmas› için arac› bulma veya ödeme yapma endiflesi
nin kesinlikle ortadan kald›r›lmas›,
82 http://www.masak.gov.tr/tr/yolsuzlukulusal.htm
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• Rüflvet veya benzeri menfaat karfl›l›¤›nda haks›z olan taleplerin karfl›lanma
s›na meydan verilmemesi için cayd›r›c› disiplin ve cezai yapt›r›mlar›n uygulanmas›nda etkinli¤in sa¤lanmas›,
• Yönetimi, yönetimin koydu¤u objektif kurallara göre hem hiyerarflik olarak
içten, hem de vergi ödeyenler aç›s›ndan d›fltan denetleyen ve sorgulayan ça¤
dafl bir kamu yönetimine geçilmesi,
• Afl›r› düzenleyici ifllem yükünün de yolsuzlu¤a yol açt›¤› gerçe¤inden hare
ketle, yat›r›m›n ve özel teflebbüsün üzerindeki idari ifllemlerin say›s›n›n azal
t›lmas›, yat›r›mc› sermaye önündeki engellerin de yukar›da aç›klanan standart
hizmet sunum süreleriyle eflgüdümlü hale getirilmesi ve ifllemlerin mümkünse tek merkezden yürütülmesinin sa¤lanmas› ve
• Kamuya ve siyasal sisteme duyulan güvenin güçlendirilmesidir.
Yolsuzlukla mücadele konusunda ülkemizdeki adalet sistemi içerisinde çeflitli
hukuki düzenlemeler söz konusudur. Bu düzenlemelerin bafll›calar› afla¤›da s›ralanm›flt›r.83
• 765 say›l› “Türk Ceza Kanunu”;
• 3628 say›l› "Mal Bildiriminde Bulunulmas› Rüflvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Kanunu"
• 1156 say›l› "Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelat›n› ‹hbar
Edenlere ‹kramiye ‹tas›na Dair Kanun"
• 2531 say›l› "Kamu Görevlerinden Ayr›lanlar›n Yapamayacaklar› ‹fller Hakk›nda Kanun"
• 3069 say›l› "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeli¤i ile Ba¤daflmayan ‹fller
Hakk›nda Kanun"
• 237 say›l› "Tafl›t Kanunu"
• 4483 say›l› "Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda
Kanun",
• 3071 say›l› "Dilekçe Hakk›n›n Kullan›lmas›na Dair Kanun"
• 4208 say›l› "Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Kanun"
• 2313 say›l› "Uyuflturucu Maddelerinin Murakabesi Hakk›nda Kanunda, 657
say›l› Devlet Memurlar› Kanununda ve 178 say›l› Maliye Bakanl›¤›n›n Tefl83 Bülent Tarhan, Ömer Faruk Gençkaya, Erkin Ergül, Kemal Özsemerci, Hakan Özbaran, Bir
Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yolsuzluklar›n Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlar›n›n Araflt›r›larak Al›nmas› Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amac›yla Kurulan Meclis Araflt›rmas› Komisyonu Raporu, Ankara,
2006, s. 78 http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/YOLSUZLUK.pdf
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kilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamede De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun"
* 4422 say›l› "Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu"
* 2499 say›l› "Sermaye Piyasas› Kanunu"
* 1050 say›l› "Muhasebe-i Umumiye Kanunu"
* 4734 say›l› "Kamu ‹hale Kanunu"
* 4735 say›l› "Kamu ‹hale Sözleflmeleri Kanunu"
* 1918 say›l› "Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibi Hakk›nda Kanun"
* 4389 say›l› "Bankalar Kanunu" ve
* 213 say›l› "Vergi Usul Kanunu"
Bu yasalar kapsam›nda yolsuzluklar›n ihbar›n› özendirici muhbir ikramiyeleri mekanizmalar› ve kamu çal›flanlar› için mal bildirim zorunluluklar›n› içeren
düzenlemeler bulunmaktad›r. Dolayl› yolsuzluk mekanizmalar›n›n önünü kesmek amac›yla kamu görevinden ayr›lan memurlar›n, bu görevlerle iliflkili özel
sektör kurulufllar›ndan belli bir süre çal›flmalar›n› engelleyen yap›lar söz konusudur. Türkiye'deki yolsuzluklar›n önlenmesinde destekleyici nitelikteki di¤er
bir düzenleme de Bilgi Edinme Hakk› Kanunu'dur. Bu kanun yard›m›yla yolsuzluk oluflturucu süreçlerin azalt›lmas› ve kamusal ifllemler konusunda toplumun
bilgilendirilmesi amaç edinilmektedir.
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