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Özet:'Bu çalışmada, Türkiye'nin kamu yönetimi reform sürecinin önemli birparçasını 

oluşturan Kamu Görevlileri EtikKurulu 'nun oluşumu, kamu sektöründeetik yönetimi 

açısından, eleştirelolarak incelenmektedir. Çalışmadaesasalarak Kamu Görevlileri 

Etik ,Kurulu 'nun oluşumunun, uyuma dayalı etik yönetimi sisteminin temel unsurlannı 


korurken, Türkkamu yönetiminde etikyönetiminigeleneksel uymaya dayalı etilçyöneti

mi sisteminden dürüstlüğe dayalı etik yönetimi sistemine doğru kaydırdığı tartışılmak


tadır. 


Anahtar Sözcükler: Kamu yönetiminde etik reformu, kamu yönetiminde etik yönetimi, 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, uymaya dayalı etik yönetimi, dürüstlüğe dayalı etik yö

netimi. 


Ethical Structuring in the Process ofl}ublic Administration Reform inTurkey 


Abstract: Thisstudy criticallyexamines theestablishmentofthe Ethical Boardfor Pub

Uc Servants, which constitutes a fundamental element of the process of public 

administration reform, in Turkey, in terms of ethics management in thepublic sector. 

The study primarilyargues that the formation ofthe Ethical Boardfor Public 8ervants 

has shifted ethics management in' Turkish public administrationfrom a traditional com

pliance-based ethics management system to an integrity-based ethics management sys

tem, while retainingthe main components ofthe form er. , 
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tor, the Ethical Board for Public Servants, compliance-biısedethics management;' and ' 

integrity-based ethics management. 


Giriş 

Hemen hemen dünyanın her yerinde·kamu yönetiminde yolsuzluk ya da yoz
laşma, kötü yönetim ve çıkar çatışması ana başlıkları altında toplananetik so
runların ya da gayri ahlaki davranışların yaygınlıkkazanmasıolgusu, ,halkın 
devleteyadabÜfokrasiye olangüveninin sarsılması, kamu yönetiminin saygın
lığının kaybolması gibi son derece önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu bakımdan, 
kamu yönetimine halkın güveniniyeniden tesis ederek kamu yönetiminin say
gınlığını korumak, neredeyse küresel bir kaygı haline gelmiştir. Bu açıdan BM 

• Bu çalışma, 7-10 Kasım 2006 tarihlerinde Muğla Üniversitesi'nde yapılan 4. Kamu Yönetimi Sempozyu
munda (KAYFOR 4) sunulan "Kamu Yönetimi Reform Sürecinde Etik Yapılanma" adlı bildirinin gözden 
geçirilerek genişletilmiş biçimidir. 
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ve OECD. gibi ulusl~rar~sl örgütler yolsıız!,4ğun önleI111}ı;ışi, ~mu yönetimin~e 
etik davranışın sagıı:ı.nn.ıası.yönünddçaltşmalar yapmıştır0fÖzellikle OEQ:Q~n.in 
23 Nisan 1998 tarihli kamu hizmetindeetik daVcfanışı ge1iştinne;yeyönelik 
"Kamu Hizmetinde Etik İlkeler" başlıklı tavsiye Kararı, ülkelerlnetikyönetim 
sistemlerini gözden geçirmeye yardımcı olacak bir çerçeve sunmuştur (PUMA, 
1998) . 

.·~mu yönetirttinde bu küresel soruna tepki olarak etik davranış standartları 
belirl~mek ve bunlara uyumu denetleyecekkurumsal yapılar oluşturmak konu
sunda,'u1uslararasl"birtrerid Qluşınuştur(Beınıkç, 2002:.67-5)., 19:60'1aı:iıı.ortaıa:, 
rında An:glo"Amerikan ülkeleriokamu yönetiminde'~etikçağı"nagirı:niştir. Etik 
kaygılar, 'sadece bu ülkelerle.sınırIıkalmamış,·butarihtensonra;başkabir çok 
devl~t,kaniühizınetietiğini'kdrumave geliştirme YOlunda önemli 'çalışmalar 
yapmıştır (Kernag~an,'2003: 712} Farklı'Ülkelerde farklıisimlerde (örneğin 
ABD'de '.' The Offii:e'of'Governmenl"Bthics, İngiltere'de' 'ilte .Committeec on 
Standards in Public Life, Kanada'daThe Office ofthe Ethics Counsellor, JapÖri: 
ya'da NatitiruifPPublic Service Ethics Board,A'Vustralya'da The PtiblicWervice 
andMerltProtettion Commis.sion,· İrlanda'daThe Public Offices'Commission 
gibi) kamu yönetiminde etik standartları belirlemeye ve uygulamaya yöndik 
kurumSa.ı yapılanrria1ai'örtayaçıkırhşfır;,'" <. 

,',türkiye'de bu '(löğhıltudııkün!selleşrfıe .ve Avrupa BirliğiSürecinin etKisiyle 
l{iimu YQn~ji111İrefQrınUmın.önenui Bir' parçasını teşkiLeden ~tik. altyapıyi oluş~ 
turmaya yönelikyasal ve kurumsal düzenlemeler y~pılmaya başlap111iştır. Nite
kim,kamll.görevlilerinin uymalaxıgereken etikdavranış ilkelerinibelirlemek ve , 
uygulama)'ı··gÖzetmek üzere25 .05.2004 .tarihve $J7~sayılı kanunla Ba,şbakan~ 
hkbünyesinde oluşturulan Kamu GörevlilerlEtik Kımıdu,bl.l,.,~iirecil1 birijrüpu 
o)~;ıc;gQrülebilir... 7Ş.oQ.~006. tariııindç.,Il3lVIM Genel..Kurı.ılu'.ndakabııh~,dUep 
;ancakÇu11Jh1.lrhaş~lığı;tarafından yeto\.epjlen 5548. sa,Yll1~amu penetçili~ 
Kunımu Kanunu da bu düzenlemelerin diğer önemlitıir halkasımoluşturmakta
dır. . 

Bu çalışınanın amacı, kamudaetik yönetimi bağlamında Türkiye'de kamu 
yönetiinlreformU';kapsaırunda 2004tarih,'ve5 176sayılrdmnunla,'oluşturiilan, 
etik:altyapıninönelnlibir~unsuru. olan K.amu ·.··GörevHleri·EtikXuruluyapıll:l11;. 
m.asınıeleştirelbi:tf~aklaşımladeğerlen.dimnektin Buama.çla>ilk öncekü:ı;esel 
düzeyde kamııryönetimindeetikreformunudQğuran. sebepler ve bu reformların 
kamuda' etikyönetimine etkileritartışılacaktlfi.Daha'sonra, Türkiye'de etik alt
yapının bieunsu,ru olarakKamuGÖrevlileri·.Etik Kurulu 'nun. ortaya 'çıkişsebep
;len, ;görev ve yetkilen,",igörevlerini yeritie'getirmede'katşılaşabileceği .soruııl~ 
bu çerçevede irdeıene~ektir. . 

http:OEQ:Q~n.in
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Kamuda Etik Reformunun Ortaya Çıkış Sebepleri 

Kamu yönetiminde etik, 1980nerde ve 1990'larda yoğunlaşarak ülkelerin re
form çabalarında temel ilgi alanlanndan birihaline gelmiştir. Etiği kamu yöne
timi reformugündemine almanın gerekçeleri ülkeden ülkeyedeğişebilir. Ancak, 

. , 
i 

aşağıda sıralanan sebepler, ülkelerin etik konusunda reform yapmalannın ge
rekçeleri olarak kullamlabilir (Larbi, 2001: 251-:253). 

i) Güven ve yönetişim açığını kapatma: Küreselleşme çağında gelişmekte o
lan ülkeler sadece demokrasi ve "iyi yönetişim" açığı ile değil, aynı zamanda 
kendi yurttaşlan ve uluslararası yatınmcılann. beklen.tileriyle ilişkili olarak "gü~ 
venaçığı" sorunu ile karşı karşıyadır. Tüm dünyada kamu yönetiminde değerle
rin ve standartlann aşındığınadair ciddi· kaygılar.ortaya çıkmıştır. Bu aşınma 
bazen kendisini kurumsallaşmış yolsuzluk ve yüksek düzeyli bürokrat ve siyasi
lerin. içinde bulunduğu, basında uzun ·süre yer alan· skandallar biçiminde gös
termiştir. Bu açıdan, yolsuzluğu kontrol altına almak dahil, etikreform, hükü
metlerin güven ve yönetişim açığını kapatmaya yönelik çabalanmnbir parçası 
olarak görülebilir. 

ii) Yurttaş/arın daha kaliteli hiz1lJ,et beklentisi: Kamu hizmetlerinden fayda
lananlar, gittikçe daha fazla orandakamu hizmetininkalitesini eleştirir hale 
gelmiştir. Yurttaşlar, rüşvet olmadan kamu hizmetinindaha iyi·· dağıtılmaslllı 
beklemektedir. Gelişmekte olan· ülkelerde kanm hizmetlerinin maliyetlerinin 
artmasına rağmen, kalitesinin aynı oranda artmaması hoşnutsuzluk yaratmakta
dır. İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde performans kültürüne göre belirlenen hak
lann ve standartların yayımlanması, halkın kamu hizmetinden beklentisini ar
tırmaktadır.Gittikçe liberalleşen ve demokratikleşen bir çevrede insanlannka
mu hizmetlerinden beklentilerinin artması ve haklarının bilincine varmalan da
ha yüksek düzeyde.görülmeictedir. 

iii) İyi yönetişim gündemi: Bir çok gelişmekte olan ülkede 1990'larda başla
yan iyi yönetişim gündemi hükümetlerin yolsuzluk ve kamu yönetiminde diğer 
gayriahlaki pratiklerle uğraşmasında kritik bir rol oynamıştır. Etikve yolsuzlu
ğu önleme stratejileri, yönetişimin işleyişi, gelişimi ve kalitesi için kritik hale 
gelmiştir. Bu açıdan kamuda dürüstlüğü zayıflatan ve kamunun güvenini aşındı
ran davramşlar, birçok ülkede demokratik kurumlar ve siyasal istikrariçinö
nemli bir tehdit olu-şturmaktad1r. 

iv) Uluslararası. örgütlerin öncülüğü: BM, Dünya Bankası, ABv~ OECD 
gibi uluslararası örgütler, etik ve yolsuzlukla mücadeleyi ülkelerin kamu yöne
timinde reform gündeminin on sıralarına almaya yardımcı olmaktadır. Özellikle 
OECD'ninçalışmaları etik ve yolsuzluk karşıtı reformlann yapılmasına önemli 
katkıda bulunmuştur. Yeni kamuyön.etimi reformlanna öncülük eden bu ulusla
rarası örgütlerin çoğu, kamu sektöründe etik reformlan desteklemektedir. 
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v) Yeni kamu yönetimire!ormlaryn.!nkqlJluda değerSişte;minideğiştinmesi,: 
Yenikamu yönetimi refonnlan, kamu' görevlilerinin içinde çalıştığı "kamuyö
netinii'iuh:u"(HeC'Fo~ ,2002:69 ıı, "kanıu·sektörü ahlaki'~veya"kamu hizmeti 
ahlakı" diye adlandınlan' külüitileönemli ölçüdedötıüştürmüştürvedönüştfuıne
ye devariıetı:nelctedir., Bu dönüşümün' temel, unsurları Çizel ge ' ı 'de gösterilmiş
tiL Neoliberal'ideolojiye daYa,İiiU1 bureforıtıla::rtn kamugörevlilerin davranış 
standartlanna kamu hizmetideğerlerine'büYÜketkislÜ'lml.lştur; Örneğin; kural.. 
lara/bağhlığmv:e"a}rontJ,ti;köntrolüna~altı1l1lası, potansiy:el,oIarak hatayapma 
riskinhartırmış ve:uygünsı,ızdavramşlar'.iç,iı1daha fazla J:ırs;:ıtyaratmıştmBu:lk 
çıdanyenikall1wyönetimi reförmlannın kamudadana fazla koleırtifyesistema
tik gayriahlakLdavranışa yoLaçtığını iddia edenlervardır (Maesschalck, 2004: 
466). Ancak, ,bunun, tamaksinidüşünenler, etikkaygılanndaha.görünür hale 
gelrtıesini", piyasallmahlak vizyonunun, haşansı, olarak ,gi)r:enler de vardır 
(Brereton, ve'femple.1999:461); ,Herkoş:ı.ıldayeni,kam):l.:y:önetimireform1arı , 
etik';yöfl,etiminiigereklkkılmaktadır.,.Çünk:ürreform,sÜfecindeki ,günüm~"kaniu 
yöneticileri . için yaygın bir biçimde değer çatışmaları söz. konusudur 
(Kernaghan, 2000: 96). Örneğin, Yeni kamu yönetimi anlayışınm'l)rıercl,iğimüş
teri üstünlüğü4~ğeriile gelenekselkamu yönetiini anlayışının temelcl,eğeri nİ
t'\lliğin,deki kamu, YllfIln ilkesi " birlJirleriyle, ~,uyuşmamald;a~ır , ' (:Amado" ",~QQ2; 
J40)~J{amu hizmetirünmahiyeti de~ştiği içıngeleneksel yaklaşımla gelen~~eı 
lGtrniıl)İzmetideğ~r1erinip yeniden ifadeedilmesibiçiminde ol1.Jşturı.ılal1 etilc 
çerçeveler"günümüz koşullarındayerii kamu yönetimireformlarıyla önemli öl
çüdedeğişen kamu yönetimi;olgusu (işletmecilik') ile ilgisiz hale gelmektedir 
(Doing, 2QO(i:45.).' 

, ""qiZelge 1 ; Büİ-okiatikOrganiZasyönlarla/Post-bürokratik OrganizasyonlarıD' 
, ·'TenielÖzellikleriniı);}{arşJ.laştırılniası"'. 

Post-bÜrokratik Otgariiiasyonlaiııı~' 
TenıelÖzellik1eri 
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,',, , 

Statüko yönelimli Değişim yönelimli 
Risk ve hatadan kaçınına ,Yenilik(inovasyon) riskalmave sürekli 

gelişme , 

Süreç yönelimli Sonuç yönelimli 
Sür~ için hesap verme sortımluluğu Sonuçlar içinhesap verme sorumluluğu 

Yapı 

Merkezileşmiş Adem~i merkezileşmiş 

i Hiyerarşi ve merkezi denetimler Yetkive denetiminııdem-i merkezileşti
rilmesi 

Departmanlara dayanan Departmanlara dayanmayan 
Programlann çoğu işleyen departman- Programlar çok genişçeşitlilikte meka

,lar tarafından sunulur ' nizmalar aracılığı ile sunulur 
" Piyasa Yönelimi 

Bütçeye bağlı Gelire bağlı 
Programlar büyükölçüde ödeneklerle Programlar mümkün olduğunca satış ha
finanse edilir sılatı ile maliyeti karşılama eSasına göre 

finanse edilir 
Tekelci Rekabetçi 
Programın sununmnda devletin tekeli Progra111 sunumu içiri özel sektörle re~ 
vardır kabet vardır 
Kaynak: Kemaghan, 2000: 92. " 

Kamuda Etik Yönetimi 

Kamuda etikreformunu gerekli kılan nedenlerden ötürü, artık, kamu organi
zasyonlannda etik yönetimi, bir gereksinim haline gelmiştir. Etik yönetimi, etik 
organizasyonlar geliştirmek' için' harcanan sistematik ve tutarlı çabalar olarak 
düşünülebilir. Daha formel olarak etik yönetimi, bir kamu organizasyonunda 
yapılan işlerin bütün yönlerinenüfuz eden, etik duyarlık,ve bilinç yaratmaya 
yönelik olarak yöneticilerin yaptığı kümülatif eylemler olarak tanımlanabilir 
(Menzel, 2001: 355). 

Kamuda daha iyi etik yönetimi tartışması yapanlar, genellikleiki temel yak
laşım arasındaayrım yapmaktadır. Bu yaklaşınılar,uymaya dayalı etik yönetimi 
ve dürüstlüğe dayalıetik yönetimidir (Yüksel,' 2005a: 268; MaessChalck; 2005: 
22; Bertok, 1999:679). Bu ayrım, kamu görevlileri üzerinde iç ve dış denetim
lerin önemihakkında yapılan Friedrich~Finer (1935-41) tartışmasına kadar geri
ye gitmektedir. Friedrich, dış denetime bir rol tanımasına rağmen, kamu görev
lilerinin sorumluluklarını yerine getirmede önemli olanın özdenetim olduğunu 
savunmaktadır. Buna karşın, Finer, sorumlu yöneticiye sahip olmak için yaptı
nmIar, kanunlar ve kurallar gibi dış denetimlerin gerekliliğine dikkat çekmekte
dir (Smith, 2003: 285). ' 

Uymaya dayalı etik yönetimi, ,lGımugörevlilerinin davranışı üzerinde dış de- , 
netimlerin önemine vurgu yapmaktadır. Buna göre, kamu yönetiminde biçimsel 
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y eni~1,l yönetilJli,ref()rın}.arıkarnudaetikyönetinri:rıj.]Jymaya.4ayah yak
laşımı tamamen dışlamadanqfuüstlüğe dayalı yaklaşıma doğru kaydırmıştır. 
Yeni kamu yönetimi' refonnlarının en onewi'yönlerinden biri, karar birimlerini 
adem-i merkezileştinnesi ve uluslararasılaşmış bir çevredf dahakafll1~şık gÖ7 

revler üstlenen kamu yöneticilerinin takdir yetkisini artinnasıdır.Bugelişme, 
dış.denetim ve·aynntılı regülasyonlardanciç denetim ve· performans· ölçütlerine 
geçişedşaret etmektedir. Takdir.yetkisi veperformansyönetiminimgenişletilme.. 
sjylebir1ikt~c:)tikikileın1eri çözmedeiç. bakışaçısı dahaçokönem kazanmıştır. 
Bugelişme;,~ğitim, bilgi ve tavsiye'tgibiyumuşak etiktedbirlerin (veya dürüst~ 
ıüğec.dayalıetikyönetiminin) günümüzde kazandığı önemi göstermektedir 
(Behnke, 2002:691). 

OECD'nin Etik Yönetimi Şablonu: Etik Altyapı 

ıç,am,1,letiIc yöneti;l11desağ\am etikaltyapı olllşturma.,kamuyÖneti~ine gü
vel1İ,geliştirme çııhalannda öncelikli . hale gelmiştir (van Blij swijlç, 2004: 719). 
ı;jra., organizasyonIarqa,şağlam bir@tikaItyapıoIuştunna,kaya gibi sağlam bir 
zemine bWıısçıpmayabew:etilebilrr.(Tenbrunsehvd., 2005.:285). Kamu sektö., 
fiınde etik dawanışstandartIanoIuşturmak ve onlandiğer ülkelerIeahenkli hale 
getirmek. konusunda açıkça görülen trendin öncülüğÜnü OECD.yapmaktidır. 
OECD,. AngJo-Sakson örneklerdıen, ABD ve.İngiltere'depfaydalanarıık,. etik 
koIlusunda .uyınaya d~yal1.etik YÖrıeJ;imi ile. düıiistıüğe.4ayalı etik ş9J}.etimini 
bütünleştiren bir çerçeve oluşturmuştur. Amerika'da" American' Office of 
Govermilenf Ethics,İngiltere'de.Committeeon Stcmd~rds in p;ublic Life'inde~ 
neyinileri, e9~fD'nin .gir üıkede~!ik altyapıyı'oluşfuranunsurlar,~()nllSı.inda 
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yaydığıgörüşe esaslı katkıdabulunmuştur (Behnke, 2002:676). 'OECDlcimu 
yönetimi etiğinitemelde biryönetim sorunu olarak ele almış (Bertok, 1999: 
673) ve sistemlere,yapılara, dinamiklere ve teşviklereönem vermiştir (Mills, 
1999: 63). . 

OECD'ye göre, etikaltyapının sekiz temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar a
şağıdaki gibi sıralanabilir (Bertok, 1999: 676); . 

• Etkili biryasal çerçeve, 


. • Siyasi kararlılık, 


• Etkin hesap verme mekanizmaları, 

• Uygulanabilir davra11ış kuralları, 

• Mesleki sosyalleşme mekanizmalan, 

• Kamuyönetiminde uygunçalışma koşulları, 

• Etik konularda koordinasyon sağlayan bazikuruluşlannvarlığı, 

• Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum. 

Bu unsurlar, zorlayıcı teôbirler ve yumuşak tedbirler olarak ikiye aynıabilir. 
Bu açıdan yasalçerçeve ve hesap verilebilirlik mekanizmaları zorlayıcı unsurla
ra,etik koordinasyon organı ve profesyonel sosyalleşme.mekanizmalan yumu
şak unsurlara örnek olarak gösterilebilir (Behnke, 2002:680). 

Etik altyapının unsurlanaynı zamanda hizmet ettikleri temelişlevlere göre 
de sınıflandırılabilir. Bu işlevler kılavuzluk, yönetim ve denetimdir.Farklı alt
yapı unsurlan birden fazla işlev görebilir. Kılavuzluk işlevi, siyasi liderlerden 
güçlü kararlarla, davranış kodu· gibi değer ifadeleriyle ve eğitim' öğretim gibi 
sosyalleşme faaliyetleriyle sağlanır. Yönetim işlevi, özelbir organ veya mevcut 
bir merkezi idare ajanı tarafındankoordinasyon sağlamak ve uygun kamu hiz
meti koşulları yaratmak gibi yollarla gerçekleşir. Denetim ise, bağımsız soruş
turma ve kovuşturma,. etkin hesap. verme. sorumluluğu, denetim mekanizmaları, 
şeffaflık ve halk katılımıile sağlanabilir (Bertok, 1999: 676). 

Bir ülkede yeni etik tedbirlerin (etikaltyapı unsurlarının) uygulanma olasılı
ğı, bir yandan bu tedbirlere olan talebe bağlı iken, diğer yandan onlannmevcu
diyetine veya arzına bağlıdır. Bir etik tedbireolan talep,bir durumun yarattığı 
etik sorunların" henüz. mevcut· olmayan spesifik kural,' ve nonnlan gerektirdiği 
zaman belirlenebilir. Etik altyapı, . etik tedbirlere olan talebin mihenk taşıdır. 
Etik altyapı, kamu sektöründe tipik olarak karşı1aşılabileceketik sorunlan kap

. samakta ve olması gereken etik tedbirleri göstermektedir. Bir etik tedbirine olan 
talep onun işlevini belirlese bile, etik tedbirinalaq,ağı form geniş ölçüde değiş
mektedir ki bu da etik tedbirlerin arz yönünüoluşturmaktadır. Sorunun çözül
düğü formun versiyonları, siyasal karar vericilerin sahip olduğu kurumsal araç
lara bağlıdır. Bu da doğalolarak ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. 

·1 

i 
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'Eti~tedQirletin;arzı,siyasilerin,bılişsşlörüntü:lerine,'-mevcut;kurunısaLyapıya 
ve;ilgiıı,-,aktötlerin"yenıkurumsal-çözümleX.-geliştimıeve,önermekonusundaki 

_etki1er-ine{b~ğhdır;,Siy;asalaktörler,mevcutkurumsalyapı1arave Il1İras,-aldık1an 

bilişsel örüntülere uygun çözümleri seçmeeğilimindedir.Ömeğin Roma hukU
ku ve_bl.lkuk{dev:~yti~R~chts.s((ıpt}~g,elep.ç_~ı,J\lma11"yönetşel,ve~~iyaşalkül,iürünü 
şekillendirenunsurlar olarak siyasl1erinbilişselöiüiıtii$ünjivedolayıs!yla:;e,tik 
sorunlara katı zorlayıcı yasal çözümler bulmaeğilirrıinigeliştirmiştir. Buna kar
şın, Ortak Hukuk (Conınıon Law) geleneğinesahipölduk1arıiÇfn Aı1g1o-Sakson 
ülkeler, etikkonuslU1da-daha esnek çözümler geliştihneeğUiıniiıdedir.İngilte
re' de 1994 'te Conınıiitee on StandardŞ infu,blicLifeveya Nplan Komitesi siya
sal bir, skandala (Cashfor Questions Ajfairs) Jqırşı t@ki91arak kamusal alanda 
etikstandartlanbelirlemek amacıyla: ortaya çıkınıştır. Halkınguveninin azalma
sı ve beklenen standartlar hakkıl1dakafakanşıklıldarin11.toldu-ğtinürt rapor edil
mesi, İngiltere'de kamu sektörününtemehbir ilgi alanıolarak etiğikurumsaUaş
tlrnıa, ş.?nuçprıuR9ğurırruştur" BW1~karşın,1?_enzerskandallar __Almanya'da aynı 
etkiyi yaratmamıştıL 1999'da Almanya'daıneydana gelen kara para aklama 
skandalı, öncelikliolatak'etik binnesele olarak değil, yasal olarak soruşturul
masıgerekenn:ı.ese1eolarakelealınmıştır(Behnke,20Q2: 6'7-7-704): 

Butada;OEGb'niri :belifk~diğietik aıtyapııııhbütün\.ınsurıarııiil1 duri.uTIunu 
Tüfkiye:a:çısıifdan analiz etme, çalışmanınamacını aştığı i~in,sadece, Türki
ye'de kamuda etik yöın!timive etik'altyapıyıôluştiliina~açisından önemlibir ge .. 
}işineolanKamu Görevlileri Etik KUruluyapılanmasıele alınacaktır. 

K~;mliGöievlileHEtikKur~lu 

25i;O§,2004.-tarih ve 51·76'sayık kanuhlaoluşturulanKamu.Görevli1eri Etik 
Kurulu, Iürkiye'dekamuda etikyönetimi açısından koordinasyonorganı'olarak 
etik altyapının önemli·bir Uİlsurunuteşkiletinektedir. Bmayakadar yapilan tar~ 
tışmalaı:ışığ~nda.Tj;irkiye'dekamu yönetimireformunun birparçası olarak 5176 
sayı11o/asa·ile oluşturulanKamuGörevlileriEtik Kurulunun€fhışturulınacsebep'" 
leri, Kurulun görev, ve yetkileri, Kunılun'kamuda,etik yönetimi' açısından'getir
diğiy:enilikler ve Kurula ypnelik eleştirilerele alınacaktır.' 

.,; a);Kuru.lunOlwturlfl1na.S~bepleri 

·KamuGörevıileri-EfikKunilu·gibfeiik'"ıiltyapı, unsurlarındaırbirinin ortaya 
Ç:ikımrst;lmansuraolıiIi' talebe vearza hağhdır. Kurula olan talep, gerek 5176 
sayılı kanunungerekçelerindegerekseTBMM Genel Kurul görüşmelerinde dile 
getirildiği üzere/bü~ahşınanın"KamU:da Etik Refonllun Ortaya Çıkiş" Sebeple" 
ri"cbaşlığraltında tartışılan nedenlerle yakın benzerlik,göstermektedir. 

;'.i}Karndyon,etinıine güv~iıınkayboliJıası:' H~riie"kadiit ya~anı.n;gerekçe ,ku;~ 
mıhda, veyakendi.sinde açikbiçin:dedile getirilmes9 de,. ka.ıiJıı yön.çtinıip.in da
yandığı temei değer ve standartlardaki düşme .. ve, bununla. bağlantılı oıar~k 0$

• ya çıkanprestij kaybı, 'kamu'yönetinıinin gerekidari gerekse siyasi yönlerinde 

http:y�n.�tin�ip.in


---c---------------___ .__ 

Türkiye'de Kamu Yönetimi Reform Sürecinde Etik· Yapılanma . 51 

ortaya. çıkan olumsuz tablo (basındave meclisgündeminde yer alan yolsu:zluk 
ve rüşvet ve benzeri diğer suçlar,bazı siyasilerin organize suç· örgütleri· ile iliş
kisiöldıığu iddialan), Türkiye'de kamu yönetimireformımaetiğindahiledilme
sinin temel nedenlerinden birini oluşturmaktadır. 

'1980'lerden bu yana basına yansıyan bazı yolsuzluklararasında ISKİ, ı 
İLKSAN; TÜRKBANKJ yolsuzlukları, hayali ihracat olayları sayılabilir. Ulus
lararası Saydamlık örgütünün 2005 yılındayaynn1adığı "Yolsuzluk Algılaması 
Endeksi"nde Türkiye, 159 ülke arasında 65. sıradayer almaktadır. TESEV,4 
TÜSİADsve TOBB6 başta olmak üzere, birçok sivil toplum örgütünün yaptığı 
alan araştırmalan da yolsuZluğun yaygınlığını kanıtlamaktadır (Tarhan vd., ta
rihsiz: 3). Kurulun oluşturolma gerekçelerinden biri olarr"kamu yönetimine 
halkın güvenini artırmak" ihtiyacı, yolsuzluğun yaygınlaşmasından doğmuştur. 

ii) Yurttaşların daha kaliteli kamu hizmeti beklentisi: Türkiye'de özellikle 
1980 'lerden itibaren,yurttaşların kamu hizmetlerinin kalitesine yönelik şikayet
lerinin ve dahakaliteli hizmet slltiumu konusunda beklentilerinin artmaya baş
ladığı görülmektedir: Özellikle kentsel nüfusun artması, kentlerde kamu hizmet
lerine olan talebi artınrken, hizmet sunumunda yetersizlikler ve bunlara bağlı 
şikayetler de atmıştır. Söz konusu şikayetlerin içindeyolsuzluğa ilişkin olanlar 
çok sayıdadır. Bu gelişmeler karşısında kamu yönetiminin dahaşeffaf olması 
yönündeki taleplerden bir bölümü de, sivil toplumdan gelmiştir; Bu.dönemde, 
Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği, Devlet Denetim Elemanlan Derneği, 
Türkiye' Etik Değerler Merkezi, VatarıdaşınVergisini Koruma Derneği; Türkjye 
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı; TÜSİAD, Beyaz Nokta Vakfı, TOBB, İTO, 
ATO, İSO'nun da çalışmalan,bu konudatoplumsal duyarlılıkve kamuoyu o
luşturma anlamında önemliadıın1ardır. Ancak, 5176 sayılı yasanın gerekçele
rinde sivil toplumuhbu yöndeki duyarlılığıIlm dile getirilmemişolması dikkat 
çekicidir. 

iii) İyi yönetişim gündemi: 1990'lı yıllarla birlikte iyi yönetişim gündetİıi, 
Türkiye'yi de etkilerneye başlamış ve bu etki ileyolsuzluk ve diğer ahlak dışı 
davranışlara olan ilgi artmaya başlamıştır.ömeğin, çeşitli kamu kurumu temsil
cilerinin katilımıyla "Kamu Yönetiminde Saydamlığın Artınlması ve İyi Yöne
tişimin Güçlendirilmesi"Vürütme Komitesi", tarafından200ı yılında hazırla
nan "Türkiye'de Saydaın1ığın ArtInlması ve KamudaEtkinYönetiminGelişti
rilmesi Eylem Planı"nda kamu yönetiminde.etkinlikve.verimlilik yanında say
daın1ık açığının dayolsuzluğun başlıca nedeni. olduğuortaya konulmaktadır 

ı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
2 İlkokul ÖgretmenleriSağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 
J Türk TicaretBank;ısı. 
4 Türkiye Ekonomik ve Sosyal EtütIler Vakfı 
s Türk Sanayicileri ve İşadamlan Derneği 
6 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
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Çrarhanet.al. tarihsiz: 3); Buaçıdan5176;şayılıyıı:sanıng~ekçele:r:i arasmda 
. Bakanlar KımıJ.unun 2J;06,2003,tarihli'c2003/59~'Osa)?1!" karanYlıı.ckabu,Ledilen 
Ulusa:1PrQgraİrı:ğ;ı"Kamuda·YönetişiminG{içlendirilmesi"başhğ1na:atıf yapıı.. 
maktadır. 

ivl Uluslanarasıd'lrgiitleninListekleri: Türkiye'de ge., .. BM; qECD,:I)ünya 
B.ankasıvelMFgibi uluslararası örgüt1enı:ı.etikve,yolsuzlukla mücadele çalış
malarında.etkili .oldukları··, göıi.ilmektedil:. '.ÖITıeğin··EtikKurul411·Jrunılm.asma 
ternett~şkil·eden5176.sayıhya.şanıng!o'l"ekçe~singe; OısCD'lıinkanmda'etiğei-, 
lişkin geneLilkelerininveAB'ye üyelik .si1recinil)..etkisiaçık biçimde anbıştl
mak.tadır, ••. 51;ZCi sayıhy:asanın.ge:rekç.~şinde ye.~ecli~,..göriişmeJ~rind.e.a.çıkçJJ. 
OEeD~nin .kam:uyöııetiıninde,etiğeilişlcin tavs:iye~İıa;@'ye verilen. ta
ahhüt1ererIMF'yeverilenniyet mel<:tuplanı;ıa atıftabtılunultnası, Kurulun adeta 
ulusl;:u-arası öı:giitlerinisteğiile oluşturulduğu !zl~ninıiiv~~ekt:e4it· 

.v~"Yent kamu yönetimLanlayışınıngerekleri:Yeni:](amu y~netin:ıianlayışıllJn 
etkileri,Türkiye'de .kamıı·yönetimirefoI111ll1lun dayandığıtemel olması nede
niyle';IitikK:unı:lun ol11şttın.ılrruhgerekçelerde:t1Qirini.·()lllştunn~dır.· Nitelcim~ 
·Me9Hs"göriişmelerifideyasa,kanı.udacre{ornı sÜ1'ecüıin bir ·halkası, piyasalarnı 
dalıaiyiişlemesineye ekonomikgelişmeye. bir ka.tkı 01ar~takdi1l1edilmiştir. 
Anca,k,piyaSf\ya, daYarıanka11l\l'yönetimianlay!şı ile llii;rok:rasiye dayaııan,gele
nekselkamu::yönepmİ.:anlayışmm.daYandığı değerler a:rası:rı,daçatışmalann, •. var
hğıne yası:ıcgerelwesindene deMeclis görüşıneleıjrıde diı~·g«tiri1nriştir, Gele
nek$elkamUcyönetimj,·değ«rl~.•ile .. y@i.JsarrıuyQııetimihdeğetlcrrin:in birbİfl~riy-' 
le.uyurnıu olmaması, kampgörevlilerininyaşadığı etik ilcilerplerdeJıa,ngideğer:" 
leribenims.eneceğive çatışnıalal1 nasıl çö~ceğicgibiöneınlibirs9run yarat
mak.ta.dır..DQla,yısıyla,·kamuda lJür()kratik .orgmıizasY9nlardaı;ıpost-l;>Ül:Qkratik 
organizasypnları:ı,geçİşteyaşanandeğer'çatışmaıarıl1ı,. kafa·1çarışıklıklarını· ;çöz
me ihtiyacıKurula olan talebin oluşmasında önemlietkenlerden biriolarakqv
şünill.~1Jjlir. 

·''Ktimıunolı.:ışultltinUllo talep yönünü tartıştıktan sonra;· arzyönüdrtcelenebilir .• 
Dahlı{öiıce de be1irtifdiği gibi, .etik ;aııyapıunsutlannmsatzı siyasi1erin'bilişsel 
örütıtülerifie, mevcut kuıiırtısalyapıya ve ilgili aktörlerin yenikurumsa.ı çözüm
lergeliştirme veönenne"konusundakietlciıerine.bağliolarakülkedenülkeye de.:. 
ğişirJNitekiı'll,'Karfiı.tGÖrevltleıi.Etik'I<;urulu~~nzeri··etikkooİainasyonorgan;.o 
ıarınmyapısı.ve ;işlevleriülkeden'Ülkeye fıttk1ılık;göstermektedir. Kurulla .. i1gili 
Meclisgörüşmelerinde yasanın savunuculan tarafından kamu yönetiTIrinde etik 
konusunda diğer ülkelerdeki kurumsalyapılar intelerıerekTürkiye'ninyönetim 
geleneği ve sosyoekonomik koşullanna ııygwıbir!'İlodelg~Jiştirildiği öne,sU.. 
rülmüştür. Başkabirdeyişle· uluslararası örgütlerin talepleri dikkate alınarakge,; 
lişmiş ülkelerde Kurulbenzeri yapılanmalar TÜl'kiyeköştı1Jarına :üyarHinffuş!ir: 
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Kurulun gerekliliği konusunda fazla tartışma.olmamasına rağmen,· yapısı ve iş
levIerinin Türk yönetim geleneğine ve· sosyo-ekonomik koşullanna uyumu. tar
tışmaya neden olmuştur. Burada önce Kurulun SI 7~ sayılı yasa ile belirlenen 
yapısı ve işlevleri ortaya konacak daha soma bunlara yönelik eleştiriler ele alı
nacaktır. . 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, başbakanlık bünyesinde yer alan, üyeleri dev
letin çeşitli kurumlannda hizmet vermiş yüksek düzeyli. bürokratlar arasından 
Bakanlar Kurulu tarafından s~çi1erek 4 yıl süreyle atanan H kişiden müteşekkil 
birheyettir. Kurulüyelerininçalışma usulleri yasadabelirtilmiştir. Kurul, Baş'
bakanlık bünyesinde yer aldığı için ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip değildir 
ve bu bakımdan siyasal etkilere açık hatta siyasi otoriteye bağımlı görünniekte,. 
dir. 

Kamu Görevlileri Etikıçuruluna iki.temel işlev verilmiştir: 

1) Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış-ilkelerini belirlemek, 

2)Bu ilkelere uyumu denetlernek. 

Bu işlevleri ifa etmesi için Kurul, çeşitligörev ve yetkilerle donatılmıştır: 

i) Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürkenuymalan gereken etik davranış
ilkelerini, hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, 

ii) Etik davranış ilkelerinin 'ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak 
başvurular üzerine gerekli incelemevearaştırmayı yaparaksonucu ilgili ma
kamlara bildirmek, 

iii) Kamudaetik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yap
tırmak, bu konuda yapılacak çalışmalaradestekolmak, 

iv) Hediye alma yasağınınkapsamını belirlemek, üst düzey hmu görevlile
rinden aldıkları hediyelerin listesini isternek ve mal bildirimlerinİ gerektiğinde 
incelemek. 

Kurulun yetkisinde olan tekbir yaptırım vardır. O da, etikdavranış ilkelerine 
aykın eylem veya işlemi· tespit edilen kamu görevlisiIlin adını Başbakaııiık ara'
cılığı ile Resırii Gazete'de yayımlamaktır. Kurulun işlevlerinindaha çok araş
tırma, eğitim, kılavuzluk etme gibi yollarla sağlanıriası öngörülmüştür.· Dohiyı
sıyla, bir etik altyapı unsuru olarak Etik Kurulu büyük ölçüdezorlayıcı bii etik 
tedbirden ziyade yı.ımuşak bir etik tedbir olarak düşünmebilir. Bu itibarlakurul.. 
la birlikte Türkiye'de uymaya dayalı etik yöneiiırii rejimini tamamlayıcı bir un
sur olarakkamuda dürüstlüğe dayalı etik yönetiırii yaklaşımına doğı1ıbir kayı
şın olduğu ileri sürülebilir. 

. . 

S176 sayılı yasanın 1. maddesine göre şu birimler kurulunyetki alanı dışında ' 
bırakılnuştır; .. .! 

i) Cumhurbaşkanı, 
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ii) TBMMüyeleri, 

iii)Bak:anhir Kiıriılu, 
C,_. _ __ 

ıv) TWkSil~hhıs.ııvyet1eri, 

v) Yargı mensupları, 

vı) '(Jniver.siteler 

Geri kalandevletkurumlarındanKurulayapııacak başvuruTar konusünda.ge~ 

reklikoşu1lanveprosedütler yasada behrtilmiştir.Bunagöre,enc az genelmü" 
dütveeşitiseviyedeki kamu görevlileri için' Kuruhı getçekkişiler,katalama 
arnac,vgütmeden getekçeleriyleyeterWbelge; vebilgi~sunarak :başVUiabilir. 'Baş::' 
vurukonusueile ilgili olarakKurulun istediğibilgivebelgelerin Kurulı:ıcverilmeC: 
sı gerekir. 

Kurulun' hazırladığıKamu:Görevl11eri EtikDavta.nıştlkeleriileBaşvuru U
sul, ve .EsasJarı:ij~lkkıııda Yönetmelik, lJ.04,.2005·tarihye25785 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.,yöııetmeJikte yeralın:ı değerler, 
657 s~yıl1 pevlet',Memurları",Kanunugibi diğeryasalar~~ yeralan:gel~nt:ksel 
kaml.fyöıietiniideğerlefi ilehizmetstandartlarına uynıa, a.maçverriisyonaoağ
hhkgioi yeni Kamuy,önetitni; anlayışıniif getirdiği bazı' de'ğerletihbitaiaya geti'
rilmesiyle oluşturulmuştur. Dolayısıyla,gelenekselkamuyönetimİ değerleri ile 
yenikamu yönetimideğerlerininçatışması dUl'1:ımunda sözkQnusuyönetmeliğin 
kal1'lugöreylil~ri için yetedi .rehbediksunmadığıileri sürülebilir. 

c) Kurula Yönelik Eleştiriler 

;c ;Getekliliğtta.rtışrtıakonusu'yapılmayaiPEtik' Kurultıiıun:yapılandlr11mabi
çimi, işlevlerinjyerine getirmede\karşı1aşabileceği sıktntılar ve~oitayaçıkııbi1e
ce,k,sakıncahdurumhıt başta anamuhalefetpaı:tisiolmak üzereçeşitli kurumla
1?ltıNecaka.4~nıisyenl~rilt;eJeştiri konusucolmuştur;Konuya',i1işk1n Meclis 'görüş
-meleri sırasında ana muhalefet partisi eleştirilerini, "içi boş", "aceleye.getiril
miş',', ',,4ildGı.tsİz") ''yer yer Amıy:asaya axkın",. "sil'asetj:e' yal}sızlığı, .tarafsızlığı 
sı;ıglanıa.ıC,xeriHı;:, keyfi 1?irta1gm.u.Ygul~lllal81a yol açabileç~k" ,~'kamugQrevh1e,
rinijktid~nsiyasi baskısı.altınaalablIecek", "herhangi .bir iktiQarı~ eline" me
Inııru,:kamu; gör~vlisini baskL altına "alabilecek,. oI).akeyfi. uygulamalarşapma 
iıpkaııını.vere1JHec~~"~irtasarı ye. "niçinsiyasiler istisna.tutulınuş?" gibiifade
lerle ortaya,koymuştur. Ancak,An(iyasaMahkemesiİıde ana ılıııhalefet partisi 
tarafıI).dan5176.saY1hkar,ıuuuu.birçok ı;naddesİrlİ,ll, iptaline.yöııelilcaçılarıWiva 
reQdedilmiştg(ayrıntılıbilgi için,' bkz. Anayasa Mahkemesi karan.esassayısı 
2004/60; karafsayısı2(05133). ' , ' 

?,,'IWMQB '., ~4Q05),cK1.\1}llun;çıkardığı". yönetmeliğieleş1}rirk~l1 ,ardınc4ıya.tan 
ideolojiyi 've tifusıaiarası' örgÜtlerin 'baskısını hedef' almıştır. TMMQB'a,.göre 
belli bir etik kültürü yaratma (neoliberalizm) dayatı1makta,pazflr, ekonomisini 
kutsanmakta ve sosyal devletilkeleri, toplumyararıdışlanmaktadir. 

http:konus�nda.ge
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Kurula yönelik olarak· akademisyenlerden gelen (örneğin Yüksel, 2005b: 
347-356; Arap ve Yılmaz, 2005: 259-262) teknik mahiyetteve büyükölçüde 
gelenekselkamuda~ uyuma dayalı etik yönetimini yaklaşımından kayıiaklanan 
bazı eleştiriler şu şekilde özetlenebilir: 

i) Kurul yapısal yetersizlikleri, sınırlı görev ve denetim alanı nedeniyle asli 
görevi olarak belirtilenuygulamayı gözetme görevini tam olarak yerine getire
memekte, işlevsel olmaktan ziyade simgesel birkonurnda kalmaktadır. 

. ii) Yasama ve yürütme üyeleri gibibazı kamu görevlilerinin denetleme kap
samı dışında tutulması, önemli bir eksikliktir. 5176 sayılı yasada belirtildiği şe
kilde üniversitelerin kapsam dışı kalması ve üniversitelerde akademik biriınlerin 
mi, idari, birimlerin mi kapsam dışında kaldığı açık değildir. Diğer taraftan 
Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu vardır, ancak budurum etiğin kapsam dışında 
bırakılmasını gerektirir mi? 

iii) Başvuru konusudüzenlenirken, yeterli bilgi ve belge sunulmaması du
rumunda başvurulann değerlendirilmeye alınmayacak olduğunun belirtilmesi,., 
başvuracak olanlan caydıncı niteliktedir. 

iv) Kurulungörevalanına giren pek çok konunun mevzuattaCbazı kanun ve 
yönetmeliklerde, TCK'da) daha önceden düzenlenmiş olması kurulun işlevsel
liğini azaltmaktadır. 

v) KurulüyelerininBakanlar Kurulu tarafından atanmalan ye görev süreleri 
sonunda yeniden seçilebilmeleri kurulun özerkliğini zedelemektedir. 

vi) Kanunla düzenlerimesi gereken "etik davranış ilkeleri", yasaya göre daha 
kolay değiştirilebilenyönetmelikle düzenlenmektedir ve . söz konusu ilkeleri ye
terince belirgin değildir. 

vii) Yönetmelikte, hediye kapsami belirtilmiş olmakla birlikte, hediye alma 
yasağı kapsamı dışındatutulan bağışlar konusu suiistimale açıktır. 

viii) Yönetrrlelikte, personelin performansınınetikilkelere uygunluk açısın
dan değerlendirileceği belirtilmekte beraber, bunun hangi mekanizmalarla yapı
lacağı belirtilmemiştir. ' 

ıi)Kanunda Kurula tanınanyaptınm yetkisiyetersizdir. 

Sonuç ve Değerlenditme 

Bu çalışmada, Türkiye'de 5176 sayılıkanunla kamuyönetimi reformu süre
cinde oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu yapılanması kall1uda etik YQl1e
timi açısından eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma
nın ahı çizilmesi gereken belli başlı sonuçlan aşağıdaki gibi sıralanabilir. ' 

Türkiye' de yaşanan yolsuzluklar, bunlann neticesi ortaya. çı1um kamuda gü
ven ve yönetişim açığı,·yUrttaşlann daha kaliteli kaı:nu hizmeti beklentileri, yeni 
kamu yönetimi refornılarının neden olduğu değer çatışmalan ve en önemlisi 

i 
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AŞ,~QEÇI}ve. IMF gibiuluslıı:rarasıörgütlerinistekleri, .kamuda etik yi)netimi
nm,g9zQtllfgeçirilmesine, K~Iliu Görevlileri EtilcKurq1ıı,gibi yeni bir etik aIt
yapı,uı;ısurumm ortaya .çıkmasına ve böylece lqımuda.uymay,a day~ı.ıı etik yöne"; 
tinı1ni dışlamadan onu tamamlayıcı bir uns:urol~dürü~t1üğç!!l:ıyahe:ti](YQn,ç~ 
timin,Ç!c10ğrl.ıkaymaya neden olmuştur. .. 

~.·,.Tütkiye"det~jhseL{)larakl(ıta .~vrupasınıömek.·alan~gelwekseLJmmu·yÖ
neti~ sistı:;winde .etik· yönetiıÜi ,bakımın4an, geleneksel olarak. uymaYad.ay~lı 
etif,.yörı.~tiwianlııyışlJ.1Jl1veqolayısıyla Z%layıcllll1surl~nnörı. pland.'l-tııtu1quğu 
görlllınekteciir. Qysaki, ;Etik Kurulu ile birlikte bir yaIlda:ıruraladayaııetik, di
ger yanda dürüst1Üğe dayaJı etik yönetimianla,yışım11 hakim olduğu eksende; 
Twk kaiı)u. yönetiminde Anglo-Saksonlqiltürün~ .. sahip hlkelerde oldı.ığu gibi 
durüstlüğe dayalıetik yönetimine ,doğru bır yöneıişin olduğu belirginlik kazan., 
mıştır. Nitekim, Kurulun oluşumuna dayanak olan yasal .d~~ıılemdÇ1"de'''ftik 
kültürü"nün oluşturulmasmın amaçlanması, Kurula sadece bir yaptırım uygu
lama()fan~~itanınnıası gıbi unsınlarbukanıyı>desteklemektedir.Buaçıdan Ku
nıTTütkiye'dekarnudaetik yörietimmde biryenilikolarak· değeı:lendirilebilir.· 

. - - - -

Gerçekten. Türkiye' de uZUl1 yıllar dürüst1iiğe dayalıyaklaşımın ilım~ledil
ınesı önem.1ibil":eksikHktir. Zira, Tiiı'kiye'derüşvet,zin1iii~t, trtlk:ap,~llitilascgibi 
birçokgayri' iihlaki'davramşı yasaklayan kanUnlann ve öngörülen 'ciddi yaptı
nmlannolinasına rağmen sadecezorlayıcı tedbirlerle kamuda'yolsuzııığun unu
ne·'geçileıneyeceğiaç-ıkça'götülrnektedir;Elbette'buargüman·ckaınudatıymaya 
dayalı etik yönetiminingereksiz olduğu anlamınagelmez;Ancak,kal11U görevli
lı;ıriniIl"e~ikckarar; alma;k?pasitelerini.vekara:k:texlerinigeliştjrme )'()lundaatılan 
agıınlardıın,Qluşal} 4ürüstlüğe, daya1ıeti!<yönetiminin2 kaırtuda etik (lavrapışı 
sağlamadaönemli bir rolünün olduğu unutulmamalıdır. 

Eleştiıjl~de de dile ge$ldiği"gibimevcutyapılanı:nası ve)konull1u ile Kuru
lun işlevlelini y~neg~tirmeştÖn:ün4ebir,çokzorlı;ıkvar<llr. ,Bu.zorlQlçlardap,en 
önemljsi,gelel1ekşelkamu yönetimi değerleri ile yenikanıu,yönetimideğerleri 
ar~~lıid~tç,ıI(aCak, çahşmaları ..çÔzijme .ka~tuhm1,.Qlarak gÖZül{lnektt:di!.Kımıl 
ilgili yönetinehIde klasik kamu yönetimi değerleri lıe yenikamu yönetimi. anla:
yışımn· değerlerini gelişigüzel. sıral~1111ştıL Dolay.ısıyla, ~adec~ yönetmeliği. o~ 
kuınamn değerler koniısımdttldkafı(karışrklikların:ı gidereceğiiii 'belclemek'ger
çekçi gözükmemektedir. Bu bakımdan zorla değil eğitimYQluyla'etik sorunlar 
kOııusunda}ffill1ugörev1ilerine yol 89şterme" onlarıyönl~dirme vekanıudadü
rüst1üğ{ige'ıiştirme bakımında11 KutuPa önemli.görevlerdüşınektedir. Bu alanda 
bıı~atı .. Kurul'ungöstereceği'perf0rmausa bağlıdn:.. ,Dolayısıyla.,KuruPun .kendi 
perfermansını· sıste.matik ohirak·değerlendirerek kamuoyunu diizenli,olarak: bÜ
gilendirmesigerekir. .. .. . . ... 

.···X~mtidü'etik;YÖnetlıiıi, hirdençok aııyapl11nsunmdatiolÜ$ınaktathr.Eşgü
dÜm orgamöUı.rakKamu Görevllleri Etik Kurulu burilard~.rrşadec·e birtımesidir. 
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Çalışınanınkapsamıgereği, sadece bu yön üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 
Dolayısıyla etik altyapının diğerunsurlanbakımından Türkiye' dekidurumun 
analizi, kamu yönetimialanında gelecekteele alınması gereken önemli araştır
ma alanlarından birini teşkil etmektedir; 
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