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Kamu Yönetiminde Etik YapılanmayıKamu Yönetiminde Etik Yapılanmayı
Zorunlu Kılan Küresel SebeplerZorunlu Kılan Küresel Sebepler

 DünyaDünya ülkelerininülkelerinin pekpek çoğundaçoğunda kamukamu yönetimindeyönetiminde ““yolsuzlukyolsuzluk”,”,
““kötükötü yönetimyönetim”” veve ““çıkarçıkar çatışmasıçatışması”” anaana başlıklarıbaşlıkları altındaaltında
toplanabilecektoplanabilecek ““yozlaşmayozlaşma veve etiketik--dışıdışı davranışdavranış sorunlarısorunları”nın”nıntoplanabilecektoplanabilecek yozlaşmayozlaşma veve etiketik dışıdışı davranışdavranış sorunlarısorunları nınnın
yaygınlıkyaygınlık kazanmasıkazanması;; veve halkınhalkın DevleteDevlete veve kamukamu bürokrasisinebürokrasisine olanolan
güveniningüveninin sarsılmasısarsılması veve kamukamu yönetimininyönetiminin saygınlığınınsaygınlığının kaybolmasıkaybolması
gibigibi olumsuzolumsuz gelişmelergelişmeler karşısındakarşısında halkınhalkın DevleteDevlete olanolan güveninigüveninigibigibi olumsuzolumsuz gelişmelergelişmeler karşısında,karşısında, halkınhalkın DevleteDevlete olanolan güveninigüvenini
yenidenyeniden tesistesis ederekederek kamukamu yönetimininyönetiminin saygınlığınısaygınlığını korumakkorumak ““küreselküresel
birbir reformreform kaygısıkaygısı”” halinehaline gelmiştirgelmiştir..

 BuBu küreselküresel sorunasoruna tepkitepki olarak,olarak, etiketik davranışdavranış ilkeleriniilkelerini belirlemekbelirlemek veve
bunlarabunlara uyulmasınıuyulmasını denetleyecekdenetleyecek kurumsalkurumsal yapılaryapılar oluşturmakoluşturmak yaniyanibunlarabunlara uyulmasınıuyulmasını denetleyecekdenetleyecek kurumsalkurumsal yapılaryapılar oluşturmak,oluşturmak, yaniyani
kısacakısaca ““ETİKETİK ALTYAPIALTYAPI”” kurmakkurmak konusundakonusunda uluslararasıuluslararası birbir trendtrend
oluşmuşturoluşmuştur..
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Etik Kamu YönetimiEtik Kamu Yönetimi
(Ethical Public Administration)(Ethical Public Administration)(Ethical Public Administration)(Ethical Public Administration)

 KamuKamu hizmetihizmeti etiğietiği anlayışınaanlayışına dayanandayanan ““etiketik kamukamu yönetimiyönetimi”,”,

 EnEn basitbasit anlamıyla,anlamıyla, “kamu“kamu görevlileriningörevlilerinin kamusalkamusal işleriişleri yerineyerine
getirirkengetirirken tarafsızlık,tarafsızlık, nesnelliknesnellik veve dürüstlükdürüstlük ilkeleriilkeleri çerçevesindeçerçevesinde
bulunduklarıbulundukları makamımakamı kişisel,kişisel, özel,özel, maddimaddi veyaveya partizanpartizan birbir kazançkazançş ,ş , ,, yy pp çç
içiniçin kullanmaktankullanmaktan çekindikleriçekindikleri birbir yönetimyönetim anlayışı”nıanlayışı”nı ifadeifade edereder..

 BaşkaBaşka birbir ifadeyleifadeyle “etik“etik ilkeilke veve değerleredeğerlere dayanandayanan veve işleyişindeişleyişinde BaşkaBaşka birbir ifadeyle,ifadeyle, etiketik ilkeilke veve değerleredeğerlere dayanandayanan veve işleyişindeişleyişinde
bubu ilkeilke veve değerleredeğerlere işlerlikişlerlik kazandırankazandıran yönetim”yönetim” biçimbiçim veve
anlayışıdıranlayışıdır..
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Kamu’da Etik YönetimiKamu’da Etik Yönetimi
(Ethics Management)(Ethics Management)

 BirBir kamukamu kuruluşundakuruluşunda yapılanyapılan işlerinişlerin bütünbütün yönlerineyönlerine nüfuznüfuz edeneden etiketik
duyarlıkduyarlık veve bilinçbilinç yaratmayayaratmaya yönelikyönelik olarakolarak kamukamu yöneticilerininyöneticilerininduyarlıkduyarlık veve bilinçbilinç yaratmayayaratmaya yönelikyönelik olarakolarak kamukamu yöneticilerininyöneticilerinin
yaptığıyaptığı sistemlisistemli veve tutarlıtutarlı eylemlerineylemlerin tümünetümüne ““etiketik yönetimiyönetimi”” adıadı
verilirverilir..

 Kamu’daKamu’da etiketik yönetimindeyönetiminde ikiiki temeltemel yaklaşımyaklaşım mevcutturmevcuttur::

 UymayaUymaya DayalıDayalı EtikEtik YönetimiYönetimi ((compliancecompliance basedbased ethicsethics
managementmanagement))

 DürüstlüğeDürüstlüğe DayalıDayalı EtikEtik YönetimiYönetimi ((integrityintegrity basedbased ethicsethics
managementmanagement))
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Farklı Etik Yönetimi Anlayışları ile Kamu Yönetimi Farklı Etik Yönetimi Anlayışları ile Kamu Yönetimi 
Reformları Arasındaki İlişki (1)Reformları Arasındaki İlişki (1)

 UymayaUymaya dayalıdayalı etiketik yönetimiyönetimi,, kamukamu görevlileriningörevlilerinin davranışıdavranışı üzerinde,üzerinde,
katıkatı kurallar,kurallar, ayrıntılıayrıntılı prosedürlerprosedürler veve kapsamlıkapsamlı denetimdenetim mekanizmalarımekanizmaları,, yy pp pp
((katıkatı önlemlerönlemler)) aracılığıaracılığı ileile ““dışdış denetimdenetim”in”in önemineönemine vurguvurgu yaparyapar.. BuBu
sebeple,sebeple, ““gelenekselgeleneksel kamukamu yönetimiyönetimi”” modelinemodeline dayanırdayanır..

 DürüstlüğeDürüstlüğe dayalıdayalı etiketik yönetimiyönetimi ise,ise, bireyselbireysel olarakolarak herher birbir kamukamu
görevlisiningörevlisinin ““içiç denetimidenetimi”ne”ne (özdenetim)(özdenetim) odaklanırodaklanır.. KamuKamu
görevlisiningörevlisinin ahlakiahlaki yargıyargı kapasitesikapasitesi ileile ahlakiahlaki karakterininkarakterinin geliştirilmesigeliştirilmesi
((yumuşakyumuşak önlemlerönlemler)) unsurlarınaunsurlarına dayanırdayanır.. BuBu yönüyle,yönüyle, dışdış denetimdenetim veve
ayrıntılıayrıntılı düzenlemelerden,düzenlemelerden, kamukamu görevlileriningörevlilerinin takdirtakdir yetkisiyetkisi veveyy ,, gg yy
bireyselbireysel perfomanslarınınperfomanslarının ölçümüneölçümüne doğrudoğru geçisigeçisi yansıtanyansıtan ““yeniyeni kamukamu
işletmeciliğiişletmeciliği modelimodeli”ne”ne yaklaşıryaklaşır..
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Farklı Etik Yönetimi Anlayışları ile Kamu Yönetimi Farklı Etik Yönetimi Anlayışları ile Kamu Yönetimi 
Reformları Arasındaki İlişki (2)Reformları Arasındaki İlişki (2)

A l dA l d bb kk f klf kl kk klkl b b lb b l d ld l Aslında,Aslında, bubu ikiiki farklıfarklı etiketik yönetimiyönetimi yaklaşımınıyaklaşımını biribirlerinibiribirlerini dışlayıcıdışlayıcı
değildeğil tamamlayıcıtamamlayıcı birbir biçimdebiçimde birbir aradaarada düşünmekdüşünmek dahadaha doğrudurdoğrudur..
PekPek çokçok ülkede,ülkede, kamudakamuda etiketik yönetimiyönetimi herher ikiiki yaklaşımınyaklaşımın birbir türtür
bileşimindenbileşiminden oluşuroluşur..

 KıtaKıta Avrupası’ndaAvrupası’nda AngloAnglo SaksonSakson geleneğinegeleneğine göregöre katıkatı önlemlerönlemler KıtaKıta Avrupası ndaAvrupası nda AngloAnglo--SaksonSakson geleneğinegeleneğine göregöre katıkatı önlemlerönlemler
yumuşakyumuşak önlemlereönlemlere baskındırbaskındır.. Ancak,Ancak, OECDOECD gibigibi uluslararasıuluslararası örgütler,örgütler,
özellikleözellikle AngloAnglo--SaksonSakson örneklerdenörneklerden (ABD(ABD veve İngiltere)İngiltere) faydalanarak,faydalanarak,

ikik k dk d hh ikiiki klkl bü ü l ibü ü l i bibietiketik konusundakonusunda herher ikiiki yaklaşımıyaklaşımı bütünleştirenbütünleştiren birbir çerçeveçerçeve
oluşturmayaoluşturmaya çalışmaktadırlarçalışmaktadırlar..

 Ancak,Ancak, şurasışurası açıktıraçıktır ki,ki, yeniyeni kamukamu işletmeciliğiişletmeciliği modelinemodeline dayanandayanan
kamukamu sektörüsektörü reformlarıreformları kamudakamuda etiketik yönetimini,yönetimini, uymayauymaya dayalıdayalı etiketik
yönetimiyönetimi yaklaşımınıyaklaşımını tümüyletümüyle dışlamadandışlamadan dürüstlüğedürüstlüğe dayalıdayalı etiketik
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yönetimiyönetimi yaklaşımınıyaklaşımını tümüyletümüyle dışlamadandışlamadan dürüstlüğedürüstlüğe dayalıdayalı etiketik
yönetimiyönetimi yaklaşımınayaklaşımına doğrudoğru kaydırmıştırkaydırmıştır..



SiyasalSiyasal Yönetsel Kültür ve Etik Önlemlerin İlişkisiYönetsel Kültür ve Etik Önlemlerin İlişkisiSiyasalSiyasal--Yönetsel Kültür ve Etik Önlemlerin İlişkisiYönetsel Kültür ve Etik Önlemlerin İlişkisi

E kE k ll ll ( k( k l l )l l ) kk l dl d EtikEtik altyapıaltyapı unsurlarıunsurları (etik(etik önlemler)önlemler) ikiiki türlüdürtürlüdür::

 ZorlayıcıZorlayıcı önlemlerönlemler (hard(hard measures)measures) ZorlayıcıZorlayıcı önlemlerönlemler (hard(hard measures)measures)
 YumuşakYumuşak önlemlerönlemler (soft(soft measures)measures)

 KıtaKıta AvrupasıAvrupası siyasalsiyasal--yönetselyönetsel geleneğigeleneği (Roma(Roma Hukuku,Hukuku, HukukHukuk
Devleti/Rechtsstaat,Devleti/Rechtsstaat, BürokratikBürokratik YönetimYönetim Geleneği)Geleneği) (örn(örn.. Almanya)Almanya)
etiketik sorunlarasorunlara katıkatı zorlayıcızorlayıcı yasalyasal çözümlerçözümler aramaarama eğilimindedireğilimindediretiketik sorunlarasorunlara katıkatı zorlayıcızorlayıcı yasalyasal çözümlerçözümler aramaarama eğilimindedireğilimindedir..

 AngloAnglo--SaksonSakson siyasalsiyasal--yönetselyönetsel geleneğigeleneği (Ortak(Ortak Hukuk/CommonHukuk/Common Law,Law,
İİHukukHukuk Devleti/RuleDevleti/Rule ofof Law)Law) (örn(örn.. ABDABD veve İngiltere)İngiltere) etiketik sorunlarasorunlara

dahadaha esnekesnek çözümlerçözümler geliştirmegeliştirme eğilimindedireğilimindedir..
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Etik Kamu Yönetiminin Kurulması için Bölgesel Etik Kamu Yönetiminin Kurulması için Bölgesel 
ve Uluslararası Girişimler:Türkiye için Rehber İlkelerve Uluslararası Girişimler:Türkiye için Rehber İlkelerve Uluslararası Girişimler:Türkiye için Rehber İlkelerve Uluslararası Girişimler:Türkiye için Rehber İlkeler

YolsuzluğunYolsuzluğun yıkıcıyıkıcı ekonomik,ekonomik, siyasalsiyasal veve ahlakiahlaki etkilerietkileri olduğununolduğunun
bilincindebilincinde olanolan veve ulusalulusal kamuoylarınınkamuoylarının ““iyiiyi yönetimyönetim”” yönündekiyönündeki
artanartan taleplerinitaleplerini dikkatedikkate alanalan

 Birleşmiş MilletlerBirleşmiş Milletler ((United NationsUnited Nations),),ş şş ş (( ))
 Dünya BankasıDünya Bankası ((World BankWorld Bank),),
 Avrupa BirliğiAvrupa Birliği ((European UnionEuropean Union),),
 Avrupa KonseyiAvrupa Konseyi ((Council of EuropeCouncil of Europe)) veve Avrupa KonseyiAvrupa Konseyi ((Council of EuropeCouncil of Europe)) veve
 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma TeşkilatıEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ((OECDOECD))

bb b l lb l l l ll l k l lk l l dd ll l ll l kkgibigibi bölgeselbölgesel veve uluslararasıuluslararası kuruluşlarkuruluşlar da,da, çeşitliçeşitli sözleşmeler,sözleşmeler, kararkarar veve
tavsiyeler,tavsiyeler, eylemeylem planplan veve programlarıprogramları yolsuzluklayolsuzlukla mücadelemücadele
edilebilmesiedilebilmesi içiniçin gerekligerekli yasalyasal--kurumsalkurumsal altyapıyıaltyapıyı oluşturmayaoluşturmaya veve bunubunu
hemhem gelişmişgelişmiş hemhem dede gelişmektegelişmekte olanolan ülkelereülkelere empozeempoze etmeyeetmeyehemhem gelişmişgelişmiş hemhem dede gelişmektegelişmekte olanolan ülkelereülkelere empozeempoze etmeyeetmeye
çalışmaktadırlarçalışmaktadırlar..

BB b l l d kib l l d ki ilkilk t d tlt d tl Tü ki ’ iTü ki ’ i tiktik ltlt
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BuBu belgelerdekibelgelerdeki ilkeilke veve standartlar,standartlar, Türkiye’ninTürkiye’nin etiketik altyapıaltyapı
konusundakikonusundaki durumunudurumunu tespittespit etmeketmek veve geliştirmekgeliştirmek içiniçin önemliönemli birbir
rehberrehber niteliğindedirniteliğindedir..



Etik  Altyapının Temel UnsurlarıEtik  Altyapının Temel Unsurlarıy py p

 OECDOECD’ye göre, etik altyapının 8 temel unsuru bulunmaktadır:’ye göre, etik altyapının 8 temel unsuru bulunmaktadır:

 Etkili yasal çerçeveEtkili yasal çerçeve
 Siyasal kararlılıkSiyasal kararlılık Siyasal kararlılıkSiyasal kararlılık
 Etkili hesap verme mekanizmalarıEtkili hesap verme mekanizmaları
 Uygulanabilir davranış kurallarıUygulanabilir davranış kuralları
 Mesleki sosyalleşme mekanizmalarıMesleki sosyalleşme mekanizmaları
 Kamu yönetiminde uygun çalışma koşullarıKamu yönetiminde uygun çalışma koşulları

Etik k d   k di  ğl  bi  k l  l ğEtik k d   k di  ğl  bi  k l  l ğ Etik konusunda  koordinasyon sağlayan bir kuruluşun varlığıEtik konusunda  koordinasyon sağlayan bir kuruluşun varlığı
 Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplumun varlığıKamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplumun varlığı

 Bu etik altyapı unsurları (sert ve yumuşak türde önlemler) aynı Bu etik altyapı unsurları (sert ve yumuşak türde önlemler) aynı 
zamanda, Türkiye için de rehber olabilecek “zamanda, Türkiye için de rehber olabilecek “etik önlemleretik önlemler” olarak ” olarak 
dl d l bili l  dl d l bili l  
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adlandırılabilirler .adlandırılabilirler .



Türkiye’de Artan Yozlaşma Olgusu (1)Türkiye’de Artan Yozlaşma Olgusu (1)

 TürkTürk kamukamu yönetimininyönetiminin 19801980’lerin’lerin ortasındanortasından itibarenitibaren yoğunyoğun birbir
şekildeşekilde karşılaştığıkarşılaştığı ““etiketik krizi”krizi” dünyadünya çapındaçapında yaşananyaşanan etiketik sorunlarınsorunların
birbir yansımasıyansıması olduğuolduğu kadarkadar Türkiye’ninTürkiye’nin kendinekendine özgüözgü tarihseltarihsel--kültürelkültürelbirbir yansımasıyansıması olduğuolduğu kadarkadar Türkiye ninTürkiye nin kendinekendine özgüözgü tarihseltarihsel kültürelkültürel
koşullarınkoşulların birbir sonucudursonucudur..

 ÇokÇok partilipartili siyasalsiyasal hayatahayata geçişlegeçişle birliktebirlikte başlayanbaşlayan ““siyasalsiyasal
kayırmacılıkkayırmacılık”” kamukamu bürokrasisinibürokrasisini etiketik değerlerdeğerler açısındanaçısından aşındırırkenaşındırırken;;yy oo ğğ çç şş ;;
19801980 sonrasındasonrasında felsefifelsefi özüözü yeterinceyeterince sorgulanmadansorgulanmadan veve hukukihukuki
altyapısıaltyapısı oluşturulmadanoluşturulmadan uygulananuygulanan “Yeni“Yeni SağcıSağcı ekonomikekonomik--malimali veve
yönetselyönetsel stratejiler’’instratejiler’’in yanyan etkilerietkileri dede gelenekselgeleneksel toplumsaltoplumsal değerlerideğerleriyönetselyönetsel stratejiler instratejiler in yanyan etkilerietkileri dede gelenekselgeleneksel toplumsaltoplumsal değerlerideğerleri
aşındırmışaşındırmış veve yozlaşmışyozlaşmış bubu değerlerdeğerler kamukamu bürokrasisininbürokrasisinin bütünbütün eylemeylem
veve işlemleriniişlemlerini etkisietkisi altınaaltına almıştıralmıştır..
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Türkiye’de Artan Yozlaşma Olgusu (2)Türkiye’de Artan Yozlaşma Olgusu (2)y ş g ( )y ş g ( )

 Nitekim,Nitekim, Türkiye’deTürkiye’de sonson çeyrekçeyrek yüzyılda,yüzyılda, siyasetçilersiyasetçiler,, bürokratlarbürokratlar,,
yerliyerli veve yabancıyabancı işadamlarıişadamları arasındakiarasındaki etiketik olmayanolmayan ilişkilerilişkiler sebebiylesebebiyleyerliyerli veve yabancıyabancı işadamlarıişadamları arasındakiarasındaki etiketik olmayanolmayan ilişkilerilişkiler sebebiylesebebiyle
baştabaşta bankacılıkbankacılık ileile enerjienerji veve bayındırlıkbayındırlık faaliyetlerifaaliyetleri ileile ilgiliilgili kamukamu
ihaleleriihaleleri alanındaalanında siyasalsiyasal--bürokratikbürokratik yolsuzlukyolsuzluk hızlahızla artmıştırartmıştır..

 EtikEtik olmayanolmayan davranışındavranışın önemliönemli birbir türütürü olanolan yaygınyaygın yolsuzlukyolsuzluk EtikEtik olmayanolmayan davranışındavranışın önemliönemli birbir türütürü olanolan yaygınyaygın yolsuzluk,yolsuzluk,
ekonomikekonomik krizikrizi önceönce tetiklemiştetiklemiş veve ardındanardından 19901990’ların’ların sonlarındasonlarında veve
20002000’lerin’lerin başlarındabaşlarında krizinkrizin derinleşmesinederinleşmesine yolyol açmıştıraçmıştır..
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Türkiye’de Etik Altyapının Kurulması Çabalarına Küresel Türkiye’de Etik Altyapının Kurulması Çabalarına Küresel k y k y p s Ç sk y k y p s Ç s
Finans Aktörlerinin ve AB’ye Üyelik Sürecinin Etkisi (1)Finans Aktörlerinin ve AB’ye Üyelik Sürecinin Etkisi (1)

20002000’li’li ll dll d 20002000’li’li yıllarda,yıllarda,

 GerekGerek ““ekonomikekonomik istikraristikrar programıprogramı”” çerçevesinde,çerçevesinde, küreselküresel finansalfinansalGerekGerek ekonomikekonomik istikraristikrar programıprogramı çerçevesinde,çerçevesinde, küreselküresel finansalfinansal
aktörlerinaktörlerin (( DünyaDünya BankasıBankası veve IMFIMF’nin)’nin);;

G kG k AB’AB’ ü likü lik j ij i i di d ABAB’ i’ i b k lb k l Tü kTü k GerekseGerekse AB’yeAB’ye üyeliküyelik projesiprojesi çerçevesindeçerçevesinde ABAB’nin’nin baskılarıbaskıları TürkTürk
HükümetleriniHükümetlerini uzunuzun zamandanzamandan beriberi TürkTürk kamuoyununkamuoyunun
gündemindegündeminde olanolan birbir dizidizi hukuki,hukuki, siyasalsiyasal veve ekonomikekonomik reformlarıreformları

kl tikl ti k dk d t ikt ik t i tit i ti Bö lBö l bb k dk dgerçekleştirmegerçekleştirme konusundakonusunda teşvikteşvik etmiştiretmiştir.. Böylece,Böylece, bubu konudakonuda
alınmasıalınması gerekligerekli önlemlerönlemler HükümetlerinHükümetlerin programlarınaprogramlarına veve eylemeylem
planlarınaplanlarına yansımıştıryansımıştır..

 ABAB organlarınınorganlarının 20002000’li’li yıllardayıllarda TürkiyeTürkiye ileile ilgiliilgili olarakolarak hazırladıklarıhazırladıkları
raporlardaraporlarda dada belirtildiğibelirtildiği gibi,gibi, TürkTürk HükümetleriHükümetleri bubu alandaalanda oldukçaoldukça
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raporlardaraporlarda dada belirtildiğibelirtildiği gibi,gibi, TürkTürk HükümetleriHükümetleri bubu alandaalanda oldukçaoldukça
başarılıbaşarılı sayılabileceksayılabilecek birbir performansperformans sergilemişlerdirsergilemişlerdir..



Türkiye’de Etik Altyapının Kurulması Çabalarına Küresel Türkiye’de Etik Altyapının Kurulması Çabalarına Küresel Türkiye de Etik Altyapının Kurulması Çabalarına Küresel Türkiye de Etik Altyapının Kurulması Çabalarına Küresel 
Finans Aktörlerinin ve AB’ye Üyelik Sürecinin Etkisi (2)Finans Aktörlerinin ve AB’ye Üyelik Sürecinin Etkisi (2)

 AB’ninAB’nin siyasalsiyasal veve ekonomikekonomik bünyesinebünyesine başarılıbaşarılı birbir şekildeşekilde katılıpkatılıp uyumuyum AB ninAB nin siyasalsiyasal veve ekonomikekonomik bünyesinebünyesine başarılıbaşarılı birbir şekildeşekilde katılıpkatılıp uyumuyum
sağlamaksağlamak veve ABAB müktesebatınımüktesebatını uygulayabilmekuygulayabilmek herşeydenherşeyden önce,önce,
yeterliyeterli düzeydedüzeyde ““yönetselyönetsel (idari)(idari) kapasitekapasite”ye”ye sahipsahip birbir yönetimyönetim
mekanizmasınınmekanizmasının varlığınavarlığına bağlıdırbağlıdırmekanizmasınınmekanizmasının varlığınavarlığına bağlıdırbağlıdır..

 BuBu sebeple,sebeple, AB,AB, TürkiyeTürkiye dede dahildahil olmakolmak üzere,üzere, yönetselyönetsel uyumuuyumu
sürecinde,sürecinde, adayaday ülkelerinülkelerin ““yönetselyönetsel kapasitelerininkapasitelerinin artırılmasıartırılması””
konusunakonusuna vurguvurgu yapmaktayapmakta adayaday ülkelerinülkelerin yönetselyönetsel uyumuuyumukonusunakonusuna vurguvurgu yapmaktayapmakta;; adayaday ülkelerinülkelerin yönetselyönetsel uyumuuyumu
kolaylaştırıcıkolaylaştırıcı veve yönetselyönetsel kapasiteyikapasiteyi artırıcıartırıcı kamukamu yönetimiyönetimi
reformlarınıreformlarını hızlahızla gerçekleştirmelerinigerçekleştirmelerini teşvikteşvik etmektediretmektedir..
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AB’ye Yönetsel Uyum ve Yönetsel Kapasitenin Artırılması AB’ye Yönetsel Uyum ve Yönetsel Kapasitenin Artırılması y y py y p
Çerçevesinde  Etik AltyapıÇerçevesinde  Etik Altyapı

TürkTürk kamukamu yönetimininyönetiminin AB’yeAB’ye yönetselyönetsel uyumuuyumu veve yönetselyönetsel kapasitesininkapasitesinin
artırılmasındaartırılmasında ABAB organlarınınorganlarının üzerindeüzerinde durduğudurduğu konularkonular arasındaarasında;;

 ““etiketik birbir kamukamu yönetimiyönetimi sistemininsisteminin kurulmasıkurulması”” etiketik birbir kamukamu yönetimiyönetimi sistemininsisteminin kurulmasıkurulması
veve

 ““yolsuzluklayolsuzlukla kararlıkararlı birbir şekildeşekilde mücadelemücadele edilmesiedilmesi””yy şş

özelözel birbir yeryer tutmaktadırtutmaktadır..
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2000’li Yıllarda Etik Altyapının Kurulması Yolunda TBMM 2000’li Yıllarda Etik Altyapının Kurulması Yolunda TBMM 
ve Hükümetler Tarafından Atılan Adımlarve Hükümetler Tarafından Atılan Adımlar

G k d d  k  T k l d  k kl  l l  G k d d  k  T k l d  k kl  l l   Gerek dışarıdan gerekse Türk toplumundan kaynaklanan talepler Gerek dışarıdan gerekse Türk toplumundan kaynaklanan talepler 
doğrultusunda doğrultusunda TBMMTBMM ve ve Türk HükümetleriTürk Hükümetleri tarafından yakın tarafından yakın 
dönemde dönemde kanunların çıkarılmasıkanunların çıkarılması ve ve uluslararası sözleşmelerin uluslararası sözleşmelerin 
imzalanmasıimzalanması gibi bu alanda bazı önemli adımlar atılmıştır.gibi bu alanda bazı önemli adımlar atılmıştır.

 BülentBülent Ecevit’inEcevit’in BaşbakanlığındakiBaşbakanlığındaki DSPDSP MHPMHP ANAPANAP KoalisyonKoalisyon BülentBülent Ecevit inEcevit in BaşbakanlığındakiBaşbakanlığındaki DSPDSP--MHPMHP--ANAPANAP KoalisyonKoalisyon
Hükümeti’ninHükümeti’nin ““Türkiye’deTürkiye’de SaydamlığınSaydamlığın ArtırılmasıArtırılması veve KamudaKamuda EtkinEtkin
YönetiminYönetimin GeliştirilmesiGeliştirilmesi EylemEylem PlanıPlanı”” ((20022002))

 II.. AKPAKP Hükümeti’ninHükümeti’nin ““AcilAcil EylemEylem PlanıPlanı”” ((20022002))

 TBMMTBMM ““YolsuzluklarıYolsuzlukları AraştırmaAraştırma KomisyonuKomisyonu RaporuRaporu”” ((20032003))
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II. AKP Hükümeti Döneminde Etik Altyapıya Yönelik II. AKP Hükümeti Döneminde Etik Altyapıya Yönelik y p yy p y
Mevzuat ÇalışmalarıMevzuat Çalışmaları

 20032003 tarihtarih veve 49824982 sayılısayılı ““BilgiBilgi EdinmeEdinme HakkıHakkı KanunuKanunu”” veve 20042004
tarihlitarihli ilgiliilgili YönetmelikYönetmelik

 20042004 tarihtarih veve 51765176 sayılısayılı ““KamuKamu GörevlileriGörevlileri EtikEtik KuruluKurulu KurulmasıKurulması
HakkındaHakkında KanunKanun””

 20052005 tarihlitarihli ““KamuKamu GörevlileriGörevlileri EtikEtik DavranışDavranış İlkeleriİlkeleri ileile BaşvuruBaşvuru UsulUsul
veve EsaslarıEsasları HakkındaHakkında YönetmelikYönetmelik””veve EsaslarıEsasları HakkındaHakkında YönetmelikYönetmelik

 20042004 tarihtarih veve 52375237 sayılısayılı yeniyeni ““TürkTürk CezaCeza KanunuKanunu””

 YolsuzluklaYolsuzlukla mücadelemücadele alanındaalanında imzalananimzalanan ““UluslararasıUluslararası SözleşmelerSözleşmeler””
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Türkiye’de Etik Kamu Yönetiminin Hukuki AltyapısıTürkiye’de Etik Kamu Yönetiminin Hukuki AltyapısıTürkiye de Etik Kamu Yönetiminin Hukuki AltyapısıTürkiye de Etik Kamu Yönetiminin Hukuki Altyapısı

Tü kTü k t dt d kk ö lil i iö lil i i klkl d ld l TürkTürk mevzuatında,mevzuatında, kamukamu görevlileriningörevlilerinin uyacaklarıuyacakları davranışlarıdavranışları
gösterengösteren veve karşılaştıklarıkarşılaştıkları etiketik ikilemlerdeikilemlerde onlaraonlara yolyol gösterecekgösterecek özelözel
olarakolarak düzenlenmişdüzenlenmiş ““genelgenel birbir etiketik kodkod”” mevcutmevcut değildirdeğildir.. BununlaBununla
birliktebirlikte etiketik birbir kamukamu yönetimininyönetiminin kurulmasınıkurulmasını veve yolsuzluklayolsuzlukla kararlıkararlıbirlikte,birlikte, etiketik birbir kamukamu yönetimininyönetiminin kurulmasınıkurulmasını veve yolsuzluklayolsuzlukla kararlıkararlı
birbir mücadeleninmücadelenin yürütülmesiniyürütülmesini sağlayabileceksağlayabilecek önemliönemli davranışdavranış
kurallarınıkurallarını içereniçeren hukukihukuki düzenlemelerdüzenlemeler bulunmaktadırbulunmaktadır..

 BuBu hukukihukuki düzenlemelerdüzenlemeler,, çeşitliçeşitli bölgeselbölgesel veve uluslararasıuluslararası kuruluşlarınkuruluşların
öngördüğüöngördüğü yolsuzluklayolsuzlukla mücadelemücadele araçlarınıaraçlarını asgariasgari düzeydedüzeyde dede olsaolsag ğg ğ yy çç gg yy
karşılamaktadırkarşılamaktadır..

SS ll dll d bü k ikbü k ik l l kll l kl ü d lü d l ö likö lik SonSon yıllarda,yıllarda, bürokratikbürokratik yolsuzluklayolsuzlukla mücadeleyemücadeleye yönelikyönelik mevzuatınmevzuatın
yanısırayanısıra karakara paranınparanın aklanmasınaaklanmasına ilişkinilişkin ulusalulusal mevzuattamevzuatta dada bazıbazı
önemliönemli gelişmelergelişmeler yaşanmıştıryaşanmıştır..
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Temel Hukuki Düzenlemeler (1)Temel Hukuki Düzenlemeler (1)

 1982 1982 AnayasaAnayasasısı 1982 1982 AnayasaAnayasasısı

 1965 tarih ve 657 sayılı 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları KanunuDevlet Memurları Kanunu (DMK)(DMK)

 1981 tarih ve 2531 sayılı 1981 tarih ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşler Hakkında KanunYapamayacakları İşler Hakkında Kanunp y şp y ş

 1990 tarih ve 3628 sayılı 1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele KanunuYolsuzluklarla Mücadele KanunuYolsuzluklarla Mücadele KanunuYolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 1996 tarih ve 4208 sayılı 1996 tarih ve 4208 sayılı Karaparanın Önlenmesine Dair KanunKaraparanın Önlenmesine Dair Kanun

 1999 tarih ve 4483 sayılı 1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında KanunYargılanması Hakkında Kanun
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Temel Hukuki Düzenlemeler (2)Temel Hukuki Düzenlemeler (2)Temel Hukuki Düzenlemeler (2)Temel Hukuki Düzenlemeler (2)

 2003 tarih ve 4982 sayılı 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgilive ilgili
YönetmelikYönetmelik

 20022002 tarihtarih veve 47344734 sayılısayılı KamuKamu İhaleİhale KanunuKanunu

 20022002 tarihtarih veve 47354735 sayılısayılı KamuKamu İhaleİhale SözleşmeleriSözleşmeleri KanunuKanunu

 2003 tarih ve 5018 sayılı 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 tarih ve 5018 sayılı 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 20042004 tarihtarih veve 51765176 sayılısayılı KamuKamu GörevlileriGörevlileri EtikEtik KuruluKurulu KurulmasıKurulması
HakkındaHakkında KanunKanun veve 20052005 tarihlitarihli ilgiliilgili YönetmelikYönetmelikHakkındaHakkında KanunKanun veve 20052005 tarihlitarihli ilgiliilgili YönetmelikYönetmelik

 20042004 tarihtarih veve 52375237 sayılısayılı TürkTürk CezaCeza KanunuKanunu (TCK)(TCK)
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Son Yıllarda Kabul Edilen Uluslararası Sözleşmeler Son Yıllarda Kabul Edilen Uluslararası Sözleşmeler şş

20002000’li’li yıllardayıllarda yolsuzluklayolsuzlukla mücadelemücadele alanındaalanında bazıbazı önemliönemli
uluslararasıuluslararası sözleşmelersözleşmeler HükümetlerceHükümetlerce imzalanmışimzalanmış veve ardındanardından
TBMMTBMM tarafındantarafından onaylamıştıronaylamıştır..

 OECD’ninOECD’nin 19971997 tarihlitarihli ““UluslararasıUluslararası TicariTicari İşlemlerdeİşlemlerde YabancıYabancı KamuKamu
GörevlilerininGörevlilerinin RüşvetRüşvet SuçlarıylaSuçlarıyla MücadeleMücadele SözleşmesiSözleşmesi”” ((20002000))

 AvrupaAvrupa Konseyi’ninKonseyi’nin 19971997 tarihlitarihli ““YolsuzluğaYolsuzluğa İlişkinİlişkin ÖzelÖzel HukukHukuk
SözleşmesiSözleşmesi”” ((20032003))SözleşmesiSözleşmesi ((20032003))

 AvrupaAvrupa Konseyi’ninKonseyi’nin 19981998 tarihlitarihli ““YolsuzluğaYolsuzluğa KarşıKarşı CezaCeza HukukuHukuku
SözleşmesiSözleşmesi”” ((20042004))SözleşmesiSözleşmesi ((20042004))

 BMBM ““YolsuzluğaYolsuzluğa KarşıKarşı BirleşmişBirleşmişMilletlerMilletler SözleşmesiSözleşmesi”” ((20062006))

20



Son Yıllarda Ulusal Mevzuatta Yapılan Bazı Değişiklikler Son Yıllarda Ulusal Mevzuatta Yapılan Bazı Değişiklikler 
  ve ve 

Katılınan  Uluslararası ÖrgütlerKatılınan  Uluslararası Örgütler

SözkonusuSözkonusu uluslararasıuluslararası sözleşmelersözleşmeler çerçevesinde,çerçevesinde, ulusalulusal mevzuattamevzuattaşş ç çç ç
gerekligerekli değişikliklerdeğişiklikler yapılmışyapılmış veve bunlarlabunlarla ilgiliilgili örgütlereörgütlere katılınmıştırkatılınmıştır..

 OECD’ninOECD’nin “Kara“Kara ParanınParanın AklanmasınaAklanmasına KarşıKarşı MaliMali EylemEylem GörevGörev OECD ninOECD nin KaraKara ParanınParanın AklanmasınaAklanmasına KarşıKarşı MaliMali EylemEylem GörevGörev
Gücü’nünGücü’nün Tavsiyeleri”ninTavsiyeleri”nin OnaylanmasıOnaylanması ((FATFFATF)) ((20032003))

 “Uluslararası“Uluslararası TicariTicari İşlemlerdeİşlemlerde RüşvetRüşvet HakkındakiHakkındaki OECDOECD ÇalışmaÇalışma UluslararasıUluslararası TicariTicari İşlemlerdeİşlemlerde RüşvetRüşvet HakkındakiHakkındaki OECDOECD ÇalışmaÇalışma
GrubuGrubu”” gözlemcilerinigözlemcilerini kabulkabul etmeetme ((20032003))

 “Avrupa“Avrupa KonseyiKonseyi ““YolsuzluğaYolsuzluğa KarşıKarşı DevletlerDevletler GrubuGrubu”” (GRECO)(GRECO)
üyeliğiüyeliği ((20042004))
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1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
Etik Davranışı Sağlayıcı ve Yolsuzluğu Önleyici Temel Etik Davranışı Sağlayıcı ve Yolsuzluğu Önleyici Temel ş ğ y ğ yş ğ y ğ y

Hükümler (1)Hükümler (1)

M lM l GöGö S l l klS l l kl MemurlarınMemurların GörevGörev veve SorumluluklarıSorumlulukları

 LiyakatLiyakat (DMK(DMK mdmd..33/C)/C)LiyakatLiyakat (DMK(DMK mdmd..33/C)/C)
 SadakatSadakat (DMK(DMK mdmd..66;; AnayasaAnayasa mdmd..129129))
 TarafsızlıkTarafsızlık veve DevleteDevlete BağlılıkBağlılık (DMK(DMK mdmd..77;; AnayasaAnayasa mdmd..1010))

İİ UygunUygun DavranışDavranış veve İşbirliğiİşbirliği (DMK(DMK mdmd..88 veve 99))
 AmirlerinAmirlerin GörevGörev veve SorumluluklarıSorumlulukları (DMK(DMK mdmd..1010))
 EmreEmre İtaatİtaat;; ancakancak KanunsuzKanunsuz EmreEmre İtirazİtiraz (DMK(DMK mdmd 1111;; AnayasaAnayasa EmreEmre İtaatİtaat;; ancak,ancak, KanunsuzKanunsuz EmreEmre İtirazİtiraz (DMK(DMK mdmd..1111;; AnayasaAnayasa

mdmd..137137))
 MemurlarınMemurların YönetimeYönetime veve VatandaşaVatandaşa KarşıKarşı MaliMali SorumluluğuSorumluluğu

(DMK(DMK mdmd 1212 veve 1313 AnayasaAnayasa mdmd 4040 125125 veve 129129//55))(DMK(DMK mdmd..1212 veve 1313;; AnayasaAnayasa mdmd..4040,, 125125 veve 129129//55))
 MalMal BildirimiBildirimi (DMK(DMK mdmd..1414))))
 BasınaBasına İzinsizİzinsiz BilgiBilgi veve DemeçDemeç VermeVerme YasağıYasağı (DMK(DMK mdmd..1515))
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gg çç ğğ (( ))
 ResmiResmi Belge,Belge, AraçAraç veve GereçlerinGereçlerin İadesiİadesi (DMK(DMK mdmd..1616))



1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
Etik Davranışı Sağlayıcı ve Yolsuzluğu Önleyici Temel Etik Davranışı Sağlayıcı ve Yolsuzluğu Önleyici Temel Etik Davranışı Sağlayıcı ve Yolsuzluğu Önleyici Temel Etik Davranışı Sağlayıcı ve Yolsuzluğu Önleyici Temel 

Hükümler (2)Hükümler (2)

 MemurlarMemurlar İçinİçin KonulanKonulan YasaklarYasaklar

 TicaretTicaret veve DiğerDiğer KazançKazanç GetiriciGetirici FaaliyetlerdeFaaliyetlerde BulunmaBulunma YasağıYasağı
(DMK(DMK mdmd..2828))(( ))

 HediyeHediye Alma,Alma, MenfaatMenfaat SağlamaSağlama YasağıYasağı (DMK(DMK mdmd..2929))
 DenetimindekiDenetimindeki TeşebbüstenTeşebbüsten MenfaatMenfaat SağlamaSağlama YasağıYasağı (DMK(DMK

dd 3030))mdmd..3030))
 GizliGizli BilgileriBilgileri AçıklamaAçıklama YasağıYasağı (DMK(DMK mdmd..3131))
 KamuKamu GörevlerindenGörevlerinden AyrılanlaraAyrılanlara GetirilenGetirilen TicariTicari FaaliyetFaaliyet YasağıYasağı KamuKamu GörevlerindenGörevlerinden AyrılanlaraAyrılanlara GetirilenGetirilen TicariTicari FaaliyetFaaliyet YasağıYasağı

((25312531 sayılısayılı Kanun,Kanun, mdmd..22))
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
Disiplin Suçları ve CezalarıDisiplin Suçları ve Cezaları

 GörevGörev veve sorumluluklarınısorumluluklarını yerineyerine getirmeyengetirmeyen ve/veyave/veya konulankonulan GörevGörev veve sorumluluklarınısorumluluklarını yerineyerine getirmeyengetirmeyen ve/veyave/veya konulankonulan
yasaklarıyasakları çiğneyençiğneyen;; diğerdiğer birbir deyişledeyişle ““disiplindisiplin suçusuçu”” işleyenişleyen memurlarmemurlar
hakkındahakkında DMK’nunDMK’nun 125125.. maddesindemaddesinde öngörülenöngörülen ““disiplindisiplin cezalarıcezaları””
uygulanıruygulanır AslındaAslında ““disiplindisiplin sistemisistemi veve kovuşturmasıkovuşturması”” örgütselörgütseluygulanıruygulanır.. AslındaAslında disiplindisiplin sistemisistemi veve kovuşturmasıkovuşturması örgütselörgütsel
düzenidüzeni korumanınkorumanın yanısırayanısıra etiketik olmayanolmayan davranışındavranışın önlenmesiniönlenmesini
temintemin etmeyeetmeye yöneliktiryöneliktir..

 DisiplinDisiplin kovuşturmasıkovuşturması sonucunda,sonucunda, disiplindisiplin suçununsuçunun niteliğineniteliğine göregöre 55
çeşitçeşit disiplindisiplin cezasıcezası disiplindisiplin amiramir veyaveya kurullarıkurulları tarafındantarafından verilebilirverilebilir::
““uyarı,uyarı, kınama,kınama, kademekademe ilerlemesininilerlemesinin durdurulması,durdurulması, aylıktanaylıktan kesmekesme
veve devletdevlet memurluğundanmemurluğundan çıkarmaçıkarma””.. İlkİlk ikisiikisi hariçhariç bubu cezalaracezalara karşıkarşı
yargıyargı yoluyolu açıktıraçıktır..

 DisiplinDisiplin kovuşturmasıkovuşturması,, cezaceza kovuşturmasıkovuşturması veve etiketik açıdanaçıdan
değerlendirmedeğerlendirme birbirindenbirbirinden bağımsızbağımsız süreçlersüreçler olarakolarak işlemektedirişlemektedir
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Yolsuzlukla İlgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Yolsuzlukla İlgili 
Suçlar ve CezalarSuçlar ve CezalarSuçlar ve CezalarSuçlar ve Cezalar

 YolsuzluklaYolsuzlukla ilgiliilgili olarakolarak ağırağır hapishapis veve parapara cezalarınıncezalarının öngörüldüğüöngörüldüğü
““KamuKamu İdaresininİdaresinin GüvenilirliğineGüvenilirliğine veve İşleyişineİşleyişine KarşıKarşı SuçlarSuçlar”” ((44..KısımKısım
11 Bölüm)Bölüm) kapsamındakapsamında yeryer alanalan::11..Bölüm)Bölüm) kapsamındakapsamında yeryer alanalan::

 “zimmet,“zimmet, irtikap,irtikap, denetimdenetim göreviningörevinin ihmali,ihmali, rüşvet,rüşvet, yetkiliyetkili olmadığıolmadığı
birbir işiş içiniçin yararyarar sağlamasağlama görevigörevi kötüyekötüye kullanmakullanma görevegöreve ilişkinilişkin sırrınsırrınbirbir işiş içiniçin yararyarar sağlama,sağlama, görevigörevi kötüyekötüye kullanma,kullanma, görevegöreve ilişkinilişkin sırrınsırrın
açıklanması,açıklanması, kamukamu görevlisiningörevlisinin ticareti,ticareti, kamukamu göreviningörevinin terkiterki veyaveya
yapılmaması,yapılmaması, kişininkişinin mallarımalları üzerindeüzerinde usulsüzusulsüz tassaruf,tassaruf, kamukamu göreviningörevinin
usulsüzusulsüz olarakolarak üstlenilmesi”üstlenilmesi” suçlarısuçları..usulsüzusulsüz olarakolarak üstlenilmesiüstlenilmesi suçlarısuçları..

 BuBu suçlarısuçları işleyenişleyen devletdevlet memurlarımemurları ağırağır hapishapis veve parapara cezasınıncezasının
yanısırayanısıra “devlet“devlet memurumemuru olmaolma şartları”ndaşartları”nda oluşacakoluşacak eksiklikeksiklik sebebiylesebebiyleyanısırayanısıra devletdevlet memurumemuru olmaolma şartları ndaşartları nda oluşacakoluşacak eksiklikeksiklik sebebiylesebebiyle
““devletdevlet memurluğundanmemurluğundan çıkarılırlarçıkarılırlar”” (DMK,(DMK, mdmd..4848//55 veve 9898/b)/b).. BuBu
suçlarsuçlar ileile ilgiliilgili olarakolarak haklarındahaklarında disiplindisiplin ve/veyave/veya cezaceza kovuşturmasıkovuşturması
yürütülenyürütülen memurlarmemurlar dada kamukamu hizmetinihizmetini korumakoruma amaçlıamaçlı birbir önlemönlemyy çç
olarakolarak “geçici“geçici olarakolarak devletdevlet memurluğundanmemurluğundan uzaklaştırılırlar”uzaklaştırılırlar” (DMK,(DMK,
mdmd..137137,, 140140))..
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 BuBu cezaicezai yaptırımlar,yaptırımlar, yolsuzluklayolsuzlukla mücadeledemücadelede enen etkilietkili yaptırımlardıryaptırımlardır..



TThe Investigation and Trial of Crimes and Offences he Investigation and Trial of Crimes and Offences 
committed by Public Servants in Relation with Their Dutiescommitted by Public Servants in Relation with Their Dutiesyy

(1)(1)

 AccordingAccording thethe ““LawLaw forfor FinancialFinancial DisclosureDisclosure andand CombatingCombating BriberyBribery
andand CorruptionCorruption”” dateddated 19901990 andand numberednumbered 36283628,, publicpublic prosecutorsprosecutors
t tt t i ti tii ti ti b tb t i ili il tt hh itit thth ii ddstartstart investigationinvestigation aboutabout civilcivil servantsservants whowho commitcommit thethe crimescrimes andand

offencesoffences prescribedprescribed inin thisthis LawLaw withoutwithout havinghaving anyany permissionpermission fromfrom
anyany administrativeadministrative authorityauthority..

ThisThis LawLaw isis quitequite importantimportant becausebecause itit bringsbrings aa specialspecial investigationinvestigation
procedureprocedure forfor offencesoffences andand crimescrimes describeddescribed inin thisthis LawLaw (e(e gg unjustunjustprocedureprocedure forfor offencesoffences andand crimescrimes describeddescribed inin thisthis LawLaw (e(e..gg.. unjustunjust
enrichment,enrichment, untrueuntrue declarationdeclaration ofof financialfinancial assets)assets) andand forfor manymany kindskinds
ofof corruptioncorruption (e(e..gg.. extortion,extortion, peculation,peculation, embezzlement,embezzlement, bribery,bribery,

lili f d l tf d l t tt ii blibli t tt t dd ttsmuggling,smuggling, fraudulentfraudulent actact inin publicpublic contractcontract andand procurement,procurement,
revealingrevealing thethe secretssecrets ofof thethe State)State)..
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TThe Investigation and Trial of Crimes and Offences he Investigation and Trial of Crimes and Offences 
committed by Public Servants in Relation with Their Dutiescommitted by Public Servants in Relation with Their Dutiescommitted by Public Servants in Relation with Their Dutiescommitted by Public Servants in Relation with Their Duties

(2)(2)

 MostMost importantly,importantly, bothboth thethe 19821982 ConstitutionConstitution (art(art.. 129129),), thethe CSLCSL
(art(art.. 2424)) andand thethe ““LawLaw concerningconcerning thethe TrialsTrials ofof CivilCivil ServantsServants andand
OtherOther PublicPublic ServantsServants”” dateddated 19991999 andand numberednumbered 44834483 aimaim toto protectprotectpp
civilcivil servantsservants againstagainst anyany sortsort ofof claimsclaims aboutabout theirtheir dutiesduties andand toto
subjectsubject themthem toto aa ““specialspecial criminalcriminal investigationinvestigation procedureprocedure”” inin thethe
casescases ofof “crimes“crimes andand offencesoffences committedcommitted becausebecause ofof theirtheir duties”duties”..casescases ofof crimescrimes andand offencesoffences committedcommitted becausebecause ofof theirtheir dutiesduties ..

CivilCivil servantsservants cannotcannot bebe subjectsubject toto criminalcriminal investigation,investigation, exceptexcept inin
somesome cases,cases, withoutwithout thethe “permission”“permission” ofof administrativeadministrative authoritiesauthorities
concernedconcerned..

27



TThe Investigation and Trial of Crimes and Offences he Investigation and Trial of Crimes and Offences 
committed by Public Servants in Relation with Their Dutiescommitted by Public Servants in Relation with Their Dutiescommitted by Public Servants in Relation with Their Dutiescommitted by Public Servants in Relation with Their Duties

(3)(3)

TheThe TemporaryTemporary LawLaw dateddated 19131913 waswas longlong seenseen asas thethe mainmain obstacleobstacle
toto thethe ethicalethical administrationadministration inin TurkeyTurkey.. TheThe possibilitypossibility ofof evasionevasion ofofyy p yp y
civilcivil servantsservants fromfrom investigationsinvestigations andand trialstrials throughthrough thethe permissionpermission
systemsystem eveneven inin thethe casescases ofof seriousserious corruptioncorruption andand humanhuman rightsrights
violationsviolations waswas severelyseverely criticisedcriticised byby civilcivil societysociety institutionsinstitutions andandviolationsviolations waswas severelyseverely criticisedcriticised byby civilcivil societysociety institutionsinstitutions andand
internationalinternational organisationsorganisations asas wellwell somesome juristsjurists andand academicsacademics..

 WithWith thethe LawLaw numberednumbered 44834483,, thethe permissionpermission systemsystem has,has, inin
principle,principle, beenbeen keptkept butbut itit hashas beenbeen modestlymodestly changedchanged byby takingtaking suchsuch
criticismscriticisms intointo considerationconsideration toto aa certaincertain extentextent.. TheThe scopescope ofof thethepp
systemsystem hashas beenbeen narrowednarrowed inin termsterms ofof persons,persons, andand crimescrimes andand
offencesoffences subjectsubject toto thethe LawLaw;; andand thethe administrativeadministrative investigationinvestigation
processprocess hashas beenbeen shortenedshortened
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processprocess hashas beenbeen shortenedshortened..



2005 tarihli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile 2005 tarihli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’teki Etik Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’teki Etik 

İİDavranış İlkeleri (1)Davranış İlkeleri (1)

 GörevinGörevin YerineYerine GetirilmesindeGetirilmesinde KamuKamu HizmetiHizmeti BilinciBilinci (md(md..55))

 HalkaHalka HizmetHizmet BilinciBilinci (md(md..66))

 HizmetHizmet StandartlarınaStandartlarına UymaUyma (md(md..77))

 AmaçAmaç veve MisyonaMisyona BağlılıkBağlılık (md(md.. 88))AmaçAmaç veve MisyonaMisyona BağlılıkBağlılık (md(md.. 88))

 DürüstlükDürüstlük veve TarafsızlıkTarafsızlık (md(md..99))

 SaygınlıkSaygınlık veve GüvenlikGüvenlik (md(md..1010))

 NezaketNezaket veve SaygıSaygı (md(md 1111)) NezaketNezaket veve SaygıSaygı (md(md..1111))

 YetkiliYetkili MakamlaraMakamlara BildirimBildirim (md(md..1212))

29
 ÇıkarÇıkar ÇatışmasındanÇatışmasından KaçınmaKaçınma (md(md..1313))



2005 tarihli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile 2005 tarihli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’teki Etik Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’teki Etik 

D  İlk l i (2)D  İlk l i (2)Davranış İlkeleri (2)Davranış İlkeleri (2)

 Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması 
(md 14)(md 14)(md.14)(md.14)

 Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (md.15)Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (md.15)

 Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı (md.16)Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı (md.16)

S l k  K  ( d 17)S l k  K  ( d 17) Savurganlıktan Kaçınma (md.17)Savurganlıktan Kaçınma (md.17)

 Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan (md.18)Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan (md.18)

 Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık (md.19)Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık (md.19)

 Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu (md.20)Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu (md.20)

 Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler (md 21)Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler (md 21)
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 Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler (md.21)Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler (md.21)

 Mal Bildiriminde Bulunma (md.22)Mal Bildiriminde Bulunma (md.22)



Yönetmelik’teki Etik Davranış İlkeleri’nin Düzenleniş Şekli ve Yönetmelik’teki Etik Davranış İlkeleri’nin Düzenleniş Şekli ve 
İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (1)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (1)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (1)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (1)

 YönetmeliktekiYönetmelikteki ilkelerinilkelerin büyükbüyük bölümünün,bölümünün, devletdevlet merkezlimerkezli ifadelerleifadelerle
dede olsa,olsa, 657657 sayılısayılı DMK’daDMK’da yeryer aldığıaldığı anlaşılmaktadıranlaşılmaktadır.. Böylece,Böylece, KGEKKGEK
tarafındantarafından belirlenenbelirlenen ilkelerinilkelerin temeldetemelde mevcutmevcut mevzuatımevzuatı
desteklediğinidesteklediğini göstermektedirgöstermektedir..desteklediğinidesteklediğini göstermektedirgöstermektedir..

 Ancak,Ancak, Yönetmelik’tekiYönetmelik’teki ilkelerinilkelerin düzenlenişdüzenleniş şeklişekli veve içeriğiiçeriği hakkındahakkında
bazıbazı önemliönemli eleştirilereleştiriler mevcutturmevcuttur::

 İlkİlk olarakolarak etiketik davranışdavranış ilkelerininilkelerinin kanunlakanunla değildeğil dede kolaycakolayca İlkİlk olarak,olarak, etiketik davranışdavranış ilkelerininilkelerinin kanunlakanunla değildeğil dede kolaycakolayca
değiştirilebilecekdeğiştirilebilecek yönetmelikleyönetmelikle düzenlenmişdüzenlenmiş olmasıolması sakıncalıdırsakıncalıdır.. BuBu
durum,durum, devletdevlet memurlarınınmemurlarının statülerininstatülerinin kanunlakanunla düzenleneceğidüzenleneceği temeltemel
ilkesiilkesi ileile dede uyuşmamaktadıruyuşmamaktadırilkesiilkesi ileile dede uyuşmamaktadıruyuşmamaktadır..

 İkinciİkinci olarak,olarak, Yönetmelik’teYönetmelik’te yeryer alanalan bazıbazı ilkelerinilkelerin (örn(örn.. hizmethizmet
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,, yy ((
standartlarınastandartlarına uyma,uyma, misyonamisyona bağlılık,bağlılık, nezaket)nezaket) içeriğiiçeriği çokçok belirginbelirgin
değildirdeğildir..



Yönetmelik’teki Etik Davranış İlkeleri’nin Düzenleniş Şekli ve Yönetmelik’teki Etik Davranış İlkeleri’nin Düzenleniş Şekli ve 
İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (2)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (2)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (2)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (2)

 ÜçüncüÜçüncü olarak,olarak, YeniYeni KamuKamu İşletmeciliğiİşletmeciliği veve YönetişimYönetişim yaklaşımlarınınyaklaşımlarının
etiketik mevzuatınamevzuatına yansımalarınıyansımalarını iseise KanunKanun YönetmelikYönetmelik veve Genelge’dekiGenelge’dekietiketik mevzuatınamevzuatına yansımalarınıyansımalarını iseise Kanun,Kanun, YönetmelikYönetmelik veve Genelge dekiGenelge deki
“sürekli“sürekli gelişme,gelişme, sonucasonuca odaklılık,odaklılık, misyonamisyona bağlılık,bağlılık, standartlarastandartlara
uygunluk,uygunluk, saydamlık,saydamlık, hesaphesap verilebilirlik,verilebilirlik, vatandaşvatandaş odaklılık,odaklılık, sivilsivil
toplumtoplum örgütleriyleörgütleriyle işbirliği”işbirliği” gibigibi kavramlardakavramlarda görmekgörmek mümkündürmümkündürtoplumtoplum örgütleriyleörgütleriyle işbirliğiişbirliği gibigibi kavramlardakavramlarda görmekgörmek mümkündürmümkündür..
BuBu şekilde,şekilde, gelenekselgeleneksel kamukamu yönetimiyönetimi değerlerideğerleri ileile yeniyeni kamukamu
işletmeciliğiişletmeciliği değerlerideğerleri kafakafa karıştırıcıkarıştırıcı birbir şekilkdeşekilkde birbir aradaarada
bulunmaktadırbulunmaktadır BuBu değerlerindeğerlerin çatışmasıçatışması durumundadurumunda YönetmelikYönetmelik kamukamubulunmaktadırbulunmaktadır.. BuBu değerlerindeğerlerin çatışmasıçatışması durumundadurumunda YönetmelikYönetmelik kamukamu
görevlilerigörevlileri içiniçin yeterliyeterli birbir rehberlikrehberlik sunamamaktadırsunamamaktadır

Dö dü üDö dü ü l kl k ““K t l l kK t l l k”” ilk iilk i il klil kl bi liktbi likt DördüncüDördüncü olarak,olarak, ““KatılımcılıkKatılımcılık”” ilkesineilkesine yeryer verilmekleverilmekle birlikte,birlikte,
DMK’dakiDMK’daki işletilmeyenişletilmeyen katılımkatılım mekanizmalarınamekanizmalarına herhangiherhangi birbir yenilikyenilik
getirilmemiştirgetirilmemiştir..

 BeşinciBeşinci olarak,olarak, Yönetmelik’teYönetmelik’te ““personelpersonel başarımıbaşarımı”nın”nın etiketik ilkelereilkelere
uygunlukuygunluk açısındanaçısından değerlendirilebileceğideğerlendirilebileceği belirtilmeklebelirtilmekle birlikte,birlikte, bununbunun
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yöntemiyöntemi belirlenmemiştirbelirlenmemiştir..



Yönetmelik’teki Etik Davranış İlkeleri’nin Düzenleniş Şekli ve Yönetmelik’teki Etik Davranış İlkeleri’nin Düzenleniş Şekli ve 
İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (3)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (3)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (3)İçeriği Hakkındaki Eleştiriler (3)

 AltıncıAltıncı olarak,olarak, HediyeHediye AlmaAlma Yasağı’nınYasağı’nın düzenlenişdüzenleniş şeklişekli
eleştirlmektedireleştirlmektedir.. Yönetmelik’te,Yönetmelik’te, etiketik ilkelerinilkelerin sağlanmasısağlanması açısındanaçısından enen
önemliönemli maddelerdenmaddelerden birisibirisi dede “hediye“hediye almaalma veve menfaatmenfaat sağlamasağlamaönemliönemli maddelerdenmaddelerden birisibirisi dede hediyehediye almaalma veve menfaatmenfaat sağlamasağlama
yasağı”nıyasağı”nı veve “bu“bu yasağınyasağın kapsamı”nıkapsamı”nı belirleyenbelirleyen 1515.. maddedirmaddedir.. 51765176
sayılısayılı KanununKanunun 99.. maddesinemaddesine göre,göre, KGEKKGEK hediyehediye almaalma yasağınınyasağının
kapsamınıkapsamını belirlemeyebelirlemeye yetkilidiryetkilidirkapsamınıkapsamını belirlemeyebelirlemeye yetkilidiryetkilidir..

 KanunKanun veve özellikleözellikle dede Yönetmelik,Yönetmelik, ilkeilke olarakolarak hediyehediye almaalma veve
menfaatmenfaat yasağıyasağı getirmesinegetirmesine veve bunlarlabunlarla ilgiliilgili ayrıntılaraayrıntılara metnindemetninde yeryermenfaatmenfaat yasağıyasağı getirmesinegetirmesine veve bunlarlabunlarla ilgiliilgili ayrıntılaraayrıntılara metnindemetninde yeryer
vermesinevermesine rağmenrağmen ““sıfırsıfır--toleranstolerans”” ilkesiniilkesini kabulkabul etmemiştiretmemiştir..

BuBu ilkeilke 1515 MaddedeMaddede gerekgerek uluslararasıuluslararası ilişkilerdeilişkilerde nezaketnezaket veve BuBu ilke,ilke, 1515.. MaddedeMaddede gerekgerek uluslararasıuluslararası ilişkilerdeilişkilerde nezaketnezaket veve
protokolprotokol sebebiylesebebiyle verilenverilen bazıbazı hediyelerhediyeler ((36283628 sayılısayılı MalMal BildirimiBildirimi
KanununKanunun 33.. maddesinemaddesine göregöre alındıklarıalındıkları tarihtetarihte değerideğeri 1010 aylıkaylık netnet
asgariasgari ücretücret toplamınıtoplamını aşmayanaşmayan hediyeler)hediyeler) veve gereksegerekse kurumakuruma katkıkatkıasgariasgari ücretücret toplamınıtoplamını aşmayanaşmayan hediyeler)hediyeler) veve gereksegerekse kurumakuruma katkıkatkı
amaçlıamaçlı verilenverilen hediyelerhediyeler veve yapılanyapılan bağışlarbağışlar yoluylayoluyla delinmiştirdelinmiştir.. BuBu
husushusus suistimalesuistimale açıktıraçıktır.. BuBu türtür hediyehediye veve bağışlarbağışlar içiniçin maktumaktu birbir üstüst
sınırsınır konulmalıdırkonulmalıdır..
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Genel, Özel ve Mesleki Etik KodlarGenel, Özel ve Mesleki Etik Kodlar

 Kısacası,Kısacası, bölgeselbölgesel veve uluslararasıuluslararası kuruluşlarınkuruluşların kamukamu görevlilerigörevlileri içiniçin,, gg şş gg çç
öngördüğüöngördüğü etiketik davranışdavranış kurallarıkuralları aslındaaslında mevcutmevcut mevzuattamevzuatta yeteriyeteri
ölçüdeölçüde yeriniyerini almıştıralmıştır.. Ancak,Ancak, bütünbütün bubu kuralların,kuralların, ““genelgenel birbir etiketik
kodkod”” içerisindeiçerisinde toplanmasıtoplanması veve mevzuatınmevzuatın dilinindilinin standartlaştırılmasıstandartlaştırılması veveçç pp şş
sadeleştirilmesisadeleştirilmesi dahadaha faydalıfaydalı olacaktırolacaktır..

 AyrıcaAyrıca TBMMTBMM üyeleriüyeleri dahildahil seçilmişseçilmiş kamukamu görevlilerigörevlileri ileile bazıbazı kamukamu Ayrıca,Ayrıca, TBMMTBMM üyeleriüyeleri dahildahil seçilmişseçilmiş kamukamu görevlilerigörevlileri ileile bazıbazı kamukamu
görevlisigörevlisi kategorilerikategorileri (örn(örn.. TSK,TSK, yargıyargı veve akademikakademik personel)personel) içiniçin bubu
genelgenel etiketik kodakoda ilaveilave olarak,olarak, bubu mesleklerinmesleklerin özellikleriözellikleri dikkatedikkate
alınarakalınarak ““özelözel etiketik kodlarkodlar”” hazırlanabilirhazırlanabilir veyaveya mevcutmevcut olanlarolanlaralınarakalınarak özelözel etiketik kodlarkodlar hazırlanabilirhazırlanabilir veyaveya mevcutmevcut olanlarolanlar
geliştirilebilirgeliştirilebilir..

 Anayasa’nınAnayasa’nın 135135 maddesindemaddesinde dede belirtildiğibelirtildiği üzereüzere kamukamu kurumukurumu Anayasa nınAnayasa nın 135135.. maddesindemaddesinde dede belirtildiğibelirtildiği üzere,üzere, kamukamu kurumukurumu
niteliğindekiniteliğindeki meslekmeslek kuruluşlarındankuruluşlarından yardımyardım alınarakalınarak kamukamu
hizmetindehizmetinde görevgörev alanalan farklıfarklı meslekmeslek gruplarıgrupları içiniçin mevcutmevcut olanolan
““meslekimesleki etiketik kodlarkodlar”” bubu alandakialandaki gelişmelergelişmeler dikkatedikkate alınarakalınarak
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meslekimesleki etiketik kodlarkodlar bubu alandakialandaki gelişmelergelişmeler dikkatedikkate alınarakalınarak
geliştirilebilirgeliştirilebilir..



Türkiye’de Etik Kamu Yönetiminin Kurulması ve Yolsuzlukla Türkiye’de Etik Kamu Yönetiminin Kurulması ve Yolsuzlukla Türkiye de Etik Kamu Yönetiminin Kurulması ve Yolsuzlukla Türkiye de Etik Kamu Yönetiminin Kurulması ve Yolsuzlukla 
Mücadele Yolları ve Yetkili Kurumlar (1)Mücadele Yolları ve Yetkili Kurumlar (1)

YY ll d dd d d l ld l l l kl k Yasama,Yasama, yürütmeyürütme veve yargıyargı organlarıorganları,, doğrudandoğrudan veyaveya dolaylıdolaylı olarak,olarak,
yolsuzlukyolsuzluk olaylarıolayları ileile mücadeledemücadelede yetkiliyetkili kılınmışlardırkılınmışlardır..

 YolsuzluklaYolsuzlukla mücadeledemücadelede denetimdenetim yolyol veve yöntemleriyöntemleri ileile denetimdenetimyy yy
kurumlarıkurumları genelliklegenellikle birkaçbirkaç gruptagrupta toplanabilirtoplanabilir::

Y  D i iY  D i i Yasama DenetimiYasama Denetimi
 TBMM denetimiTBMM denetimi
 TBMM Dilekçe KomisyonuTBMM Dilekçe Komisyonu TBMM Dilekçe KomisyonuTBMM Dilekçe Komisyonu
 İnsan Hakları İnceleme Komisyonuİnsan Hakları İnceleme Komisyonu

 Yönetsel DenetimYönetsel Denetim
 İçİç Denetim (Hiyerarşik Denetim ve Teftiş Denetim (Hiyerarşik Denetim ve Teftiş Kurulları Kurulları 

Denetimi)Denetimi)
 Dış Denetim (İdari Vesayet Denetimi ve Uzman Denetim Dış Denetim (İdari Vesayet Denetimi ve Uzman Denetim 
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 Dış Denetim (İdari Vesayet Denetimi ve Uzman Denetim Dış Denetim (İdari Vesayet Denetimi ve Uzman Denetim 
Kuruluşlarınca Yapılan Özel Denetim)Kuruluşlarınca Yapılan Özel Denetim)



Türkiye’de Etik Kamu Yönetiminin Kurulması ve Yolsuzlukla Türkiye’de Etik Kamu Yönetiminin Kurulması ve Yolsuzlukla 
Mücadele Yolları ve Yetkili Kurumlar Mücadele Yolları ve Yetkili Kurumlar (2)(2)( )( )

 Yargısal DenetimYargısal Denetim
 Özel bir mahkeme mevcut değilÖzel bir mahkeme mevcut değil Özel bir mahkeme mevcut değilÖzel bir mahkeme mevcut değil
 Yolsuzlukla ilgili hukuki kovuşturma Yargıtay gibi anayasal yüksek Yolsuzlukla ilgili hukuki kovuşturma Yargıtay gibi anayasal yüksek 

mahkemeler ile adli, idari ve askeri mahkemelerce yürütülürmahkemeler ile adli, idari ve askeri mahkemelerce yürütülür

 Kamuoyu DenetimiKamuoyu Denetimi
 MedyaMedyaMedyaMedya
 Sivil Toplum KuruluşlarıSivil Toplum Kuruluşları

O b d  D ti iO b d  D ti i Ombudsman DenetimiOmbudsman Denetimi
 2006 tarih ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 2006 tarih ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

(Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durduruldu)(Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durduruldu)

 Uluslararası DenetimUluslararası Denetim
 AİHMAİHM
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Türkiye’de Bürokratik Yolsuzlukla MücadeleTürkiye’de Bürokratik Yolsuzlukla Mücadele
ile Görevli Olarakile Görevli Olarak

Yönetsel Denetim Yapan KurumlarYönetsel Denetim Yapan Kurumlar

İİ İç Yönetsel Denetimİç Yönetsel Denetim
 Başbakanlık Teftiş KuruluBaşbakanlık Teftiş Kurulu
 Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlardaki Teftiş KurullarıBakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlardaki Teftiş Kurulları Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlardaki Teftiş KurullarıBakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlardaki Teftiş Kurulları

 Uzman Kuruluşlarca Dış Yönetsel DenetimUzman Kuruluşlarca Dış Yönetsel Denetim
 Sayıştay (1982 Anayasası md. 160; ve 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay (1982 Anayasası md. 160; ve 1967 tarih ve 832 sayılı 

Sayıştay Kanunu)Sayıştay Kanunu)
 Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu (1982 Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu (1982 Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu (1982 Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu (1982 

Anayasası md. 108; ve 1981 tarih ve 2443 sayılı DDK’nun Anayasası md. 108; ve 1981 tarih ve 2443 sayılı DDK’nun 
Kurulması Hakkında Kanun)Kurulması Hakkında Kanun)

 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (1983 tarih ve 72 sayılı  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (1983 tarih ve 72 sayılı 
KHK)KHK)

 Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK’nun Kurulması Hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK’nun Kurulması Hakkında 
2004 t ih  5176 l  K )2004 t ih  5176 l  K )
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2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun)2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun)



Kamu Görevlileri Etik Kurulu Dışındaki KurumlarınKamu Görevlileri Etik Kurulu Dışındaki Kurumların
Ortak Özellikleri ve ZaafiyetleriOrtak Özellikleri ve Zaafiyetleri

 KamuKamu GörevlileriGörevlileri EtikEtik KuruluKurulu (KGEK)(KGEK) haricindekiharicindeki kurumlarkurumlar etiketik birbir
kamukamu yönetimiyönetimi sistemininsisteminin kurulmasıkurulması veve yolsuzluklayolsuzlukla mücadelemücadele edilmesiedilmesi
i ii i lliklllikl l ll l ll d ğildid ğildiiçiniçin özellikleözellikle oluşturulmuşoluşturulmuş yapılaryapılar değildirdeğildir..

 YolsuzluklaYolsuzlukla ilgiliilgili denetimdenetim işlevleriniişlevlerini dolaylıdolaylı olarakolarak yerineyerine getirdiklerigetirdiklerigg şş yy yy gg
içiniçin sözkonususözkonusu özelözel amacıamacı gerçekleştirmegerçekleştirme konusundakonusunda herher zamanzaman
yeterinceyeterince etkilietkili olamamaktadırlarolamamaktadırlar.. Üstelik,Üstelik, DevletDevlet DenetlemeDenetleme
Kurulu’nunKurulu’nun denetimdenetim raporlarıraporları kamukamu kurumkurum veve kuruşlarıkuruşları içiniçin zorlayıcızorlayıcıpp şş çç yy
dada değildirdeğildir..

 BuBu kurumlarınkurumların denetimdenetim faaliyetlerininfaaliyetlerinin enen önemliönemli zaafiyetizaafiyeti iseise denetimdenetim BuBu kurumlarınkurumların denetimdenetim faaliyetlerininfaaliyetlerinin enen önemliönemli zaafiyetizaafiyeti iseise denetimdenetim
sonuçlarınınsonuçlarının kamuyakamuya yeterinceyeterince açıkaçık olmamasıdırolmamasıdır..
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Bağımsız Etik ve Yolsuzlukla Mücadele BirimleriBağımsız Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Birimleri
İİKurma İhtiyacı ve Kamu Görevlileri Etik KuruluKurma İhtiyacı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu

 UluslararasıUluslararası düzeydedüzeyde artanartan etiketik kaygılarkaygılar karşısındakarşısında gelişmişgelişmiş ülkelerdeülkelerde
kk dd d ld l b l lb l l b lb l lletiketik davranışdavranış standartlarıstandartları belirlemeyebelirlemeye veve bunlarınbunların uygulanmasınıuygulanmasını

denetlemeyedenetlemeye yönelikyönelik kurumlarkurumlar ortayaortaya çıkmıştırçıkmıştır..

 The Office of Government Ethics (ABD)The Office of Government Ethics (ABD)
 The Committee on Standards in Public Life (İngiltere)The Committee on Standards in Public Life (İngiltere)

Th  Offi  f th  Ethi  C ll  (K d )Th  Offi  f th  Ethi  C ll  (K d ) The Office of the Ethics Counsellor (Kanada)The Office of the Ethics Counsellor (Kanada)
 National Public Service Ethics Board (Japonya)National Public Service Ethics Board (Japonya)
 The Public Service and Merit Protection Commission (Avustralya)The Public Service and Merit Protection Commission (Avustralya)
 The Public Offices Commission (İrlanda) sayılabilir.The Public Offices Commission (İrlanda) sayılabilir.

Tü ki e’deTü ki e’de kamkam gö e lile ingö e lile in da an şla nda an şla n etiketik ilkeilke ee standa tlastanda tla Türkiye deTürkiye de kamukamu görevlileringörevlilerin davranışlarınıdavranışlarını etiketik ilkeilke veve standartlarstandartlar
açısındanaçısından takiptakip edecekedecek özelözel birbir kurumkurum ((KamuKamu GörevlileriGörevlileri EtikEtik KuruluKurulu))
ancakancak çokçok yakınyakın birbir dönemdedönemde veve dede sınırlısınırlı birbir görevgörev alanıalanı veve yetkiyetki ileile
k l b lk l b l
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kurulabilmiştirkurulabilmiştir..



Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK)Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK)Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK)Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK)

 20042004 tarihtarih veve 51765176 sayılısayılı KanunKanun ileile BaşbakanlıkBaşbakanlık bünyesindebünyesinde kurulankurulan 20042004 tarihtarih veve 51765176 sayılısayılı KanunKanun ileile BaşbakanlıkBaşbakanlık bünyesindebünyesinde kurulankurulan
“Kamu“Kamu GörevlileriGörevlileri EtikEtik Kurulu”,Kurulu”, TürkTürk kamukamu yönetimiyönetimi açısındanaçısından etiketik
altyapısınınaltyapısının önemliönemli birbir kurumsalkurumsal unsurunuunsurunu oluşturmaktadıroluşturmaktadır..

 KGEK’nunKGEK’nun KurulmasınıKurulmasını GerektirenGerektiren BaşlıcaBaşlıca SebeplerSebepler::

 ÜlkemizdeÜlkemizde yaygınyaygın olarakolarak yaşananyaşanan yolsuzlukyolsuzluk olaylarıolayları veve bununbunun
sonucusonucu olarakolarak halkınhalkın kamukamu bürokrasisinebürokrasisine olanolan güvengüven kaybıkaybı;;

 BM,BM, OECD,OECD, IMF,IMF, DünyaDünya BankasıBankası veve ABAB gibigibi bölgeselbölgesel veve
uluslararasıuluslararası örgütlerinörgütlerin etkilerietkileriuluslararasıuluslararası örgütlerinörgütlerin etkilerietkileri..
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KGEK’nun Amacı ve GörevleriKGEK’nun Amacı ve Görevleri

 KGEKKGEK,,

 KamuKamu görevlileriningörevlilerinin uymalarıuymaları gerekengereken ““etiketik davranışdavranış ilkeleriniilkelerini
belirlemekbelirlemek”” veve ““uygulamayıuygulamayı gözetmekgözetmek””

 EtikEtik davranışdavranış ilkelerininilkelerinin ihlalihlal edildiğiedildiği iddiasıylaiddiasıyla re’senre’sen veyaveya
başvurubaşvuru üzerineüzerine gerekligerekli ““incelemeinceleme veve araştırmayıaraştırmayı yaparakyaparak sonucusonucubaşvurubaşvuru üzerineüzerine gerekligerekli incelemeinceleme veve araştırmayıaraştırmayı yaparakyaparak sonucusonucu
ilgiliilgili makamlaramakamlara bildirmekbildirmek”,”,

 Gerektiğinde “Gerektiğinde “mal bildirimlerini inceleme yetkisimal bildirimlerini inceleme yetkisi”ne de sahiptir.”ne de sahiptir.

 KamuKamu yönetimindeyönetiminde ““etiketik kültürünükültürünü yerleştirmekyerleştirmek”” üzereüzere çalışmalarçalışmalar KamuKamu yönetimindeyönetiminde etiketik kültürünükültürünü yerleştirmekyerleştirmek üzereüzere çalışmalarçalışmalar
yapmakyapmak veve yaptırmakyaptırmak veve bubu konudakonuda yapılacakyapılacak çalışmalaraçalışmalara destekdestek
olmaklaolmakla görevligörevli veve yetkilidiryetkilidir..
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KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve 
Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (1)Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (1)

Ul lUl l d dd d bb kk k lk l l ll l hh hh T kT k UlusalUlusal düzeydedüzeyde birbir etiketik kurulununkurulunun oluşturulması,oluşturulması, hiçhiç şüphesiz,şüphesiz, TürkTürk
kamukamu yönetimininyönetiminin kamukamu hizmetihizmeti etiğietiği konusundakikonusundaki durumunudurumunu
iyileştirmekiyileştirmek açısındanaçısından önemliönemli birbir adımdıradımdır.. Ancak,Ancak, KGEK’nunKGEK’nun kuruluşkuruluş
veve yapılanmayapılanma biçimi,biçimi, görevgörev alanıalanı veve yetkileriyetkileri ileile idariidari kapasitesikapasitesi veve
işleyişiişleyişi hakkındahakkında çeşitliçeşitli eleştirilereleştiriler vardırvardır..

 KGEK’nunKGEK’nun BaşbakanlıkBaşbakanlık bünyesindebünyesinde yeryer aldığıaldığı içiniçin ayrıayrı birbir tüzeltüzel kişiliğekişiliğe
sahipsahip olmaması,olmaması, onuonu siyasalsiyasal iktidaraiktidara bağımlıbağımlı birbir görüntüyegörüntüye

k k dk k dsokmaktadırsokmaktadır..

 KGEKKGEK üyelerininüyelerinin TBMMTBMM veyaveya CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı veyaveya karmakarma birbir sistemsistem KGEKKGEK üyelerininüyelerinin TBMMTBMM veyaveya CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı veyaveya karmakarma birbir sistemsistem
yerineyerine BakanlarBakanlar Kurulu,Kurulu, yaniyani siyasalsiyasal iktidariktidar tarafındantarafından atanmasıatanması veve 44
yıllıkyıllık görevgörev sürelerininsürelerinin sonundasonunda yenidenyeniden atanabilmeleriatanabilmeleri KurulunKurulun
özerkliğiniözerkliğini zedeleyicizedeleyici birbir durumdurdurumdur
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özerkliğiniözerkliğini zedeleyicizedeleyici birbir durumdurdurumdur..



KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve 
Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (2)Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (2)

 Cumhurbaşkanı,Cumhurbaşkanı, TBMMTBMM üyeleri,üyeleri, BakanlarBakanlar KuruluKurulu üyeleri,üyeleri, TSK,TSK, yargıyargı
veve akademikakademik personelinpersonelin KGEK’nunKGEK’nun yetkiyetki alanıalanı dışındadışında bırakılmasıbırakılması
KGEK’nunKGEK’nun etkililiğinietkililiğini kısıtlayıcıkısıtlayıcı birbir unsurdurunsurdur.. Türkiye’de,Türkiye’de, siyasalsiyasal
bağlantılarıbağlantıları olmayanolmayan bürokratikbürokratik yozlaşmadanyozlaşmadan sözsöz etmeketmek pekpek dede
mümkünmümkün olmadığınaolmadığına göre,göre, siyasalsiyasal--bürokratikbürokratik yolsuzluklayolsuzlukla etkilietkili birbir
mücadelemücadele içiniçin KurulunKurulun görevgörev veve yetkiyetki alanınınalanının genişletilmesigenişletilmesi gerekirgerekir..

 YargıYargı organlarıncaorganlarınca görülmektegörülmekte olanolan veyaveya yargıyargı organlarıncaorganlarınca kararakarara YargıYargı organlarıncaorganlarınca görülmektegörülmekte olanolan veyaveya yargıyargı organlarıncaorganlarınca kararakarara
bağlanmışbağlanmış uyuşmazlıklaruyuşmazlıklar hakkındahakkında KGEK’naKGEK’na başvurubaşvuru yapılamamasıyapılamaması;;
KGEKKGEK kararlarınınkararlarının yargıyargı denetiminedenetimine açıkaçık olmasıolması;; KGEKKGEK kararlarınınkararlarının
yargıyargı tarafındantarafından iptaliiptali halindehalinde KGEK’nunKGEK’nun yargıyargı kararlarınıkararlarını yerineyeriney gy g pp y gy g yy
getiripgetirip ResmiResmi Gazete’deGazete’de yayımlatmasıyayımlatması KGEK’nuKGEK’nu yargıyargı karşısındakarşısında çokçok
zayıfzayıf birbir konumakonuma düşürmektedirdüşürmektedir..
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KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve KGEK nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve KGEK nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve 
Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (3)Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (3)

 KGEK’nunKGEK’nun etiketik davranışdavranış ilkeleriniilkelerini belirlemebelirleme veve uygulamayıuygulamayı gözetmegözetme
işlevlerini,işlevlerini, görevgörev--yetkiyetki alanıalanı veve uzmanuzman kadrosundakikadrosundaki sınırlılıklarsınırlılıklar
sebebiylesebebiyle tamtam anlamıylaanlamıyla yerineyerine getirebildiğinigetirebildiğini söylemeksöylemek mümkünmümkünsebebiylesebebiyle tamtam anlamıylaanlamıyla yerineyerine getirebildiğinigetirebildiğini söylemeksöylemek mümkünmümkün
değildirdeğildir..

KGEK’KGEK’ öö ll ii kk kk kk di i lidi i li KGEK’nunKGEK’nun görevgörev alanınaalanına girengiren pekpek çokçok konununkonunun cezaceza veve disiplindisiplin
mevzuatındamevzuatında ayrıcaayrıca suçsuç olarakolarak düzenlenmesidüzenlenmesi KGEK’nuKGEK’nu işlevselliğiniişlevselliğini
azaltmaktadırazaltmaktadır.. TekTek yaptırımıyaptırımı etiketik olmayanolmayan davranışlarıdavranışları BaşbakanlıkBaşbakanlık

l ğl ğ ilil kk d kd k R iR i G t ’dG t ’daracılığıaracılığı ileile kamuoyunakamuoyuna duyurmakduyurmak veve ResmiResmi Gazete’deGazete’de
yayımlatmaktıryayımlatmaktır..

 BuBu sebeple,sebeple, uygulamayıuygulamayı gözetmegözetme görevinigörevini tamtam olarakolarak yerineyerine
getirememektedirgetirememektedir.. KGEKKGEK birbir ilaveilave başvurubaşvuru mekanizmasımekanizması olarakolarak işlevselişlevsel
olmaktanolmaktan ziyadeziyade simgeselsimgesel birbir kurumkurum niteliğindedirniteliğindedir..
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KGEK’  Etik bi  K  Yö ti i i  K l   KGEK’  Etik bi  K  Yö ti i i  K l   KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve 
Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (4)Yolsuzlukla Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (4)

 DevletinDevletin denetimdenetim elemanlarıelemanları aracılığıylaaracılığıyla yapmışyapmış olduğuolduğu denetimlerde,denetimlerde,
denetimdenetim raporlarındaraporlarında yeryer alanalan olaylarınolayların mutlakamutlaka ““etiketik açıdanaçıdan dada
d tl id tl i hh ”” tt k d l l dk d l l ddenetlemesidenetlemesi hususuhususu”” mevzuatamevzuata kazandırılmalıdırkazandırılmalıdır..

 KGEK’nunKGEK’nun görevgörev alanınaalanına girmeyengirmeyen kamukamu görevlilerigörevlileri için,için, çalıştıklarıçalıştıklarıgg g yg y gg çç ç şç ş
kurumkurum bünyesindebünyesinde yeryer alacakalacak ““etiketik komisyonlarıkomisyonları”nın”nın kurulmasındakurulmasında
““katılımcıkatılımcı değildeğil amiramir merkezlimerkezli birbir yaklaşımyaklaşım”ın”ın benimsenmesibenimsenmesi veve bubu
işleveişleve katkıkatkı yapabilecekyapabilecek ““sendikalarınsendikaların dışlanmasıdışlanması”” yönetişimyönetişim
yaklaşımınayaklaşımına dada aykırıdıraykırıdır..

 ResmiResmi veve özelözel kuruluşlarkuruluşlar KGEKKGEK tarafındantarafından istenenistenen bilgibilgi veve belgeleribelgeleriResmiResmi veve özelözel kuruluşlarkuruluşlar KGEKKGEK tarafındantarafından istenenistenen bilgibilgi veve belgeleribelgeleri
KGEK’naKGEK’na vermeklevermekle yükümlüdürleryükümlüdürler;; ancak,ancak, bubu yükümlülüğününyükümlülüğünün
işlemesineişlemesine ilişkinilişkin herhangiherhangi birbir yaptırımınyaptırımın öngörülmemesi,öngörülmemesi, bubu hükmühükmü
işlevsizişlevsiz kılmaktadırkılmaktadır..
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KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve Yolsuzlukla KGEK’nun Etik bir Kamu Yönetiminin Kurulması ve Yolsuzlukla 
Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (5)Mücadeledeki Etkililiğini Sınırlayan Faktörler (5)

 KamuKamu görevlilerinigörevlilerini karalamakaralama amacıamacı güden,güden, haklıhaklı birbir gerekçeyegerekçeye
dayanmayan,dayanmayan, başvurubaşvuru konusuylakonusuyla ilgiliilgili yeterliyeterli bilgibilgi veve belgebelge
sunulamamışsunulamamış başvurularınbaşvuruların değerlendirmeyedeğerlendirmeye alınmamasıalınmaması ““ihbarihbarsunulamamışsunulamamış başvurularınbaşvuruların değerlendirmeyedeğerlendirmeye alınmamasıalınmaması ihbarihbar
mekanizmasımekanizması”nın”nın başarılıbaşarılı birbir şekildeşekilde işlemesiniişlemesini engelleyeciengelleyeci
sınırlamalardırsınırlamalardır..

 KGEK’nunKGEK’nun res’enres’en veve başvurubaşvuru üzerineüzerine yaptığıyaptığı incelemelereincelemelere ilişkinilişkin
sonuçların,sonuçların, tıpkıtıpkı etiketik ihlallerinihlallerin ResmiResmi Gazete’deGazete’de yayımlanmasıyayımlanması gibi,gibi,
dahadaha şeffafşeffaf birbir biçimdebiçimde kamuoyunakamuoyuna açıklanmasıaçıklanması sağlanmalıdırsağlanmalıdır..

 KGEK’nunKGEK’nun EylülEylül 20042004’te’te faaliyetefaaliyete geçmesigeçmesi sebebiyle,sebebiyle, KurulKurul
faaliyetlerininfaaliyetlerinin etkililiketkililik derecesiniderecesini değerlendirmekdeğerlendirmek içiniçin zamanzaman henüzhenüz

k dik di MM li ili i ll öö i l l i ii l l i i bibierkendirerkendir.. MevzuatıMevzuatı geliştirmegeliştirme veve uygulamayıuygulamayı gözetmegözetme işlevlerininişlevlerinin birbir
süresüre dahadaha izlenmesiizlenmesi yararlıyararlı olacaktırolacaktır..
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KGEK ile Türkiye’deki Etik YönetimindeKGEK ile Türkiye’deki Etik Yönetiminde
Değişme EğilimiDeğişme Eğilimiğ ş ğğ ş ğ

 Türkiye’deTürkiye’de,, gelenekselgeleneksel kamukamu yönetimiyönetimi modelininmodelinin etkisiyleetkisiyle etiketik
yapılanmadayapılanmada uzunuzun birbir süresüre uymayauymaya dayalıdayalı etiketik yönetimiyönetimi anlayışıanlayışı veve

ll ö l lö l l l tl tzorlayıcızorlayıcı önlemlerönlemler egemenegemen olmuşturolmuştur..

 Ancak,Ancak, KGEK’nunKGEK’nun işleviniişlevini dahadaha çokçok “etik“etik kültürünkültürün oluşturulması”naoluşturulması”na
ö likö lik tt ğitiğiti hb likhb lik ibiibi ll lll l ğlğl bibiyönelikyönelik araştırma,araştırma, eğitimeğitim veve rehberlikrehberlik gibigibi yollarlayollarla sağlamasısağlaması birbir

yeniliktiryeniliktir.. Dolayısıyla,Dolayısıyla, KGEK,KGEK, büyükbüyük ölçüdeölçüde zorlayıcızorlayıcı birbir etiketik
önlemdenönlemden ziyadeziyade yumuşakyumuşak birbir etiketik önlemönlem olarakolarak düşünülebilirdüşünülebilir.. KGEKKGEK
ileile birliktebirlikte,, Türkiye’deTürkiye’de uymayauymaya dayalıdayalı etiketik yönetimiyönetimi rejiminirejiminiileile birliktebirlikte,, Türkiye deTürkiye de uymayauymaya dayalıdayalı etiketik yönetimiyönetimi rejiminirejimini
tamamlayıcıtamamlayıcı birbir unsurunsur olarakolarak dürüstlüğedürüstlüğe dayalıdayalı etiketik yaklaşımınayaklaşımına doğrudoğru
birbir kayışınkayışın olduğuolduğu ileriileri sürülebilirsürülebilir..

 Türkiye’de,Türkiye’de, etiketik--dışıdışı davranışıdavranışı yasaklayanyasaklayan zorlayıcızorlayıcı önlemlerleönlemlerle
yolsuzluğunyolsuzluğun önüneönüne geçilemeyeceğigeçilemeyeceği açıkçaaçıkça görülmektedirgörülmektedir.. ElbetteElbette bubu
sav,sav, uymayauymaya dayalıdayalı etiketik yönetimininyönetiminin önemsizönemsiz olduğuolduğu anlamınaanlamına
g lg l A kA k kk gö lil i igö lil i i tiktik kk ll k it l i ik it l i igelmezgelmez.. Ancak,Ancak, kamukamu görevlileriningörevlilerinin etiketik kararkarar almaalma kapasitelerinikapasitelerini veve
karakterlerinikarakterlerini geliştirmegeliştirme yolundayolunda atılanatılan kültürelkültürel adımlardanadımlardan oluşanoluşan
dürüstlüğedürüstlüğe dayalıdayalı etiketik yönetimininyönetiminin dede etiketik davranışıdavranışı teşvikteşvik etmedeetmede
önemliönemli birbir rolününrolünün olduğunuolduğunu gösterirgösterir..
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Türkiye’de Etik Sorunların Ortaya Çıkma SebepleriTürkiye’de Etik Sorunların Ortaya Çıkma Sebepleri
Üzerine DüşüncelerÜzerine DüşüncelerÜzerine DüşüncelerÜzerine Düşünceler

Tü kiTü ki dd l l kl l k k lk l h th t kk kk ll h lh l bü ükbü ük TürkiyeTürkiye dede yolsuzlukyolsuzluk,, kamusalkamusal hayatınhayatın pekpek çokçok alanınıalanını halahala büyükbüyük
ölçüdeölçüde etkilemekteetkilemekte;; hemhem hukukihukuki hemhem dede kurumsalkurumsal açılardanaçılardan büyükbüyük
çabalarçabalar gerektirengerektiren ciddiciddi birbir sorunsorun olarakolarak varlığınıvarlığını sürdürmektedirsürdürmektedir..

 BuBu alandakialandaki uluslararasıuluslararası standartlarstandartlar dikkatedikkate alındığındaalındığında,, Türkiye’ninTürkiye’nin
halahala bazıbazı önemliönemli eksikliklerieksiklikleri olmaklaolmakla birliktebirlikte,, etiketik birbir kamukamu yönetimiyönetimi
kurulmasıkurulması yolundayolunda çeşitliçeşitli yolsuzlukyolsuzluk eylemleriyleeylemleriyle mücadelemücadele edebilmekedebilmek
içiniçin ““asgariasgari hukukihukuki düzenlemeleredüzenlemelere veve kurumsalkurumsal mekanizmalar”amekanizmalar”a sahipsahip
olduğuolduğu söylenebilirsöylenebilir..

 Üstelik,Üstelik, 20002000’li’li yıllarda,yıllarda, AB’yeAB’ye tamtam üyeliküyelik veve ekonomikekonomik krizlerkrizler
karşısındakarşısında devletindevletin yenidenyeniden yapılandırılmasıyapılandırılması süreçlerindesüreçlerinde sözkonususözkonusuşş yy y py p çç
hukukihukuki veve kurumsalkurumsal yapıdakiyapıdaki eksiklerineksiklerin TürkTürk HükümetleriHükümetleri tarafındantarafından
kısmenkısmen dede olsaolsa giderildiğigiderildiği birbir gerçektirgerçektir..
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Eğer Durum Böyle İseEğer Durum Böyle İseEğer Durum Böyle İse,Eğer Durum Böyle İse,

 “Neden“Neden TürkTürk kamukamu yönetimiyönetimi 19801980’lerin’lerin ortalarındanortalarından itibarenitibaren ciddiciddi birbir
etiketik krizikrizi yaşamaktadır?”yaşamaktadır?”

 “Neden“Neden halahala yolsuzlukyolsuzluk TürkTürk siyasalsiyasal--bürokratikbürokratik sistemindesisteminde yaygınyaygın birbir
şekildeşekilde görülmektedir?”görülmektedir?”şekildeşekilde görülmektedir?görülmektedir?

 “Neden“Neden sözkonususözkonusu hukukihukuki--kurumsalkurumsal araçaraç veve mekanizmalarmekanizmalar Türkiye’deTürkiye’de
etiketik birbir kamukamu yönetimininyönetiminin kurulabilmesikurulabilmesi içiniçin yeterliyeterli değildir?”değildir?”

 “Neden“Neden sözkonususözkonusu hukukihukuki--kurumsalkurumsal araçaraç veve mekanizmalarınmekanizmaların NedenNeden sözkonususözkonusu hukukihukuki kurumsalkurumsal araçaraç veve mekanizmalarınmekanizmaların
kullanılmasındakullanılmasında veve hukukihukuki--yönetselyönetsel kuralkural veve yaptırmlarınyaptırmların
uygulanmasındauygulanmasında ciddiciddi zaafiyetzaafiyet görülmektedir?”görülmektedir?”
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Bu Sorular, Başlıca Şu Faktörlerle Açıklanabilir:Bu Sorular, Başlıca Şu Faktörlerle Açıklanabilir:

T l lT l l i li l l kll kl (t l l k(t l l k dd kültükültü i ti t ToplumsalToplumsal--siyasalsiyasal geleneklergelenekler (toplulukçu(toplulukçu--dayanışmacıdayanışmacı kültürkültür;; ganimetganimet--
yağmayağma kültürü)kültürü);;

Yö t lYö t l g l klg l kl (ö(ö kk hi tihi ti gi i tgi i t ük l dük l d YönetselYönetsel geleneklergelenekler (örn(örn.. kamukamu hizmetinehizmetine giriştegirişte veve yükselmedeyükselmede
kayırmacılıkkayırmacılık;; hediyehediye alıpalıp vermeverme;; veyaveya emekliliktenemeklilikten sonrasonra ilgiliilgili kamukamu
kurumukurumu ileile ticariticari ilişkilerilişkiler kurma)kurma);;

 HukukiHukuki belirsizliklerbelirsizlikler (örn(örn.. “devlet“devlet sırrı”sırrı” veve “ticari“ticari sır”sır” gibigibi kavramlarınkavramların
sınırlarınınsınırlarının belirsizliğibelirsizliği veyaveya “ahlaken“ahlaken veyaveya ideolojikideolojik olarakolarak uygunuygun
olmayanolmayan emir”emir” durumundadurumunda düzenlemedüzenleme eksikliği)eksikliği);;olmayanolmayan emiremir durumundadurumunda düzenlemedüzenleme eksikliği)eksikliği);;

 KamuKamu hizmetlerininhizmetlerinin karmaşıklığıkarmaşıklığı (örn(örn.. kamukamu görevlilerinegörevlilerine verilenverilen
emirlerinemirlerin içeriklerininiçeriklerinin belirlenmesibelirlenmesi hususundakihususundaki güçlükler)güçlükler);;çç g ç )g ç );;

 ToplumsalToplumsal--ekonomikekonomik sorunlarsorunlar (örn(örn.. özellikleözellikle düşükdüşük derecelidereceli kamukamu
görevlileriningörevlilerinin hukukahukuka aykırıaykırı ticariticari faaliyetleri)faaliyetleri)gg yy y )y )

 VeVe nihayet,nihayet, hukukihukuki altyapısıaltyapısı oluşturulmadanoluşturulmadan veve felsefifelsefi özüözü pekpek dede
sorgulanmadansorgulanmadan uygulananuygulanan neoneo--liberalliberal ekonomikekonomik politikalarpolitikalar veve yeniyeni
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Kültürel Faktörün ÖnemiKültürel Faktörün Önemi
Tü ki ’dTü ki ’d kk dö ddö d k d dilk d dil tt i il ti l ii il ti l i Türkiye’deTürkiye’de yakınyakın dönemdedönemde kaydedilenkaydedilen mevzuatmevzuat iyileştirmelerineiyileştirmelerine
rağmenrağmen pekpek çokçok hukukihukuki--yönetselyönetsel kurumkurum veve mekanizmamekanizma uygulamadauygulamada
layıkıylalayıkıyla işletilememektedirişletilememektedir.. HukukiHukuki--yönetselyönetsel kurallarınkuralların veve
yaptırımlarınyaptırımların uygulanmasındauygulanmasında veve kurumlarınkurumların işleyişindeişleyişinde çoğunluklaçoğunluklayaptırımlarınyaptırımların uygulanmasındauygulanmasında veve kurumlarınkurumların işleyişindeişleyişinde çoğunluklaçoğunlukla
kültürelkültürel faktörlerdenfaktörlerden kaynaklanankaynaklanan bazıbazı ciddiciddi eksiklikeksiklik veve yetersizlikleryetersizlikler
mevcutturmevcuttur..

 BuBu durum,durum, etiketik birbir kamukamu yönetimininyönetiminin kurulmasıkurulması önündekiönündeki enen büyükbüyük
fiilifiili engeliengeli oluşturmaktadıroluşturmaktadır.. BuBu sebeple,sebeple, etiketik kurallarınkuralların uygulanmasınıuygulanmasını
kolaylaştırıcıkolaylaştırıcı “kültürel“kültürel faktörler”faktörler” ((dürüstüğedürüstüğe dayalıdayalı etiketik yönetimiyönetimi veve
yumuşakyumuşak önlemlerönlemler)) etiketik birbir kamukamu yönetimiyönetimi kurulmasınıkurulmasını sağlayıcısağlayıcıyumuşakyumuşak önlemlerönlemler)) etiketik birbir kamukamu yönetimiyönetimi kurulmasınıkurulmasını sağlayıcısağlayıcı
önemliönemli unsurunsur olarakolarak eleele alınmalıdıralınmalıdır..

BuBu süreçtesüreçte olumluolumlu etkideetkide bulunabilecekbulunabilecek kültürelkültürel faktörlerifaktörleri öneöne BuBu süreçtesüreçte olumluolumlu etkideetkide bulunabilecekbulunabilecek kültürelkültürel faktörlerifaktörleri öneöne
çıkarmakçıkarmak veve desteklemekdesteklemek;; olumsuzolumsuz etkideetkide bulunabilecekbulunabilecek faktörlerinfaktörlerin
etkilerinietkilerini iseise mümkünmümkün olduğuncaolduğunca azaltmakazaltmak gerekmektedirgerekmektedir..

 BuBu durum,durum, Türkiye’deTürkiye’de “uymaya“uymaya dayalıdayalı etiketik yönetimi”ninyönetimi”nin yanısırayanısıra
““dürüstlüğedürüstlüğe dayalıdayalı etiketik yönetimiyönetimi”ne”ne veve ““yumuşakyumuşak önlemlereönlemlere”” dahadaha
fazlafazla önemönem verilmesiverilmesi gerektiğinigerektiğini ortayaortaya koymaktadırkoymaktadır..
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Uluslararası  İlke, Standartlar ve Kurumların Işığı Altında Uluslararası  İlke, Standartlar ve Kurumların Işığı Altında 
Alınması Gereken HukukiAlınması Gereken Hukuki--Kurumsal  ve Kültürel Önlemler Kurumsal  ve Kültürel Önlemler 

(1)(1)
 KGEKKGEK’nun yapısı  yetkileri ve idari kapasitesi iyileştirilebilir’nun yapısı  yetkileri ve idari kapasitesi iyileştirilebilir KGEKKGEK nun yapısı, yetkileri ve idari kapasitesi iyileştirilebilir.nun yapısı, yetkileri ve idari kapasitesi iyileştirilebilir.

 KGEK’naKGEK’na ilaveilave olarakolarak veve uymayauymaya dayalıdayalı etiketik yönetimininyönetiminin zorlayıcızorlayıcı birbir
l kl k ““B ğB ğ bibi Y l l klY l l kl Mü d lMü d l Bi i iBi i i”” k l bilik l biliaracıaracı olarakolarak ““BağımsızBağımsız birbir YolsuzluklaYolsuzlukla MücadeleMücadele BirimiBirimi”” kurulabilirkurulabilir..

Ancak,Ancak, herher ikiiki biriminbirimin görevgörev veve yetkiyetki alanlarıalanları veve bunlarbunlar arasındakiarasındaki
ilişkilerilişkiler dikkatledikkatle düzenlenmelidirdüzenlenmelidir.. HemHem seçilmişseçilmiş hemhem dede atanmışatanmış tümtüm
kk gö lil igö lil i bb ikiiki bi i ibi i i tkisitkisi d hilid hili l l d ll l d lkamukamu görevlilerigörevlileri bubu ikiiki biriminbirimin yetkisiyetkisi dahilinedahiline alınmalıdırlaralınmalıdırlar..

 YolsuzluklaYolsuzlukla mücadeledemücadelede önemliönemli kurumlardankurumlardan olanolan ““OmbudsmanOmbudsman”” veve
““BilgiBilgi EdinmeEdinme HakkıHakkı BirimiBirimi”” KGEK’nunKGEK’nun şemsiyesişemsiyesi altındaaltında yeryer alabiliralabilir..

 KapsamlıKapsamlı birbir ““YolsuzluklaYolsuzlukla MücadeleMücadele KanunuKanunu”” çıkarılabilirçıkarılabilir.. BuBu genelgenel KapsamlıKapsamlı birbir YolsuzluklaYolsuzlukla MücadeleMücadele KanunuKanunu çıkarılabilirçıkarılabilir.. BuBu genelgenel
KanunKanun ileile diğerdiğer mevzuatmevzuat arasındanarasından bağlarbağlar açıkaçık veve dikkatlidikkatli birbir biçimdebiçimde
düzenlenmelidirdüzenlenmelidir..
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Uluslararası  İlke, Standartlar ve Kurumların Işığı Altında Uluslararası  İlke, Standartlar ve Kurumların Işığı Altında 
Alınması Gereken HukukiAlınması Gereken Hukuki--Kurumsal  ve Kültürel Önlemler Kurumsal  ve Kültürel Önlemler 

(2)(2)
 Seçilmişler ve atanmış kamu görevlileri için “Seçilmişler ve atanmış kamu görevlileri için “genel bir etik kodgenel bir etik kod” ” 

hazırlanabilir  Bu genel kodun ışığı altında belirli kamu görevlisi hazırlanabilir  Bu genel kodun ışığı altında belirli kamu görevlisi hazırlanabilir. Bu genel kodun ışığı altında belirli kamu görevlisi hazırlanabilir. Bu genel kodun ışığı altında belirli kamu görevlisi 
kategorileri için “özel ya da mesleki kodlar” düzenlenebilir.kategorileri için “özel ya da mesleki kodlar” düzenlenebilir.

 BilgiBilgi edinmeedinme hakkınınhakkının genişletilmesigenişletilmesi sayesindesayesinde kamusalkamusal işlemlerdeişlemlerde BilgiBilgi edinmeedinme hakkınınhakkının genişletilmesigenişletilmesi sayesindesayesinde kamusalkamusal işlemlerdeişlemlerde
““şeffaflıkşeffaflık”” artırılabilirartırılabilir.. ModernModern denetimdenetim tekniklerinintekniklerinin yardımıylayardımıyla
““hesaphesap verilebilirlikverilebilirlik”” kurumukurumu işletilebilirişletilebilir..

 İzlenenİzlenen politikalarpolitikalar arasındaarasında tutarlılıktutarlılık veve kurumlarkurumlar arasındanarasından
koordinasyonkoordinasyon veve işbirliğiişbirliği sağlanabilirsağlanabilir..

 Hükümet,Hükümet, kamukamu yönetimiyönetimi veve sivilsivil toplumtoplum kuruluşlarıkuruluşları arasındakiarasındaki
““diyalogdiyalog”” artırılarakartırılarak toplumdatoplumda etiketik birbir anlayışınanlayışın yerleşmesiniyerleşmesini
sağlayacaksağlayacak siyasalsiyasal--yönetselyönetsel iklimiklim yaratılabiliryaratılabilir.. YolsuzluklaYolsuzlukla mücadeledemücadelede
““ i li l i di d ” i” i ö iö i d hd h f lf l l bilil bili““siyasalsiyasal iradeirade”nin”nin önemiönemi dahadaha fazlafazla vurgulanabilirvurgulanabilir..

 ““EtikEtik eğitimieğitimi”” ileile yolsuzluğunyolsuzluğun ciddiciddi birbir suçsuç olduğuolduğu konusundakonusunda
t lt l bili l di il ibili l di il i ö likö lik ““kültü lkültü l d ği id ği i ””
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toplumuntoplumun bilinçlendirilmesinebilinçlendirilmesine yönelikyönelik ““kültürelkültürel değişimdeğişim””
gerçekleştirilebilirgerçekleştirilebilir..



Mevzuat Çıkarma ve Uygulamada BaşarıMevzuat Çıkarma ve Uygulamada BaşarıÇ yg şÇ yg ş

 TürkTürk HükümetleriHükümetleri 20002000’li’li yıllarda,yıllarda, etiketik birbir kamukamu yönetimininyönetiminin
ltlt i ii i klikli ll ö t lö t l ö l l iö l l i ll ddaltyapısıaltyapısı içiniçin gerekligerekli yasalyasal--yönetselyönetsel önlemlerinönlemlerin alınmasıalınması açısındanaçısından

oldukçaoldukça başarılıbaşarılı sayılabileceksayılabilecek birbir performansperformans göstermiştirgöstermiştir.. ŞuŞu andaanda
Türkiye’ninTürkiye’nin yapmasıyapması gereken,gereken, bubu performansınıperformansını mevzuatınmevzuatın çıkarılmasıçıkarılması
konusundakonusunda değildeğil sözkonususözkonusu ““mevzuatınmevzuatın uygulanmasıuygulanması”” alanındaalanında dada
göstermesidirgöstermesidir..

 NitekimNitekim ABAB de,de, Türkiye’ninTürkiye’nin bubu yöndekiyöndeki çabalarınınçabalarının öneminiönemini kabulkabul
etmekleetmekle birlikte,birlikte, eksikeksik kalankalan mevzuatınmevzuatın birbir anan önceönce tamamlanmasınıtamamlanmasını

itliitli l l d kil l d ki ll dd i il ti il i ii il ti il i i i t kt dii t kt di ABABveve çeşitliçeşitli alanlardakialanlardaki uygulamanınuygulamanın dada iyileştirilmesiniiyileştirilmesini istemektediristemektedir.. ABAB
Komisyonu’naKomisyonu’na göre,göre, yolsuzluğayolsuzluğa karşıkarşı mücadelemücadele etmeketmek içiniçin kurulankurulan
çeşitliçeşitli ““siyasal,siyasal, yönetselyönetsel veve adliadli kurumlarınkurumların bağımsızlığı,bağımsızlığı, etkinliğietkinliği veve
yeterliliğiyeterliliği”” birbir tartışmatartışma konusukonusu olmayaolmaya devamdevam etmektediretmektedir.. BuBu
konudakikonudaki politikalarınpolitikaların tutarlığıtutarlığı veve bunlarbunlar arasındakiarasındaki işbirliğiişbirliği veve
koordinasyonkoordinasyon derecesiderecesi halahala oldukçaoldukça zayıftırzayıftır..
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Siyasal İrade ve KararlılıkSiyasal İrade ve Kararlılık

Hükü tl iHükü tl i l l ğl l ğ ö l iö l i ö ü d kiö ü d ki b lb l HükümetlerinHükümetlerin yolsuzluğunyolsuzluğun önlenmesiönlenmesi yönündekiyönündeki çabalarınınçabalarının
uygulamadauygulamada istenilenistenilen sonuçlarasonuçlara ulaşıpulaşıp ulaşamayacağı,ulaşamayacağı, büyükbüyük ölçüde,ölçüde,
HükümetlerinHükümetlerin yolsuzluklayolsuzlukla mücadelemücadele konusundakikonusundaki samimiyetsamimiyet
derecesinederecesine veve siyasalsiyasal iradesininiradesinin gücünegücüne bağlıbağlı olacaktırolacaktır.. ABAB KomisyonuKomisyonuderecesinederecesine veve siyasalsiyasal iradesininiradesinin gücünegücüne bağlıbağlı olacaktırolacaktır.. ABAB KomisyonuKomisyonu
da,da, yolsuzluğayolsuzluğa karşıkarşı mücadeledemücadelede enen üstüst siyasalsiyasal düzeydedüzeyde süreklisürekli
desteğindesteğin sağlanmasınısağlanmasını öneminiönemini vurgulamaktadırvurgulamaktadır..

 BazıBazı batıkbatık bankalarbankalar veve holdinglerdenholdinglerden doğandoğan zararlarınzararların tahsilitahsili
konusundakonusunda alınanalınan mesafeyemesafeye rağmen,rağmen, yasamayasama dokunulmazlığınındokunulmazlığının
sınırlandırılmasısınırlandırılması konusundakonusunda mesafemesafe alınanamasıalınanaması veve bazıbazı
özelleştirmelerdeözelleştirmelerde veve yerelyerel ihalelerdeihalelerde sıradışısıradışı eylemeylem veve işlemlereişlemlereözelleştirmelerdeözelleştirmelerde veve yerelyerel ihalelerdeihalelerde sıradışısıradışı eylemeylem veve işlemlereişlemlere
başvurulmasıbaşvurulması bubu konudakonuda ciddiciddi şüphelerşüpheler doğurmaktadırdoğurmaktadır..

AyrıcaAyrıca 50185018 sayılısayılı “Kamu“Kamu MaliMali YönetimiYönetimi veve KontrolKontrol Kanunu”Kanunu” ileile Ayrıca,Ayrıca, 50185018 sayılısayılı KamuKamu MaliMali YönetimiYönetimi veve KontrolKontrol KanunuKanunu ileile
52275227 “Kamu“Kamu YönetimininYönetiminin TemelTemel İlkeleriİlkeleri veve YenidenYeniden YapılandırılmasıYapılandırılması
HakkındaHakkında Kanun”da,Kanun”da, kamukamu yönetimindeyönetiminde denetimdenetim işlevininişlevinin hukukahukuka
uygunlukuygunluk denetimindendenetiminden ziyadeziyade veve neredeyseneredeyse tümüyletümüyle performansperformansygyg yy yy yy pp
denetimidenetimi temelinetemeline oturtulmasınınoturtulmasının yolsuzluklayolsuzlukla mücadelemücadele konusundakonusunda
kimikimi hukukihukuki--yönetselyönetsel sorunlarasorunlara yolyol açabileceğiaçabileceği gerekgerek akademikakademik
gereksegerekse bürokratikbürokratik çevrelerçevreler tarafındantarafından diledile getirilmektedirgetirilmektedir..
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4 E’ye Giden Yol4 E’ye Giden Yol

 KamuKamu hizmetlerindehizmetlerinde 44 E’E’ yeye ((ekonomiklik,ekonomiklik, etkinlik,etkinlik, etkililiketkililik veve etiketik))
yönelikyönelik birbir yönetimyönetim sistemininsisteminin kurulmasının,kurulmasının, hukukihukuki veve kurumsalkurumsal
değişikliklerindeğişikliklerin yanısırayanısıra kapsamlıkapsamlı birbir zihniyetzihniyet veve davranışdavranış değişikliğideğişikliğideğişikliklerindeğişikliklerin yanısırayanısıra kapsamlıkapsamlı birbir zihniyetzihniyet veve davranışdavranış değişikliğideğişikliği
gerektirengerektiren uzunuzun veve meşakkatlimeşakkatli birbir yolyol olduğuolduğu akıldanakıldan çıkarılmamalıdırçıkarılmamalıdır..
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