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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi  

Türkiye'de Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Ümit ÖZÇENTĠK 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Anabilim Dalı 

Maliye Programı 

 

Her ne kadar üzerinde tüm akademisyenlerin hemfikir olduğu bir 

yolsuzluk tanımı bulunmasa da, genel anlamda yolsuzluk bir kamu otoritesinin 

kiĢisel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması olarak tanımlanabilir. 

Yolsuzluk; zimmet, nepotizm gibi kamu görevlilerinin yaptıkları tek taraflı 

eylemler yanında özel ve kamusal aktörlerle bağlantılı rüĢvet, dolandırıcılık gibi 

kavramları da bünyesinde barındırmaktadır. Bunun yanı sıra yolsuzluk, küçük 

ya da büyük çaplı olmak üzere politik ve bürokratik alanlarda hem bireysel 

hem de organize Ģekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, özellikle son 

yıllarda ekonomik ve politik öneme sahip olan bir sorun olarak hem devletlerin 

hem de uluslararası örgütlerin önlem alması gereken bir sorun olarak 

görülmektedir. 

 Yolsuzlukla mücadele, süreklilik ve her alanda uygulamayı gerektirir. 

Bu anlamda, yolsuzlukla mücadelenin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

yürütülmesi önem taĢımaktadır. ÇalıĢmamızda yolsuzluğa iliĢkin teorik 

arkaplan kapsamında giriĢ yapılarak, yolsuzluğun tanımı özellikleri, altyapısı, 

zararları hakkında bilgiler verilecek; yolsuzlukla mücadeleye dair sorunlar- 

çözümler üzerinde durulacak, yolsuzlukla mücadeleye uluslararası bakıĢ ve 

düzenlemeler vurgulanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Yolsuzlukla Mücadele, RüĢvet, Zimmeti Kamu 

Görevlisi, Kamu Denetimi. 
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ABSTRACT 

Master’s Thesis  

Corruption in Public Administration in Turkey, Problems and Proposed 

Solutions 

Ümit ÖZÇENTĠK 

 

Dokuz Eylül University 

Graduate School of Social Sciences 

Department of Finance  

Finance Program 

Even though there has been no description of corruption that all scholars 

has agreed, in broad terms, corruption may be defined as the abuse of public 

office for private gain. It encompasses unilateral abuses by government officials 

such as embezzlement and nepotism, as well as abuses linking public and 

private actors such as bribery, and fraud. Besides, corruption arises in both 

political and bureaucratic offices and can be petty or grand, organized or 

unorganized. Thus, it has become an issue of major political and economic 

significance especially in recent years and the necessity to take measures against 

it has become evident both by states and by international organizations. 

Fight aganist corruption requires continity, and its aplication in all areas. 

Ġn this scents, this execution of the fight aganist corruption both at national and 

international level is essential. In our study, the theoretical background, the 

scope for corruption to be registered, the definition of corruption, properties, 

infrastructure, information will be given about the dangers, problems-solutions 

that focus on the fight against corruption, fight against corruption an 

international perspective and arrangements will be highlighted. 

 

Keywords: Corruption, Anti-Corruption, Bribery, Embezzlement Public 

Servants, Control Auditing . 
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GĠRĠġ 

 

Bütün dünya ülkelerinin mücadele etmekte olduğu ve her birini etkilemekte 

olan yolsuzluk özellikle Türkiye‟ de ciddi boyutlara ulaĢmıĢtır. Yaygınlığı ve 

doğurduğu sonuçlar nedeniyledir ki; yolsuzluk pek çok araĢtırmacı tarafından 

incelenmiĢ ve çeĢitli tanımları yapılmıĢtır. 

Demokrasi ve ekonomik geliĢmenin engellenmesi, bireylerin hukuk sistemi 

ile kamu kurumlarına olan güveninin sarsılması gibi yıkıcı etkileri ile yolsuzluk,  

farklı yoğunluklarda olmakla birlikte hemen hemen her toplumun gündemine  

gelmekte, toplumlar için asıl tehlikeyi ise sistematik hale gelerek bütün kurum ve  

iĢlemlere yayılması oluĢturmaktadır.  

Bir ülkede yolsuzluk hastalığının yaygınlaĢmamasını, önlemesini 

sağlamasının yanında,  yolsuzlukla mücadele etme gücünü gösterir en sağlam 

gösterge, ülkede yolsuzluğu önleyebilecek idari, hukuki, denetimsel çerçevenin 

kapasitenin güçlü tutulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, son yıllarda ülkemizde 

SayıĢtay‟ın ve diğer denetleyici kurulların iĢlevlerinin gerilediği, Kamu Ġhale 

Kurulu‟nun yetkilerinin sürekli aĢındığı, yargısal anlamda güvencelerin 

sağlanamadığı bir konjonktürün yaĢandığı söylenebilir. 

“Bir ülkede yolsuzluklara sebep olan faktörler nelerdir” sorusu  cevaplanması 

bir o kadar zor ve karmaĢık, spesifik bir sorudur. Çünkü öncelikle cevaba 

ulaĢabilmek için içinde bulunulan toplumun sosyolojik kodlarının iyi bir Ģekilde 

analiz edilmesi , ortaya çıkan sistematik sorunlara karĢın özgün bir tedavi bileĢiminin 

ortaya konulması gerekmektedir.  

Yolsuzluğun nedenleri ile ilgili yapılmıĢ olan çalıĢmalar genel olarak sistem 

ve sistemin ekonomik, siyasal, hukuksal ve kültürel yönlerine dikkat çekmektedir. 

Dolayısıyla yolsuzluğu bireysel bir eylemden ziyade sistemin ürettiği marazi bir 

hastalık olarak görmek gerekir. Ġnsan davranıĢlarının toplumsal, siyasal, ekonomik 

ve kültürel sistemin karmaĢık iliĢkilerinin bir uzantısı olduğu varsayımı da göz 

önünde bulundurulduğunda bu argümanın ne kadar güçlü olduğu daha kolay 

anlaĢılır. Bu varsayımdan hareketle bireylerin yolsuzluk faaliyetinde bulunmaları bir 

takım Ģartların gerçekleĢmesi ile mümkündür. Bu Ģartlar, sadece ekonomik 

unsurlardan sınırlı olmayıp politik, hukuki, sosyal ve kültürel unsurlardan da 
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oluĢmaktadır. Bu bağlamda, bu denli karmaĢık etkileĢimler, unsurlar yumağı olan 

yolsuzluk problemi, muhakkak ki çözüm sürecinde de uzun dönemli stratejiler, 

tedavi reçeteleri, istikrarlı ve sabırlı mücadele barındırmaktadır. 

ÇalıĢmamızda, öncelikle birinci bölümde yolsuzluk kavramı ve teorik arka 

planı ile çeĢitleri, irdelenmiĢ, ardından ikinci bölümde Türk kamu yönetimi açısından 

sorunun altyapısı, nedenleri, genel olarak etkileri üzerinde durulmuĢ,  devam eden 

üçüncü bölümde genel olarak yolsuzlukla mücadele stratejisine, sorunun uluslararası 

alandaki yansımasına, grafiksel değerlendirmelere, yolsuzlukla ilgili uluslararası 

örgütlere değinilmiĢ, sonuç kısmında ise ülkemizdeki mevcut fiili  durumla ilgili 

çözüm önerileri ortaya konulmak suretiyle çalıĢmamız nihayetlendirilmiĢtir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

YOLSUZLUK KAVRAMI, ETKĠLERĠ VE SONUÇLARI 

 

Günümüzde globalleĢen dünyanın ortak sorunu niteliğini kazanan yolsuzluk, 

ortaya çıktığından beri  yoğunlukla kamu kesimini ilgilendiren bir olgu olarak ele 

alınmıĢtır. Genellikle yozlaĢma, iltimas veya rüĢvet kavramları ile eĢ anlamlı 

kullanılan yolsuzluk olgusuna, bazı kesimlerce yasallık baz alınmak suretiyle 

yaklaĢılmakta; bu açıdan yasalara aykırı her davranıĢ bir yolsuzluk örneğidir. 

Yolsuzluğa yasallık yanında baĢka unsurların varlığını da göz önüne alarak yaklaĢan 

diğer görüĢe göre ise; kiĢisel çıkar sağlamak  amacı yolsuzluğun oluĢması için 

olmazsa olmaz nedendir.  

Kurumlar ve örgütler düzeyinde hangi yapı oluĢturulursa oluĢturulsun, 

yolsuzluk hiçbir zaman tek bir nedenle açıklanamayacak kadar karmaĢık bir olgudur. 

Çözümü de basit değildir. Yolsuzlukla mücadele birçok cephede yürütülmelidir ve 

kısa vadede sonuç almanın hemen hemen imkânsız olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.  

Yolsuzlukla mücadelede, sistem üzerinden konuĢmak ve sağlıklı iĢleyebilecek 

bir yapı kurmayı hedeflemek esastır. Türkiye‟de kamu yönetiminin bir geçiĢ 

yaĢadığı, 1990 sonrasında yeni bir sistem kurma iradesinin olduğu, ancak sürecin 

ağır aksak iĢlediği, geçiĢin uzamasının kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtığı, 

uluslararası yolsuzluk endekslerinde Türkiye‟nin üçüncü dünya ülkeleri 

kategorisinde yer aldığı gözlemlenmektedir.  

 

1.1 YOLSUZLUK KAVRAMI VE TEMEL NĠTELĠKLERĠ 

 

1.1.1 Yolsuzluğun Tanımı 

 

Yolsuzluğun çok çeĢitli bilimsel tanımları yapılmıĢtır. Genel ifadeyle 

yolsuzluk, yasal düzenlemelere bilinçli olarak ve çıkar sağlamak amacıyla aykırı 

davranmaktır. Yaygın bir tanıma göre, yolsuzluk “kamu gücünün özel çıkarlar 
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amacıyla kötüye kullanılmasıdır.”
1
 Bir baĢka tanıma göre ise; “maddesel kazanç( 

ör:rüĢvet) ya da parasal olmayan özel amaçlara ( ör:adam kayırma)  yönelik olarak 

kamusal yetkinin yasa dıĢı kullanımını içeren eylem ve davranıĢların tümü” 

yolsuzluk sayılmaktadır.
2
 Kaynakların kullanılmasında tekelci yetkiye sahip olan, 

görevleriyle ilgili konularda tek baĢlarına karar alma yetkilerini kötüye kullanan ve 

hesap verme mekanizmaları bulunmayan görevlilerin bu süreçte kendi çıkarlarını 

gözetmeleri yolsuzluğa neden olmaktadır.  

Yolsuzluk olgusunun çok karmaĢık unsurlar, süreçler ve iliĢkiler içermesi 

nedeniyle tanımlanmasında da önemli güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır. Ancak tüm 

tanımlamalar değerlendirildiğinde, yolsuzluk tanımlamalarında ortak noktalar ortaya 

çıkmaktadır: 

 Bir tarafında mutlaka bir veya birden fazla kamu idaresinin bulunduğu 

bir çıkar değiĢ-tokuĢudur. 

 Ahlaki ve hukuki normlara aykırı bir nitelik taĢımaktadır. 

 Eylemin gizli kalacak Ģekilde yapılması ve karĢılıklı çıkar söz 

konusudur. 

Yolsuzluk her ne kadar kamu sektörü ile özdeĢleĢen bir olgu olsa da 

yolsuzluğun özel sektör faaliyetlerinde görülmediği söylenemez. Ġhale ve iĢe alma 

süreçleri baĢta olmak üzere yolsuzluk özel sektörde de gözlemlenen bir olgudur. 

Yolsuzluğun tanımı konusunda gelinen en son aĢama, özel sektörü de kapsayacak 

Ģekilde Ģöyle ifade edilmektedir; "Emanet edilmiş yetkinin, kamusal ve özel çıkarları 

zedeleyecek şekilde her türlü kötüye kullanımı" . Nitekim; Uluslararası Saydamlık 

Örgütü (Transparency International) Viyana'da yürütülmekte olan BirleĢmiĢ Milletler 

Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesinin Mart 2003 tarihindeki 5‟inci dönem 

görüĢmeleri sırasında yayımladığı bir bildiriyle, özel sektördeki yolsuzluk olgusuna 

dikkat çekmiĢ ve özel sektörde yolsuzluk olgusunun kabul edilmesi gereğini ortaya 

koymuĢtur.  

Amerikalı sosyal bilimci Samuel Huntington‟a göre de, “yüksek düzeyde 

yolsuzluk, hızlı modernleĢmeden geçen toplumlara has bir durumdur. Yolsuzluk 

                                                 
1
 Dünya Bankası, www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ ve Amerika BirleĢik Devletleri 

Uluslararası Kalkınma Ajansı, www.usaid.gov/democracy/anticorruption/index.html, (08.12.2013) 
2
 Ali Ümit Berkman, Az GeliĢmiĢ Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk Ve RüĢvet,Türkiye 

Ortadoğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1983, Cilt: 1, Sayı: 203, s.10 

http://www.usaid.gov/democracy/anticorruption/index.html


5 

 

ilgisiz bürokrasinin gıcırdayan tekerleklerini yağlamakta ve Üçüncü Dünya 

sistemlerinde, insanların ayaklanacakları yerde, güç satın alabilmelerine imkân 

tanımaktadır”
3
 

Yapılan tanımlar ve yolsuzluğun unsurları değerlendirildiğinde özel sektörü 

de içine alacak Ģekilde yolsızluğun en kapsamlı tanımı, yetkinin kiĢisel çıkar 

sağlamak için kötüye kullanılması olmaktadır.
4
 

Yolsuzluğun tanımlarını çoğaltmak mümkündür. Hangi biçimde tanımlanırsa 

tanımlansın yolsuzluk, bir olumsuzluğu ve ahlaki zafiyeti ifade etmekte; genel 

anlamda toplumsal yozlaĢmaya ve bozulmaya iĢaret etmekte ve kamu sektörü, özel 

sektör, sivil-asker bürokrasi, siyaset ve medya yani her alanda görülebilmektedir. 

 

1.1.2 Yolsuzluğun Temel Nitelikleri 

 

Uluslar arası alan da dahil olmak üzere yolsuzlukla ilgili tanımlar ve bu 

tanımlar arasındaki farklılıklar incelendiğinde yolsuzluğun evrensel bir tanımı 

yapılmasının neredeyse olanaksız olduğu görülse de birçok tanımda ortak olan 

unsurlar da bulunmaktadır. Bu unsurlar yetki, yetkinin kural dıĢı kullanımı ve çıkar 

sağlama olarak ortaya çıkmaktadır. 
5
 

 

1.1.2.1. Yetki  

 

Yolsuzluk  iki taraf arasında bir değiĢ tokuĢ içerir. Taraflardan birinin yetkili 

yani devlet otoritesinin temsilcisi , baĢka bir deyiĢle kamu görevlisi olması gerekir.
6
 

Yetkinin kiĢisel çıkar elde etmek için devlet dairesinde ya da özel bir kuruluĢta 

kullanılmıĢ olması farklı durumlar değildir; ikisi de  yolsuzluktur.
7
 Ancak 

yolsuzlukla ilgili yayınlarda yetkili kavramı genellikle zımni Ģekilde kamu 

görevlilerini kapsamayan bir Ģekilde kullanılmaktadır. Ayrıca yolsuzluk birçok 

                                                 
3
 ġener Gönülaçar, “Etkili Bir Yolsuzlukla Mücadele Ġçin Kamu Denetiminde Yeni Bir Kurumsal 

Yapı Önerisi”, Mali Hukuk Dergisi, Sayı:159, 2012,s 41   
4
 Vanessa Baird, Can the rot be stopped?, New Ġnternationalist, No: 396, December 2006, s.2 

5
 A.Atilla Çağlar, Yolsuzlukla Mücadelede Uluslar arası ĠĢbirliği ve Örgütler,(YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversiresi, Ankara, 2007, s.5 
6
 Samuel P. Huntington, Political Order In Chaging Societies, New Haven: Yale Universty Press, 

1968,s.59 
7
 H.A.. Brasz, The  Sociology of Corruption, New York: Holt, Rinehart, 1970, s.42 
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ülkenin ceza yasalarında kamu görevlilerinin iĢledikleri suçları düzenleyen 

bölümlerde yer almaktadır.
8
 

 

1.1.2.2. Yetkinin Aykırı  ġekilde  Kullanılması 

 

Yolsuzluğun özünde bir kuraldan sapma vardır. Toplumsal yaĢamı 

düzenleyen toplumu bir arada tutan kurallar toplumsal örgütlenmenin bir öğesi olup 

çeĢitli yaptırımlarla desteklenmektedir. Bu kurallardan devlet yaptırımı olan kurallar 

hukuk kurallarıdır. Yolsuzluk olgusundaki kurallara aykırılık yada kurallardan sapma 

devletin yasal düzenlemelerinden daha doğrusu kamu görevi ve hizmetine iliĢkin 

kurallardan kamu görevlisinin maddesel kazanç ya da özel amaçlar için sapmasıdır. 

Bu açıdan yolsuzluğun varlığı devletin varlığını gerektirmektedir. 
9
 Özellikle siyasi 

yolsuzluklar incelendiğinde, “kamusal sorunların ne olup olmadığı kadar bu 

sorunların nasıl çözümlenmesi gerektiğini” düzenleyen kuralların önemli olduğu 

görülmektedir. Demokrasinin en temel kuralı, ortak karar ve eylemlerden 

etkilenenlerin bu süreçlere katılmasıdır. Bireylere kendilerini etkileyecek kamusal 

konuları etkilemede eĢit olanak tanıyan bu süreç toplumsal yazılı (yasalar ve diğer 

düzenlemeler) ve sözlü (örf ve adet) çeĢitli kurallarla düzenlenmektedir. Bireysel 

hakları düzenleyen kurallar yanında ortak amaç ve hedeflerden kaynaklanan asli 

kurallar da bulunmaktadır. Kurallar ne kadar özgül ve daha az tartıĢmalı olursa 

yolsuzluğa yol açan görevlerle ilgili uyulması gereken koĢulları belirlemek daha 

kolay olmaktadır. 

 

1.1.2.3. Çıkar Sağlama 

 

Yolsuzluk iki taraf arasında bir nevi değiĢ tokuĢu içerir. Bir taraf yasal 

düzenlemelerde öngörülmeyen bir etki aracı kullanarak diğer tarafın yani kamu 

görevlisinin konumundan kaynaklanan yetkisini isteği doğrultusunda saptırmaya 

                                                 
8
 Ali Ümit Berkman,; s.14 

9
 Ġlhan Tekeli ve Gencay ġaylan, “RüĢvet Kuramı”, Amme Ġdaresi Dergisi, Cilt: 7, Sayı:3, (Eylül 

1974), s.93. 
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çalıĢmaktadır. Bu etki ya da güç ile kamusal yetki takas edilmektedir. Bu etkinin 

aracı genellikle para, mal, hediye gibi maddesel niteliktedir.
10

 

Bu ekonomik menfaat yoluyla kamu görevlisinin yetkisini kurallara aykırı 

Ģekilde kullanması durumu ortaya çıkmaktadır. Yani kamu görevlisi yetkisini kiĢisel 

çıkarı için kullanmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu çıkar mahiyet değiĢtirerek 

maddi bir nitelikten öte, bazı durumlarda da kayırmacılık (nepotizm, kronizm veya 

patronaj) gibi doğrudan ekonomik bir anlamı bulunmayan iliĢkiler Ģeklinde 

karĢımıza çıkabilmektedir. Her iki koĢulda da yetkili kiĢi ya da kiĢiler, yetkilerini 

özel bir amaç için kurallara aykırı bir biçimde kullanmaktadır.  

 

1.2. YOLSUZLUK TÜRLERĠ 

 

Yolsuzluk yapanların temel amacı, bir çıkar elde etmektir. Bu çıkar maddi 

olabileceği gibi, maddi olmayan bir Ģekilde karĢılıklı kollama veya kayırma vb. 

Ģeklinde de ortaya çıkabilir.
11

 Buradan yola çıkarak yolsuzlukları ilk olarak “ maddi 

çıkar karĢılığı yolsuzluk” ve “koruma kollama karĢılığı yolsuzluk” olarak ikiye 

ayırmak mümkündür.
12

 

Bir diğer sınıflandırma ise yolsuzluğun hacmine ve yapılma düzeyine göre 

“dev” (grand) ve “küçük” (petty) yolsuzluk ayrımı yapılmaktadır.
13

 Ancak daha çok 

az geliĢmiĢ ülkelerde görülen yolsuzluk türleri; siyasal yolsuzluk ve yönetsel 

yolsuzluk olarak iki ana grupta incelenebilir.  

Siyasal yolsuzluk, siyasal yozlaĢma biçimlerinden biri olan lobicilik yoluyla 

gerçekleĢtirilmektedir. Siyasal karar alma sürecinde bazı çıkar grupları özellikle 

iktidar partisiyle; ayrıca muhalefet partisi, bürokratlar ve seçmenler ile lobicilik 

yaparak kamu yararına kararlar alınmasını engeller. Baskı ve çıkar grupları bilindiği 

gibi kendi çıkarları doğrultusunda lobicilik yapmaktadırlar. 

                                                 
10

 Edward C. Banfield, Political Influence:  A New Theory of Urban Politics, New York, Free Press, 

1961, s.49 
11

 Özkal Sayan ve Mustafa Ġpek KıĢlalı, “Yolsuzluk üzerine Ekonometrik Bir ÇalıĢma”, Amme 

Ġdaresi Dergisi,Cilt 37,Sayı 2,s.32 
12

 Kemal Özsemerci, Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm 

Önerileri Konulu TODAĠE Master Tezi S.16 
13

 Wayne Sandholtz ve William Koetzle, “Accounting for Corruption: Economic Structure,Democracy 

and Trade”,International Studies Quarterly, Cilt: 44, s.33 
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Bir çıkar kümesinin kendisine sağladığı menfaat karĢılığında bir parlamenter 

bir yasa taslağı üzerinde etkide bulunmaya yönelirse ya da iktidardaki bir siyasal 

parti siyasal gücü ve yetkisini partinin ve yandaĢlarının çıkarlarını gözetecek biçimde 

kullanırsa ortaya siyasal yolsuzluk çıkmaktadır.
14

siyasal yolsuzluklar, kendisine 

sağlanan bir menfaat karĢılığında bir milletvekilinin bir yasa taslağını , çıkar 

sağlayanların isteği doğrultusunda etkileme ya da etkilememe davranıĢı, iktidardaki 

gücün, kendi yandaĢlarının çıkarını gözetecek biçimde , gücünü ve yetkisini 

kullanması biçiminde ortaya çıkmaktadır. 

Siyasal yozlaĢma ile demokratik kurumlar da zaman içinde iĢlerliğini 

kaybeder. “Çıkar ve Baskı Grupları Demokrasisi (Plütokrasi) siyasal yozlaĢmanın bir 

sonucudur. 

Siyasal YozlaĢmanın hakim olduğu devlet düzeni monarĢi veya demokrasi 

olabilir. Kısaca, tüm devlet sistemlerinde siyasal yozlaĢma değiĢik türde ve boyutta 

mevcuttur. Siyasal yozlaĢmanın hakim olduğu devlet düzenini “kleptokrasi” olarak 

adlandırmak mümkündür.
15

 

Yönetsel yolsuzluk, politikaların uygulanmasında, yani yasaların ve hükümet 

politika ve programlarının kamu bürokrasisi tarafından uygulanması sırasında ortaya 

çıkar. Bu bakımdan yönetsel yolsuzluğun taraflardan biri her zaman kamu 

yöneticileridir. Yönetsel iĢlevlere iliĢkin kamu yetkisinin kamu yönetimi ya da 

siyasal uygulama sürecinde çıkar gözetilerek yasal düzenlemelere aykırı biçimde 

kulllanılması yönetsel yolsuzluk olarak tanımlanabilir.
16

 

Genellikle yolsuzlukların sınıflandırılmasına iliĢkin; mevcut yapılmıĢ 

çalıĢmalarda sınıflandırma, genellikle; “Siyasal, yönetsel” veya “maddi çıkar 

içerikli, maddi çıkara dayanmayan” ayırımlarına dayanmaktadır. 

Ancak; çoğu kez siyasal, yönetsel ve ekonomik eylemler iç içe geçebilmekte; 

eylemin hangi tür sınıflamanın kapsamı içine alınmasında güçlükle 

karĢılaĢılmaktadır. Örneğin; patronaj ve lobicilik siyasal sınıflandırma içerisinde yer 

bulabildiği gibi, sonuçta yönetsel kararlarla oluĢtuğu veya yönetsel kararların 

zafiyete uğratılması sonucunu doğurduğu için yönetsel sınıflandırma içinde 

                                                 
14

 Ali Ümit Berkman, s.22 
15

 CoĢkun Can Aktan, Siyasal Ahlak ve Siyasal YozlaĢma, Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, 

Hak-ĠĢ Yayınları, Ankara 2001, s.53 
16

 Kutup Yıldızı Yayınları, Paneller Serisi, Bir Sosyal Olgu Olarak Yolsuzluk, Altan Matbaacılık, 

Ankara 2007, ss.18-19 
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sayılabilmektedir. Aynı Ģekilde “kayırmacılık” genellikle “maddi çıkara 

dayanmayan” tasnifi içinde yer almakla birlikte; kayırmacılık sonucunda hak 

etmediği mevkiye getirilen bir kamu görevlisinin getirildiği makamın maddi 

olanaklarından yararlanacağı kuĢkusuzdur. Yolsuzluk türlerinin net bir Ģekilde 

ayrıma tabi tutulamaması sorunu uluslararası belgelerdeki yolsuzluk 

sınıflandırmalarında da kendini göstermektedir. 

19.6.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına sunulan “ 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının AraĢtırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis AraĢtırma 

Komisyonu (10/9) Raporu‟nda yolsuzluklar iki baĢlık altında ayrılmıĢtır.
17

 

 

a-) Doğrudan Ceza Yaptırımına BağlanmıĢ Yolsuzluk Eylemleri ve 

b-) Dolaylı Ceza Yaptırımına Bağlanan veya Suç Sayılmayan Yolsuzluk 

Eylemleri. 

Bu durumda, yolsuzluk türlerini veya eylemlerini iki ana baĢlık altında 

incelemek mümkündür. 

 

1.2.1. Doğrudan Cezai Yaptırıma Bağlanan Yolsuzluk Türleri 

 

1.2.1.1. RüĢvet 

 

Bu suç  5237 sayılı TCK‟nun 252/3. Maddesinde düzenlenmiĢtir. Kanuna 

göre rüĢvet “ bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir iĢi 

yapması veya yapmaması için kiĢiyle vardığı anlaĢma çerçevesinde bir yarar 

sağlamasıdır” 

Bir baĢka ifadeyle ise rüĢvet memur sayılan kimsenin vazifesine giren bir iĢ 

için kanunca verilmesi icap etmeyen bir para veya mal alması veya herhangi bir 

menfaat temin etmesi yahut para , mal veya menfaat hakkında taahhüt veya teminat 

kabul etmesidir.
18

 

                                                 
17

 Hüsamettin Uğur, “Türkiye‟nin Yolsuzlukla Mücadele Enstrümanları”, TBB Dergisi , Sayı:98, 

s.306 
18

 Ġsmail Hasdemir, “Sosyolojik BakıĢ Açısıyla Yolsuzluk Olgusu”, Gazi Üniversitesi  SBE Dergisi, 

Sayı: 6,  s. 36 
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RüĢvet olayında alan taraf ve veren taraf olmak üzere ikili bir yapı 

bulunmaktadır. RüĢvet kiĢi yada gruplar tarafından verilebilir. Aynı Ģekilde grup 

tarafından alınabilir. Verilen rüĢvet miktarının büyüklüğü elde edilmek istenen hak 

ve ayrıcalığın değerine bağlı olmakla birlikte bu iĢte mücadele eden kiĢiler veya 

grupların sayısına bağlı olarak da değiĢir. Genel olarak rekabet eden kiĢi sayısına 

bağlı olarak verilen rüĢvetin arttığı söylenebilir. 
19

 

RüĢvette para, mal, hediye gibi maddi değerleri açıkça verildiği gibi, dolaylı 

yollarla da kamu görevlisine, özellikle üst düzey yöneticilere çıkar sağlanabilir. 

Kamu görevlisinin bir malının, değerinin çok üzerinde fiyata satın alınması, kira 

vermeden bir dairede oturmasının sağlanması, pay ve tahvil senetleri verilmesi, borç 

para verilmesi, ücretsiz yaĢam sigortası, tatil, eğlence, kadın sağlanması, kamu 

görevinden ayrıldığında çıkar sağladığı kuruluĢun yönetim kurullarında görev 

verilmesi gibi yöntemlerle de rüĢvet ödenebilmektedir. 

 

1.2.1.2. Ġrtikap 

 

Memurun memuriyet sıfatını veya memuriyete ait görevi kötüye] kullanmak 

suretiyle bireyi zorlaması sonucu uğrayabileceği haksız iĢlemi önleyebilmek 

durumunda kalan bireyin ona çıkar sağlamasını vaat etmesiyle oluĢur, irtikap ile 

rüĢvet arasındaki fark ise, rüĢvette genellikle rüĢvet alan ile rüĢvet veren arasında bir 

tür gizli anlaĢma ve sözleĢme vardır, irtikap olayında, kamu görevlisi yaptığı iĢin 

yasadıĢı olduğunu bilerek ve karĢı tarafın güç durumda olmasından yararlanarak 

zorla ya da ikna yoluyla bir menfaat talebinde bulunmasıdır. 

Ġrtikap, kamu görevlisinin muhatap olduğu kiĢi veya kuruluĢu açıkça menfaat 

sağlamaya zorlaması Ģeklinde ortaya çıkabileceği gibi, ikna yoluyla zorlama veya 

kiĢi veya kuruluĢun yanılmasından yararlanarak menfaat sağlamaya zorlama Ģeklinde 

de ortaya çıkabilir.
20

 

Ġrtikap TCK'nın 250/1 maddesinde "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye 

kullanmak suretiyle kendisine veya baĢkasına yarar sağlanması veya bu yolla vaatte 

                                                 
19

 Havva Çaha, Küresel Bir Sorun Olarak Yolsuzluk, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, s.97 
20

 Süleyman Aydın ve Yakup Yılmazer, Yolsuzluk ve Mali Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, 

s.63 
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bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beĢ yıldan on yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır" hükmü vardır. 

Aynı maddenin 2. bendinde ise "görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak 

suretiyle gerçekleĢtirdiği hileli davranıĢlarla, kendisine veya baĢkasına yarar 

sağlanmasına veya bu yolla vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu 

görevlisi, üç yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesi 

kullanılmıĢtır. 

 

1.2.1.3. Kara Paranın Aklanması 

 

5237 sayılı TCK'nın 282/1 maddesine göre, karapara aklama Ģöyle tarif 

edilmiĢtir: "Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dıĢına çıkaran veya bunların gayri meĢru 

kaynağını gizlemek ve meĢru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak 

maksadıyla, çeĢitli iĢlemlere tabi tutan kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis ve yirmi 

bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır". 

Teknolojik geliĢmeler ve küreselleĢmenin hiçbir sınır tanımaması ile birlikte 

suçların uluslararasılaĢması sonucunda karapara aklama günümüzde önemli bir 

problem olma niteliği kazanmıĢtır.
21

 

Karapara bir suçun iĢlenmesi suretiyle elde edilen malvarlığı değerleri 'suç 

geliri' veya 'karapara' olarak ifade edilmektedir. Fakat uluslararası anlaĢma ve 

literatürde suç geliri kavramı kullanılmaktadır. 

Suç gelirinin, bu gelire kaynaklık eden ve öncül suç olarak isimlendirilen 

suçtan uzaklaĢtırılarak çeĢitli iĢlemlerle yasal yollardan elde edilmiĢ gelir görüntüsü 

kazandırılmasına ise aklama denilmektedir. Aklama, yasadıĢı yollardan elde edilen 

kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiĢtirilmesi suretiyle yasal 

görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması olarak da tanımlanmaktadır. 
22

 

Ekonomik nitelikli suç olan aklama faaliyetlerinin yaygınlığı, diğer etkilerinin 

yanında, rekabetçi bir ekonomi kurmayı engellemekte, mali sisteme önemli zararlar 

                                                 
21

 Necmettin Özerkmen,  Evrensel ve Sosyolojik Bir Olgu Olarak Yolsuzluk, 
 
Kutup Yıldızı 

Yayınları, Ankara, 2007, s.12 
22

 Yener Ünver, Kurumsal ve Ticari YaĢamda Hukuk ve Etik Açısından Yolsuzlukla Mücadele, 

Seçkin Yayınları, Ankara, 2014, s.63 
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vermekte, ülke güvenliğini zaafa uğratmakta, iĢ ve genel ahlakı bozmaktadır. Aynı 

zamanda suç örgütlerinin büyüyerek geliĢmesine zemin oluĢturmaktadır.
23

 

Dünyada aklanan paranın ne kadarının hangi ülkede aklandığı ve hangi 

alanlarda yoğunlaĢtığı konusunda güvenilir tahminler mevcut değildir. Bu 

belirsizliğin altında, karaparanm doğasının yanında, karapara kavramının ülkeden 

ülkeye değiĢmesi ve aklanan miktarın tahmininde kullanılan tekniklerin zayıflıklar 

içermesi  bulunmaktadır. Buna rağmen aklamaya konu gelirlerin büyüklüğü ile ilgili 

olarak yapılan tahminleri aklama faaliyetlerinin ulaĢtığı boyut konusunda fikir 

vermesi ağsından, ihtiyatla da olsa, zikretmek faydalı olacaktır. 

BirleĢmiĢ Milletler tarafından yapılan bir tahmine göre bir yılda aklanan 

karapara miktarı 1,5 trilyon dolar civarındadır. IMF bu rakamı daha sonraki yıllar 

için 2 trilyon dolar olarak tahmin etmiĢtir . 2000'li yıllara iliĢkin olan BirleĢmiĢ 

Milletler tahmininde aklanan karaparanm dünya yurtiçi gayrisafi hâsılalarının 

toplamının yüzde ikisi ila beĢi arasında olduğu varsayımı esas alınmıĢtır.
24

 

 

1.2.1.4. Zimmet 

 

Maddi çıkar içeren yolsuzluk türlerinde bir rüĢveti veren ve bir de alan 

bulunmasına karĢılık, sadece kamu görevlisinin söz konusu olduğu, yani ikinci bir 

tarafın bulunmadığı bir yolsuzluk türü daha vardır. 

Memur veya kamu görevlisinin para veya mal niteliği taĢıyan kamusal bir 

kaynağı yasalara aykırı olarak kendisi veya üçüncü kiĢiler için harcaması, kullanması 

veya mülk edinmesidir. Zimmet fiili, eğer hileli bir Ģekilde yapılırsa buna ihtilas 

denmektedir. 

5237 sayılı TCK'nın 247/1 maddesinde, "Görevi nedeniyle zilyedliği 

kendisine devredilmiĢ olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı 

kendisinin veya baĢkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi beĢ yıldan on yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır" denilmektedir. 

Kısaca tek taraflı olma özelliği nedeniyle diğer yolsuzluk türlerinden ayrılan 

zimmet kavramı, "memurun ya da özel yasalarına göre memur sayılan kamu 

görevlilerinin görevleri gereği zilyetlik alanlarına tevdi edilen kamusal kaynakları 

                                                 
23

 Süleyman Aydın ve Yakup Yılmazer, s.64 
24
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yasalara aykırı Ģekilde kendisi ya da üçüncü kiĢiler için harcaması, kullanması yada 

mülk edinmesi” Ģeklinde tanımlanabilmektedir. 

 

1.2.1.5. Dolandırıcılık 

 

Bir kiĢiyi kandırabilecek nitelikte hile ve karıĢıklıklar yaparak hataya düĢürüp 

onun veya baĢkasının zararına, kendisine veya baĢkasına haksız menfaat sağlayan 

kiĢinin iĢlemiĢ olduğu bir suçtur. Dolandırıcılık ekonomik değerler karĢı iĢlenen bir 

karĢı iĢlenen bir suç olup, özellikle ticaret ve sanayinin geliĢmiĢ olduğu toplumlarda 

oldukça yaygındır.
25

 

Dolandırıcılık suçunun niteliğinin vasıflandırılması öncelikli öneme sahiptir. 

Bu vasıflandırma yapılırken, "Dolandırıcılık" suçunun, ekonomik değerlere karĢı 

iĢlenen bir suç olduğu belirlemesi yapılmaktadır. TCK'nm 157. maddesi suçla ilgili 

olarak, "Hileli davranıĢlarla bir kimseyi aldatıp onun veya baĢkasının zararına olarak, 

kendisine veya baĢkasına bir yarar sağlayan kiĢiye bir yıldan beĢ yıla kadar hapis 

cezası ve beĢ bin güne kadar adli para cezası verilir" denilmektedir. 158. madde de 

ise "Dolandırıcılık suçunun bazı durum, Ģart ve araçları kullanmak, istismar etmek 

vesaire durumunda, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beĢ bin güne kadar adli para 

cezasına hükmolunur" ifadesi kullanılmıĢtır.
26

 

 

1.2.1.6. Görevi Kötüye Kullanma 

 

5237 sayılı TCK'nın 257/1. maddesi görevi kötüye kullanmayı "Kanunda 

ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dıĢında görevinin gereklerine aykırı hareket 

etmek suretiyle, kiĢilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da 

kiĢilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır" ifadesi ile açıklamıĢtır. 

Görevi kötüye kullanma suçunun oluĢma nedenleri ise a) Kamu görevlisinin 

davranıĢ kurallarının yasalarda açık olarak belirlenmemiĢ olması, b) Kamu 

kurumunda hizmet standartlarının açık olarak belirlenmemiĢ olması, c) Kamu 

                                                 
25

 Ġsmail Güroğlu, Derinlemesine Yolsuzluk , Murat Yayınları, Bursa 2010, s.87 
26

 Recep Gürkan, “Türk Hukukunda Yolsuzluğun Görünümü”, Güncel Mevzuat Dergisi, Sayı:12, s. 
44 
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hizmetlerini sunan birimin tekel konumunda olması, d) Hizmet alan kesimin hak 

arama bilincinin yeterince geliĢmemiĢ olması, e) Kamu görevlerinin keyfi 

davranıĢlarını, makam ve mevkilerini suistimal etmelerini denetleyecek organın etkin 

çalıĢmaması veya bu tutumu önleyecek cezaların etkin olmamasıdır.
27

 

 

1.2.2. Dolaylı Olarak Ceza Yaptırımına Bağlanan Veya Suç Sayılmayan 

Yolsuzluk Türleri 

 

Bu bölümde, TCK‟nda veya ceza hükmü içeren diğer kanunlarda suç olarak 

tanımlanmayan, ancak unsurlarının mevcudiyeti halinde görevi ihmal ya da görevi 

suiistimal suçlarının kapsamında düĢünülebilecek yolsuzluk eylemleri 

açıklanmaktadır. 

 

1.2.2.1. Rant Kollama 

 

Çıkar veya baskı gruplarının devlet tarafından suni olarak yaratılmıĢ bir 

ekonomik transferi elde etmek için giriĢtikleri faaliyetler ve bu amaçla yapmıĢ 

oldukları harcamalardır
28

. Suni rant bazı ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından 

düzenlenmesi veya ekonomik faaliyetler üzerinde sınırlar konulması suretiyle ortaya 

çıkmaktadır. Yani devletten bir ekonomik ve sosyal transfer elde etmek amacıyla 

çıkar ve baskı gruplarının lobicilik faaliyetleri ve bu amaçla yapmıĢ oldukları 

harcamalardır. 

Tekel, kota, tarife, ithalat lisansı, imtiyaz ve teĢvikler biçiminde ortaya çıkan 

rant kollama faaliyetleri, devletin Ģirketlere ait her türlü prim ve vergi borcunu 

affetmesi, Ģirketleri batmaktan kurtarması ve bu bağlamda oluĢturulan bütün 

giriĢimler hükümetlerin ekonomi politikalarına göre artmaktadır. 

Rant kollamanın aĢamaları, rant oluĢturma, rant dağıtma ve rant kollama 

faaliyetleridir. BaĢlıca rant kollama türleri ise monopol, tarife, lisans, kota, teĢvik, 

insider trading ve sosyal yardım kollamadır. 

 

                                                 
27

 Mehmet Tan Yıldız, “Görevi Kötüye Kullanma Suçu”,  Güncel Mevzuat Dergisi, Sayı:7, s.193 
28

 Süleyman Aydın ve Yakup Yılmazer, s.54 
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Monopol kollama: Devlet tarafından imtiyaz hakkı verilen bir monopolün 

elde edilmesi için çıkar ve baskı gruplarının giriĢmiĢ oldukları lobicilik faaliyetleri ve 

bu amaçla yaptıkları harcamalardır. 

Devletin piyasaya giriĢi engellemesi ve tekel durumuna yardımcı olması 

hâlinde monopolcü bir koruma olmaktadır. Diğer üreticilerin piyasalara girerek arzı 

artırması sayesinde fiyatın rekabet düzeyine düĢmesine izin verilmediği için rantlar 

ortaya çıkmaktadır. Devlet, fiyatları rekabet düzeyinin altına çekebilmek için kamu 

faaliyetleri ile piyasalara müdahale ederse yine bir rant kollama faaliyeti oluĢur. 

Basit bir tekel piyasasında özgün arz fiyatı, piyasa koĢullarının belirlediği 

fiyatın altına düĢerse rant ortaya çıkar ve tüketici fiyatının piyasayı dengeye 

getirmesi için ayarlanmasına izin verilir. Artık değerli olan bu rant üretici yani 

monopolcü lehine artar.
29

 

 Tarife kollama: Baskı ve çıkar gruplarının yurt içi piyasada kârlarını 

maksimum düzeye çıkarmak için belirli mal ve hizmetlerin ithalinde yasaklamalar ve 

ithalat vergisi konulması için giriĢmiĢ oldukları lobicilik faaliyetleri ve bu amaçla 

yapmıĢ oldukları harcamalarıdır. 

Koruma lobilerinin faaliyetleri sonucu bir tarifenin konulması ile ortaya 

çıkacak tarife gelirlerinin transferinden yararlanmak için yasal ortamda tarife 

kollamadan kaynaklanan bir rekabet meydana gelecektir. Böylece tarife dıĢsal olarak 

spesifize edilmiĢ olacaktır. Örneğin, tarife kollama sonucu gerçekleĢen tarifedeki 

değiĢiklik parasal bir gelir getirmektedir. Bir tarifeden kaçınılması yani tarife 

yüklenilmesi ve tarifeden kaçınılma arasında farklılaĢtırılmıĢ fiyat parasal bir gelirin 

elde edilmesine yol açar.
30

 

Lisans Kollama: Ġthalatta tahsisli kotalardan lisans belgesi almak için 

yapılan lobicilik faaliyetleridir. Ġthalat lisansları lisans tahsislerinden potansiyel 

olarak faydalanacaklar arasında rekabete yol açarak kaynak kullanılmasını uyarır. 

Tarife kollama ile aynı özellikleri taĢıyan lisans kollama da yasal bir süreçte 

meydana gelmektedir. Örnek olarak imtiyaz hakkı korunması ile ithal lisansları 

üzerinde bir prim yolu ile parasal bir gelir elde edilir.
31

 

                                                 
29

 Recep Gürbüz, Yolsuzluğun Ekonomik Analizi, Denge Yayınları, Ankara 2008, s.99 
30

 Mustafa Çelen, Yolsuzluk Ekonomisi, Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası, Yayın 

No:77, Ġstanbul 2007, s. 87 
31

 Süleyman Aydın ve Yakup Yılmazer, s.55 
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Kota Kollama: Ġthalatın kota ve kontenjan sistemine tabi olması durumunda 

çıkar grupları olan bazı kiĢi ve kuruluĢların global kota ve tahsisli kotaların 

arttırılması giriĢimleri ve harcamalardır. 

Lobicilik faaliyetleri ile ithalat kotalarının arttırılmasını sağlanmaktadır. 

Burada lobicilik faaliyetleri bir Ģirket adına baskı çıkar grupları tarafından 

yapılmakta ve diğer rakiplere oranla kotanın arttırılması ile belirli bir rant 

oluĢmaktadır.
32

 

 TeĢvik kollama: Çıkar ve baskı gruplarının faizsiz ve düĢük faizli krediler, 

tarımsal ürünler için destekleme alımları, vergi istisna ve muafiyetleri gibi devletten 

ekonomik amaçlı mali yardımlar elde etmek için yaptıkları faaliyetlerdir. Yapılan bu 

faaliyetler lobicilik faaliyetleri içine girmekte ve parasal bir gelir elde edilmektedir. 

Bu tarz yapılan faaliyetler rant kollama faaliyetlerine girmekte sonuçta hükümetlerin 

yani devletin soyulmasına sebep olmaktadır.
33

 

Insider Trading: Herhangi bir Ģirkette, Ģirket sahiplerinin, yöneticilerin, 

denetçilerin, danıĢmanların, çalıĢanların ve Ģirketle ilgili üçüncü Ģahısların Ģirkete ait 

önceden halka açıklanmamıĢ bilgilerden yararlanarak ve bu bilgileri üçüncü kiĢilere 

vermek suretiyle menkul kıymetler piyasasında haksız kazanç sağlamaları veya 

karĢılaĢabileceği muhtemel bir zarardan kurtulmalarına denir. 

Birçok yatırımcının kulağına gelen ve genellikle yasal olmayan bir iĢlemdir. 

Yasal olanları da, Ģirket içi çalıĢanlar Ģirketin hisselerini alıp satarak bir rant elde 

ederler. Genel olarak içerden öğrenenlerin ticareti Ģu Ģekilde tanımlanabilir. "Halkın 

ulaĢamayacağı fakat Ģirket çalıĢanlarının bir Ģekilde Ģirket içerisinde elde 

edebildikleri bilgileri kullanarak hisse senedi, bono gibi menkulleri kâr elde etme 

amacıyla alıp satma olayıdır".
34

 

Sosyal yardım kollama: Ekonomik yaĢamda kiĢi ve kurumların lobicilik 

yaparak devletten sosyal yardım, iĢsizlik yardımı, fakirlik yardımı gibi sosyal amaçlı 

mali bir yardım elde etmek için yapılan faaliyetlerdir. 

Alturizme göre, yardım etme davranıĢı hem alturistik hem de egoist bir 

duyguyu barındırabilir. Alturizm'in sağladığı yardım davranıĢının, kiĢinin kendisine 

yarar getirip getirmeyeceği belirli değildir, egoizmin sağladığı yardım davranıĢı ise 

                                                 
32

 Ġsmail Güroğlu, s. 44 
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ya ödül almak için ya da cezadan kaçınılarak yapılmaktadır. Ülkemiz 

uygulamalarında Fakir Fukara Fonu ile kimsesiz ve muhtaç durumda olan yaĢlılara 

bağlanan aylıklarda yapılan kayırmacılıkların yan ısıra, son yıllarda görülen sağlık 

sistemindeki yeĢil kart uygulamaları sosyal yardım kollamaya en iyi örneklerdir.
35

 

 

1.2.2.2. Lobicilik 

 

Çıkar ve baskı gruplarının siyasal karar alma sürecinde, iktidar ve muhalefet 

partilerini, kamu yöneticilerini veya karar mercilerini etkileyerek kendi menfaatleri 

doğrultusunda yönlendirmeleridir. Bu tür faaliyetlerin amacı, kamu sektöründe en 

uygun ve rasyonel kararın alınmasını engellemektir. 

Lobicilik faaliyetleri, seçim esnasında bir siyasi partiye maddi ve diğer 

Ģekillerde yardımda bulunmadır. Çıkar ve baskı gruplarının destekledikleri partinin 

seçimi kazanması hâlinde, milletvekillerini ve parti yetkililerini etkileyerek mecliste 

kendi çıkarları doğrultusunda menfaat ve rant elde etmeye çalıĢırlar. 

ġirket, holding, iĢçi ve iĢveren sendikaları, ticaret ve sanayi odaları, meslek 

birlikleri gibi çıkar gruplarının lobicilik faaliyetleri, seçim öncesinde iktidara 

geleceğini tahmin ettikleri siyasal bir partiye parasal veya baĢka Ģekillerde yardımda 

bulunma, seçimden sonra çeĢitli yollarla milletvekillerini etkileme, parlamentoda 

kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini sağlama Ģeklinde ortaya 

çıkmaktadır.
36

 

 

1.2.2.3. Oy Ticareti 

 

Oy ticareti, yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü aĢamada ortaya çıkan siyasal 

bir yozlaĢma türüdür. Yasama faaliyetlerini yürüten parlamentoda, siyasal kararların 

alınmasında , siyasi partilerin, menfaatleri doğrultusunda parlamentoya sundukları 

kanun tasarı ve tekliflerini karĢılıklı olarak desteklemelerine “oy ticareti” denir. Bu 

durum karĢılıklı oy alıĢveriĢi anlamına gelmektedir. Oy ticaretinin, bazı durumlarda 

parlamentonun karar alma sürecini hızlandırdığı iddia edilmektedir. Ancak çoğu 

durumda oy ticareti siyasal yozlaĢmaya neden olabilmektedir. Uygulamada, siyasal 
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partilerin, genellikle, “ortak çıkarları” doğrultusunda birbirlerini destekledikleri 

görülmektedir. Örneğin, milletvekili maaĢlarının yükseltilmesi, emekli ikramiyesinin 

artırılması, milletvekili emekliliğinin kolaylaĢtırılması gibi konularda 

milletvekillerinin daha kolay anlaĢtıkları görülmektedir.
37

 

 

1.2.2.4. Kayırmacılık 

 

Kayırmacılık, kamu iĢlemlerini yerine getiren görevlinin, yakınlarını haksız 

yere ve yasalara aykırı olarak kayırması, arka çıkmasıdır. Türkçe'de kullanılan 

“iltimas” kavramı da kayırmacılık ile eĢ anlamlıdır. Halk dilinde kullanılan “torpil” 

kavramı da iltimas ve kayırmacılık kavramlarına karĢılık gelmektedir. 

Kayırmacılığın değiĢik türleri bulunmaktadır: 

 Akraba kayırmacılığı (nepotizm) 

Bir kimsenin bir devlet görevinde, liyakat unsuru dikkate alınmaksızın sadece 

politikacı, bürokrat ve diğer kamu görevlileri ile olan akrabalık iliĢkileri esas alınarak 

istihdam edilmesi atanması ya da terfien yükseltilmesidir. Akraba kayırmacılığı, 

geleneksel bağların ve iliĢkilerin yoğun olarak yaĢandığı az geliĢmiĢ ülkelerde daha 

yaygın olarak görülmektedir. 

 

EĢ-dost kayırmacılığı (kronizm) 

Kamu görevlilerinin iĢe alınmasında liyakat (yeterlik) ve eĢitlik ilkeleri yerine 

eĢ-dost iliĢkileri esas alınması suretiyle yapılan kayırmacılıktır. Nepotizmde kayırılan 

kiĢi akraba, kronizmde ise eĢ-dost olmaktadır. Günümüzde Türkiye‟de yaygın olarak 

görülen “Hemşehri kayırmacılığı” da kronizmin özel bir türü olarak 

değerlendirilebilir.
38
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Siyasal kayırmacılık (partizanlık/patronaj) 

Siyasal partilerin, iktidara geldikten sonra kendilerini destekleyen seçmen 

gruplarına çeĢitli Ģekillerde ayrıcalıklı iĢlem yaparak, bu kimselere haksız menfaat 

sağlamaları olarak tanımlanmaktadır. 

  Partizanlık, merkezi kuruluĢların yanında, özellikle, mahalli kamu 

hizmetlerini yürüten kurumlarda daha yaygın olarak görülmektedir. Siyasal 

kayırmacılığa birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de yaygın olarak 

rastlanmaktadır. Siyasal kayırmacılığın bir baĢka biçimi de, üst düzey bürokratların 

siyasi iktidarların değiĢmesiyle birlikte, ideoloji, nepotizm-kronizm gibi faktörler 

esas alınarak, görevden alınmalarıdır ki literatürde bu duruma “patronaj” adı 

verilmektedir.
39

 

 

Hizmet kayırmacılığı 

Siyasal iktidarın gelecek seçimlerde yeniden iktidarda kalabilmek amacıyla 

bütçe tahsisatlarını, oylarını maksimize edecek Ģekilde kendi seçim bölgelerine tahsis 

etmesi ve böylece bütçe kaynaklarını yağmalamasıdır. Bu tür yozlaĢma ile kamu 

kaynaklarının dağıtımında yerleĢim bölgeleri ve ihtiyaçlar dikkate alınmamakta, 

hizmetler siyasal iktidarların kendi seçim bölgelerine götürülmektedir.
40

 

 

1.3. YOLSUZLUĞUN ETKĠLERĠ 

  

 Yolsuzluk ifade olunduğu takdirde ilk bakıĢta kelime anlamı ile insan 

zihninde olumsuz nitelikleri olan bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Kime sorulursa 

sorulsun “yolsuzluk” kelimesi menfi anlamlar içeren bir kelime olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu manada, yolsuzluk denince akla genellikle yolsuzluğun olumsuz 

etkileri gelmektedir.  

 Yolsuzluğun etkileri incelendiğinde genellikle birçok yazar ve düĢünür 

tarafından çeĢitli sınıflamalar ve değiĢik sistematik sınıflandırmalar ortaya 

konmaktadır. Bu etki sistematiği içinde çoğunlukla sınıflandırma, olumlu & olumsuz 

etkiler, ekonomi üzerindeki etkileri, siyaset üzerindeki etkileri, sosyolojik etkileri, 

                                                 
39
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40
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sosyo kültürel etkileri, psikolojik etkileri  gibi çok yönlü bir sınıflandırma tablosu 

çıkmaktadır.  

 Genellikle yolsuzluğun olumsuz etkilerine dair görüĢler, yolsuzluğun 

ekonomi, siyaset, sosyo kültürel, psikolojik etkilerini kapsayacak Ģekilde, bu 

çerçevede ifade edilmiĢtir.  

 Azınlıkta olan olumlu etkilerini savunan görüĢler ise, bazı batılı düĢünürler 

tarafından 20.yy baĢında ortaya atılmıĢ olan özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde 

yolsuzluğun bazı olumlu iĢlevleri olabileceğine dair savlardır.  

 

 1.3.1. Yolsuzluğun Olumlu Etkileri  

 

Yolsuzlukluklarla ilgili hemen hemen tüm ülkelerin ceza yasalarında 

hükümetler yer almasına ve toplumdaki mevcut normları ihlal ettiği için toplumsal 

düzeni bozan ve yozlaĢtıran bir suç olarak kabul edilmesine rağmen varlığını devam 

ettirmesi, konu ile ilgilenen araĢtırmacıları, söz konusu bu uygulamaların toplumsal 

anlamda bir iĢlev gördüğü ve buna bağlı olarak toplumsal geliĢmede bazı katkıları 

olduğu düĢüncesine sevk etmiĢtir.
41

 

1900‟lü yılların baĢında yolsuzluğun olumlu sonuçları akademik düzeyde 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bazı yazarlar yolsuz uygulamalar ile iĢlerin yürümesinin, 

hiç yürümemesine tercih edilmesini önermiĢ; bazıları ise kayırmacılık yoluyla 

bürokrasinin toplumsal yapıyı temsil eder bir niteliğe büründüğünü iddia etmiĢtir. 

Bunların dıĢında  yolsuzluğun yasadıĢı eylemi belli bir düzen sınır içinde tuttuğu, 

yönetsel karar verme sürecine katılımı sağladığı hatta doğru olmayan bir ekonomik 

politikanın uygulama sürecinde rüĢvet ile saptırılmasının ekonomik açıdan olumlu 

bir sonuç yaratabileceği iddia edilmiĢtir.
42

 

Yolsuzluğa olumlu yaklaĢanlar, genelde Merton‟un gizli iĢlev yaklaĢımına 

dayanırlar. Merton „a göre toplumsal ve yasal kurallara aykırı olmasına rağmen 

yolsuzluğun varlığını sürdürmesi için gizli bir iĢlevi yerine getirdiğini 

göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ihtiyaç duyulan belli iĢlevleri yerine getirecek 

                                                 
41
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biçimsel süreçler ve yapılar yoksa veya yetersizse, bu iĢlevi görecek yapılar ve 

süreçler oluĢmaktadır. Piyasanın sınırlı, bürokrasinin hantal, mevzuatın ağır olduğu 

durumlarda yolsuzluk ve rüĢvet , sisteme ve özellikle de ekonomiye katkı yapabilir.
43

 

Karar alma süreçlerine ihtiyaçları ve dilekleri doğrultusunda legal olarak 

etkide bulunamayan vatandaĢlar ve gruplar, bu isteklerini kararın uygulama 

aĢamasında elde etmeye çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle kimi yazarlar karar alma 

süreçlerine katılımın daha az olması nedeniyle, yozlaĢmanın az geliĢmiĢ ülkelerde 

geliĢmiĢ ülkelere oranla daha yaygın olduğunu ve yozlaĢmıĢ uygulamaların baĢta 

bürokratik sistem olmak üzere tüm siyasal ve yönetsel sistem üzerinde hakim 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Bunun gerçekleĢmemesi durumunda ise yönetsel anlamda 

bir kargaĢa ve toplumsal anlamda Ģiddetin söz konusu olabileceğini ve doğal olarak 

yozlaĢmaların fonksiyonları ile Ģiddetin fonksiyonları arasında bir paralellik 

olduğunu ileri sürmektedirler.
44

  

RüĢvetin genellikle toplumun değiĢmelere uyup yapma sürecinde 

sürtüĢmeleri azaltıcı ve değiĢmeyi kolaylaĢtırıcı bir rolü olduğu söylenebilir. BaĢta 

rüĢvet olmak üzere maddesel içerikli yolsuzluklar, bu noktada iĢlevsel ve geçerli bir 

yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Çıkar kümeleri bu kanalla istemlerini 

duyurabilme olanağı bulmakta ve bir anlamda karar alma sürecine  katılmakta ve 

düzenin karĢıtı olacağına, yandaĢı olarak siyasal düzenin olası Ģiddet olaylarından 

uzak kalmasına yardımcı olmaktadır. C. Scott‟ta bu tür yozlaĢmıĢ uygulamaların 

farklı kümelerin istem ve çıkarlarının doyumuna yardımcı olarak baskıları azalttığını, 

bu nedenle siyasal yaĢamın ve düzenin adeta bir tamamlayıcısı olduğunu ifade etmiĢ 

ve yolsuzluğun siyasal anlamda Ģiddete tercih edilebileceğini ifade etmiĢtir.
45

 

DeğiĢim sürecinde yolsuzluğun olumlu etkilerini 1990‟larda Sovyetler 

Birliği‟nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanmıĢ ülkelerin örneğinde görmek 

mümkündür. Ayrıca rüĢvetin teknik açıdan bürokrasinin etkinliğini arttırıcı bir rol 

oynadığı söylenebilir. Nitekim , özellikle kurumsallaĢmıĢ rüĢvet biçimlerinin ağır, 

irrasyonel ve gayri ekonomik çalıĢan bürokratik mekanizmayı harekete geçirdiği ve 

rüĢvetle birlikte iĢlerin çabuk, ekonomik olarak yürütüldüğü bilinmektedir. Salt 
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günlük gözlemlerde bile halkın bürokrasiden beklediği bazı hizmetlerin çabuk ve 

etkin biçimde yerine getirilebilmesi için belli bir fazlayı ödemeyi olağan saydığı ileri 

sürülebilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, rüĢvet iliĢkisi bürokrasinin etkinliğini 

arttırma ve karar vericinin görevini yerine getirmesini sağlayan bir etkileĢimi 

oluĢturmaktadır. Öte yandan eğer rüĢvet alma ve verme mekanizması kurulmuĢsa, 

rüĢvet verenin bu mekanizmadan daha fazla çıkar sağlayacağı genellikle ileri 

süsülebilir.
46

 

Yolsuzluğun olumlu etkileri, özellikle az geliĢmiĢ ülkeler üzerinde odaklaĢan 

siyaset ve toplum bilimcileri tarafından tartıĢılmıĢtır. Scott, yolsuzluğun salt 

“patolojik” bir olay olarak görülmemesi gerektiğini, bir tür “özel bir etki biçimi” 

olarak algılanmasının, konunun çözümlenmesi açısından daha yararlı olunacağını 

belirtmektedir. 

Scott‟a göre yolsuzluk; biçimsel, siyasal, yönetsel yapıların, süreçlerin çıkar 

kümelerinin istemelerinin iletiĢimlerinin düzenlenmemesi ya da öngörmemesi 

durumunda doğal bir etki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir ortamda bu 

kümeler olası etki kaynaklarını biçimsel kuralların öngörmediği biçimde kullanmak 

yoluna gidecektir. Bu açıdan bakıldığında yolsuzluk iĢlevsel ve geçerli bir seçenek 

olmaktadır.
47

 

Yolsuzluğun ekonomik geliĢmedeki önemi tartıĢan bilimciler tartıĢma konusu 

ekonomik kalkınma, bürokrasi ve verimlilik arasındaki iliĢkinin olumlu olmasında 

baĢlamıĢtır. Bu savın temsilcilerinden Bayley‟e göre; devletin ekonomide bürokrasi 

ile baĢarı sağlaması pek de olanaklı bir yaklaĢım değildir.  Çünkü devleti içinde 

ekonomik kalkınma yapacak olan kiĢilerin inandıkları ideolojiler peĢinden koĢarak 

bu iĢi yönlendirmesi zordur. Devletin ve bürokrasinin ekonomik siyasaları ve 

uygulamaları örneğin ideolojik ve siyasal önyargılara dayanabilir ve bu nedenle 

kalkınma için  uygun çözümler içermeyebilir.
48

  

Sonuç olarak, yolsuzluklar sonucunda  devlette, ekonomide , siyasal yapıda 

yada toplumsal yapıda meydana gelen bozulmalar, zamanla tüm sisteme yayılmakta 

ve toplumsal kanser olarak adlandırılan yolsuzluk kısa zamanda tüm yapıya hakim 
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olmaktadır. Her ne kadar yolsuzlukların faydalı olabileceği yönünde görüĢler de olsa 

da bu gün için yolsuzluğun zararları konusunda tüm dünyada konsensusa varılmıĢ 

durumdadır.  

 

1.3.2. Yolsuzluğun Olumsuz Etkileri 

 

Yolsuzluk yasalara aykırı bir eylemdir. Yolsuzluk nedeniyle kamu yönetimi 

bozulursa, devletin ve yönetimin yasallığı ortadan kalkar, saygınlığı zarar görür. 

Yasaların etkisini yitirdiği toplumlarda düzenin sağlanması mümkün olamaz. Kamu 

sisteminde yolsuzluk yaygınlaĢtıkça kamu yönetimi fonksiyonunu verimli olarak 

yerine getiremez. Sistem yolsuzlukla anıldığı zaman, bürokrasi kalkınmanın öncüsü 

ve etkili bir aracı olması gerekirken, kalkınmayı engelleme noktasına gelmektedir. 

Ayrıca yolsuzluğun yoğun olduğu birimlerde çalıĢan ancak bu olumsuzluğa taraftar 

olmayan kamu yöneticilerinin çevreden etkilenip zamanla yolsuzluk sürecine katılma 

ihtimali vardır.
49

 

Yolsuzluğun olumlu etkileri olabileceğine dair ifade edilen savlara karĢın 

olumsuzluklarına dair görüĢlerde son yıllarda önemli bir artıĢ gözlemlenmektedir. 

Özellikle özel ve kamu yatırımlarına etkileri vasıtasıyla ekonomik büyümeyi 

olumsuz olarak etkilediği ampirik olarak doğrulanmaktadır. Yolsuzluklar bir yandan 

kamu yatırımlarını arttırarak, yapısını bozarak ve yine kamu yatırımlarının 

verimliliğini azaltarak; diğer yandan da özel yatırımları kısarak ekonomiyi olumsuz 

etkilemektedir. Aynı zamanda bir vergi fonksiyonu yaratarak yabancı yatırımların 

kaçıĢına neden olabilir.
50

 Tanzi ve Davoodi‟nin 1997 „de birlikte yaptıkları bir 

çalıĢmaya göre de, yolsuzluğun verimsiz alanlara yapılan kamu harcamalarını 

arttırırken, verimli alanlara yapılan kamu harcamalarını azalttığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.
51

 

Yolsuzluğun çok çeĢitli olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Ġktisadi 

maliyetlere bakıldığında üç maliyet türü göze çarpmaktadır. Ġlki, kaynakların 
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tahsisinde kamu yararının gözardı ediliyor ve özel (kiĢisel ve/veya politik) çıkarların 

ön plana geçiyor olmasıdır. Bu bağlamda, kamu projelerinde amaç rant maksimize 

etmek haline dönüĢeceğinden, düĢünülen projenin sosyal getiriĢinin ne olacağı ikincil 

bir soru olarak kalmaya mahkûmdur . Ġkincisi, yolsuzluğun verim kayıplarına neden 

olmasıdır.
52

. Bir yandan üretimde kullanılabilecek kaynakların bir kısmı lobi yapmak 

gibi üretken olmayan bir alanda kullanılıyor, diğer yandan iĢlemlerde saydamlığın ve 

bilginin azalmasıyla birlikte iktisadi hayattaki belirsizliğin artıyor ve son olarak da 

ülkede genel rekabet koĢullarının zayıflıyor olması nedeniyle verim kayıplarının 

doğması kaçınılmazdır; sonuçta GSMH düĢecek, toplam yatırımlar azalacaktır . 

53
Üçüncüsü ise, yolsuzluğun yoğun yaĢanmakta olduğu ülkeye yabancı sermayenin 

duyduğu ilginin zayıflaması, bunun da beraberinde büyük olasılıkla ekonomik 

büyüme ve geliĢmenin olumsuz etkilenmesi sonucunu getirmesidir.
54

 Bunun yanısıra 

yolsuzluğun en önemli ekonomik sonucu yoksulluktur 
55

. Dünya Bankası'nın yaptığı 

araĢtırmaya göre yolsuzluk yoksullukla sonuçlanmakla beraber toplumun kesimleri 

arasında ekonomik farkı gittikçe derinleĢtirerek yoksulların daha da yoksullaĢmasına 

zenginlerin ise daha da zenginleĢmesine neden olur .
56

 Öte yandan özel sektörün 

yolsuzluk olaylarından etkilenme düzeyi de farklıdır. Büyük iĢletmeler ve firmalar 

"küçük" ("petty") yolsuzluk olaylarının mevcut olduğu alt düzey bürokrasini aĢarak 

daha çok kendi çıkarları yönünde (rant kollama gibi) "dev" ("grand") yolsuzluk 

olaylarına karıĢmaktadırlar. 

Yolsuzluğun olumsuz etkileri baĢlıca hukuk sistemi, mülkiyet hakları, banka 

ve kredi alanları gibi toplumsal düzeni oluĢturan kurallara olan güvenin sarsılması, 

ekonomik ve toplumsal geliĢmenin engellenmesi olarak özetlenebilir. Bu itibarla 

genel anlamda yukarıda belirtildiği üzere olumsuz sonuçları ortaya çıkan 

yolsuzluğun temel olarak ekonomi, politika ve çalıĢanlar üzerinde olumsuz etkileri 

ön plana çıkmaktadır. 
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1.3.2.1. Yolsuzluğun Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

 

Yolsuzluk piyasa ekonomisi ve demokrasinin meĢruluğunu azaltmaktadır. Bir 

ekonomik sistemden diğerine geçiĢte yolsuzluğun ortaya çıkması bağlamında 

özellikle geçiĢ ekonomilerinde demokrasi ve piyasa ekonomisi ile ilgili 

hoĢnutsuzluklar görülmektedir. Sarsılan güven ve yolsuzluklar nedeniyle bu iki 

modele geçmede problemler yaĢanmaktadır. ġeffaflıktan uzak, demokratikleĢmeyi 

sağlayamamıĢ, bağımsız mali ve ekonomik enstrümanlarını kuramamıĢ ülkelerde 

yolsuzluklar daha çok görülmektedir. Demokratik ülkelerde yolsuzlukların az 

görülmesinin nedeni, kamu çalıĢanları, bürokratlar ve siyasileri hesap vermeleri ve 

Ģeffaf olmaları, özgür ve adil seçimler, vatandaĢların hiçbir zorlama yaĢamaksızın oy 

kullanabilmeleri, askeri, siyasi ve bürokratik vesayetin olmaması, muhalefetin 

varlığıdır.
57

 

Yolsuzluk yaygın olduğu yerlerde ülke ekonomisine büyük zarar verir. Mal 

ve hizmetler daha pahalı olur. Bu durum vatandaĢların yaĢam kalitesi ve 

standartlarını düĢürür. Ticaret mecrasından çıkar, çünkü rüĢvetin daha çok olduğu 

sektörlere öncelik verilir. Bu açıdan, sağlık, eğitim hizmetleri, tarım ve barınma gibi 

temel programlar yerine daha çok finansal programlara rağbet edilmektedir. 

Uluslararası finans kurumlarından alınan borçlar daha çok mali projelere finans 

sağlamak için alındığından yolsuzluk yapan hükümetler genellikle uzun vadeli kamu 

borcu biriktirirler. 

Yolsuzluk zaten az olan kaynakların yanlıĢ kullanılmasına yol açar ve 

kalkınmaya gerçekten muhtaç olan bölgeler yozlaĢmıĢ siyasetçi ya da bürokrata daha 

geniĢ ödüller sunan yerler uğruna göz ardı edilmektedir. Yatırımcının güveni sarsılır 

ve yabancı yatırıma çok ihtiyacı olan ülkeler bundan mahrum kalırlar. Netice olarak, 

mal, hizmet ve sermayenin uluslararası dolaĢımı ve yatırım oranları geriler. Birçok 

çalıĢma yüksek sevi-yelerdeki yozlaĢmanın GSMH'ye yapılan yatırımların azlığı, 

doğrudan yatırıma yönelik yabancı sermayenin azlığı ve kapital akıĢının azlığıyla 

iliĢkili olduğu ortaya konulmuĢtur. Bunlara ek olarak güven eksikliği genel olarak 
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ülkede hissedilince meslek erbabı ve diğer vatandaĢlar daha geliĢmiĢ ülkelere göç 

ederek iĢ imkânları ve daha iyi bir yaĢam arayıĢına girerler .
58

 

Yolsuzluk ekonomik verimliliği azaltır, kaynakları fakirlerden zenginlere 

aktarır, iĢ hayatını çalıĢma maliyetini arttırır, kamu harcamalarında sapmalara yol 

açar ve yabancı yatırımcıların giriĢimlerini engeller. Kalkınma programları ve insani 

yardım için gerekli olan unsurları aĢındırır. Ayrıca yolsuzluk toplumdaki ahlaki 

sistemi ve değerleri yozlaĢtırmakta, demokrasiyi temelinden sarsmakta, uygar 

toplumun temeli olan hukukun üstünlüğü ilkesini zedelemekte ve toplumları özellikle 

fakirleri serbest ve açık rekabetin yararlarından mahrum etmektedir.
59

 

 

1.3.2.1.1. Yolsuzluğun Yatırım/Tasarruf Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

 

Kamu yatırımlarındaki yolsuzluklar büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bir kamu projesini uygulamaya koyup koymama kararını verirken, yatırımın getiri 

oranı dikkate alınmaktadır. Yolsuzluk bu sürecin iĢlememesine neden olmaktadır. 

Belirlenen bir proje, yapılan analizlerin sonucuna göre değil de bazı çıkar gruplarının 

veya rant peĢinde koĢan bir kamu görevlisinin çıkarına hizmet edecek Ģekilde 

onaylandığı zaman, sermayenin verimliliği düĢecektir. Ayrıca bu durumda  alt yapı 

ve hizmetler için ayrılan kamu kaynakları etkin olarak kullanılmayacak ve kalitesi 

düĢecektir. Yapılan bilimsel araĢtırmalar, yolsuzlukla kamu yatırım harcamaları 

arasında olumlu bir iliĢki olduğunu göstermektedir. Yani yolsuzluğun yaygın olduğu 

ülkelerde kamu harcamaları da yüksek olmaktadır .
60

 

Yolsuzluk kamu harcamalarının alanını değiĢtirmektedir. Yolsuz siyasi ve 

kamu çalıĢanları devletin kaynaklarını daha fazla rant içeren ve dolayısıyla daha 

fazla yolsuzluk imkânları bulunan proje ve hizmetlere yöneltmektedirler. Yalnız 

yüksek maliyetli projelerden daha fazla rüĢvet elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda 

bu gibi projeler için yolsuzluk faaliyetlerinin gizli tutulması da daha kolay olacaktır. 

Ayrıca yolsuzluğun yaygın olduğu ülkelerde eğitim ve sağlık gibi yolsuzluk yapma 

imkânı sınırlı olan alanlarda daha az harcama yapılmaktadır. 
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Kamu harcama kararlarının yolsuzluklara yol açması yoğun olarak yatırım 

projelerinde, devlet ihalelerinde ve bütçe dıĢı fon uygulamalarında görülmektedir . 

Siyasi süreçlerin yozlaĢtığı ülkelerde kamu yatırımları en önemli rant aktarım 

mekanizmasıdır. Bazen sadece rant aktarabilmek için kamu yatırım projeleri 

oluĢturulmaktadır. Yolsuzluklar kamu yatırım projelerinin zamanında bitirilmesini 

engellemekte, gecikmelerden dolayı üretim araçlarının eskimesine yol açmakta ve ek 

maliyetler ortaya çıkmaktadır.
61

 Kamu kesimi cari mal ve hizmet ihtiyacını özel 

sektörden karĢılamaktadır. Ġhale yönteminin kullanılmasındaki amaç, ihale 

Ģartnamesinde belirtilen nitelikteki mal ve hizmetlerin en uygun fiyattan satın 

alınmasıdır. Bu iĢlevden amaç, kamuya mal üreten ve satanların birbirleri iĢe rekabet 

ettirilmesi ve bundan kamu otoritesinin kârlı çıkmasıdır. Bu rekabet sağlanamaz ise, 

ihalelerden istenen verim alınamaz. Kamu ihalelerindeki yolsuzluklar çoğu zaman, 

satıcıların kendi aralarında anlaĢıp ihale fiyatlarını yükseltmesi Ģeklinde oluĢmaktadır 

62
. Ayrıca satıcıların kamu görevlileri ile anlaĢarak ihale sürecinde ortaya çıkan 

yolsuzluklar söz konusudur. Ġhale Ģartnamesinin belirli kiĢi ve firma kazanacak 

Ģekilde hazırlanması buna örnek olarak gösterilebilir. Böylece ihale Ģartnamesinde 

malı ve hizmeti tanımlanan satıcı, fiyatı istediği gibi yükseltebilecektir. Elde edilen 

kâr ise, kamu yöneticisi ile paylaĢılacaktır. 

Kamu harcamalarının yolsuzluk düzeyini azaltması, geliĢmiĢ ve azgeliĢmiĢ 

ülke ayırımında farklılaĢmaktadır. GeliĢmiĢ ülkeler, büyük kamu harcamaları 

yapsalar da, harcamalar yolsuzluğun ortaya çıkmasını önleyecek Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. Fakat az geliĢmiĢ ülkelerde kamu harcamaları, yapay rant 

oluĢturarak yolsuzluklara neden olmaktadır .
63

 

Yolsuzluğun yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım kararları ve yatırım 

verimliliği üzerinde ciddi olumsuz etkileri vardır. Çünkü yatırım için gereken iznin 

verilmesinde rüĢvet ödemesi söz konusu olabilir. Ödenen rüĢvet yatırımın değeri ile 

doğru orantılıdır. Bu bağlamda yolsuzluk, keyfi ve önceden tahmin edilemeyen bir 
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vergi niteliğindedir ve oluĢturduğu belirsizlik nedeniyle yatırım yapma isteğini 

kırmaktadır. 

1990-1991 yıllarında doğrudan yabancı yatırımlarla yolsuzluk düzeyi 

arasındaki iliĢki konusunda yapılan bir araĢtırma, yatırım yapılacak olan ülkenin 

vergi oranlarının ve yolsuzluk düzeyindeki artıĢın doğrudan yabancı yatırımları 

azalttığı ortaya çıkarmıĢtır. Yine 1980-1995 yılları arasında 63 ülkeyi kapsayan ve 

yolsuzlukla sermaye yoğun projeler arasındaki bağlantı konusunda yapılan bir 

araĢtırma, yolsuzluğun kamu yatırımlarını arttırdığı, yatırım harcamalarının kalitesini 

düĢürdüğü, kamu gelirlerini düĢürdüğü ve büyümeyi yavaĢlattım bulmuĢtur.
64

 

Kısaca yolsuzluk, ekonomik büyümeyi, vergi sistemindeki adaleti, sosyal 

harcamaların etkisini ve miktarını, insan kaynaklannın etkili kullanılmasını 

etkilemekte, mülkiyet yapısını bozmakta ve eğitimden eĢit yararlanmayı 

engellemektedir. Bütün bu olumsuzluklar sonucunda, yolsuzluk gelir dağılımındaki 

eĢitsizliği ve yoksulluğu arttırmaktadır. 

 

1.3.2.1.2. Yolsuzluğun Gelir Dağılımı Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

 

Toplumsal huzursuzlukların nedenlerinden biri de gelir adaletsizliğidir. Gelir 

eĢitsizliği "dıĢlanma ve yeteneklerin harcanması" gibi tehditler arz eder. Gelir 

dağılımındaki adaletsizliğin 'öldürücü" etkileri vardır. 

Serbest piyasa ekonomilerinin karakteristik sonuçlarından birisi, sosyal 

gruplar arasındaki gelir dağılımındaki aĢırı farklılıklardır. Keynes'e göre, "Ġçinde 

bulunduğumuz iktisat dünyasının göze çarpan iki kusurundan birincisi; istihdamın 

sağlanamamıĢ olması, ikincisi de; servet ve gelir dağılımının keĢfe bağlı ve adaletten 

yoksun olmasıdır.". Buna ilave olarak yolsuzluklar gelir dağılımdaki adaletsizlikleri 

arttırmaktadır. Yolsuzlukların meydana getirdiği olumsuz yansımalar daha ziyade alt 

gruplar üzerindedir. Ayrıca yolsuzluk nedeniyle kamusal mal ve hizmet arzının 

daralması ve kalitesinin düĢmesinden en çok bu gruplar etkilenmektedir. 

Yolsuzlukların gelir dağılımı ve yoksulluk üzerinde meydana getirdiği etkiler çeĢitli 

kanallar ve süreçler yardımı ile ortaya çıkmaktadır. Bunların en önemlileri; büyüme, 
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adaletsiz vergi sistemi, kötü planlanmıĢ sosyal projeler, varlık sahipliliği, beĢeri 

sermaye fonksiyonu, eğitimdeki eĢitsizlik ve sosyal harcamalardır. 

Zayıf ve adaletsiz bir yapıya sahip olan vergi sistemlerinin, gelir eĢitsizliği 

üzerinde kötüleĢtirici bir etkisi vardır. Yüksek gelir grubuna ait kiĢiler vergi 

kaçakçılığı ve vergiden kaçınma gibi yolsuzluğa girebilmektedirler. Bu yolsuz kiĢiler 

vergi bürokrasisi ile yasal olmayan bir iliĢki geliĢtirip, vergi oranlarını düĢürmek ve 

sistemdeki bazı yükümlülüklerden kaçmaya teĢebbüs etmektedirler .
65

 

Sermaye ve servetin belirli kiĢi ve gruplarda yoğunlaĢması yolsuzlukları artıcı 

etkiye sahip olabilir. Bu gelir dağılımını adaletsiz hâle getirmektedir. Bir ülkede 

sermayenin belirli ellerde toplanması, bu kesimin rüĢvet, iltimas, lobi faaliyetleri, 

haksız teĢvik, vergi istisnaları, kota tahsisleri gibi yollar ile siyasi iktidarı etkileme 

ihtimali vardır. Ülkeler analiz edildiğinde bu olumsuzluk açıklıkla görülebilmektedir. 

Yolsuzluk ve yoksulluk arasında karĢılıklı bir iliĢki söz konusudur. 

Yolsuzlukların yoksulluğu arttırdığı, yoksulluğun da yolsuzluklara zemin hazırladığı 

bir gerçektir. Bu bağlamda yolsuzluğun önlenmesi gelir dağılımı ve yoksulluğu 

azaltacaktır. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir araĢtırmaya göre, 

Transparency International'ın "Yolsuzluk Algılama Endeksi"ndeki bir puanlık 

olumsuz artıĢ, kiĢi baĢına GSMH'de yüzde 0.3 ile 1.8, yatırımların GSMH'ye 

oranında yüzde 1 ile 2.8, yoksulların gelirinde ise yüzde 2 ile 10 arasında düĢüĢe 

neden olmaktadır. Yolsuzluk algılama endeksindeki 1 puanlık azalmanın diğer 

olumsuz etkileri, kamu eğitim harcamalarının GSMH'ye yüzde 0.7, kamu sağlık 

harcamalarının GSMH'ye yüzde 0.6 ile 1.7 oranında azalmaya, bebek ölümlerinde 

ise binde 1.1 ile 2.7 arasında artıĢı olarak görülmektedir .
66

 

Günümüz toplumlarında sosyal, politik, teknik ve ekonomik alanlarda 

meydana gelen değiĢim ve geliĢmeler ulusal ve uluslararası yapılardaki yolsuzluklar 

üzerinde daha önce görülmemiĢ bir etki yaratmaktadır. Bu durum, birçok devletin 

yolsuzlukların önlenmesi amacıyla ulusal hukuk düzenlemelerinde değiĢiklikler ve 

yenilikler yapmalarına neden olmuĢtur. Bu çabaların bir uzantısı olarak, çeĢitli 
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uluslararası kuruluĢlar çok ciddi çalıĢmalar baĢlatmıĢlar ve yolsuzlukla mücadeleye 

yönelik sözleĢmeler, bildiriler ve strateji planları oluĢturmuĢlardır. 

Çünkü yolsuzluk ekonomik verimliliği azaltır, kaynakları fakirlerden 

zenginlere aktarır, iĢ hayatının çalıĢma maliyetini arttırır, kamu harcamalarında 

sapmalara yol açar ve yabancı yatırımcıları caydırır. Kalkınma programları ve insani 

yardım için gerekli olan unsurları aĢındırır. 

IMF 188 üye ülkeye vergi politikaları ve kamu harcamaları üzerinden 

zenginle fakir arasındaki dengeyi nasıl koruyabileceği hakkında tavsiyelerde 

bulunmuĢtur. AraĢtırmaya göre, birçok geliĢmekte olan ekonomide, en yoksul yüzde 

40, fırsat eĢitsizliğine ve kuĢaklar arası düĢük mobiliteye katkı yapar Ģekilde toplam 

yardımların yüzde 40'ından azını alıyor. Bunun bir nedeni de; hizmetlerin kentsel 

alanlarda yoğunlaĢmasını, yardım alacak insanların çoğunun ise yoksul kırsal 

bölgelerde yaĢamalarını yansıtarak, yoksulların sıklıkla bu hizmetlere yetersiz eriĢimi 

vardır.
67

 

 

1.3.2.2. Yolsuzluğun Politika Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

 

Yolsuzluğun politikaya, siyasi istikrara, demokrasiye ve seçmenlerin 

tercihlerine etkisi vardır. Bu bağlamda toplumun ödeyeceği bedellerden bazıları 

aĢağıdadır. 

Yolsuzluk nedeniyle hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan eĢitlik 

ilkesi çiğnenmekte, vatandaĢların kamu hizmeti karĢısında eĢit durumda bulunmaları 

ihtimali ortadan kalkmaktadır, 

Demokrasinin önemli ilkelerinden olan saydamlığın zedelenmesi yadsınamaz. 

Yani kamu idaresinin ne yaptığına ve nasıl yaptığına iliĢkin vatandaĢın bilgi alması 

azalmaktadır, 

Hesap verme sorumluluğu ortadan kalkmaktadır, 

Demokrasinin sağlıklı iĢlemesi zedelenmektedir. BaĢarısız olan iktidarın 

yerini bir baĢkasına bırakması ilkesi, iktidarda olan partinin illegal olarak ekonomik 

güç kullandığı için iktidarda kalma süresini devam ettirmektedir, 
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Yolsuzluğun varlığı, popülist politikaları ön plana çıkarmakta ve gündelik 

söylem, karar ve politikalar önemsenmektedir, 

Ülkedeki yolsuzluklar yalnız partiler arası siyaseti etkilemekle kalmayıp, aynı 

zamanda parti içi siyasete de egemen olmakta ve parti içinde "lider hegemonyası" 

oluĢmaktadır. Bu problemle, çeĢitli seviyedeki yolsuzlukların birbirini beslemesi 

bağlamında genel yolsuzluk düzeni arasında önemli bir iliĢki söz konusudur .
68

 

Zayıf demokratik yapılarda ağırlıklı olarak politik yolsuzluklar vardır. 

Kurumsal kontrol mekanizmalarının olmadığı bu sistemde yolsuzluğun 

yaygınlaĢması ve yerleĢmesi kaçınılmazdır. Baskıcı bir toplum yapısından 

demokratik toplum yapısına geçildiğinde rüĢvet miktarının artması söz konusudur. 

Baskıcı toplumlarda rüĢvet ve yolsuzluk tek otorite tarafından kontrol edilirken, 

demokratik toplumlarda birden çok bağımsız otorite vardır. Bu bağımsız otoriteler 

tamamlayıcı nitelikte kamu hizmeti ürettiklerinden her birinin rüĢvet anlamında 

bencil davranması rüĢvet miktarını arttırmakta, üretilen entegre kamu hizmeti miktarı 

ise düĢmektedir . Bu yapı içerisinde siyasi partilerin birbirleri ile rekabeti idari 

mekanizmadaki rüĢvet konusunda kamuoyunun bilgilenmesine ve yolsuzluğu 

önleyici mekanizmaların oluĢmasını sağlayacaktır. Ayrıca demokrasi ile idare edilen 

toplumlarda halkın seçtiği temsilcileri denetlemesine imkân verecek kurallar ve 

mekanizmalar vardır.
69

 

 

1.3.2.3. Yolsuzluğun Hukuk Sistemi ve Kamu Yönetimi Üzerindeki 

Olumsuz Etkileri 

 

Yolsuzluk hukuk sistemine ve devlete olan güveni azaltmaktadır. Hukuk 

sistemine ve devlete olan güvenin zayıflaması, beraberinde bireylerin her alanda 

kuralların çiğnenmesi eğilim ve davranıĢını beraberinde getirebilecektir. 

Yolsuzlukların yaygınlaĢması ahlaki norm ve değerlere zarar vermektedir. Ahlaki 

normların yıkılması hem kurumsal hem de bireysel olarak baĢkalarının hakkına saygı 

göstermemeyi bir hak olarak görmeye yol açabilir. BaĢkalarının hakkını düĢünmeyen 

bir birey, Ģüphesiz devletin zarara uğramasına da dikkat etmeyecektir. Bundan hem 

günümüz hem de gelecek nesiller etkilenecektir. 

                                                 
68

 V.Tanzi , 1998, s.21 
69

 Mustafa Çelen, s.46 



32 

 

Yolsuzluklar sonucu hukuk sistemine ve devlete olan güvenin zayıflaması 

sonucu vatandaĢlar nezrinde yolsuzluk alması gereken tepkiyi alamadığı gibi 

yolsuzluk yapanlar takdir edilir hale gelmektedir. Bu durum da toplumun yapısında 

sağlıksız geliĢmeler meydana getirmektedir. Toplumda birtakım insanların 

çalıĢmadan kazanmaları ve bunu devletin kaynaklarını kullanarak yapmaları ve bu 

kiĢilere gerekli cezai müeyyidelerin uygulamaması sonucunda yargıya, yürütmeye ve 

siyasetçiye olan güvenin sarsılmasının yanı sıra toplumsal ahlakta da bozulmalar 

meydana gelmektedir. 
70

 

Ġdari ve hukuksal yapının yolsuzluklar nedeniyle çarpıtılması sonucunda 

sistemin adil ve hukuka uygun olarak iĢlememesi sonucunda kamu yönetiminde 

bozulmalar, yozlaĢmalar baĢlamaktadır.  

Özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde bürokrasinin siyasi otorite ile olan göbek 

bağından dolayı da bürokratlar yasaların uygulamasında siyasi otoritenin etkisiyle 

bazı yanlıĢ ve hukuk dıĢı uygulamalara girmektedirler. Bunun sonucunda kamu 

yönetiminin örgüt yapısına bozulmalar meydana gelmektedir. 
71

 

Yönetim sistemi içerisinde yolsuzluk giderek artan bir hal aldığı için, kamu 

yönetimi kendisinden beklenilen iĢlevlerini tam olarak yerine getirememektedir. 

Bürokraside çalıĢanlar iĢ baĢarma motivasyonlarını her iktidar döneminde yapılan 

kadrolaĢmalar nedeniyle yitirmektedir. Çünkü bu suret ile baĢarılı ve çalıĢkan 

bürokratların yerine liyakat ilkesi aranmadan tayin terfi yapılmaktadır. Bunun 

sonucunda gelecek endiĢesi de taĢımaya baĢlayan birikimli, çalıĢkan ve yetiĢmiĢ 

bürokratlar hızla devlette çalıĢmaktan uzaklaĢmaktadır. Bu uzaklaĢmanın bir nedeni 

de Ġdari yapılanma ile ekonomik ve mali mevzuattaki karıĢıklık, nedeniyle merkezi 

otoritenin elinde olan yetkilerin kullanımında yasaların ve diğer mevzuatın açıklarını 

ve uygulamasını çok iyi bilen memurları yolsuzluk yapan kiĢi ve kuruluĢların çok 

yüksek maaĢlarla yanlarına almalarıdır. YaĢanan bu süreç sonucunda kamu 

yönetiminde bilgili bürokrat sayısında ki azalmalar sonucu ,cahil cesaretine sahip, 

siyasetçi yakını bürokratların sayısında meydana gelen artıĢlar kamu yönetiminin , 

iĢleyiĢini giderek bozmaktadır. Kamu yöneticileri “iĢleri düzeltmek bana mı kaldı “ 
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gibi edilgin ve olumsuz bir tutuma yönelmekte , hatta kimisi de yolsuzluk sürecine 

katılıp, payını almayı yeğlemektedir. 
72

 

Yolsuzluğun olduğu durumlarda en baĢta yasalar aykırı iĢlem yapılmaktadır. 

Bu durum da devletin ve yönetimin yasallığını ortadan kaldırmaktadır. Yasaların 

etkisini yitirdiği toplumlarda ise düzenin sağlanması mümkün olmamaktadır.  

Bürokratlar kendilerinde sakladıkları bilgiyi ve gizlilik prensibini makamları 

için bir güvence olarak görmeye baĢlamıĢlardır. Bunun sonucunda da bu durum 

doğası gereği, yönetsel kusurların ve kuraldıĢı uygulamaların ortaya çıkmasına neden 

olmakta, bu durumda içinde bulunduğumuz yolsuzluk sarmalının giderek 

büyümesine yol açmaktadır. 
73

 

Sonuç olarak kamu yönetimi yolsuzluk olgusunun kısır döngüsüne girmiĢ 

olup, verimli ve etkili çalıĢmasını giderek kaybetmektedir.  

 

1.3.2.3. Yolsuzluğun Diğer Olumsuz Etkileri 

 

21. yüzyılın baĢında sömürgeciliğin yeni versiyonu yolsuzluklardır. Küresel 

güçler, çok uluslu Ģirketler ve geliĢmiĢ ülkelerin istihbarat servisleri az veya 

geliĢmekte olan ülkelerde ihale alabilmek, yatırım ve ticaret yapmak için rüĢvetler 

vermektedirler. Bu bağlamda edilgen ülke toplumları ve müteĢebbisleri mağdur 

olmakta, insan haklan ihlalleri yaĢanmaktadır.
74

 

Ülke kaynaklarının önceliği olmayan alanlara yönlendirilmesi, temel insan 

haklarından olan beslenme, sağlık, barınma ve eğitim haklarının dikkate alınmaması 

sonucunu doğurmakta, bu da insan hakları ihlalinin yaĢanmasına neden olmaktadır. 

Yolsuzluk bir insan hakları ihlalidir. Çünkü yolsuzluğun olduğu bir ortamda 

rüĢvet veren kiĢinin, vermeyenlere göre daha imtiyazlı bir konuma geldiği, 

yolsuzluğun insanları temel kamu hizmetlerine ulaĢma konusunda engellediği açıktır. 

Yolsuzluğun en yaygın olduğu ülkeler, aynı zamanda insan haklarının en 

fazla ihlal edildiği ülkelerdir. Uluslararası ġeffaflık Örgütü'nün 2013 yılına ait rapor, 

temek hak ve özgürlüklerle iyi yönetimin birbirine bağımlı olduğunu; yolsuzluğun 
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kötü bir yönetime yol açtığı için temel insan haklarının ihlal edildiğini; insan 

haklarının sağlanamadığı, korunamadığı, ihlal edildiği ülkelerde yolsuzluğun yaygın 

olduğunu vurgulamaktadır .
75

 

Herkese eĢit muamele ilkesinin ihlal edilmesi, vatandaĢlar arasında eĢitsizliğe 

neden olmaktadır. Bürokrat ve siyasilerin karĢılıklı güç gösterisinden kaynaklanan bu 

durum, eĢitlik ve tarafsızlık ilkesini uygulanamaz hale getirmekte olup, rüĢvet, 

irtikap ve iltimas gibi yolsuzluklara neden olmaktadır.
76

 

Kamu yönetiminde çalıĢan bürokratlara geniĢ yetkiler verilmesi, takdir 

yetkisinin tek elde toplanması, ihale, gümrük iĢlemleri, yatırım teĢviki ve dıĢ ticaret 

prosedür ve izinlerinde yolsuzluklara neden olabilmektedir. Bürokraside yapılan 

iĢlerin gizlilikle yürütülmesi, Ģeffaflıktan uzak olması, hesap vermeme rehaveti 

rüĢvet ve diğer kanunsuzluklara zemin hazırlamaktadır. Ayrıca bürokraside kalite 

eksikliği, bürokratik iĢlemlerin çokluk ve karmaĢıklığı yolsuzluklara uygun ortam 

oluĢturmaktadır. 
77

 

 

1.3.3. Yolsuzluğun Ölçülmesi   

 

Kanuna aykırı eylemler olduğu için doğası gereği yolsuzluğun ölçülmesi 

mümkün olmadığı gibi gerçekte neyin ölçülmeye çalıĢıldığı konusunda da bir açıklık 

yoktur. Sadece verilen rüĢvetin miktarını ölçmek rüĢvet içermeyen birçok yolsuzluk 

eyleminin görmezden gelinmesine yol açacaktır. Ödenen rüĢvet miktarı yerine 

yolsuzluk faaliyetlerini ölçme giriĢimi ise göreceli olarak birçok önemsiz faaliyetin 

de hesaba katılmasını ve her birinin tanımlanmasını gerektirecektir ki bu pek 

mümkün görülmemektedir.
78

 

Ülkeler arası karĢılaĢtırmalarda ve ampirik çalıĢmalarda sık sık  kullanılan 

ölçütler değiĢik uluslararası kuruluĢlar ve bireysel araĢtırmalara  dayanmaktadır. 

Economic Intelligence Unit, Political Risk Services Inc., Political & Economic Risk 

Consultancy, World Bank, Price Waterhouse Coopers, World Economic Forum, 

Freedom House, Transparency International gibi kurum ve kuruluĢlar algılanan 
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yolsuzluk düzeyine iliĢkin araĢtırmalar yayınlamaktadırlar. En fazla kullanılan 

yolsuzluk göstergeleri subjektif verilerden elde edilmektedir. Ancak bu göstergeler 

bazı çekinceleri içermektedir. Her Ģeyden önce, algılanan yolsuzluk gerçek 

yolsuzluğu geriden izleyebilir, bu nedenle de endeksler politika değiĢiklikleri 

karĢısında yeterince hassas değildir. Bununla birlikte, algılar içsel olabilir. Medya 

tarafından abartılan gündemdeki konular ve skandallar algıların tecrübeleri aĢmasına 

neden olabilir. Büyük yolsuzluklar gizlice yapıldığı halde endeksler halkın 

yolsuzluklar konusunda bilgi sahibi olduğunu varsaymaktadır. Dahası, yolsuzluk 

tanımı bir toplumdan diğerine değiĢiklik gösterebilir. Bir toplumda yolsuzluk olarak 

değerlendirilen bir olay baĢka bir toplumda sıradan bulunabilir. Ayrıca, araĢtırmayı 

hazırlayan ve yürüten uzmanın değerlendirme ve önyargıları araĢtırmanın sonucunu 

etkileyebilir.
79

 

Yolsuzluk algılamalarına dayalı olarak hazırlanan yolsuzluk endeksleri bu 

alanda yapılan birçok çalıĢmada kullanılmaktadır. Çok ülkeli saha araĢtırmalarından 

elde edilen ve uygulamalı çalıĢmalarda yoğun olarak baĢvurulan endekslerden birisi 

olan ve yolsuzluğun ölçülmesine yönelik çalıĢmaların en önemlisi olarak 

değerlendirilen endeks, 1995 yılından beri her yıl yapılan "Yolsuzluk Algılamaları 

Endeksi (Corruption Perceptions Index-CPI)"dir. Yolsuzluk algılama endeksi, Dünya 

Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, Gallup International ve Columbia Üniversitesi 

gibi 13 bağımsız araĢtırmacı grup tarafından yapılan 17 araĢtırma ile Ģekillenerek, 

uzmanların, yerli ve yabancı iĢ adamlarının ve analistlerin görüĢlerini ve 

değerlendirmelerini içeren bir tür bileĢik endekstir. Endeks, değerlendirilen ülkelerde 

yaĢayanların da dahil olduğu uzmanların görüĢlerini yansıtmaktadır. 

Yolsuzluk Algılamaları Endeksi, cari yolsuzluk derecesini değil, algılanan 

yolsuzluk derecesini ortaya koymaktadır. Yolsuzluk Algılama endeksi ile uluslararası 

yolsuzluk düzeyleri ortaya konulmakta, yıllar itibariyle ülkelerin yolsuzluk düzeyleri 

incelenebilmektedir. Endeks kamu gücünün özel çıkarlar için kötüye kullanımı, 

kamu iĢlemlerinin yürütülmesinde rüĢvet alma, kamuya ait fonların zimmete 

geçirilmesi üzerine yoğunlaĢmaktadır.
80
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE KAMU YÖNETĠMĠNDE YOLSUZLUK 

 

2.1. TÜRKĠYE’DE YOLSUZLUĞUN GELĠġĠMĠ 

  

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluĢunda, genel olarak batının 

siyasal ve yönetsel kurumları örnek alınmıĢtır. Batıdan örnek alınan söz konusu bu 

kurumlar, Batıda iki yüzyılı aĢkın bir zaman dilimi içinde oluĢmuĢtur. "Bu oluĢum 

içinde kamu bürokrasisi, siyasal dizgeye ağırlığını koyan giriĢimci sınıflar karĢısında 

siyasal bağımsızlığını yitirmiĢ ve geliĢen kapitalist ekonominin gerektirdiği 

nesnellik, düzenlilik verimlilik ve etkinlik gibi düzgülerin etkisi altında zamanla 

uzman bir yönetsel yapı haline dönüĢmüĢtür. BaĢka bir deyiĢle, bürokrasi siyasal 

sisteme bağımlı ve özünde siyasal kararları uygulayan belli bir uzmanlık düzeyine 

ulaĢmıĢ ve teknik yönü ağır basan bir kurum olmuĢtur."
81

 

 Türkiye Cumhuriyetinin yönetsel ve siyasal kurumları ise, monarĢik yönetim 

tarzı olan padiĢahlığın yıkılmasıyla, birkaç yılda gerçekleĢtirilen bir devrim ile tesis 

edilmiĢtir. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte , yöneticilere yakınlık  ya da akrabalık 

gibi konumlarına bakılmaksızın yolsuzluğa bulaĢmıĢ kimseler hakkında hesap 

sorulması sağlanmıĢtır. Tek partili siyasi rejimin hakim olduğu 1923-1946 

döneminde, devletin en üst yöneticilerinden  bir bakan Yüce Divan „a sevkedilmiĢ ve 

Havuz-Yavuz davası adıyla anılan bu olay, sanıkların mahkumiyeti ve siyasal 

yaĢamlarının bitmesi ile sonuçlanmıĢtır.
82

 

1946 da çok partili siyasal rejime geçilmesinden sonra da, yolsuzluk 

söylentileri eksik olmamıĢtır. Dönemin  Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri 

Ürgüplü‟nün beraat ettiği ve bakanlığın bir çok memurunun adının karıĢtığı bir 

yolsuzluk davasında çok az kiĢi mahkumiyet almıĢtır. Bununla birlikte , olaya adı 

karıĢanların çoğunun siyasi geleceği bu geliĢmelerden olumsuz etkilenmiĢtir. 
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Türkiye‟de 1950‟li yıllara kadar tek partili, bu dönemden sonra da çok partili 

siyasal hayat mevcuttur. Ülke yönetimi siyasal parti ya da partiler tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu nedenle de siyasal partiler devletin siyasal yapısına 

damgasını vurmakta ve Ģekillendirmektedirler. 

1950‟lerden sonra kamu yönetimi bürokrasi ve iktidardaki parti arasında bir 

mücadele alanına dönmüĢtür. Tek parti döneminin yarattığı bürokrasi karĢıtı tepkiler 

nedeniyle bu dönemde izlenen kamu yönetimi politikası devlet erkinde bürokrasinin 

gücünün zayıflaması ve yeni ekonomik giriĢimler gibi siyasal iktidarlar tarafından 

kolayca denetlenebilecek alternatif bürokratik yapıların geliĢtirilmesi sonucunu 

doğurmuĢtur. 

1950‟lerde yaygınlık kazanan popülist politikalar 1960 sonrası dönemde de 

etkisini sürdürmüĢtür. 1960‟ların ikinci yarısından itibaren ve özellikle 1970‟lerde 

ivme kazanan bürokrasinin “siyasallaĢması” sürecinde , “ siyasal kayırmacılık” ve 

nepotizm” yaygınlaĢmıĢtır. Bu dönemde, Türk siyasal hayatında onlarca yıldır etkin 

olan siyasal iktidarlardan güç alan , aile ve akraba iliĢkisine dayanan, “ hayali 

ihracaat” ve “ “mobilya yolsuzlukları” baĢta olmak üzere, yeni yolsuzluk türleri 

Türkiye‟nin gündemini sarsmıĢtır. Bu konularda, TBMM‟ye pek çok soruĢturma 

önergesi verilmiĢ; ancak bu önergelerden yüce divana kadar uzananı olmamıĢtır.
83

 

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte geçmiĢ dönemdeki  bazı siyasiler 

hakkında yolsuzluk soruĢturmaları açılmıĢ ve 13 Nisan 1982 tarihindeki Sosyal 

Güvenlik Bakanı Hilmi ĠĢgüzar, 16 Mart 1982 tarihinde de Gümrük ve Tekel Bakanı 

Tuncay Mataracı görevini kötüye kullanmak suçlarından Yüce Divan‟da mahkum 

olmuĢlardır.  

1980 sonrası Dönemde çeĢitli yolsuzluk olayları Türkiye gündemine 

oturmuĢtur. 80 sonrası dönemde ilk kez bir iktidar partisi kendi mensubunu 

yolsuzluk iddialarıyla Yüce Divan‟a gönderdi; Devlet Bakanı Ġsmail Özdağlar iki yıl 

hapis cezasına çarptırıldı. 1984-1989 döneminde ANAP „tan belediye baĢkanı seçilen 

Bedrettin Dalan bir çok imar yolsuzluğuyla gündeme gelmiĢtir. 90 sonrası dönemde 

“Civangate” skandalı, hortumlanan 22 bankanın batması ve TMSF‟ ye devri, 

Bayındırbank ve Cavit Çağlar‟ın Ġnterbank yolsuzluğu iddiaları, 2004 çoğunlukla Ak 

Parti milletvekili oyuyla Mesut Yılmaz ve GüneĢ Taner‟in Yüce Divan‟a sevk 
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edilmesi diğer önemli yolsuzluk dosyaları olarak Türk Siyasi tarihinde yerini 

almıĢtır. 
84

 

 

2.2.TÜRKĠYE’DE YOLSUZLUK VE ALTYAPISI 

 

Yolsuzluğun nedenlerini iyi analiz edebilmek için, ilgili toplumun iktisadi, 

siyasi, hukuki ve ahlaki yapısını yakından incelemek gerekmektedir. Bu konularda 

yapılacak ciddi araĢtırmalar sosyal yapının dinamikleri konusunda karĢımıza ciddi 

parametreler sunacaktır. Ġlgili alanlar her ne kadar farklılık arz etse de etkileĢimleri 

itibariyle böyle bir ayrım yapmak çok fazla mümkün olmamaktadır. Yolsuzluğun 

nedenleri denince, yeterince açık faktörlerden söz etmek mümkün değildir. Belki bu 

konuda kiĢileri yolsuzluğa iten sebepler ile söz konusu yolsuzlukların 

gerçekleĢmesine imkan veren sosyal ve ekonomik konjonktürden ayrı ayrı bahsetmek 

daha yararlı olacaktır. 
85

 

Ülkemizde son yıllarda bilimsel kıstaslara göre yapılmıĢ çeĢitli yolsuzlukla  

ilgili saha çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaların sonuçları Türk kamuoyunun 

yolsuzluk nedenleri, türleri ve çözüm önerileriyle ilgili algılama ve beklentilerini 

büyük ölçüde ortaya çıkarmaktadır. Bu saha çalıĢmalarının sonuçları içinde 

yolsuzluğun temel sebepleri Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

- Kalabalık kamu kadroları 

- Ezberci eğitim 

- Kurumlara duyulan yaygın güvensizlik 

- Yolsuzluğun kamuoyunca zımnen uygun sayılması 

- Yasa, kural, düzenleme ve iĢlemlerin karmaĢıklığı 

- Medya-ticaret-siyaset iliĢkisi 

- Gelir dağılımı, enflasyon vb. ekonomik nedenler 

- Kamu yönetiminde etik değerlerin yoksunluğu 

- Kamu yönetiminde kariyer ve liyakat ilkesinin iĢlememesi
86
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Sonuç olarak nedenler ne olursa olsun, yolsuzluk kavramı içinde insan 

unsurunun etkisinden hareketle, devlet örgütü içinde görev almıĢ bireylerin 

Ģekillendirdiği kamu yönetimine hakim olan kültürel değerler, kamu yönetiminin 

kalitesini belirlemektedir. Bu durumda kamuda var olan ciddi boyutlardaki yozlaĢma 

ve yolsuzluk sorunu karĢısında, politikacılar da dahil olmak üzere kamu 

görevlilerinin, bu soruna altyapı hazırlayan olumsuz kültürel özellikleri önem 

kazanmaktadır.
87

 

Bu itibarla Türkiye‟de yolsuzluk algısı ve yolsuzluğun altyapısını oluĢturan 

etmenler ne denli karmaĢık ve spesifik olsa da; temel anlamda yolsuzluğun 

kaynaklandığı temel faktörler ortaya konabilir. 

 

2.2.1.Türkiye’de Yolsuzluğun Nedeni Olarak Siyaset ve Bürokrasi 

 

Ülkemizde yapılan tüm kamuoyu araĢtırmaların halkın en kirli sektör olarak 

siyaseti gördüğünü göstermektedir. Siyaset mekanizması bir yandan yasal altyapıyı 

kurmayarak yolsuzluğa ortam hazırlamakta, bir yandan da lider sultası ile baĢlayan 

bir çıkar zinciri yaratarak yolsuzluğu sistemleĢtirmektedir.
88

 

Yolsuzluk olgusunu daha iyi açıklamak, anlamak için yaĢandığı ve yaĢatıldığı 

boyutları ele alarak incelemek daha yararlı olacaktır. Bu boyutlardan bir tanesi de 

siyasal yapı ile yolsuzluk arasındaki iliĢkidir. Genel olarak kamu yönetiminin katı 

merkeziyetçi bir yapı gösterdiği ülkelerde yolsuzlukların daha çok ve yaygın olduğu 

söylenebilir. Bir de buna az geliĢmiĢlik eklenirse ve kamu bürokrasisinin geliĢen 

kapitalist ekonomisinin gerektirdiği nesnellik, düzenlilik, verimlilik ve etkinlik gibi 

rasyonalite özelliklerini taĢımıyorsa yolsuzluk kaçınılmaz bir hal alacaktır. Batı'da iki 

yüzyılı alan bir süreçte bürokrasi, siyasal sisteme bağımlı ve özünde siyasal kararları 

uygulayan belli bir uzmanlık düzeyine ulaĢmıĢ ve teknik yönü ağır basan bir kurum 

olmuĢtur. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal yapılanması, monarĢik yönetim biçimi olan 

hanedanlığın yıkılması sonucu köklü dönüĢümleri içeren bir devrimle kurulmuĢtur; 

ama, merkeziyetçi yapı korunmuĢ ve devam etmektedir. Devrimin getirdiği temel 
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ilkeler, siyasal kurumlar toplum tarafından özümsenememiĢ ve özellikle çok partili 

yaĢama geçtikten sonra, bu siyasal kurumlar yozlaĢtırılmıĢtır. SanayileĢmemiĢ, 

tarımda toprak reformunu yapamamıĢ, mekanik dayanıĢmanın egemen olduğu az 

geliĢmiĢ bir ülkede devrimin kazanımları kısa zamanda göz ardı edilmiĢtir. Böyle bir 

toplumsal yapıda özellikle seçme ve seçilme hakları, yönetime katılma hakları "din, 

cemaat, hizip, mezhep, aĢiret, akraba, etnik" anlayıĢlarına kurban edilmiĢtir. Sonuç 

olarak siyaset, yönetilenler açısından "akrabam, aĢiretim, mezhebim, hizbimden olan 

beni yönetsin"; yönetenler açısından da "benim akrabalarım, aĢiretim, mezhebim 

hizbim ve yandaĢlarım olanlar iktidarın nimetlerinden yararlansın" anlayıĢına 

dönüĢmüĢtür. Bu toplumsal yapı siyasal iktidarı, siyasal iktidar da bu toplumsal 

yapıyı üretmekte ve yolsuzluk da bir "al gülüm ver gülüm" iliĢkisi içinde sürüp 

gitmektedir.
89

 

Türkiye'de siyasal iktidarlar, bürokrasiyi oluĢturan kamu personeline iliĢkin 

olarak yeterlik sistemi ve liyakat ilkeleri yerine siyasal yağma ve ganimet sistemini 

benimsemiĢlerdir. Bu anlayıĢın sonucu olarak, iktidara gelen siyasal partiler, 

ellerinden geldiğince bürokratik kadroları kendi yandaĢları ile doldurmak yoluna 

gitmiĢler ve bürokrasiyi siyasallaĢtırmalardır. Bürokrasinin siyasallaĢması ise 

yolsuzluklara uygun ortam yaratmıĢ ve kendi partilerine hizmet etme eğilimi içinde 

olmuĢlardır. Liyakatten ayrılma; ehil ve yetenekli çalıĢanların mevcut yönetime 

küsmelerine neden olurken, yeteneksizlerin de iĢbaĢında kalarak sistemi 

yozlaĢtırmalarına neden olmaktadır. Aslında Türk bürokrasisi yasal zeminde liyakat' 

ve 'kariyer' ilkeleri üzerine kuruludur. Ancak bu sistem uygulamada neredeyse 

çökmüĢ, 'nepotist' ve 'patronaj' nitelikli bir sisteme dönüĢmüĢtür. Ayrıca, her iktidara 

gelen partinin kendi yandaĢlarına kadro açması, dolu olanları boĢaltması, hem 

yetiĢmiĢ insan gücünü atıl hâle getirmekte, hem gereksiz bir personel fazlası 

çalıĢtırmaya neden olarak kaynak israfına zemin hazırlamaktadır.
90

 

Kamu yönetiminin merkezi yapısı, bakanlıklar, genel müdürlükler, bağlı 

kuruluĢlar ve diğer yönetsel birimlerin artan sayısı, iĢlevlerin belirsizliği ve iĢ 

bölümündeki düzensizlik bürokrasiyi içinden çıkılmaz hâle getirmektedir. Bu durum, 
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örgütsel iĢleyiĢ sırasında ilgili kuruluĢlar arasında iĢbirliği ve eĢgüdüm zafiyeti 

yaratmaktadır. Aynı konuda birden çok kamu kurumunun yetkili kılınması 

(önkoĢullar, izinler, onaylar ve birçok tekrarlanan gereksiz aĢamalar) vatandaĢı 

sıkıntıya sokmakta; kamu iĢlemlerindeki bu güçlükler aracı ve komisyoncuların 

oluĢmasına neden olmakta; örgütlenme yetersizlikleri kaynakların verimli, etkin ve 

tutumlu kullanılmasını engellemektedir. Dolayısıyla yolsuzlukların ortaya çıkmasına 

yol açan bir örgüt ortamı (bürokratik hiyerarĢi) oluĢmaktadır.
91

 

Siyasal yozlaĢma ve yolsuzluk arasındaki iliĢki, özellikle gelir grupları 

arasında büyük farklılıkların bulunduğu, nüfusun büyük çoğunluğunun alt ve orta 

tabakada yer aldığı az geliĢmiĢ ülkelerde, siyasî partilerin ya da adayların oy toplama 

yarıĢlarında ortaya çıkmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde parti görevlilerinin, 

yoksulların oturdukları semt ve bölgeleri dolaĢarak, onların zaaflarını kullanarak 

kendilerine ya da partilerine oy vermeleri karĢılığında bazı maddî kazançlar sağlama 

yoluna gitmeleri hem bir yozlaĢma hem de bir yolsuzluktur. Bu yöntem uzun 

zamandır ülkemizde de uygulanmakta ve baĢarılı sonuçlar elde edilmektedir.
92

 

Yine siyasal yozlaĢmanın ve çürümenin diğer bir boyutu siyasal partilerin 

propaganda, politik pazarlama, siyasal reklâm gibi kendi programlarını tanıtıcı 

kampanyalar aĢamasında ortaya çıkmaktadır. Tabi bu kampanyaları yapmak her 

partinin hakkıdır. Ancak, bir siyasi parti ya da adayın, gerçek olmayan bilgiler 

kullanarak seçmenlerin desteğini alması, bir tür siyasal yolsuzluk, yozlaĢma ve 

çürümedir. Kimi parti bunu insanların etnik köken ve dinsel inanç bağlamında 

yaparken, kimi de gerçekleĢtirilmesi mümkün olmayan 'vaatlerde bulunarak' 

(popülizm), halka Ģirin görünerek yapmaktadır. Bu durum daha çok, eğitim düzeyi 

düĢük, geliĢmemiĢ ülkelerde son derece yaygın bir uygulamadır.
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2.2.2.Türkiye’de Yolsuzluğun Nedeni Olarak Sosyo-Kültürel Yapı 

 

Sosyo-kültürel yapı ve yolsuzluk arasındaki iliĢki bakımından ülkemizde 

cemiyet (modern toplum) iliĢkilerinden çok cemaat (geleneksel toplum) iliĢkilerine 

dayalı bir toplumsal yapı göstermektedir. Doğal olarak toplumsal yapının bir 

yansıması olarak devlet (kamu bürokrasisi) yapısına da ikincil iliĢkilerden çok 

birincil iliĢkiler hâkim olmaktadır. Aslında kamu yönetiminde olması gereken, 

vatandaĢ ile kamu görevlisinin ikincil iliĢkilere dayanarak karĢı karĢıya gelmeleri ve 

kamu görevlisinin kamusal iĢlemleri yaparken herkese eĢit mesafede durmasıdır. Ne 

var ki, bütün azgeliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kamu görevlisinin aile, 

akraba ya da hemĢerilerine, bürokratik (yasal) kurallardan çok eski ve köklü olan 

toplumsal kurallara göre yardım etmesi beklenmektedir. Bu durumda kamu 

görevlileri büyük bir baskı altında kalmaktadır. ĠliĢkilerin bu niteliği doğal olarak 

hediyeleĢme, karĢılıklı kayırma, para verme vb. iliĢkilere yol açarak yolsuzluğu 

beraberinde getirmektedir.
94

 

Özellikle azgeliĢmiĢ ülkelerde, genellikle kamu görevlileri kendilerini 

devletle özdeĢleĢtiren, sıradan yurttaĢa göre itibarlı kiĢilerdir. Sıradan yurttaĢ kamu 

görevlisi karĢısında kendini küçümser, kamu hizmetinden yararlanmayı yurttaĢlık 

hakkından çok bir lütuf olarak algılar. Bu 'ceberut devlet' algısı 'köpekle 

dalaĢmaktansa çalıyı dolaĢmak iyidir' kabulünden, kamu görevlisine itaatkâr, alttan 

alan, hoĢ tutma tavrını pekiĢtirmekte, yolsuzluk ve rüĢvetin kapısını açmaktadır.
95

 

Sosyo-kültürel yapıya bağlı olarak, hızlı nüfus artıĢı, kırdan kente göç sonucu 

ortaya çıkan kentleĢme, toplumsal değiĢme ve kültür farklılaĢması yolsuzluklara 

ivme kazandıran olgulardır. Çünkü bizde bu olgular büyük bir hızla yaĢanırken, 

kentlere akan fazla nüfusu emecek iĢ alanları sağlanamamıĢ, sanayileĢme belli 

bölgelerde toplanmıĢ ve yeterli istihdam seviyesi tutturulamamıĢtır. Devlet (kamu 

sektörü) tıka basa gerekli gereksiz personelle doldurulmuĢ, toplumun en önemli derdi 

iĢsizlik olmuĢ, özel sektörün yetersiz kapasitesi karĢısında kamu sektörünün cazibesi 
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artmıĢtır. Bu durumda vatandaĢ iĢe girmek için her türlü yolu denemekte ve bunun 

için bedel ödemeye dünden razı olmaktadır.
96

 

Genel yapı itibariyle yolsuzluk, ahlaken ve dinen hoĢ karĢılanmayan bir 

durumdur. Ne var ki, özellikle hukuk ve meslekî etik kurallarının kurumsallaĢmadığı, 

geleneklerin ağırlıkla her durumda hissedildiği geri kalmıĢ toplumlarda yolsuzluk, 

geleneklerin desteklediği ahlakın göz ardı edildiği ve yasaların bile kitabına 

uydurulduğu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 
97

 

 

2.2.3.Türkiye’de Yolsuzluğun Nedeni Olarak Ekonomik Yapı 

 

Ekonomik yapı ile yolsuzluk arasında genel olarak yakın bir iliĢkinin olduğu 

kabul edilmektedir. Devletin ekonomiye müdahalelerinin daha çok olduğu ülkelerde 

bürokrasi yaygın ve kırtasiyecilik de doğal olarak yaygın bir hastalıktır. AĢırı 

bürokrasi sonuç olarak rüĢvet ve yolsuzluklara daha fazla fırsat yaratmaktadır. Diğer 

bir deyiĢle, bürokrasi engeline takılan vatandaĢlar, ister istemez rüĢvet ve 

yolsuzluklara iĢlerini yapmaya yönelmektedir. Ayrıca, bürokratik formalitelerin 

fazlalığı kamu görevlileri içinde rüĢvet piyasası ortaya çıkarmaktadır. 

Liberal ekonomi düĢüncesinin yolsuzluğa etkisine bakıldığında, Neo-liberal 

okulun ana paradigması, ekonomik giriĢimin tek amacı olan kârlılığını maksimize 

etmektir. Etik düĢünceler iĢ âleminin iĢi değildir. Bu demektir ki birinin kârını 

arttıracak her Ģey aklanır, yolsuzluk bunun dıĢında değildir. Eğer kamunun iyiliğini 

düĢünmek zorunda değilseniz ve diğer moral değerlere sahip değilseniz, yolsuzluk 

kolayca kabul edilmiĢ bir pratik olur. Ülkemizin bugün geldiği noktada uygulanmaya 

çalıĢılan liberal ekonomik sistem, yolsuzlukların da etkisiyle tıkanmıĢ ve ekonomik 

krizler kronik hâle gelmiĢtir.
98

 

Ekonomimizin en belirgin özelliği, yıllarca yüksek bir enflasyon oranına 

sahne olmasıdır. Ülkemizin ihracaatı ile ithalatı arasındaki açık, giderek büyüyerek, 

“ödemeler dengesini” altüst etmiĢtir. Böylece doğan döviz darboğazında, baĢta petrol 

olmak üzere birçok temel girdiler sağlanamaz ya da güçlükle sağlanabilir duruma 
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gelmiĢtir. Hükümetler, dıĢ borçları erteleme ve yenilerini sağlama peĢinde 

olmuĢlardır. Bir yandan da birbirini izleyen devalüasyonlar yapıla gelmiĢtir. Üretim 

düzeyindeki düĢüklük ve dıĢalım için yeterli döviz bulunamaması, “sunu-istem” 

dengesini bozmuĢtur. Piyasada mal kıtlığı sürürken birçok mal için de “karaborsa” ve 

“çifte fiyat” uygulamaları geçerli olmuĢtur. 

Genel olarak Türkiye‟nin büyüme hızı da yüksek olmasına rağmen, artan 

nüfusumuza iĢ imkanları oluĢturulamamaktadır. Eksik istihdamın oluĢması, bir 

yandan iĢsiz olanın her iĢi yapabilecek konuma düĢmesine, diğer yandan ise devletin 

(biraz da sosyal patlamaları önlemek amacı ve öteden beri alıĢılagelmiĢ "devlet baba" 

anlayıĢı ile ) kamu kesiminde yapay olarak aĢırı istihdam oluĢturmasına neden olan 

kamuda aĢırı istihdam yaratılınca, ücretlerin düĢük tutulması bir zorunluluk 

olmaktadır. Görevlilerin düĢük gelirlerle geçinememesi, gelirlerini artırmak amacıyla 

çeĢitli yollara baĢvurmasına neden olmakta ve enformel sektör baĢta olmak üzere 

yeraltı ekonomisine yol açmaktadır."
99

 

Nüfusun hızlı artması sosyal refah devletinin en önemli görevleri sayılan, 

eğitim ve sağlık hizmetlerine olan talep artıĢında etkisini hissettirmektedir. Devlet bu 

alanlarda vatandaĢların taleplerini yeterli düzeyde karĢılayamamakta; hizmet arzı 

hizmet talebinden düĢük kalmaktadır. Bu durumun sonucu olarak , hastanelerde 

ücretsiz hizmet sunmaya mecbur olan doktorların, özel muayene olmadığınızda 

yeterli ilgi göstermemesi ya da iyi bir okula kayıt yaptırmak için bağıĢ yapmak 

zorunda olmak gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu ettiğimiz eğitim ve 

sağlık hizmetleri, toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirdiğinden, toplum 

açısından da bu yozlaĢma ya da yolsuzluklar kanıksanmayacak bir düzeye 

ulaĢmaktadır.
100

 

Ülkemizde yaygın bir yolsuzluk olgusu da hızlı nüfus artıĢı ile ortaya çıkan 

iĢsizlere istihdam sağlanması aĢamasında ortaya çıkmaktadır. Kamu kesiminde yapay 

olarak istihdam oluĢturulmasına rağmen, bütün iĢsizlere iĢ imkanı 

sağlanamamaktadır. ĠĢte bu aĢamada genellikle siyasal iktidarın kendi yandaĢlarına iĢ 

imkanı tanıdığı yani adam kayırmacılığın ortaya çıktığı görülmektedir. Ya da rüĢvet 

olgusu ortaya çıkmaktadır. Yani rüĢvet veren iĢ imkanına kavuĢabilmektedir. Bu 
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durum aynı zamanda devlet personel rejimini de yozlaĢtırmakta ve iĢe almada 

uyulması gereken bilgi beceri liyakat gibi unsurların göz ardı edilmesine yol 

açmakta; sonuçta ehil olmayan kiĢilerin elinde kamu yönetimi yozlaĢma kısır 

döngüsü içine itilmiĢ olmaktadır.  

 

2.2.4.Türkiye’de Yolsuzluğun Nedeni Olarak Hukuk Sistemi ve Yargı 

 

Bir ülkede görülen yolsuzluk miktarının az veya çok olması o ülkedeki hukuk 

sistemi ile yakından iliĢkilidir. Bütün devletler, gerek demokratik, gerekse otoriter 

olsun hukuk kuralları ile yönetilmektedirler Hukuk kuralları ile yönetmek ile 

hukukun üstünlüğünü kabul etmek arasında fark vardır. Yolsuzlukla ilgili yapılan 

çalıĢmalarda hukukun üstünlüğünü kabul eden demokratik ülkelerde, krallık veya 

diktatörlükle yönetilen ülkelere göre daha az yolsuzluk görüldüğü dikkati 

çekmektedir. Hukukun üstünlüğünün kabul edildiği devletlerde, vatandaĢ bir 

anlamda devleti yönetenlerin keyfi yaptırımlarına karĢı korunmaktadır. Buna karĢılık 

yönetimde hukuk kurallarının temdi alındığı ülkelerde birey yerine devleti koruyacak 

bir sitemin olduğu dikkat çekmektedir. Hukukun üstünlüğünün benimsenmesi, 

devletin kiĢi veya gruplara özel yasalar çıkarmasını engellemektedir. Dolayısıyla, 

bireyler geleceği görme konusunda daha net bir tutum içine girmekte ve daha 

istikrarlı kararlar verebilmektedir .
101

 

Yasaların kapsamı ve yasaların yaptırım gücü ile yolsuzluklar arasında güçlü 

bir iliĢki olduğu görülmektedir. Suçluların yakalanma olasılığının azlığı, cezaların 

yaptırım gücünün zayıf olması veya adaletin geç iĢlemesi rüĢvet ve yolsuzlukların 

artmasına yol açmaktadır. Özellikle büyük ölçekli rüĢvetlerde rüĢvet alan ve 

verenden ziyade aradaki kiĢilerin cezalandırılması veya cezaların zaman aĢımına 

uğraması rüĢvet ve yolsuzluğu teĢvik etmektedir. Suçlular yasaların öngördüğü 

cezalardan kaçmak ya da daha az cezaya maruz kalmak için, güvenlik görevlilerine, 

yargı mensuplarına veya politikacılara rüĢvet verebilirler .
102
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Bir ülkedeki hukuk sistemi ve yasalar yolsuzlukların niteliğini ve boyutunu 

etkileyen önemli nedenler arasında yer alır. Örneğin, yasa ve kuralların uzun ve 

kolayca anlaĢılamayacak kadar karmaĢık olması yolsuzlukların ortaya çıkmasını 

hızlandırmaktadır. Bunun en önemli nedeni, bu kadar uzun, karıĢık yasa ve kuralların 

herkesçe aynı Ģekilde anlaĢılmaması ve bu yasaların anlaĢılması ve yorumlanmasında 

bu iĢi iyi bilen kiĢilerin yardımına olan gereksinimdir. KarmaĢık yasalar bu yasalarda 

uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin de yetiĢmesini veya ortaya çıkmasını gerektirmektedir. 

Dolayısıyla avukatlar, muhasebeciler veya devlet görevlileri ile iliĢki kuracak 

profesyonel kiĢiler bu süreçte ek bir grup olarak ortaya çıkarlar. Bu profesyoneller 

veya meslek odaları kendilerini yeterince güçlü hissettikten sonra yasaların 

basitleĢtirilmesine karĢı tavır sergiledikleri sıkça görülen bir durumdur. Bu kiĢi veya 

gruplar karıĢık, anlaĢılması zor olan yasaların daha basit ve anlaĢılır hâle 

getirilmesinin, sahip oldukları ayrıcalıklı durumun değiĢmesine yol açacağı 

gerekçesiyle izin vermezler .
103

 

Türkiye‟de yolsuzlukla mücadelede görevini yürütmesi gereken yargı erki bu 

görevin gerektirdiği bağımsız yapıya ulaĢtırılamamıĢtır. Yargının yapılanması, 

stratejisinin belirlenmesi ve yargı mensuplarının tayin ve terfilerinde nihai söz sahibi 

olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu siyasetten bağımsız değildir. 

Siyasetten bağımsız olmayan yargı zaman zaman ekonomik ve sosyal baskı-

lara karĢı da direnememektedir. Yargı mensuplarının medyaya yansıyan yolsuzluk ve 

rüĢvet iddiaları üzerine geçmiĢte yeterli duyarlılık gösterilememiĢtir. 

Ġstanbul Barosu'na kayıtlı 666 avukatın katılmıĢ olduğu bir anket ile adli 

yargıda yolsuzluk olgusunun varlığı ile neden ve sonuçları araĢtırılmıĢtır. Ankete 

katılanların yüzde 94,7'si adli yargıda yolsuzluk olduğunu, yüzde 58,9'u yolsuzluğun 

adli yargının temel sorunlarından biri olduğunu ifade etmiĢlerdir. Aynı deneklerin 

yüzde 96,1 'i adli yargıdaki yolsuzluk olaylarının yeterince ortaya çıkarılamadığını 

düĢünmektedir. 

Aynı araĢtırmaya katılanlar yolsuzluğun ceza yargılama birimleri arasında en 

fazla savcılıklarda (%22,2) ve ağır ceza mahkemelerinde (%13,9) görüldüğünün 

belirtmiĢtir. Hukuk mahkemelerinde Asliye Ticaret (%21,5), Ġcra tetkik mercii 

(%9,5) yolsuzluğun yoğun olduğu birimlerdir. Yargıtay'daki yolsuzluk iliĢkilerinde 
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kalemlerin (%35,6), tetkik hâkimlerinin (%30,6) ve daire üyelerinin (%21,6) payları 

olduğu anketten çıkan bir diğer veridir. 

Adli yargıda baĢlıca yolsuzluk nedenleri ise, adalete ayrılan yetersiz bütçe 

(%68,3), yolsuzluğun kamuoyunda zımnen meĢru sayılması (%66,9), kamuda iĢ 

ahlakı ilkeleri ve değerlerinin yetersizliği (%62), kapasite üstü iĢ hacmi (%61,8), 

yurttaĢların hak arama bilincinin yetersizliği (%60,8), adli ve idari denetim 

mekanizmalarının yapısal bozukluğu (%49,6) ve bireyin demokratik hukuk devleti 

konusunda bilinçsizliği (%49,3) olarak çıkmıĢtır .
104

 

 

2.2.5.Türkiye’de Yolsuzluğun Nedeni Olarak Hesap Verme  ve Denetim 

Eksikliği 

 

Ekonomide Ģeffaflık, açıklık, iletiĢim ve hesap verebilirlik demektir. KarĢıtı 

mahremiyet, gizliliktir. Batı'da Ģeffaflık, yolsuzlukla savaĢ için araç olarak görülmüĢ, 

kamu görevlilerini sorumlu tutmanın etkili bir vasıtası olarak takdim edilmiĢtir. 

ġeffaflık, demokrasinin ileri bir adımıdır. Nitekim kamu iĢlerinde Ģeffaflık ilk kez 

demokratik yönetim bakımından en geliĢmiĢ sayılan Ġskandinav ülkelerinde (1976) 

yasalaĢmıĢ, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıĢtır. Halkın kendi kendisini 

idare etmesi için sadece 4-5 yılda bir tekrarlanan seçimler ve halk oylamaları yeterli 

değildir. Çünkü demokrasi sürekli bir mekanizmadır. Seçimler sadece politik 

gidiĢatın yönlendirilmesinde halka yetki verir. Gerçek demokrasi ise halkın ve bu 

arada basının önemli kararlara iĢtirakine dayanır. Hükümet ve devlet iĢlerindeki 

gizlilik, mahremiyet demokrasinin geliĢmesine en büyük engeldir 
105

. 

ġeffaflığın olduğu yerde, hükümet ve devlet kurumlarının her türlü icraatı 

basın ve kamuoyuna açıktır. Bu bağlamda, bütçeler ve mali tablolar herkes tarafından 

istenildiğinde incelenebilir; yasalar, kurallar ve yönetmelikler tartıĢmaya açıktır. 

Açıklık sayesinde halk ve medya ülkenin politik ve ekonomik hayatına sürekli 

Ģekilde katılma imkânına kavuĢur. Böyle bir ortamda, kamu görevlilerinin sistemi 

kendi menfaatlerine kullanma imkânı sınırlıdır. Açıklığın tam yarar sağlayabilmesi 

için çift yönlü bir iletiĢim olması gerekir.  
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Ülkemiz için Ģeffaflık politik olmaktan ziyade ekonomik bir ihtiyaçtır. Zira 

Türkiye millî kaynakları kıt bir ülkedir. Türkiye‟de insanların tasarrufa pek 

yönelmediği hususu iktisadi bir vakıadır. Bu nedenle, kalkınma için gerekli fonlar iç 

ve dıĢ borçlanma yoluyla ve yüksek bir maliyetle temin edilmektedir. Borçlanılan 

kaynakların maliyeti ise, bazen direkt, bazen dolaylı olarak ama mutlaka halkın 

sırtına binmektedir. Bu nedenle hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ülkemiz için 

daha da önem kazanmaktadır. 

Hesap verme zorunluluğu, kamu yönetiminde her kiĢi veya makamın 

tasarrufları için idare, yasama ve yargı makamlarına açıklamada bulunmakla 

yükümlü olması ve hiçbir makamın inceleme ve denetimden muaf tutulmamasıdır. 

Hukukun üstünlüğü saydamlık, yansızlık ve kanun önünde eĢitlik gibi ilkelere ne 

ölçüde uyulduğu ancak hesap verme zorunluluğu aracılığı ile sağlanabilmektedir. 

Ayrıca ülkemizde hesap verme zorunluluğu mekanizmaları yeteri kadar açık ve kesin 

olarak tanımlanmadığı için, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu etkin 

değildir. Kamu sektörünün, hem kendi içinde hem de yasama, yürütme ve yargı 

iĢlevleri arasında açık ve anlaĢılır biçimde tanımlanmıĢ görev ve sorumluluk dağılımı 

bulunmamaktadır 
106

. 

Ülkemizde kamu yönetiminin çalıĢmalarını kamuoyuna sunma ve 

vatandaĢların bilgi edinme özgürlüğü açık biçimde ifade edilmediği için, kamusal 

iĢlemlerde, yatırım kararlarında, sözleĢme ve atamalarda, sistemin iĢleyiĢinde 

saydamlık eksik kalmakta ve vatandaĢa yeteri kadar bilgi sunulamamaktadır. Oysa 

saydamlık gereği, konuyla ilgili yasaların, düzenlemelerin ve gerekli belgelerin 

kamuya açıklanması, ilgili taraflara yasalar, düzenlemeler ve bunlara iliĢkin 

değiĢikliklerin duyurulması, yasa ve düzenlemelerin tarafsız ve akılcı olarak 

kullanılması gerekir. Türkiye IMF ile yaptığı 19. stand-by anlaĢmasında idari ve mali 

saydamlığın sağlanacağına dair taahhütte bulunmuĢtur.
107

 

Ülkemizde kamu denetiminin yetersizliği yolsuzluğa neden olan unsurlardan 

biridir. Kamusal denetim sistemli, planlı, programlı, hedefli ve sürekli bir faaliyettir. 

Bu faaliyetin uzmanlık özellikleri olan kiĢi, birim, kurul, kuruluĢ ve kurumlar 

tarafından yapılması gerekir. Genel olarak yolsuzlukların ortaya çıkarılması denetim 
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görevi içinde değerlendirilmemekle birlikte, sağlıklı mali yapının sürdürülmesi, 

saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun yerleĢmesi nedeniyle denetimin yol-

suzluğu engelleyici rolü yadsınamaz. 

Son yıllarda özellikle medyanın ortaya çıkardığı önemli yolsuzluk olaylarında 

yolsuzlukları ortaya çıkarmakla görevli denetim organlarının ve denetim ele-

manlarının rolü fark edilememektedir. Temiz toplum için birebir yolsuzlukların 

üzerine giderek, bunları ortaya çıkararak katkı sağlamak birinci görevleri olan 

denetim elemanlarının bu görev ve misyondan uzak Ģekilde etkinsiz bir denetim 

iĢlevi içinde oldukları görülmektedir. 

Denetim elemanlarının siyasal iktidarlara karĢı bağımsızlığı yargı 

bağımsızlığı kadar önemlidir. Ancak bu bağımsızlığın çeĢitli baskı yöntemleri ile her 

geçen gün daha da sınırlı hale getirildiği gözlerden kaçmamaktadır.
108

 

 

2.3.TÜRKĠYE’DE YOLSUZLUĞUN YOĞUNLUK ALANLARI 

 

Türkiye „de yolsuzluğun yoğunlaĢtığı alanları kısmen tespit etmek 

mümkündür. Genel olarak siyasal yozlukların yoğun olduğu ülkelerde , siyasi 

aktörler yolsuzluk olgusu içinde aktif olarak rol aldıklarından, yolsuzlukların üzeri 

bir örtü ile örtülmektedir. Bu anlamda yolsuzluklar hakkında tam anlamıyla bir 

enformasyona sahip olunamamakta ancak genel eğilim, medya yansımaları ve 

gözlemlerden , Türkiye‟de yolsuzlukların yoğunlaĢtığı alanları genel olarak tespit 

etmek mümkün olmaktadır.  

 

2.3.1.Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında piyasa ekonomisi modeli benimsenmiĢ olmasına 

karĢın, o dönemde özel teĢebbüsün yeterli sermaye birikimine sahip olamaması, 

yaĢanan alt yapı sorunları ve nitelikli iĢgücünün mevcut olmayıĢı gibi nedenlerle bu 

konuda baĢarı sağlanamamıĢ, çağdaĢ sanayici ve müteĢebbis yaratma çabaları 

amacına ulaĢamayınca, devletin kuracağı teĢebbüsler  aracılığıyla ekonomide aktif 

rol oynaması gündeme gelmiĢtir. Nitekim ilk modern teĢebbüsler kamu giriĢimciliği 
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öncülüğünde kurulmuĢtur. Bu açıdan KĠT‟ler faaliyette bulundukları sektörlerde 

birer öncü kuruluĢ olarak ortaya çıkmıĢlar, özel sektörün kurduğu iĢletmelerin baĢta 

hammadde ve aramalı olmak üzere çok çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılamıĢlardır. Diğer 

yandan KĠT‟ler, iĢletmecilik faaliyetleri zor ve kar marjları düĢük olduğu için özel 

sektörün girmediği alanlara girerek, bu alanlarda önemli yatırımlar 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. 
109

 

Kamu Ġktisadi TeĢebbüĢleri (KĠT), Özellikle 1980‟li yıllardan itibaren Türk 

siyasi ve ekonomik hayatında yaĢanan geliĢmeler ve popülist politikaların etkisiyle , 

sermaye birikimi, sanayileĢme, ekonomiyi teĢvik adına kurulan Kamu Ġktisadi 

KuruluĢları (KĠT)‟ler , çoğunlukla iktidar partilerinin oyuncağı haline gelmiĢlerdir. 

Bu anlamda yetenekli, kalifiye kiĢilerin istihdam edilmesi gereken kadrolara, 

siyaseten güçlü, iktidar partisiyle gönül bağı olan siyasi atamalar yapılmıĢ bu 

kadrolar inanılmaz derecede ĢiĢirilmiĢtir. Sonuç olarak bu denli ĢiĢen kadrolar ve 

etkinlikten uzak siyasi kararlar neticesinde bu iĢletmeler birer görev zararları 

merkezleri durumuna gelmiĢlerdir. 

Bu kadar açıklıkla arpalık olarak görülen bu kuruluĢlarda, yönetim veya 

danıĢma kurullarındakiler, kendilerini atayan siyasilerin çeĢitli isteklerine direnmekte 

güçlük çekmekte, gerek alt kademelerin iktidar partisi yandaĢlarınca doldurulmasına 

ve gerekse KĠT‟lerin yatırım ve üretim kararlarının o siyasi partinin istediği 

biçimlerde verilmesine direnememektedir. 

Böylece KĠT‟ler, hem alt hem de üst seviyelerde  bir istihdam deposu haline 

gelmektedir. Bununla bağlantılı olarak KĠT‟lerde görülen bir diğer siyasi yolsuzluk 

biçimi, bu kuruluĢların üretim ve yatırım kararlarının olması gerektiği gibi iktisadi 

rasyonalite ilkeleri doğrultusunda değil, siyasi çıkarlar doğrultusunda yapılmasından 

kaynaklanmaktadır. Ġktidardaki siyasi partiyi destekleyen iĢadamlarına ucuz  

hammadde sağlanması , KIT ile ayn malı üreten iĢadamları için KĠT üretiminin 

sekteye uğratılması; üretim yapan KĠT‟lere sürekli aynı kiĢi ve kurumlardan piyasada 

daha elveriĢli koĢullarda sunanlar olduğu halde mal ve hizmet alınması  gibi 

birilerine çıkar sağlama amacıyla birçok yolsuzluk faaliyeti yapılmıĢtır.
110
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2.3.2.Kamu Alımları/Ġhaleleri 

 

Özellikle kamu adına yapılan alımlarda ve ihaleler Türkiye‟de yolsuzluğun en 

yoğunluklu görüldüğü alanlardır. Kamu ihalelerinde yolsuzluk olaylarına yalnızca 

Türkiye‟de rastlanılmamakta, tüm dünya ülkelerinde rastlanılmaktadır. Kamu 

ihaleleri özellikle havaalanı, baraj ve otoyollar gibi yapım ihaleleri; tüm ülkelerde, 

rüĢvet, bahĢiĢ ve diğer yasa dıĢı ödemeler için inanılmaz fırsatlar oluĢturmaktadır. 

Yolsuzluk bir çok Ģekilde ve yolla yapılabilmektedir, ancak hiçbirisi ihale yolsuzluğu 

kadar yaygın ve az maliyetli değildir. Kamu görevlilerinin aylıkları ve sosyal sigorta 

ödemeleri dıĢında kamu alım ihalelerinin kamu harcamaları içerisinde en yüksek 

paya sahip bulunmaktadır. Bu nedenle kamu alımları ve ihaleler rüĢvet, bahĢiĢ ve 

diğer yasa dıĢı ödemeler için oldukça uygun zemin oluĢturmaktadır.
111  

Kamunun açtığı ihalelerde, siyasetçi, bürokrat ve müteahhitleri ve bazen de 

yargıyı içine alan çıkar iliĢkileri söz konusu olduğu için ihale yolsuzlukları mafyayı 

da içine alan büyük boyutlara varmaktadır. Özellikle serbest piyasa ekonomisi 

sürecine geçildikten sonra Türkiye‟de siyasi ağırlığı ve bağlantısı olmaksızın 

kamudan ihale alamama olgusu toplumun tüm kesimlerine yerleĢmeye baĢlamıĢtır. 

Bu dönemden sonra müteahhit siyasetçiler Türk siyasi hayatında var olmaya 

baĢlamıĢtır. Siyaset ve ticari hayat arasındaki bu yakın temas, biriken yolsuzluk 

dosyaları ve Türk siyasi hayatının yozlaĢması sonucunu doğurmuĢtur. 

Siyasetçilerin karıĢtığı yolsuzluk olaylarının en önemlisi ihalenin kimlere 

verilip verilmeyeceği noktasında ortaya çıkmaktadır. Siyasilerin, ihaleyi almasını 

istedikleri Ģirket/ müteahhit bürokratlar üzerinde yoğun baskılar uygulamaktadır. Bu 

baskı imadan açık tehdide kadar ulaĢan bir seyir izleyebilmekte, siyasetçiler 

bürokratlar üzerindeki atama gücünü kötüye kullanmaktadırlar.  

Bir diğer husus bazı durumlarda ihale sürecinde bazı siyasilerin nüfuzlarını 

kullanmak suretiyle , yandaĢ yada çıkar bağı olan Ģirket/ müteahite ihaleyi 

verebilmek için istekli durumundaki firmalara baskı ve tehdit uygulamalarıdır. Bu 

baskı ve tehdit kamusal gücü-otoriteyi kullanmak suretiyle  gerçekleĢtirilmektedir. 

          Ayrıca ihale yapıldıktan, iĢ ihale edildikten sonra da kanunların içine 

yerleĢtirilmiĢ mekanizmalar kullanılarak ( 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 
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Kanunu hükümleri kullanılmak suretiyle) “ iĢ artıĢı müessesesi” ile 

bürokrat/siyasetçi/iĢadamları iliĢkisi içinde devletten daha fazla para almanın bir 

aracı haline dönüĢtürülmüĢtür.  Buna göre, ihale alındıktan bir süre sonra, 

öngörülemeyen yeni durumların ortaya çıktığı iddia edilerek, keĢif bedelinin yeniden 

belirlenmesi istenmekte,  böyle bir durumun gerekli  olup olmadığına karar verecek 

bürokratik kadrolar üzerinde baskı kurularak sonuç elde edilmeye çalıĢılmaktadır. 

Böylece, baĢlangıçtaki ihale bedelinin kat kat üzerinde miktarlar o iĢi yapan firmaya 

akıtılmaktadır. 
112

 

Ġhalelerle ilgili bir diğer yolsuzluk fırsatı, iĢin kontrol ve teslimi aĢamasında 

ortaya çıkmaktadır. ĠĢin bitimini müteakip, kamu kuruluĢunun ilgili birimlerinin iĢin 

Ģartnamede belirtilen Ģartlara tamamen uygun bir biçimde tamamlandığını 

belirtmesinden sonra, kalan miktarın ödenmesi ve iĢin teslim alınması gerekirken 

pratikte farklı uygulamalar gündeme gelmektedir. ĠĢ yapanın, kendi kârını maksimize 

etmek kaygısıyla, Ģartnamede belirtilen nitelikleri haiz mal ve hizmet sunmadığı ve 

çoğunlukla siyasi baskılar altında olan kontrol mühendislerinin buna göz yumduğu 

görülmektedir. Deprem ve sel gibi doğal felaketlerde ilk yıkılan yapıların kamu 

binaları olduğu her defasında gözlemlenmektedir. Henüz iki/üç yıllık otoyolların 

çökmesi, yeni yapılan asfaltın ve kaldırımların çok kısa sürede delik deĢik hale 

gelmesi bürokratların denetim fonksiyonlarını gerektiği tarzda yerine 

getiremediklerini göstermektedir.
113

 

2002 yılında koalisyon hükümeti tarafından kabul edilen 4734 ve 4735 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu-Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, hazırlanması ve kabul 

edilmesi sürecinde Avrupa normları esas alınmıĢtır. Ancak geçen 12 yılda Ġhale 

Kanunu 37 kez değiĢikliğe uğramıĢ; özel yasa, kararname ve yönetmeliklerle yapılan 

bypasslar da eklendiğinde toplam 175 defa değiĢtirilmiĢtir. Bu denli değiĢime 

uğrayan kanun kendi içinde bazı uygulamalarla , özellikle pazarlık ve doğrudan 

temin yöntemleri ve istisnaların arttırılmasıyla birlikte yolsuzluklara daha açık hale 

getirilmiĢtir. Ayrıca yapılan değiĢiklerle kamunun en büyük alımları olan bazı 

ihaleler Kamu Ġhale Kanunu, dolayısıyla SayıĢtay denetimi dıĢına çıkarılmıĢ; (TOKĠ, 

kentsel dönüĢüm projeleri, TĠKA, doğalgaz alımı, kömür alımı, FATĠH Eğitim 

Projesi ) dolayısıyla bu alan istismara ve yolsuzluklara açık hale getirilmiĢtir. 

                                                 
112

 Hasan Dursun, ss.138-144 
113

 Taner Demirel,s.33 



53 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Müdürlüğü tarafından 2012 yılında gerçekleĢtirilen yolsuzluk operasyonlarında 

ihaleye fesat  karıĢtırma suçuna yönelik planlı operasyonlar önemli bir yere sahip 

olmuĢtur. Bu bağlamda aĢağıdaki grafik Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün 2012 yılı 

verileri baz alınarak iller bazında en fazla operasyon yapılan ağırlıklı yerleri 

göstermek açısından önem arz etmektedir. 

 

ġekil 1: Ġhaleye Fesat KarıĢtırma Suçu ve Türkiye(Operasyon Sayıları) 

 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 

BaĢkanlığı, 2012 Yılı  Raporu 

 

2.3.3.TeĢvikler/Krediler 

 

Devletçilik akımının etkisiyle ortaya çıkan teĢvik uygulaması yıllardan beri 

kamu ekonomisi içinde varlığını sürdüregelmiĢtir. Bu teĢvikler, giriĢimciye, uzun 

vadeli, düĢük faizli kredi sağlamak olabileceği gibi, giriĢimciden belli bir süre vergi 

almamak, ucuz arsa tahsisi, giriĢimciyle rekabet edebilecek yabancı sermayeye izin 

vermemek, üreticileri çeĢitli ticaret politikaları yoluyla korumak  gibi dolaylı 

teĢvikleri de içerebilmektedir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında büyümeyi, sanayileĢmeyi amaçlayan hükümet 

giriĢimcilere destek olmak, uygun kredi vermek amacıyla devlet bankalarını 



54 

 

kurmuĢtur. Bu bankaların yönetim kademesinin oluĢturulmasında siyasi otoritenin 

etkinliği bulunmaktadır. Kimin hangi Ģekilde göreve getirileceğine yada görevden 

alınacağı siyasi otoriteye olan bağlılık ve iktidara yakınlık  tarafından 

belirlemektedir. 

Devlet bankalarında görülen yolsuzluk vukuları genellikle verilen kredilerle 

ilgilidir. Ġktidardaki siyasi partiyi desteklemiĢ, veya bu partiye mensup olan, ya da bu 

partinin önde gelenlerinin yakını olan iĢadamları devlet bankalarından normal 

koĢullarda özel bankalardan alamayacakları Ģartlarda -düĢük faizli- kredi 

alabilmektedir. Dahası, çok uygun koĢullarla alınan kredilerin bir çoğu geri 

dönmemekte, banka yönetimlerinin icra yoluna baĢvurması kullanılan çeĢitli yasal ve 

yasal olmayan yollarla engellenmektedir.  Bütün bu uygulamalara karĢı direnmeye 

çalıĢan banka yetkilileri ise, ya görevden alınmakta ya da pasif görevlere 

atanmaktadır.
114

 

Ayrıca çeĢitli sosyal, ekonomik gayelerle yatırımcılara destek sağlamak 

amacıyla, verilmesi gereken teĢviklerin yoğun bir  siyasi baskı ile belli kanallara, 

belli kiĢilere yönlendirilme iddiaları sürekli olarak Türk kamuoyunu meĢgul eden 

konular arasındadır. TeĢviklerle ilgili temel yolsuzluklar alınan teĢviğin yerinde 

kullanılmaması ve/veya geriye dönmemesinden oluĢmaktadır. Güneydoğu‟da yatırım 

yapılması için verilen teĢviklerle, Bodrum‟da tatil köyü kurulması, ihracatı teĢvik 

için getirlen vergi iadelerinin, hayali ihracat yoluyla çeĢitli kimselere aktarılması 

teĢviklerin kötüye kullanımının önemli örneklerindendir.  TeĢvik sisteminin amaca 

uygun bir Ģekilde iĢleyebilmesi için, güçlü bir kontrol ve denetim mekanizmasının 

kurulması Ģarttır. Türkiye‟de zaten sorunlu olan bu mekanizmaların üzerine bir de 

siyasetçi baskısı eklendiğinde, durum içinden çıkılmaz bir hal alabilmektedir. Siyasi 

baskılar olmadan da teĢviklerin kötüye kullanılması mümkün olmakla birlikte, 

özellikle miktarı büyük teĢviklerde, siyasetçilerin devreye girdiği sıklıkla dile 

getirilmektedir. 
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2.3.4. Ġmar Uygulamaları 

 

Türkiye‟de özellikle 1950‟lerden itibaren baĢlayan köyden kente göç dalgası, 

özellikle büyük Ģehirlerde çarpık ĢehirleĢmeyi ve  önemli kentsel rant oluĢumunu 

yaratmıĢtır. Sürekli büyüyen nüfus kentsel dönüĢüm sürecini hızlandırmıĢ ve hızlı 

biçimde bir çok alan yerleĢime ve ranta açılmıĢtır. Böylelikle imara açılması 

mümkün olmayan yerler de ranta açılmıĢtır. Burada yolsuzluk kapsamında olan 

husus Hazine arazisi konumundaki yerlerin yasal boĢluklar kullanılarak belli çıkarlar 

karĢılığında belli kiĢilere sağlamaktır. Bu daha çok yerel yönetimlerde 

görülmektedir. 

Bununla bağlantılı bir diğer nokta kentlerin imar planları yapılırken, 

ekonomik/estetik/kentsel kaygılardan çok  siyasal kaygıların öne çıkarılmasıdır. 

Örneğin sırf bazı güçlü kimselere çıkar sağlamak uğruna, ekonominin ve kentin 

doğal geliĢme mantığına ters düĢen yerlerden yol geçirilebildiğine iliĢkin çeĢitli 

yakınmalar duyulabilmektedir. Dahası, yapılan bu planlar büyük bir gizlilik içinde 

tutulmakta, sadece bundan rant sağlayabilecek olanakları olan insanların haberi 

olmaktadır. Ġmar planları bir kez yerel yönetimlerce hazırlanıp kabul edildikten 

sonra, çeĢitli siyasal baskılarla bu planlarda sık sık değiĢiklikler yapılmaktadır.
116

 

Belediyelerce verilen yapım ruhsatı bir diğer yolsuzluk alanı olmaktadır. 

Kanun koyucu belli bölgelere tarihi, turistik mülahazalarla veya çevreyi koruma 

amacıyla yapı yasağı getirmiĢtir.  Ancak siyasi nüfuz kullanımı yoluyla bu yasakların 

delindiği görülmektedir. Daha ufak çapta olmak üzere, yerel yönetimlerin, inĢaat 

yapmak için ruhsat almak isteyenlerden bağıĢ adı altında   para tahsil ettikleri ve bu 

paranın miktarıyla orantılı olarak yerel yönetimlerin yönetmeliklerin uygulanmasında 

esneklik gösterdiklerini kanıtlayan örneklere basın ve yayın organlarında sık sık 

rastlanmaktadır.
117

 

  

2.4.TÜRKĠYE’DE YOLSUZLUĞA ĠSTATĠKSEL BAKIġ 

 

Türkiye'nin yolsuzluğa bakıĢı, dünya ülkeleri ile karĢılaĢtırıldığında daha net 

bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Çünkü dünya ülkelerinin birçoğunda yolsuzluklar 
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önemli bir sorun ve ülkelerin bu suça karĢı mücadeleleri de dikkat çekicidir. Örneğin, 

Ġspanya'da polis hiçbir engelle karĢılaĢmadan hatta baĢbakanın desteğiyle iktidar 

partisini ve kralı soruĢturabilirken, Ġngiltere'de makam arabasının yıllık maliyeti 

eleĢtirilen ulaĢtırma bakanı metro ile iĢe gitmek zorunda kalıyor. Japonya ve Urugu-

ay'da rüĢvet almakla suçlanan bakanlar, anında istifa ederek suçsuzluklarını hukuk 

karĢısında kanıtlama yolunu seçerken, Yunanistan'da lüks cipini sahte plaka ile 

kullanan ulaĢtırma bakanı polis tarafından tutuklanıyor. Almanya'da, resmi görevi 

nedeniyle yaptığı uçuĢlardan elde ettiği milleri, özel seyahatleri için kullanan bir 

siyasetçinin milletvekilliğinden feragat etmesi dünyanın yolsuzluğa karĢı tavrını 

ortaya koymaktadır.
118

 

 

2.4.1.Türkiye’nin Dünya Yolsuzluk Sıralamasındaki Yeri 

 

Bu kapsamda Yolsuzluk Algılamaları Endeksi'nin en son açıklanan verisi 

olan 2012 yılı sonuçlarına göre kamu sektöründe 0'ın yolsuzluğun ilgili ülkede çok 

yüksek olduğunu, çoğu iĢlem ve iliĢkinin yolsuzluk tarafından gölgelendiğini, 10'un 

ise ülkede yolsuzluğun olmadığını ve temiz toplumun olduğunu ifade ettiği, 0 (Çok 

Kirli) ile 10 (Çok Temiz) arasında değerler verilerek yapılan araĢtırmada 174 ülke 

değerlendirilmiĢtir. Yeni Zelanda, Danimarka ve Finlandiya'nın 9,5 ve 9,4 puan ile 

ilk üçte yer aldıkları araĢtırmada, Türkiye, Küba ve Letonya ile birlikte 4,9 puan ile 

58. Sırada yer almıĢtır. AraĢtırmada Afganistan, Kuzey Kore ve Somali son üçte yer 

almıĢlardır. Sıralamada ilk üç ülkeyi takip eden 20 ülkenin sosyal ve ekonomik 

bakımdan geliĢmiĢ demokrasi ve refah ülkeleri olduğu anlaĢılmaktadır. Alt sıralara 

doğru inildikçe; ülkelerin geliĢmiĢlik seviyelerinin de düĢtüğü, nitekim en alt sırada 

Afganistan, Kuzey Kore ve Somali'nin yer aldığı görülmektedir. Yolsuzluk 

Algılamaları Endeksi'ne göre, son yıllarda Türkiye'nin durumu iyileĢmekle beraber, 

Türkiye hem demokratik deneyim olarak hem de ekonomik olarak kendisinden daha 

az geliĢmiĢ pek çok ülkenin gerisinde kalmıĢtır.
119

 

Türkiye'nin 1995-2012 yıllarında aldığı puanlar aĢağıdaki tabloda 

görülmektedir. Yolsuzluk algılama endekslerinde, Türkiye Batılı ülkelerin çok 
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gerisinde kalmakta ve derecesi, genel olarak 3,5-5,0 arasında bulunmaktadır. 

Ülkemizin yaĢadığı ekonomik krizler, siyasi krizler ile basında yer alan yolsuzluk 

haberleri Türkiye'nin ilgili dönemlerde aldığı derecede etkili olabilmektedir. Ancak, 

Türkiye'nin sıralamadaki yeri endekse dahil edilen ülke sayısına da bağlı olarak 

değiĢmektedir. 

Türkiye'nin son on yılda belli bir kaydetmesine karĢılık kendisine kıyas 

alacağı ülkelere olan mesafesi dikkate alındığında Ģeffaflık alanında tamamlanması 

gereken düzenlemeler ve yerine getirilmesi gereken uygulamaların varlığının dikkat 

çektiği görülmektedir.
120

 

 

Tablo 1: Yolsuzluk Algılamaları Endeksi‟ne Göre Türkiye‟nin Yıllara Göre Sıralaması 

 

Yıl 
Türkiye’nin 

Derecesi 

Endeksteki 

Ülke Sayısı 

Türkiye’nin 

Sırası 

Kullanılan 

Kaynak 

1995 4,1 40 27 4 

1996 3,54 54 33 4 

1997 3,21 52 38 6 

1998 3,4 85 54 6 

1999 3,6 99 54 10 

2000 3,8 90 50 10 

2001 3,6 91 54 8 

2002 3,2 102 64 9 

2003 3,1 133 77 10 

2004 3,2 146 77 14 

2005 3,5 159 65 13 

2006 3,8 163 60 11 

2007 4,1 180 64 7 

2008 4,6 180 58 7 

2009 4,4 180 61 7 

2010 4,4 178 56 7 

2011 4,2 182 61 11 

2012 4,9 174 54 9 

Kaynak: http://cpi.transparency.org/cpi2012/results 
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           2.4.2. Türkiye’de RüĢvet ve Dünya Ülkeleriyle KarĢılaĢtırılması 

 

Türkiye Uluslararası ġeffaflık Örgütü'nün (Transparency International)2012 

Yolsuzluk Algılama Endeksine göre 100 üzerinden 49,  2013 Yolsuzluk Algılama 

Endeksi'ne göre 100 üzerinden 50 puan aldı. Ülkelerin yolsuzluk algı riskine dayalı 

olarak oluĢturulan gruplamalarda Türkiye Rwanda ve Morityusun ardından Malezya 

ile birlikte ver almıĢtır. Raporun ilk sıralarında Danimarka, Yeni Zelanda, Finlandi-

ya, Ġsveç, Norveç, Singapur ve Ġsviçre yer aldı. En son sıralarda ise Afganistan, 

Kuzey Kore ve Somali bulunuyor. Türkiye'de de yürütülen araĢtırma yolsuzluk 

sıralamasında birinci sırada siyasi partilerin, ikinci sırada basının, üçüncü sırada 

parlamento/yasama erkinin, dördüncü sırada özel sektörün yer aldığı belirtilmektedir. 

Uluslararası ġeffaflık Örgütü'nün "2011 RüĢvet Ödeyenler Endeksinde ise 

Türkiye tüm Avrupa ülkelerinin gerisinde yer almaktadır. 28 ülkede 3 bin 16 Ģirketin 

yöneticisiyle yapılan araĢtırmaya göre, Hollandalı ve Ġsviçreli Ģirketler en az 

'rüĢvetçi'ler kategorisinde yer aldı. Dünya ekonomisinin ihracatta en büyük payına 

sahip Ģirketlerin ülke dıĢında iĢ yaparken rüĢvet verme eğilimlerinin incelendiği 

Ģeffaflık raporunda Türkiye, Avrupa ülkelerinin tamamının gerisinde, 19. sırada yer 

almaktadır. AraĢtırmada, kamu sektöründeki iĢleri ve inĢaat sözleĢmelerini kazanmak 

için rüĢvet vermenin çok yaygın olarak kullanıldığına iĢaret edilmektedir. Ayrıca 

OECD RüĢvetle Mücadele SözleĢmesi Ġlerleme Raporu'nda da Türkiye, 2013'te 

sözleĢmeyi çok az uygulayan ya da hiç uygulamayan ülkeler grubunda yer 

almaktadır. 
121

 

 

2.4.3. Türkiye’de Sektörel Açıdan Yolsuzluk 

 

Yolsuzluğun sektörlere göre dağılımı farklıdır. Örgütlü suç soruĢturmaları 

neticesinde yapılan operasyonlarda, 2012 yılında yolsuzluk suçları içerisinde ihaleye 

fesat karıĢtırma suçunun ardından en çok yasal iĢlem yapılan suç, kamu kurumu 

dolandırıcılığı olmuĢtur. Söz konusu operasyonlarda sağlık, tarım, eğitim ve sosyal 

güvenlik sektörleri ön plana çıkmıĢtır. 
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Bununla birlikte 2012 yılında, bir önceki yıla oranla planlı operasyon 

sayısında % 35,13 artıĢın yaĢandığı rüĢvet suçuna yönelik planlı operasyonlar, en çok 

adli hizmetler, yerel yönetimler, tapu ve sağlık sektörlerine yönelik 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu rüĢvet soruĢturmalarının büyük çoğunluğunun ihbar 

ve Ģikâyetler neticesi baĢlatıldığı görülmüĢtür. 

Ayrıca, zimmet suçuna yönelik planlı operasyon sayısında geçen yıla kıyasla 

artıĢ veya azalıĢ yaĢanmamıĢtır. Bahse konu operasyonlarda yerel yönetimlere 

yönelik çalıĢmaların ön plana çıktığı görülmüĢtür. Diğer yandan edimin ifasına fesat 

karıĢtırma suçlarının da yaygın olarak iĢlendiği değerlendirilmekle birlikte söz 

konusu suçların tespit edilmesinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Konu ile ilgili 

yapılan planlı operasyonlarda, kamu kurumlarınca gerçekleĢtirilen yakıt alım 

ihalelerinde sözleĢme hükümlerine aykırı olarak ürün teslim edilmesi ön plana çıkan 

bir husus olmuĢtur.
122

  

 

2.4.3.1. Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü 

 

AĢağıdaki Ģekilde de belirtildiği gibi, organize suç örgütlerinin yolsuzluk 

faaliyetlerindeki gözle görülür artıĢ, 2009 yılı ile 2012 yılları arasında sağlık ve 

sosyal alanda da kendini göstermiĢtir. 

Son yıllarda ülkemizde sağlık ve sosyal güvenlik sektörlerine önemli 

miktarda kamu kaynağı aktarılmaktadır. Ancak, hizmet sunumunda etkinlik sağlama 

adına yapılan yüklü kamu harcamalarının menfaat grupları olan organize suç 

örgütlerince suiistimal edildiği ve ciddi miktarda kamu zararı ortaya çıktığı 

görülmektedir. 

Devlet bütçesini büyük miktarda zarara uğratan sağlık ve sosyal güvenlik 

alanındaki yolsuzluk suçlarının, önceki dönemde olduğu gibi 2012 yılı içerisindeki 

operasyonlarda da önemli bir yer teĢkil ettiği görülmüĢtür.
123
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ġekil 2: Yıllar Ġtibariyle Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektöründeki Operasyon Sayısı 

 

Kaynak: KOM Raporu 2012 

 

2.4.3.2. Belediye ve Yerel Ġdareler 

 

2009 yılı ile 2012 yılları arasında diğer sektörlerde olduğu gibi organize suç 

örgütlerinin yolsuzluk faaliyetleri yerel yönetimlerde de artıĢ göstermiĢtir. 2012 

yılında "Yerel Yönetimler" ile ilgili gerçekleĢtirilen operasyonlar sonucunda, bu 

alanda en çok "Ġhaleye Fesat KarıĢtırma ve RüĢvet" suçlarının iĢlendiği anlaĢılmıĢtır. 

Yerel yönetimlerde meydana gelen usulsüzlüklere yönelik planlı operasyon sayısında 

bir önceki yıla oranla (2011-2012 arasında) % 1,9'luk bir artıĢ meydana gelmiĢtir. 

Bahse konu alandaki yolsuzluk suçlan içerisinde çevre düzenleme, park-bahçe 

bakımı, temizlik, araç kiralama ve ilaçlama ihalelerine fesat karıĢtırılması ile imar, 

iskân ve ruhsat iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi esnasında vatandaĢlardan rüĢvet 

alınması suçlarının ön plana çıktığı görülmüĢtür.
124

 

Organize suç örgütlerinin her zaman en çok faal olduğu alanların baĢında 

yerel yönetimler gelmektedir. Ġllegal faaliyet yürütülmek veya illegal imar edilen 

yapılara ruhsat almaktan, kendi mensuplarının iĢe alınması, imar geçilecek yerler ile 

ilgili bilgilerin elde edilmesi veya belediye ihalelerinin taĢeron firma olarak 
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alınmasına kadar çok çeĢitli kalemlerde yolsuzlukla beslenen suç örgütleri aktif rol 

almaktadırlar.
125

 

 

ġekil 3: Yıllar Ġtibariyle Yerel Yönetimlerde Yapılan Operasyon Sayısı 

 

Kaynak: KOM Raporu 2012 

 

2.4.3.3. Adli Sektör 

 

2009 yılı ile 2012 yılları arasında adli süreçte sunulan hizmetlerde organize 

suç örgütlerinin yolsuzluk enstrümanlarını artarak kullandığı görülmektedir. 

Kullanılan yolsuzluk yöntemlerindeki baĢlıca amaçları, yapılacak adli operasyonlar 

hakkında bilgi almak, adli takibattan kurtulmak, yapılan adli tahkikatlardan ceza 

almamak veya daha az ceza almak Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu amaçlara 

ulaĢmak için "rüĢvet, Ģantaj, irtikap, ikili iliĢkiler, karĢılıklı haksız kazanç" gibi 

baĢlıca yol ve yöntemler kullanılmaktadır.
126

 

 2012 yılı operasyonlarında dikkat çeken önemli bir diğer alan adli hizmetler 

sektörü olmuĢtur. Adli hizmetlerin yürütülmesinde karĢılaĢılan usulsüzlüklere 

yönelik yapılan planlı operasyon sayısında 2011'e oranla % 54,5 artıĢ olduğu 

görülmüĢtür. Bu alandaki planlı operasyonların büyük çoğunluğu "RüĢvet" suçuna 

yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan usulsüzlüklerde; adli olayların takibinde 

adliye görevlileri tarafından haksız menfaat temini, kolluk hizmetlerinin yürütülmesi 
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esnasında rüĢvet alınması, bilirkiĢi incelemelerinde taraflı rapor hazırlanması için 

menfaat temin edilmesi ve icra ihalelerine fesat karıĢtırılması suçlarının ön plana 

çıktığı görülmüĢtür. 
127

 

 

ġekil 4: Yıllar Ġtibariyle Adli Sektörde Yapılan Operasyon Sayısı 

            

Kaynak: KOM Raporu 2012 

 

2.4.3.4. Eğitim Sektörü 

 

Son yıllarda eğitim sektörü organize suç örgütlerinin yolsuzluk faaliyetlerini 

gerçekleĢtirdikleri baĢlıca sektörler arasında yer almıĢtır. 

2012 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü operasyonları içerisinde öne çıkan bir 

diğer sektör olarak ülke bütçesinden en büyük payın ayrıldığı eğitim sektörü 

olmuĢtur. Bu bağlamda, eğitim alanındaki 2012 yılı operasyon sayılarında 2011 

yılına göre % 50'lik bir artıĢ meydana gelmiĢtir. Bahse konu operasyonların büyük 

çoğunluğu "Ġhaleye Fesat KarıĢtırma ile Kamu Kurumu Dolandırıcılığı" suçlarına 

yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan usulsüzlükler arasında; yemek ve 

temizlik hizmeti alım ihalelerine fesat karıĢtırılması, özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde eğitim almayan öğrencilerin eğitim alıyor gibi gösterilmesi ve eğitim 
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sektöründeki görevlilerin maaĢ iĢlemlerinde zimmete para geçirmesi suçlarının ön 

plana çıktığı görülmüĢtür . 
128

 

 

ġekil 5: Yıllar Ġtibariyle Eğitim Sektöründeki Operasyon Sayısı 

 

Kaynak: KOM Raporu 2012 

 

2.4.3.5. Tarım Sektörü 

 

Son yıllarda tarım sektörü içinde de yapılan operasyonlar ve yolsuzluk 

eylemleri açısından büyük bir artıĢ görülmüĢtür. Özellikle Tarım Bakanlığı  

tarafından tarımsal kalkınma için yapılan destekleme ödemelerinin bazı çıkar 

grupları tarafından istismar edilmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Türkiye‟de çıkar grupları, tarım sektörünü de her geçen yıl artan bir etkinlikte 

suç eylemlerini gerçekleĢtirdikleri bir alan olarak görmüĢlerdir. 

Söz konusu sektörde yaĢanan usulsüzlüklere yönelik gerçekleĢtirilen 

operasyon sayısında 2012 yılında, 2011 yılına göre  % 25'lik bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 

Bu alanda yapılan baĢlıca usulsüzlüklerin; sahte veya gerçeğe aykırı müstahsil 

makbuzları ile destekleme ödemesi alınması, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden 

                                                 
128

 Süleyman Aydın ve Yakup Yılmazer, , s.150 

 



64 

 

hayali veri giriĢi yapılarak destekleme ödemesi alınması, Veteriner Bilgi Sistemi 

(TÜRKVET) sistemi üzerinden hayvanlara ait hayali veri giriĢi yapılarak destekleme 

ödemesi alınması Ģeklinde olduğu tespit edilmiĢtir. 
129

 

 

ġekil 6: Yıllar Ġtibariyle Tarım Sektöründeki Operasyon Sayısı 

 

Kaynak: KOM Raporu 2012 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde,  ülkemizde son yıllarda yolsuzluk 

söylentileri ve yolsuzluk dosyalarının artma eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Özellikle kamu ekonomisinin önemli kaynak aktarımlarının yapıldığı, yasal 

altyapının istismara açık olduğu alanlarda yoğunlaĢtığı açık olarak fark edilmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye‟de sektörel olarak, yolsuzlukların yerel idareler, sağlık, eğitim, 

tarım ve büyük altyapı ihalelerinin yapıldığı enerji ve ulaĢtırma sektörlerinde sıklıkla 

görüldüğü söylenebilir. Bu paralelde Emniyet Genel Müdürlüğü‟nden 2012 yılına 

iliĢkin olarak alınan istatistiki verilerin derlenmesinden aĢağıdaki tabloya 

ulaĢılmaktadır. 
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2012, Ankara 

 



65 

 

Tablo 2: Emniyet Genel Müdürlüğünce Yapılan Operasyonlar (2012) 

 

Kaynak: KOM Raporu 2012 

 

2012 yılı içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize 

Suçlarla Mücadele  Daire BaĢkanlığı bünyesinde 859 operasyon gerçekleĢtirilmiĢ, 

toplam 8.673 Ģüpheli hakkında yasal iĢlem yapılmıĢtır. GerçekleĢtirilen planlı 

operasyonlarda haklarında iĢlem yapılan toplam 2.337 Ģüpheliden 557'si 

tutuklanmıĢtır . 

Bir önceki yıla göre %7,8 artıĢın yaĢandığı 2012 yılı planlı yolsuzluk 

operasyonlarında; yerel yönetimler, sağlık ve sosyal güvenlik, adli hizmetler, eğitim 

 

Sektörler 

ġüpheli Tutuklu 

Kamu 

ÇalıĢanı 

Diğer Toplam Kamu 

ÇalıĢanı 

Diğer Toplam 

Yerel Ġdareler 335 281 616 77 69 146 

Sağlık 109 334 443 28 57 85 

Adli Sektör 120 215 335 35 83 118 

Eğitim 141 112 253 8 15 23 

Tarım 74 170 244 15 60 75 

Sos. Güv. 11 48 59 1 6 7 

Tapu 46 17 63 9 3 12 

Diğer 61 34 95 12 6 18 

Kamu Kur. Nit. 

Kur. 
31 34 65 10 8 18 

UlaĢtırma 42 39 81 12 12 24 

Enerji 8 25 33 0 15 15 

Maliye 5 19 24 4 10 14 

Orman 1 1 2 1 0 1 

Banka 1 0 1 1 0 1 

Bayındırlık 23 0 23 0 0 0 

Toplam 1008 1329 2337 213 344 557 
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ve tarım sektörlerinde meydana gelen usulsüzlüklere yönelik gerçekleĢtirilen 

operasyonların ön plana çıktığı görülmektedir .
130

 

 

2.4.3.6. Kamuda KarĢılaĢılan Yolsuzluk Vakaları 

 

Kamu kurumlarında yolsuzluğun varlığı bir gerçektir. Yapılan bir araĢtırmada 

2393 deneğe kamu kurumlarında hangi tür yolsuzlukların olduğu sorulmuĢ, en 

yaygın olarak “devlet malını /parasını zimmetine geçirmek en fazla görülen 

yolsuzluk Ģekli olarak ortaya çıkmıĢtır.   

 

ġekil 7: Türkiye'de Kamuda Yolsuzluk ġekilleri 

 

Kaynak: Tüsiad Kamu AraĢtırmaları Bülteni 2010 

 

Bu kapsamda Türk Kamu Yönetiminde en fazla karĢılaĢılan diğer  yolsuzluk 

Ģekilleri ise devlet gücünü kullanarak çıkar sağlama, yasadıĢı iĢlem karĢılığında 

menfaat sağlama, yasal hizmetler karĢılığında rüĢvet alma olarak ortaya çıkmıĢtır.
131
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE TÜRKĠYE 

 

Yolsuzluk problemi karĢısında ne her ülke ya da her toplum için geçerli bir 

sihirli bir formül ne de  sorunu tümüyle halleden  bir  çözüm stratejisi bulunmaktadır. 

Sorun ne kadar karmaĢık, derin ve kronik ise çözümü de o derece zor olacaktır. 

Çözüm adına isabetsiz teĢhis ve tedaviler ise yarayı kangrene çevirmekten öte bir iĢe 

yaramayacaktır. Yolsuzluk konusunda son dönemde çeĢitli platformlarda  yazılanlara 

bakıldığında; teorik yaklaĢımlardan ziyade doğru teĢhis ve tedavi yöntemlerinin 

önerildiği görülmektedir. Yolsuzlukla mücadele adına yazılıp yayınlanmıĢ çok sayıda 

kitap, makale, rapor, araĢtırma, anket olup, hepsinden çıkan sonuç , yolsuzluk 

problemimin nedenleri, etkileri, çözümü ve tedavisi konusunda  sürecin kompleks , 

karmaĢık bir süreç içerdiğidir. 

 

3.1. GENEL OLARAK YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

 

Yolsuzlukla mücadele stratejilerinin en önemli özelliği tek yönlü değil, çok 

yönlü olmasıdır. Zira, yolsuzluk tek nedenli ve tek temelli olgu olmadığından etkin 

mücadelenin de tek yönlü olması mümkün değildir. Bu anlamda yolsuzlukla mücade-

le stratejisinin unsurları birbirini destekleyen biçimde olmalı ve koordineli Ģekilde 

yürütülmelidir. BirleĢmiĢ Milletler yolsuzlukla mücadele stratejilerinin 7 özelliğe 

sahip olmasını önermektedir. Bu özellikle somut delillere dayalılık; Ģeffaflık; siyasi 

bağımsızlık; içsellik; çağdaĢlık; sonuç odaklılık ve esnekliktir . 
132

Dünya Bankası'na 

göre ise etkili yolsuzlukla mücadele stratejisinin 5 temel amacı olmalıdır: 

• Siyasi Hesap Verebilirliği Yükseltmeli, 

• Sivil Toplumun Katılımı Güçlendirilmeli, 

• Rekabetçi Özel Sektör Kurmalı, 

• Etkin Denetim Sistemleri Kurmalı, 

• Kamu Yönetimini GeliĢtirmelidir.
133
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Yolsuzluğun ortaya çıkıĢına dair ileri sürülen nedenlerin ortaya konması, bir 

anlamda yolsuzlukla mücadelenin anahtarlarını da kendiliğinden oluĢturmaktadır. 

Elbette, değiĢik kamusal alanlarda değiĢik neden kümelerinin varlığını görmek 

ĢaĢırtıcı bir durum oluĢturmamalıdır. Örneğin bir alanda aĢırı kırtasiyecilik yol-

suzluğun zeminini hazırlayabilirken, bir baĢka alanda kamu görevlilerinin benzer 

özel kesim çalıĢanlarına oranla çok daha düĢük maaĢ alıyor olmaları yolsuzluğun 

zeminini hazırlayabilir.
134

 

BaĢarılı bir yolsuzlukla mücadele programı, öncelikle yolsuzluğun ve 

boyutunun net olarak anlaĢılması ile baĢlar. Yolsuzlukla mücadele programı iki temel 

üzerine oturtulmalıdır. Birincisi; yolsuzluk fırsatlarını asgariye indirecek ekonomik, 

idari ve finansal reformlardır. Ġkincisi; kurumsallaĢmayı güçlendirecek kapasitenin 

oluĢturulmasıdır. Yolsuzluğu doğuran nedenler arasında kamunu idari yapılanma 

Ģekli önemlidir. Bu bağlamda yolsuzlukla mücadelede kamu idari yapılanmasını 

yeniden düzenleyecek detaylı bir reformun yapılması kaçınılmazdır. Bu reform 

sürecinde; sorumluluklar, yetkiler, iĢ tanımları yeni koĢullara göre yeniden 

tanımlanmalıdır. Genel anlamda bir reform yapılmadıkça tek tek çözümler, sistemi 

yolsuzluklardan temizlemede yetersiz kalacaktır. 

Yolsuzlukla mücadele bir toplumda herkesin görevidir. Bu mücadelenin 

toplumda ahlaki değerlerin güçlendirilmesi ve savunmasını da içerdiği muhakkaktır. 

Mücadelenin üç önemli aktörü; hükümet, sivil toplum ve özel sektör olup, kendi 

arasında iĢbirliği ve planlamaların yapılması gerekir. Böyle bir iĢbirliğinin 

yolsuzlukla mücadele konusunda hükümetin gerçek bir sorumluluğu olduğu açıktır. 

Hükümet mevcut yapının değiĢmesine engel olanları ikna etmek ve reformlar 

konusunda ülkenin araçlarını ve sivil toplum lider ve üyelerini seferber ederek ka-

muoyu oluĢturmalıdır. 
135
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  Tablo 3: Yolsuzluk Çözüm Stretejileri 

Yolsuzluk Kaynağı Çözüm Önerisi 

Siyasi ve Sivil Özgürlüklerin 

Olmaması, 

Devletin Küçük Azınlık Tarafından 

Kontrol Edilmesi 

Politik Liderliğin Hesap Verebilirliği 

Politik rekabet ve saydamlık 

Devletin kontrol edilmesi ve çıkar çatıĢmalarını 

düzenleyen kurallar 

Güçsüz Bir Sivil Toplumun Varlığı Sivil Toplumun Katılımı 

Bilgilenme özgürlüğü 

Medya ve sivil toplum kuruluĢlarının rolü  

Kanun Hakimiyetinin Olmaması Kanun Hakimiyeti 

Bağımsız ve etkin yargı Bağımsız kovuĢturma 

ve yaptırım  

Yasamanın etkinliği 

Kamu Maliyesi ve Düzenlemeler: 

Monopoller, AĢırı Düzenlemeler ve 

Yüksek Vergiler 

Finansal Reform ve Rekabet Edebilirlik 

Rekabet ve sektöre giriĢ maliyetleri: 

serbestleĢtirme ve tekellerin rekabete açılması 

Ġhale reformu 

Özel sektörde Ģeffaflık: etik ve kurumsal 

yönetiĢim 

Kamu Hizmetlerinde Profesyonellik 

Eksikliği 

Kamu Hiz. ve Kamu Kesimi Yönetimi 

Meritokrasi ve saydamlık 

Yeterli maaĢ ve teĢvik 

Bütçe yönetimi ve denetim reformu 

Vergi idaresi ve gümrükler gibi önemli 

birimlerde kurumsal reform 

YerelleĢme 

Kaynak: Thomas Vinod, Mansoor Dailama, Ashok Dhareshwar, Daniel Kaufman, Nalim 

Kishor, Ramon Lopez, Yan Wang, The Quality of Growth, New York: Oxford University 

Press, Çeviren: Mustafa Çelen, 2007, s.6 
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Yukarıda bazı yolsuzluk yaratan unsurlara karĢı , geliĢtirilebilecek çözüm ve 

uygulama önerileri bulunmaktadır. AĢağıdaki tablo kati çözüm stratejisi içermemekle 

birlikte, yolsuzluğa karĢı  genel hareket çerçevesi çizmektedir. 

Yolsuzlukla mücadele iki kanaldan yürütülmelidir. Bunlar uluslararası ve 

bölgesel, ulusal ve yerel seviyede faaliyetlerdir. Yolsuzlukla mücadele esas olarak 

ulusal düzeyde olup, ülke içinde yapılmalıdır. Ancak yolsuzluğun olumsuz etkileri 

ulusal sınırları aĢtığı için uluslararası kurum ve kuruluĢlarla da iĢbirliği 

gerekmektedir. Aralarında iktisadi ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), BirleĢmiĢ 

Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu birçok uluslararası 

organizasyonlar yolsuzluk ile mücadeleye yönelik somut adımlar atmaktadırlar. Bu 

tip uluslararası örgütlerin gösterdikleri çabalar, uluslararası anlaĢmalar, üyelerine 

yaptıkları tavsiyeler ve sözleĢmeler yolsuzlukla mücadelede bir ülke için önemli 

argümanlardır. Yolsuzluğa karĢı inisiyatifler, küresel iĢ örgütleri ile hükümet dıĢı 

organizasyonlar tarafından da yürütülmektedir.
136

 

Yolsuzlukla mücadelenin bir bütün olarak ele alınması ve planlı bir Ģekilde 

yürütülmesi gerekir. Ġlk önce problem bütün boyutlarıyla analiz edilmeli, teĢhis ve 

tedavi yöntemleri belirlenmeli, mücadelenin aktörleri, kuralları ve ilkeleri tespit 

edilerek hayata geçirilmelidir. Yolsuzlukla mücadelenin üç ana unsuru; eğitim, 

önleme ve soruĢturmadır. Bunlar birbirlerini tamamlayan süreçler olup ihmal 

edilmemesi gereken unsurlardır.
137

 

Yolsuzlukla ilgili genel kabul görmüĢ olan, literatürlerde yer bulan ve 

uygulanagelen bazı önlemler, düzenlemeler bulunmaktadır.  Bunlara genel itibariyle 

değinmek gerekirse; 

 

3.1.1. Hukuki Altyapıların OluĢturulması 

 

Yolsuzlukla mücadelede ilk akla gelen yöntem devletlerin öncelikle bu amaca 

yönelik yasal düzenlemeler yapmaları olsa da bugüne kadar yaĢanan tecrübeler 

siyasal ve toplumsal istek olmadığı takdirde yasal düzenlemelerin tek baĢına baĢarıya 
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ulaĢamayacağını göstermiĢtir. Diğer bir önemli husus da hızla geliĢen teknolojiye 

paralel olarak yasal düzenlemelerin de koĢullara uyumlu hale getirilmesi ve kara para 

aklanması gibi kavramları da kapsayacak Ģekilde yolsuzluk tanımının gittikçe 

geniĢletilmesidir. 

 Bu konuda izleme süreçleri de olan OECD Yolsuzlukla Mücadele 

SözleĢmesi gibi düzenlemelerin bütün ülkelere yaygınlaĢtırılması kadar yasal 

reformlarda özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluĢlarının katılımını sağlamak da 

güven ortamının oluĢturulması için önemlidir. OECD, BirleĢmiĢ Milletler, GRECO, 

INTOSAI, IMF gibi uluslararası birimler tarafından ülkelere yasal düzenlemelerin 

yapılmasında genel çerçeveler sağlanmaktadır. Ülkelerin yasal düzenlemeler 

yaparken dünyada uygulanan mevcut düzenlemeleri çok iyi analiz edip, baĢarıyla 

uygulandığını gördükleri ve kendi ülkelerinin koĢullarına uygun olanları 

benimsemeleri önerilmektedir.
138

 

 

3.1.2. Kamu Ġdaresinin GeliĢtirilmesi 

 

 Kamu yönetimi reformlarına iliĢkin olarak dünyada neredeyse genel kabul 

gören eğilim, baĢta kamu ihaleleri olmak üzere mali iĢlemlerin Ģeffaflık ve hesap 

verme sorumluluğu ilkelerine uygun mekanizmalarla kamu görevlilerinin takdir 

yetkisini en aza indirecek Ģekilde yürütülmesi, tekellerin mümkün olduğunca 

azaltılması ve yasal düzenlemelerin anlaĢılır ve bürokratik iĢlemleri en aza indirici 

nitelikte olmasıdır.  

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF), Dünya Bankası, 

OECD gibi kuruluĢlar da genel olarak saydamlık ve dolayısıyla mali saydamlık 

üzerinde ısrar etmektedirler. IMF Yönetim Kurulu Geçici Komitcsi'nin (Interim 

Committee of the Board of Governers of International Monetory Fund) 16 Nisan 

1998 tarihli toplantısında "Mali Saydamlık Kuralları Yönetmeliği" (Code of Good 

Practices of Fiscal Transparency) kabul edilmiĢtir. Yetki ve sorumlulukların açıkça 

belirlenmesi, bilgiye eriĢebilirlik, devlet bütçesinin kamuoyuna açık Ģekilde 

hazırlanması ve uygulanması ile verilerin nitelikli ve güvenilir olmasını sağlayacak 

kurumsal düzenlemelerin yapılması ana ilkelerine dayalı yönetmelikte IMF 
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tarafından formüle edildiği biçimiyle saydamlık, "Devletin mali iĢlemlerine iliĢkin 

olarak aldığı kararlara (mali politika hedeflerine), devletin kamu hesaplarına ve mali 

projeksiyonlarına, söz konusu mali iĢlemlerin fonksiyonları ve yapısına ve de tüm bu 

iĢlemlerin uygulama sonuçlarına kamuoyu tarafından eriĢilebilmesi ve tüm bu 

bilgilerden kamuoyunun haberdar edilmesi anlamına gelmektedir."
139

 

Doksanlı yıllarda yaĢanan ekonomik krizlerden sonra mali saydamlığın 

vazgeçilmezliği, iyi yönetiĢimin bütün dünyada gerek kamusal alanda, gerekse özel 

kesimde uygulanma gerekliliği ve sistemik bir tehdit oluĢturan yoksulluğa karĢı 

koyabilmek için sağlam para, yüksek nitelikli ekonomik büyüme ve yolsuzlukla 

savaĢ arasındaki karĢılıklı bağlantıların önemi anlaĢılmıĢtır. Uluslararası ölçekte 

serbest ancak düzenli sermaye hareketlerinin gerçekleĢtirilebilmesi doğrultusunda 

saydam yerel mali sistemler ve saydam makroekonomik politikaların gerekliliği IMF 

çevreleri tarafından ısrarla vurgulanmaktadır.
140

 

 

3.1.3. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu OluĢturulması 

 

Yolsuzluk ve rüĢvetle mücadeleyi esas alan, bu konuda her türlü çalıĢmayı 

tek elden düzenleyen ve denetleyen, gerekli hukuki düzenlemeleri yapmada 

danıĢmanlık yapabilecek, soruĢturmalar yapıp, hızlı bir Ģekilde yargıya intikal 

ettirecek özerk ve bağımsız, üstün yetkilerle donatılmıĢ, siyasi yapılanmadan uzak, 

tarafsız, dürüst ve topluma örnek ve önder olabilecek çapta kiĢilerden oluĢan bir üst 

kurul kurulmalıdır. 

Yolsuzlukla mücadele stratejisi ve kamu yöneliminin geliĢtirilmesinin bir 

parçası olarak Hong Kong'taki "Bağımsız Komisyon" gibi kamu kaynaklarını 

korumak veya yolsuzlukla mücadele için oluĢturulmuĢ özel birimler ve denetim 

kuruluĢları, Botsvana. ġili, Malezya ve Singapur'da yolsuzlukla mücadeledeki 

baĢarıda pay sahibidirler. Etkili olabilmeleri için bu birimlerin siyasal yapıdan 

bağımsız olmaları, geniĢ kaynaklara, dürüst ve yetkin çalıĢanlara sahip olmaları 
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gerektiği kabul edilmektedir. Ayrıca ceza uygulama yetkilerinin olması ya da en 

azından yargı da dahil olmak üzere diğer kamu birimlerini ceza uygulamaya 

yöneltebilme olanaklarının olması gerekmektedir.
141

 

 

3.1.4. Kamuda Denetim Kurumlarının Etkin Hale Getirilmesi 

 

Ülkemizdeki SayıĢtay'ın karĢılığı olan yüksek denetim kuruluĢlarının gittikçe 

artan bir biçimde ulusal kaynakların kullanımında ve yönetim görevinin yerine 

getirilmesinde dürüstlük, sorumluluk ve hesap verme anlayıĢının geliĢtirilmesi için 

daha fazla rol üstlenmeleri istenmektedir. 

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (International Organization 

of Supreme Audit Institutions-INTOSAI)'nün Kamu Sektörü Denetim 

Standartlarında, denetçilerin dolandırıcılık ve hukuk dıĢı iĢlemlerin habercisi 

olabilecek durum, kontrol eksiklikleri, eksik kayıt, hata veya olağandıĢı iĢlemlere 

karĢı dikkatli olması gerektiği ifade edilmektedir.
142

 

 

Yüksek    denetim    kuruluĢlarının    yolsuzlukların    önlenmesinde   etkin 

olabilmeleri için sahip olmaları gereken nitelikler Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır; 

-Mali ve idari olarak bağımsız olmak, 

-Denetim alanının bütün kamu kaynaklarını kapsayacak Ģekilde geniĢ olması, 

-Denetlenen kurumların iç kontrol sistemlerinin etkin ve verimli olarak 

çalıĢıp çalıĢmadığının değerlendirilmesi ve bu konudaki önerilerin izlenmesi, 

-Denetim faaliyetlerinin yolsuzluk açısından riskli alanlara yoğunlaĢtırılması, 

-Düzenlenen denetim raporlarının etkin bir biçimde kamuoyuna duyurulması,  

-Medya ile etkin iletiĢim sağlanması, 

-Yolsuzlukla mücadele eden diğer ulusal vc uluslararası birimlerle iĢbirliği 

içerisinde olunması, 

- Dürüst ve yetkin kamu görevlilerinin istihdam edilmesi ve çalıĢanların 

desteklenmesine yönelik personel politikaları izlenmesi, 

-Meslek ahlakı standartlarının yükseltilmesi için davranıĢ kuralları 

belirlenmesi ve 
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-Kamuoyunun yolsuzluk algılamalarının değerlendirilmesi için uygun araçlar 

geliĢtirilmesi. 
143 

 

3.1.5. Kamuoyu Denetimi ve ġeffaflık 

 

 

Yolsuzlukla mücadelede baĢarıyı etkileyen unsurlardan biri de kamuoyunun 

bilinçlendirilmesidir. Her Ģeyden önce bu konuda iyi bilgilendirilmiĢ toplumun siyasi 

desteği olmadan hükümetlerin tek baĢına böyle bir mücadele baĢlatmaları pek 

mümkün görülmemektedir. Toplumun bilgilendirilmesinde diğer unsurların yayında 

bağımsız ve etkin bir basın önemli yer tutmaktadır. 

Siyasetçi ve kamu görevlilerini koruyucu kanunlar çıkartılıp uygulanmaya 

devam etmekle birlikte, bu uygulama vatandaĢlara da görüĢlerini bildirme ve bilgi 

alma hakkı verilerek dengelenmelidir. Gizlilik siyasetçi ve yatırımcılara yolsuzlukları 

saklamada yardımcı olmaktadır. Bu tür bilgilerin dikkatli bir analiz sonucunda 

açıklanması, kamuoyunun dikkatini bu alana çekmede ve reformlara zemin 

hazırlamada etkili olabileceği gibi, uygulanan yolsuzlukla mücadele yöntemlerinin 

baĢarısını belirlemede de önemli bir göstergedir.
144

 

 

3.1.6. Yolsuzlukların Etkin ġekilde Cezalandırılması 

 

Adil bir yargı sistemi güçlülük ölçülerine göre değil haklılık ölçülerine göre 

karar verir. Yargının bağımsız ve etkin çalıĢması sosyal adaleti tesis eder ve 

yolsuzluklar üzerinde etkilidir. Bir ülkede piyasa ekonomisinin baĢarılı olması için 

hukuki mekanizmaların kurulması ve iĢlerlik kazandırılması kaçınılmazdır. 

Teorik olarak diğer faktörler sabitken sadece cezaları artırmak suretiyle 

yolsuzluk azaltılabilir. Bu analiz bir ülkede yolsuzluk eylemleri için öngörülen ecza 

yapısının o ülkedeki yolsuzluk oranının belirlenmesinde önemli bir faktör olduğu 

anlamını taĢımaktadır. Fakat yüksek cezalar aynı zamanda yolsuzluk yapanlar için 

daha yüksek risk anlamına geleceği için, cezaların artırılması daha yüksek rüĢvet 
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taleplerine de yol açabilecektir. 
145

 

Yolsuzluğun yapanların yanına kâr kaldığı yönünde bir anlayıĢın yaygın 

olduğu sistemlerde yapılması gereken, özellikle iktidara yakın çevrelerden birkaç 

vergi kaçıran ya da rüĢvet veren firma ya da kiĢiyle rüĢvet alan üst düzey siyasetçi ya 

da bürokratın cezalandırılmasıdır.
146

 

Bir görüĢe göre yolsuzluğun farklı yoğunluklarda olmakla birlikte bütün 

toplumlarda görülmesine karĢın, ülkeden ülkeye fark eden, ortaya çıktığında ne 

yapıldığı olmaktadır. Bu görüĢe göre güçlü sistemlerde yolsuzluk yapanlara yakın 

olanlar kendilerini geri çekerek yolsuzluk yapanları yapayalnız bıraktıkları halde, 

güçsüz mali sistemlerde yolsuzluk yapanlara yakın olanlar yolsuzluk yapanları 

korumaya çalıĢmaktadırlar. 

Birçok geliĢmekle olan ülkede, kolluk kuvvetleri tarafından ortaya çıkarılan 

yolsuzluklar yargı sürecinde aklanmaktadır. Yolsuzluğa bulaĢmıĢ kiĢiler yargı 

sistemine sızarak onu etkisizleĢtirmeye ve etkisiz hale getirmeye çalıĢmaktadırlar. 

Uluslar arası Saydamlık Örgütü 2005 yılında bazı ülkelerde yargı sistemindeki 

rüĢvetin yolsuzlukların en önemli kaynağı olduğunu tespit etmiĢtir. 

Yolsuzlukla mücadelede kovuĢturma süreci çok önemlidir. Özellikle rüĢvet 

olmak üzere bazı yolsuzluklarda delile ulaĢmak ve ispat etmek güçtür. Diğer bir 

problem yolsuzluk kovuĢturmalarında, kovuĢturmayı yapan adli ve idari personelin 

rüĢvete yönelmesidir. Böyle bir durumda delillerin ortadan kaldırılma riski vardır. 

Bazı ülkelerde kovuĢturma kolluk kuvvetleri tarafından yapılırken, bazılarında 

savcıların bu süreci yönetmesi söz konusudur. Her iki durumda da savcı ve polislere 

büyük görev düĢmektedir.
147

 

 

3.1.7. Yolsuzluk Denge Düzeyi 

 

Yolsuzlukla mücadele politikasının amacı, tam anlamıyla yolsuzluk 

düzeyinin sıfıra indirgenmesini sağlamak değil, onu kabul edilebilir makul bir 
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düzeyde tutmaktır. Bu itibarla yolsuzlukla mücadele ile  yolsuzluk düzeyi en asgari 

noktada sağlanmalıdır. 

 Klitgaard optimal yolsuzluk düzeyini aĢağıdaki Ģekil yardımıyla 

açıklamaktadır. 

Yatay eksende yolsuzluk düzeyi, dikey eksende marjinal sosyal maliyetin yer 

aldığı ġekil 8 'e göre, optimal yolsuzluk düzeyi sıfır değildir. Yolsuzluk artıkça 

sosyal maliyeti de artacağından yolsuzluk maliyet eğrisi pozitif eğimli bir eğri 

olmaktadır. Öte yandan yolsuzluk artıkça olayların tespit edilmesi daha kolay ve az 

maliyetli olacağından, yolsuzlukla mücadele eğrisi negatif eğimlidir. Bu iki eğrinin 

kesiĢtiği nokta yolsuzlukla mücadelenin en düĢük maliyetle yapıldığı noktadır. Q 

optimal yolsuzluk düzeyini göstermektedir
148

. 

 

ġekil 8: Denge Yolsuzluk Düzeyi 
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3.2.YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE DĠĞER ÜLKE ÖRNEKLERĠ VE 

ULUSLAR ARASI YAPILANMALAR 

 

 3.2.1. Dünyada Yolsuzlukla Mücadele Örnekleri 

 

Yolsuzlukla mücadele alanındaki kurumsal yapıların en geliĢmiĢ örneklerine -

ICAC (Independent Comission Anti Corruption) adı altında-Hong Kong, Güney 

Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'da rastlanmaktadır. Hong Kong'da ICAC'ın 

(Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu) kurulmasından sonra yolsuzluğa 

bulaĢan çok sayıdaki üst düzey yönetici ve güvenlik görevlisinin yargı önüne 

çıkartılması ve cezalandırılması sağlanmıĢtır. Üç yıl içinde, ikisi üst düzey olmak 

üzere 321 emniyet görevlisi emekliliğini istemiĢ veya istifa etmiĢ; eski Hong Kong 

Polis TeĢkilatı Müdürü Peter Godber büyük uğraĢlar sonucunda Ġngiltere'den ülkeye 

getirilmiĢ ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıĢtır.
149

 

Bazı ülkelerde bu birimin task force (görev gücü) Ģeklinde örgütlendiğini 

görüyoruz. Örneğin Hindistan'da 1962 yılında kurulan "Yolsuzluğu Önleme 

Komitesi" (baĢkanının soyadı ile anılan Santhanam Komitesi) ihalelerde, çeĢitli belge 

ve izinlerin verilmesinde, vergi alanlarında, güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesinde, gümrüklerde ve yargı kuruluĢlarında birçok yolsuzluğu açığa 

çıkarmıĢtır. Aynı Ģekilde, Filipinler'de kurulan parlamento komisyonunun 

görevlendirdiği Yargıç Plana ve ekibi, çok sayıda yolsuzluk olayının ortaya 

çıkartılmasında önemli baĢarılar sağlamıĢlardır. 
150

 

Sonuç olarak, değiĢik ülkelere baktığımızda yolsuzlukla mücadele birimleri 

açısından prototip bir yapı ile karĢılaĢılmamaktadır. Bu birimlerin en geliĢmiĢ ör-

neklerine ICAC (Independent Commission Anti Corruption) örgütlenmesi olarak, 

karĢımıza çıkmaktadır . Slovenya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde Ulusal Komisyon 

veya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu gibi adlar altında; Fransa'da uzmanlaĢmıĢ 

mali savcılıklarla birlikte önleyici anlamda da Adalet Bakanlığı bünyesinde 

Yolsuzluğun Önlenmesi Merkezi Birimi; Belçika'da Federal Polis bünyesinde 
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Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Ofisi; Ġspanya'da baĢsavcı baĢkanlığında Yolsuzlukla 

Bağlantılı Ekonomik Suçlar Özel SoruĢturma Birimi; Bulgaristan'da çok yönlü bir 

yapıda ve Adalet Bakanının baĢkanlığında Yolsuzlukla Mücadele Faaliyetlerinin 

Koordinasyonu Komisyonu; Hırvatistan'da bir savcı baĢkanlığında Yolsuzluk ve 

Örgütlü Suçların Önlenmesi Birimi; Malezya'da Yolsuzlukla Mücadele Ajansı 

(ACA). Arjantin'de Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OAC) gibi adlar altında 

yapılandırıldığı görülmektedir. Avrupa Birliği'nde ise OLAF (Europe-an Anti-Fraud 

Office) kısa adıyla anılan bir yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele birimi mevcuttur.
151

 

1990‟lı yılların baĢından itibaren yolsuzluğa ve yolsuzlukla mücadeleye karĢı 

Almanya‟da gittikçe artan bir ilgi ve bilinçlenme söz konusudur. Son dönemde, 

yolsuzlukla mücadele amacıyla bir dizi yasal, kurumsal ve yönetsel önlemler 

alınmıĢtır. 1997 yılında kabul edilen “Yolsuzlukla Mücadele Kanunu” ve “Kamu 

Hizmetleri Kanununda DeğiĢiklikler Yapan Kanun” ve 1998 tarihli “Federal 

Yönetimde Yolsuzluğun Engellenmesine Yönelik Federal Hükümet Direktifleri” 

bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, OECD‟nin rüĢvetle ilgili sözleĢmesi de Eylül 1998‟de 

imzalanmıĢtır.  

Almanya‟da, yolsuzluk olaylarının en çok görüldüğü sektörler inĢaat ve 

sağlık sektörleridir. Almanya‟da Federal Polis TeĢkilatı‟na yolsuzlukla mücadelede 

önemli görevler verilmiĢtir. Bu teĢkilat içinde analitik ve stratejik çalıĢmalar yapan 

özel bir birim mevcuttur. Ayrıca savcılık müessesesi de yolsuzlukla mücadelede 

etkin rol oynamaktadır.
152

 

Yolsuzlukla mücadele kurumların en baĢarılarından birisi olarak "Hong Kong 

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu" (ICAC) bir zamanlar oldukça yoğun olan 

yolsuzlukları en aza indirmeyi baĢarmıĢtır ICAC'ın bu kadar baĢarılı olmasının 

altında yatan nedenler sekiz baĢlık altında toplanabilir (TÜSĠAD Cilt 1, 2005: 193): 

•Bağımsız (örneğin, soruĢturmalara kimsenin müdahale edememesi, ayrı 

bütçesinin bulunması), 

•Yeterli kaynak ve profesyonel personel (2001 bütçesi 1000 milyon ABD 

Doları, GSMH'nın yüzde 5'i, 1300 sözleĢmeli çalıĢan), 
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•Güçlü yasal mücadele (örneğin, soruĢturmalarda yüksek yetki, gizli kalanlara 

dahi el koyabilme, telefon dinleyebilme), 

•Üç yönlü yaklaĢım (halkla iliĢkiler birimi + operasyonlar birimi + 

yolsuzluğu önleme birimi), 

•Güçlü bir politik taahhüt ve hesap verme sorumluluğu, 

•Güçler ayrılığı (soruĢturmaları gözden geçirmeyi ayrı birimlerin yapması 

•Güçlü kamuoyu desteği, 

•Güçlü halkla iliĢkiler (TV dizileri, seminerler, reklamlar, posterler, intern' 

yüzyüze iletiĢim).
153

 

 

3.2.2. DeğiĢik Ülkelerin Yolsuzlukla Mücadele Örgütlenmeleri 

 

 Hukuksal Düzenlemelere Ağırlık Verilerek Yolsuzlukla Mücadelenin 

Yapıldığı Ülkeler 

Bu ülkeler arasında Ġtalya, Belçika, Macaristan, Almanya, Norveç, Romanya, 

BirleĢik Krallık(Ġngiltere) sayılabilir. Bu tür yolsuzlukla mücadele biriminin güçlü ve 

zayıf tarafları bulunmaktadır. Bunlar kısaca ifade edilirse:  

Güçlü Tarafları 

- Belli bir konuya odaklanma sağlaması, 

- UzmanlaĢma ve tecrübe sağlaması, 

- Hızlı ve daha etkili olması, 

- Bağımsız olması, 

- Güvenilir olması.  

Zayıf Tarafları 

- Yolsuzluk türlerinin birbirinden ayırt edilememesi ve bu nedenle 

bütününe aynı Ģekilde yaklaĢılması, 

- Diğer mücadele birimlerinden daha az etkili olması (sadece hukuki 

açıdan baktığı için) 

- Baskı ve kanun dıĢı etkilerin olabilmesi. 
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 Önleyici Hizmetler Yoluyla Yolsuzlukla Mücadelenin Yapıldığı 

Ülkeler 

Bu ülkeler arasında Fransa, Makedonya ve Slovenya sayılabilir. Önleyici 

hizmetlere ağırlık verilerek yolsuzlukla mücadele eden birimlerin de güçlü ve zayıf 

tarafları bulunmaktadır. Bunlar: 

Güçlü Tarafları 

- Belirli konulara ve alanlara odaklanması, 

- Yüksek risk içeren alanlara yönelmesi, 

- Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili tedbirleri reform süreci ile 

birleĢtirmesi. 

 Zavıf Tarafları 

- ĠĢbirliği yapılması ile ilgili sorunlar, 

- Tedbirlerin uygulamaya konulması ile ilgili sorunlar, 

- Önleyici tedbirlerin etkinliğinin ölçülmesi ile ilgili sorunlar. 

 

 Yolsuzlukla Mücadele Stratejilerinin Koordine Edilmesi ve 

Tavsiyelerde Bulunulması Yoluyla Yolsuzlukla Mücadelenin 

Yapıldığı Ülkeler 

Bu ülkeler arasında Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan sayılabilir. 

Yolsuzlukla mücadeleye direkt olarak müdahil olmaktan ziyade tavsiyelerde 

bulunma, stratejilerin yönetilmesi yoluyla mücadelenin sürdürülmesi söz konusudur. 

Bu türdeki yapılanmanın üstün ve zayıf yönleri Ģu Ģekildedir. 

Güçlü Tarafları 

- DeğiĢik stratejilerin ve yaklaĢımların uygulanmasını sağlaması, 

- Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili önleme, halkın bilgilendirilmesi ve 

eğitilmesi gibi unsurları bütünleĢtirmesi, 

- Çok sayıda kuruluĢun koordine edilmesi. 

 Zayıf Tarafları 

- Politik müdahalelerin olabilmesi, 

- Bağımsızlık konusunda zorluklarla karĢılaĢılabilmesi. 
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 Çok Amaçlı Hizmetlerin Verilmesi Yoluyla Yolsuzlukla Mücadelenin 

Yapıldığı Ülkeler 

Çok amaçlı hizmetlerin verilmesi yoluyla yolsuzlukla mücadelenin yapıldığı 

ülkeler arasında Hırvatistan, Letonya, Litvanya sayılabilir. Bu türdeki yapılanmanın 

üstün ve zayıf yönleri Ģunlardır:  

Güçlü Tarafları 

- Planlama ve uygulama yapılması, 

- Tecrübeleri ve kaynakları bir araya getiren bir yaklaĢım olması, 

- Bağımsızlık. 

Zavıf Tarafları 

- Beklentilerin yüksek olması, 

- Tek kuruluĢta bütün yetkilerin toplanması.
154

 

 

3.2.3. Ülkelerin Yolsuzlukla Mücadele Birimlerinin Ortak Nitelikleri 

 

Yolsuzlukla mücadele orta ve uzun vadeli mücadele stratejisini gerektirmek-

tedir. Yolsuzlukla mücadelede bütün ülkeler için prototip bir yapı oluĢturmak 

mümkün görülmemektedir. Çünkü ülkelerin yönetim sistemleri, coğrafi yapıları, 

ahlak kodları gibi hususlarda farklılıkları bulunmaktadır. 
155

Ancak bu konudaki ortak 

özelliklere iliĢkin olarak Ģunlar söylenebilir: 

 

-Birimin kuruluĢ amacının ve organizasyon semasındaki alt birimlerin görev 

tanımlarının açık bir Ģekilde ortaya konması, 

 

-Birimin güçlü bir yasal altyapıya sahip olması, 

 

- KurumsallaĢmayı önemseyen bir yapının oluĢturulması, 

 

- Yolsuzlukla mücadele konusunda strateji ortaya konulması, 
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- Yolsuzlukla ilgili diğer birimlerle yürütülecek iliĢkilerin tanımlanması 

 

- Bağımsız olmasının ve hesap vermesinin sağlanması, 

 

- Üst yönetici olarak atanacak kimsenin politik olarak bağımsız olmasına özen 

gösterilmesi, 

 

- Personel seçiminde seçici olunmalı, ilk planda baĢka kurumlardan alınan personel 

ile faaliyetler yürütülmelidir. Ancak bir süre sonra kendi personelini yetiĢtirme 

yoluna gitmelidir. Çünkü baĢka kurumlardan alınan personel, bir süre sonra geldiği 

kuruma ağırlık verme(inisiyatif kullanma, personel alımı gibi alanlarda) yolunu 

kullanabilmektedir. Böylece bu birim gelinen kurumun değer yargılarını etkin hale 

getirmek amacıyla yapılan bir güç mücadelesinin arenası haline gelebilmektedir. 

 

- Saydamlığın sağlanması ve dolayısıyla yolsuzlukla mücadele birimine ve ortaya 

konulan çalıĢmalara(çıktıya) güven duyulmasını sağlamak, 

 

- Meslek içi eğitime önem vermek ve böylece geliĢtirilen yeni metotları personelin 

uygulamasını sağlamak, 

 

 

- Kurumun performansını ölçmek ve bu suretle hangi alanlarda aksamaların 

olduğunu ortaya koymak, 

 

- Yolsuzlukla mücadele birimine faaliyetlerini sürdürebilecek yeterlikte ödenek 

tahsis edilmeli, 

 

-Yolsuzlukla mücadelede kamu kurumları ile özel sektör kuruluĢları arasında iĢbirliği 

yapılmalı, 
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-Kamuoyunun yolsuzluk konusunda bilinçlendirilmesi ve diğer bir ifadeyle desteği 

kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
156

 

 

 

 3.2.4. Yolsuzlukla Mücadelede Eden Uluslar arası Örgütler 

 

Son yıllarda yolsuzlukla mücadele alanında ulusal çabalarla birlikte uluslar 

arası faaliyet ve örgütlenmeler de önem kazanmıĢtır. Özellikle küreselleĢme 

olgusunun yoğun olarak yaĢandığı son yıllarda suçun özellikle yolsuzluğun; ulusal 

boyuttan kopup, uluslar arası mecraya taĢındığı, uluslar arası nitelik arz ettiği açık 

olarak gözlemlenmektedir. Özellikle yolsuzluğun sınırları aĢtığı, bir ülkeden diğerine 

sıçradığı, bir virüs gibi ülkeler arasında yayıldığı Ģu son günlerde, bu anlamda uluslar 

arası çaba ve örgütlenmeler daha da önem kazanmaktadır.  

Günümüzde BirleĢmiĢ Milletler (UN), Dünya Bankası (IMF), Ekonomik 

Kalkınma ve ĠĢbirliği TeĢkilatı (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Avrupa 

Konseyi ve Avrupa Birliği gibi örgütler yolsuzluklara karĢı, iĢbirliği içinde 

çalıĢmaktadır. Ancak bu örgütler direkt olarak yolsuzluklarla mücadele amaçlı 

kurulmamıĢlardır.  Bu nedenle doğrudan yolsuzlukla mücadele amaçlı kurulmuĢ olan 

uluslar arası örgütler bahis konusu yapılacaktır. 

 

3.2.4.1. BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Suç Önleme Merkezi 

(CICP) 

 

Uluslararası Suç Önleme Merkezi (United Nations Centre For International 

Crime Prevention -CICP), 1997 yılında kurulan "BirleĢmiĢ Milletler UyuĢturucu ve 

Suç Birimi" bünyesinde faaliyet gösteren ve suça iliĢkin kanunların ve adalet 

sisteminin yenilenmesi ve suçların önlenmesinden sorumlu birimdir. Merkez 

özellikle sınır aĢan organize suçlarla mücadele, yolsuzluk ve yasadıĢı insan ticareti 

konularına eğilmektedir.
157
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3.2.4.2. Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) 

 

Avrupa Komisyonu sahtecilikle daha etkin mücadele edebilmek için, 28 

Nisan 1999 tarih ve (1999/352/EC, ECSC) sayılı kararıyla kendi bünyesinde resmen 

Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'ni (European Anti-Fraud Office - OLAF), 

kurmuĢtur. Avrupa Birliğinin yürütme erki olan Avrupa Komisyonu içinde bağımsız 

bir soruĢturma birimi olarak görev yapmakta olup, Avrupa Birliği'nin teftiĢ kurulu 

niteliğindedir. OLAF, 1988 yılında benzer amaçla kurulan "Avrupa Komisyonu 

Ġçindeki Sahteciliği Önleme Koordinasyon Görev Gücü- (UCLAF)'ın Genel 

Müdürlük seviyesine getirilmiĢ, geniĢletilmiĢ yetkilerle donatılmıĢ ve bağımsız bir 

yapı kazandırılmıĢ Ģeklidir. 

OLAF, dolandırıcılık, yolsuzluk ve Avrupa Birliğinin mali çıkarlarını 

olumsuz yönde etkileyen diğer yasadıĢı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla, 

Birlik müktesebatı ve üçüncü ülkelerle yapılan anlaĢmalar ile Komisyona verilen 

yetkileri soruĢturmalarında kullanmaktadır. OLAF' ın soruĢturmaları büronun Genel 

Müdürü tarafından yönetilmektedir. Genel Müdürün bağımsız hareket etmesinin 

garantiye alınması amacıyla, Komisyon da dahil olmak üzere herhangi bir devlet 

veya kurumdan talimat alması yasaklanmıĢtır. Komisyonun kendisinin bağımsızlığını 

tehlikeye sokacak düzenlemeler yaptığını düĢünmesi halinde, Genel Müdürün, 

Adalet Divanı'nda Komisyon aleyhine dava açma yetkisi bulunmaktadır.
158

 

 

3.2.4.3. "Yolsuzluğa KarĢı Devletler Grubu" (Group of States Against 

Corruption -GRECO) 

 

 4 Mayıs 1998 tarihinde gerçekleĢtirilen 102. Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi toplantısında alınan (98) 7 sayılı Kararla bir 'kısmi geniĢletilmiĢ anlaĢma' 

Ģeklinde kurulmuĢtur. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin yanı sıra ABD de GRECO 

üyesidir. Üye sayısı her geçen gün artmakta olup, 2007 ġubatında Rusya'nın da 

katılımıyla 44 üyeye ulaĢmıĢtır. Ülkemiz de, ulusal ve uluslararası alanda önemli bir 

sorun halini alan yolsuzluk olgusuyla mücadele konusundaki irade ve kararlılığının 

bir göstergesi olarak, 1 Ocak 2004 tarihinden beri GRECO' ya üyedir. 

                                                 
158

 Mehmet KarakaĢ ve Murat Çak, Tobb Yayın No: 2008/80, s.157 



85 

 

Yolsuzlukla mücadele alanında esnek ve etkin bir denetim mekanizması olan 

GRECO' nun amacı; üye ülkelerin yolsuzlukla mücadele sistemlerinin 

güçlendirilmesi yönünde değerlendirmeye tabi tutarak, reformların uygulanmasına 

katkı sağlanmak ve üyelerinin yolsuzlukla mücadele sistemlerinin gözlenmesi ve bu 

yolda kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmaktır. Avrupa Konseyi bünyesinde 

hazırlanıp Türkiye tarafından da 27 Eylül 2001 tarihinde imzalanan ve 14.1.2004 

tarih ve 5065 sayılı Kanunla uygun bulunan Yolsuzluğa KarĢı Ceza Hukuku 

SözleĢmesi'nin 24. maddesine güre "Yolsuzluğa KarĢı Devletler Grubu (GRECO), bu 

SözleĢme'nin taraflarca uygulanmasını takip eder."  

GRECO, yolsuzlukla mücadelede yol gösterici prensipler oluĢturan esnek ve 

etkin bir mekanizmadır. Üye olabilmek için değerlendirilme sürecine tümüyle dahil 

olmayı kabul etmek gerekmektedir. Zira GRECO' nun etkin iĢleyen bir takip 

mekanizması bulunmaktadır.
159

 

 

3.2.4.4. Malî Eylem Görev Grubu (FATF) 

 

15. yıllık ekonomik zirve toplantısında Temmuz 1989 tarihinde Paris', bir 

araya gelen G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Ġngiltere, Ġli ya ve 

Kanada) Devlet ve Hükümet BaĢkanları, uyuĢturucu üretimi, ticaret ve tüketimi ile 

bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması ile etkili mücadele için acil ve etkili 

adımların atılması ihtiyacı bulunduğu sonucuna varılarak, mali sorunların ele 

alınması ve bu faaliyetlerden elde edilen kara sermayenin aklanması ile mücadele 

edilmesine yönelik mevzuatların standardizasyonu ve üye ülkeler arasındaki sürekli 

bilgi değiĢim ve akıĢının te._ amacıyla mali eylem grubu (Financial Action Task 

Force - FATF) kurmayı  kararlaĢtırmıĢlardır. Günümüzde FATF 'in üye sayısı 

Avrupa Komisyonu] Körfez ĠĢbirliği dahil 33'tür. FATF yeni üye kabulünde ağır 

kriterler getirilmiĢtir. GeniĢleme yerine FATF benzeri bölgesel organların 

oluĢturulmasını teĢvik etmektedir.
 

Gruba kurucu üyeler haricinde, Avrupa Topluğuna bağlı üyeler Türkiye (24 

Eylül 1991) ile Avustralya, Avusturya, Finlandiya, Hong Kon Ġzlanda, Yeni Zelanda, 
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Norveç, Singapur, Ġsveç, Ġsviçre ve iki bölgesel orgu. (Avrupa Komisyonu ve Körfez 

ĠĢbirliği Konseyi) de katılmıĢtır. Sekreterya hizmetleri Ekonomik ĠĢbirliği ve 

Kalkınma TeĢkilatı (OECD) tarafında yerine getirilmektedir. 

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı konusunda standart koyucu 

bir organ haline gelen FATF 'in tavsiyeleri üç temel alan üzerine yoğunlaĢmıĢtır: 1) 

Ülkelerin yasal sistemlerinin aklama ile mücadele açısından güçlendirilmesi; 2) 

Finansal sistemin aklama ile mücadele konusundaki rolünün arttırılması ve 3) 

uluslararası iĢbirliğinin geliĢtirilmesi. 2003 yıllarında aklama konusunda ortaya çıkan 

yeni geliĢmeleri ve iyi uygulama örneklerini dikkate alarak revize edilmiĢtir. 

Aklamayı önleme kapsamında öne çıkan tedbirler, müĢterinin tanınması, kayıt 

tutulması ve kayıtların saklanması, Ģüpheli iĢlem bildirim yükümlülükleridir.
160

 

 

3.2.4.5. Egmont Grubu  

 

9 Haziran 1995 tarihinde Brüksel'de 24 ülke ve 8 uluslararası kuruluĢun bir 

araya gelmesiyle oluĢturulmuĢ olan ve adını toplantının yapıldığı saraydan alan 

Egmont Grubunun temel amacı, ülkelerin ulusal düzeydeki aklama ile mücadele 

sistemlerinin geliĢmesine yardımcı olmak ve aklama ile ilgili uluslararası bilgi 

değiĢimlerin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. 

Egmont Grubu üyesi ülkeler arasındaki bilgi değiĢimleri ülkelerin mali 

istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit- FIU) aracılığı ile yapılmaktadır. 

Mali istihbarat birimleri arasında hızlı, sistematik ve güvenli bilgi değiĢimi amacıyla 

Egmont Güvenlik Ağı (Egmont Secure Web-ESW) bilgisayar ağı sistemi 

oluĢturulmuĢtur. 1997 yılında faaliyete geçen bu sistem sadece ağa dahil mali 

istihbarat birimlerinin kullanımına açıktır. Bu ağ sayesini mali istihbarat birimleri 

diğer ülkelerin istihbarat birimleri ile istihbari nitelikteki bilgileri hızlı ve güvenilir 

bir Ģekilde paylaĢmaktadırlar.
161 
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3.2.4.6. Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International) 

 

1993 yılında kurulan ve Merkezi Almanya'nın Berlin Ģehrinde olan Ulus-

lararası Saydamlık Örgütü yolsuzlukla mücadele eden tek uluslararası sivil toplum 

örgütüdür. Örgüt, global anlamda bir koalisyon oluĢturmak amacıyla sivil toplumu, iĢ 

dünyasını ve hükümetleri bir araya getirmektedir. 

Yolsuzlukla mücadelenin uzun soluklu bir yol olduğunu kabul eder Örgüt'ün, 

doksana yakın ülkede ulusal bazda teĢkilatı bulunmakta olup bireysel olaylar yerine 

yolsuzlukla ilgili aĢağıda sıralananlar uzun dönemli çalıĢmalar yapar: 

 Yolsuzlukla mücadelede uluslararası çerçevenin çizilmesi ve "Uluslar arası 

Yolsuzlukla Mücadele Konferansları"nın düzenlenmesinde aktif olarak yer alınması, 

 Yolsuzlukla mücadele eden ülkelere yasal ve kurumsal anlamda yol 

göstermek ve destek sağlamak amacıyla "Ulusal Güvenilirlik Sistemleri' 

oluĢturulması, 

 Her yıl "Yolsuzluk Algılama Endeksi" (CPI-Corruption Perception Index) 

ve "RüĢvet Ödeyen Ülkeler Endeksi" yayımlanması, 

 Dünyadaki yolsuzluklar ve mücadelelerle ilgili bölgesel bazda "Global 

Yolsuzluk Raporları" üretilmesi, 

 2000 yılından itibaren "Uluslararası Saydamlık Dürüstlük Ödülü" verilmesi  

ve 6000'den fazla kaynağın yer aldığı "Yolsuzlukla Ġlgili Online AraĢtırını ve Bilgi 

Sistemi (Corruption Online Research and information System-CORIS) veri tabanı 

oluĢturulması. 

Örgüt' ün kullandığı Yolsuzluğu Algılama Endeksi, yolsuzluğu değil 

yolsuzluğun algılanmasını ölçmekte olup kamu gücünün özel çıkarlar için kötüye 

kullanımı, kamu iĢlemlerinin yürütülmesinde rüĢvet alma, kamuya ait fonların 

zimmete geçirilmesi üzerine yoğunlaĢmaktadır.
162
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3.2.5. Yolsuzlukla Mücadelede Kapsamında Uluslar arası SözleĢmeler 

 

Son yıllarda, BirleĢmiĢ Milletler'den Avrupa Konseyi'ne, Dünya Bankasından 

Hükümet DıĢı KuruluĢlara yolsuzluk belli baĢlı tüm uluslararası örgüt ve kuruluĢların 

ilgi alanı ve gündem maddesi olmuĢtur. Uluslararası hukukta gerek doğrudan, 

gerekse karapara ve sınır aĢan örgütlü suçlar  bağlamında yolsuzlukla mücadeleyi 

amaçlayan geniĢ bir normatif kurallar çerçevesi oluĢmuĢtur. Bu normların iç 

hukuklara tam olarak yansıtılması dünya çapında uyumlu ve etkin bir mücadele ve 

uluslararası iĢbirliği mekanizması oluĢturulmasını sağlayacaktır. 

 

3.2.5.1. Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, AraĢtırılması, Ele 

Geçirilmesi ve El Konulmasına ĠliĢkin SözleĢme 

 

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 8 Kasım 1990 tarihinde 

Strazburg'da imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 27 Eylül 2001 tarihinde 

bazı çekincelerle imzalanan SözleĢme TBMM'nde 16.6.2004 tarih ve 5191 sayılı 

Kanunla uygun bulunmuĢ (22.6.2004 tarih ve 25500 sayılı Resmi Gazete) ve 

Bakanlar Kurulunun 30.7.2004 tarih ve 2004/7712 sayılı Kararı ile onaylanmıĢtır.
163

 

 

3.2.5.2. OECD Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu 

Görevlilerine Verilen RüĢvetin Önlenmesi SözleĢmesi 

 

Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınca TeĢkilatı 

(OECD) üyesi ülkelerce, uluslararası ticari iĢlemlerde yabancı kamu görevlilerine 

verilen rüĢvetin demokratik kurumların geliĢmesi ve korunmasına karĢı ciddi bir 

tehdit oluĢturduğu gerçeğinden hareketle "Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı 

Kamu Görevlilerine Verilen RüĢveti Önlenmesi SözleĢmesi" 17 Aralık 1997 

tarihinde Paris'te yapılan Baka» düzeyindeki toplantıda üye ülkeler tarafından 

imzalanmıĢ, 15 ġubat 1999'da yürürlüğe girmiĢtir. SözleĢme aktif rüĢvetle (rüĢvetin 

verilmesi ilgili olup, pasif rüĢvetin (rüĢvet alanın) cezalandırılması her ülkenin kenl 

mevzuatına bırakılmaktadır. 
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SözleĢme, TBMM' nce 1.2.2000 tarih ve 4518 sayılı Kanunla uygun 

bullunmuĢ ve Bakanlar Kurulunun 9.3.2000 tarih ve 2000/385 sayılı Kararı ile 

onaylanmıĢtır. 2 Ocak 2003 tarih ve 4782 sayılı "Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde 

Yabancı Kamu Görevlilerine RüĢvet Verilmesinin Önlenmesi Ġçin Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ulusal mevzuatta gerekli değiĢiklikler 

yapılarak SözleĢmeye uyum sağlanmıĢtır.  

 

3.2.5.3. Yolsuzluğa KarĢı Ceza Hukuku SözleĢmesi 

 

Avrupa Konseyi' bünyesinde hazırlanarak 27 Ocak 1999 tarihinde imzaya 

açılan ve Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 tarihinde Strazburg'da imzalanan 

SözleĢme 14.1.2004 tarih ve 5065 sayılı Kanunla uygun bulunmuĢtur. 

SözleĢmede, yolsuzluk tanımlanmamakla birlikte, belirli bazı yolsuzluk 

suçlarına iliĢkin ortak standartlar geliĢtirmeyi, sözleĢmeye taraf olacak ülkelerin 

yolsuzluk suçlarını uyumlulaĢtırmaları ve karĢılıklı olarak yolsuzluğu suç saymaları 

öngörülmektedir. SözleĢmede aktif ve pasif rüĢvetin unsurları belirlenmiĢtir.
164

 

 

3.2.5.4. Yolsuzluğa KarĢı Özel Hukuk SözleĢmesi 

 

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan SözleĢme, Strazburg'da 4 Kasım 1999 

tarihinde yapılmıĢ ve Türkiye tarafından 27.9.2001'de imzalamıĢ, 17.4.2003 tarih ve 

4852 sayılı Kanunla uygun bulunmuĢ ve Bakanlar Kurulunun 28.5.2003 tarih ve 

2003/5685 sayılı Kararı ile onaylanmıĢtır. 
165

 

 

3.2.5.5. Sınır aĢan Örgütlü Suçlara KarĢı BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi 

 

Organize suçlarla mücadelede ilk uluslararası düzenleme olup, 15 Kasım 

2000'de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiĢ, 12-15 Aralık 2000 tarihinde 

Palermo'da imzaya açılmıĢtır. Türkiye SözleĢmeyi 30.01.2003 tarih ve 4800 sayılı 

Kanun ile uygun bulmuĢ, Bakanlar Kurulunun 26.2.2003 tarih ve 2003/5329 sayılı 
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Kararı ile onaylanmıĢtır.
166

 

 

3.2.5.6. BirleĢmiĢ Milletler Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesi 

 

BM Genel Kurulunda onaylanan 04.12.2000 tarih ve 55/61 sayılı Karar ile 

yolsuzlukla mücadele amacıyla kapsamlı bir BM sözleĢmesi hazırlanması ve bu 

amaçla bir komite kurulması kabul edilmiĢ, kurulan komite toplantıları çerçevesinde 

hazırlanmıĢtır. 10 Aralık 2003 tarihinde imzaya açıla SözleĢme, Türkiye tarafından 

aynı tarihte imzalanmıĢ ve 18 Mayıs 201 tarih ve 5506 sayılı Kanunla onaylanmıĢtır. 

 

    Tablo 4:  Yolsuzlukla Uluslararası Mücadele 

 

 

    Örgütsel Mücadele                                                          Uluslararası SözleĢmeler 
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 BirleĢmiĢ 

Milletler  

  Dünya Bankası 

  Ekonomik 

Kalkınma ve 

ĠĢbirliği 

TeĢkilatı  

 Dünya Ticaret 

Örgütü  

  Avrupa 

Konseyi 

  Avrupa Birliği 

 INTOSAI 

 

DOĞRUDAN OLARAK 

 CICP 

 OLAF 

 GRECO 

 FATF 

 Egmont Grubu 

 Transparency 

International 
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                      Diğer Uluslar arası SözleĢmeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.TÜRKĠYE’DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE, MEVCUT DURUM VE 

SÜREÇ 

 

Türkiye‟nin yolsuzlukla mücadele konusundaki durumunu tespit etmek ve 

ortaya koymak, yolsuzluk problemi karĢısında soruna çözüm üretmek açısından 

hayati bir önem taĢımaktadır. 

Türk kamu yönetiminin günümüzde karĢılaĢtığı etik krizi dünya çapında 

yaĢanan etik sorunların bir yansıması olduğu kadar Türkiye‟nin kendine özgü 

tarihsel-kültürel koĢulların bir sonucudur. Çok partili siyasal hayata geçiĢle birlikte 

baĢlayan ve özellikle 1960‟ların ikinci yarısından itibaren dizginlenemeyen “siyasal 

kayırmacılık” kamu bürokrasisini etik değerler açısından aĢındırırken; 1980 

sonrasında felsefi özü yeterince sorgulanmadan uygulanan “Yeni Sağcı ekonomik-

mali ve yönetsel stratejiler‟‟in yan etkileri de geleneksel toplumsal değerleri 

aĢındırmıĢ ve yozlaĢmıĢ bu değerler kamu bürokrasisinin bütün eylem ve iĢlemlerini 

etkisi altına almıĢtır. 

Nitekim, Türkiye‟de son çeyrek yüzyılda, siyasetçiler, bürokratlar, yerli ve 

yabancı iĢadamları arasındaki etik olmayan iliĢkiler sebebiyle baĢta bankacılık ile 

enerji ve bayındırlık faaliyetleri ile ilgili kamu ihaleleri alanında siyasal-bürokratik 

yolsuzluk hızla artmıĢtır. Etik olmayan davranıĢın önemli bir türü olan yaygın 

yolsuzluk, ekonomik krizi önce tetiklemiĢ ve ardından 1990‟ların sonlarında ve 

2000‟lerin baĢlarında krizin derinleĢmesine yol açmıĢtır.
167
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 Uğur ÖmürgönülĢen, Türkiye’de Etik Kamu Yönetimi KurulmasınaYönelik Hukuki Altyapı 

ve Süreçler, Hacettepe Üniversitesi Kamuda Etik Konulu Seminer Notları, 2011, Ankara 

 Sınır aĢan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye ĠliĢkin ĠĢbirliği 

AnlaĢması 

 UyuĢturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına KarĢı BM 

SözleĢmesi 

 Ceza ĠĢlerinde KarĢılıklı Adli Yardım Avrupa SözleĢmesi 

 Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi 

 Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa 

SözleĢmesi 
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Dünya üzerinde genel olarak yolsuzluğa karĢı mücadele 3 Ģekilde 

yürümektedir:
168

 

Tek Kanun - Tek Kurum: Hem idari hem de adli mücadele tek bir kurum 

tarafından verilmektedir. Bu kurum faaliyetlerini düzenleyen tek bir yolsuzlukla 

mücadele birimi vardır. Örnek olarak Hong-Kong ve Singapur verilebilir. 

Tek Kanun- Çok Kurum: Tek kanun; yolsuzlukla mücadele alanını belirler. 

Çok kurum, idari alanda kendini gösterir. Tek bir kolluk birimi yoktur. 

Çok Kanun – Çok Kurum: Türkiye'nin yürüttüğü mücadele Ģeklidir. Bu 

sistemde yolsuzlukla mücadele iki aĢamalıdır: Ġdari ve hukuki (adli) mücadele. 

Ülkemizde yolsuzluğa karĢı mücadeleye yönelik olarak kurulmuĢ özel bir 

organ bulunmamaktadır. Ancak yolsuzluğu ortaya çıkartmak için yetkili ve görevli 

çeĢitli kamu kurumları vardır. 

Her kamu kurumunun içerisinde "dahilî polis" olarak da tanımlanabilen, 

teftiĢ kurulları bulunmaktadır. Yolsuzluk suçu veya yanlıĢ yönetim büyük ölçüde bu 

organlar tarafından soruĢturulmaktadır. Ancak 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun hükümleri uyarınca kural olarak, 

bu yöndeki suç soruĢturması ilgili kamu yöneticisinin izni ile kolluk-savcılık 

soruĢturmasına tabi tutulabilmekle, bunun istisnası kurum yetkilisinin izni ol-

maksızın yolsuzluk suçlarının savcılığa doğrudan iletilmesini düzenleyen 3628 Sayılı 

Mal Bildiriminde Bulunulması Yolsuzlukla Mücadele Kanunu‟nda ifade 

edilmektedir.
169

 

Bu bağlamda yukarıda bahsedildiği üzere Türkiye‟de yolsuzlukla mücadele 

anlamında  Hukuki ve Ġdari açıdan çift ayaklı bir sistem bulunmaktadır. Bu 

çerçevede öncelikle Türkiye‟de yolsuzlukla mücadele alanında yıllar itibariyle 

yaĢanan geliĢmelere değinilecek, ardından hukuki ve idari anlamda mevcut durum 

tespiti yapılacaktır. 
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3.3.1. Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Sürecindeki GeliĢmeler 

 

Yolsuzluğun yıkıcı ekonomik, siyasal ve ahlaki etkileri olduğunun bilincinde 

olan ve ulusal kamuoylarının “iyi yönetim” yönündeki artan taleplerini dikkate alan; 

 

 BirleĢmiĢ Milletler (United Nations), 

 Dünya Bankası (World Bank), 

 Avrupa Birliği (European Union), 

 Avrupa Konseyi (Council of Europe) ve 

Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı (OECD) 

 

gibi bölgesel ve uluslararası kuruluĢlar da, çeĢitli sözleĢmeler, karar ve tavsiyeler, 

eylem plan ve programları ve özellikle de etik kodlar aracılığıyla yolsuzlukla 

mücadele edilebilmesi için gerekli yasal-yönetsel çerçeveyi oluĢturmaya ve bu 

çerçeveyi hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelere empoze etmeye 

çalıĢmaktadırlar. Bu belgelerdeki ilke ve standartlar, 

AB‟nin siyasal ve ekonomik bünyesine baĢarılı bir Ģekilde katılıp uyum 

sağlamak ve AB müktesebatını uygulayabilmek her Ģeyden önce, yeterli düzeyde 

“yönetsel (idari) kapasiteye” sahip bir yönetim mekanizmasının varlığına bağlıdır. 

Bu sebeple, AB, Türkiye de dahil olmak üzere, yönetsel uyumu sürecinde, aday 

ülkelerin “yönetsel kapasitelerinin artırılması” konusuna vurgu yapmakta; aday 

ülkelerin yönetsel uyumu kolaylaĢtırıcı ve yönetsel kapasiteyi artırıcı kamu yönetimi 

reformlarını hızla gerçekleĢtirmelerini teĢvik etmektedir. 

2000‟li yıllarda, gerek ekonomik istikrar programı çerçevesinde Dünya 

Bankası ve IMF‟nin gerekse AB‟ye üyelik projesi çerçevesinde AB‟nin baskıları 

Türk Hükümetlerini uzun zamandan beri Türk kamuoyunun gündeminde olan bir 

dizi hukuki, siyasal ve ekonomik reformları gerçekleĢtirme konusunda teĢvik 

etmiĢtir. Böylece, bu konuda alınması gerekli önlemler Hükümetlerin programlarına 

ve eylem planlarına yansımıĢtır. AB organlarının 2000‟li yıllarda Türkiye ile ilgili 

olarak hazırladıkları raporlarda da belirtildiği gibi, Türk Hükümetleri bu alanda 

oldukça baĢarılı sayılabilecek bir performans sergilemiĢlerdir.
170
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Türk kamu yönetiminin AB‟ye yönetsel uyumu ve yönetsel kapasitesinin 

artırılmasında AB organlarının üzerinde durduğu konular arasında; 

 

_ “etik bir kamu yönetimi sisteminin kurulması” ve 

 

_ “yolsuzlukla kararlı bir Ģekilde mücadele edilmesi” 

 

      özel bir yer tutmaktadır. 

 

Türk mevzuatında, kamu görevlilerinin uyacakları davranıĢları gösteren ve 

karĢılaĢtıkları etik ikilemlerde onlara yol gösterecek özel olarak düzenlenmiĢ “genel 

bir etik kod” mevcut bulunmamakla birlikte, etik bir kamu yönetiminin kurulmasını 

ve yolsuzlukla kararlı bir mücadelenin yürütülmesini sağlayabilecek önemli davranıĢ 

kurallarını içeren hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Son yıllarda, bürokratik 

yolsuzlukla mücadeleye yönelik mevzuatın yanı sıra siyasal yolsuzluk ve kara 

paranın aklanmasına iliĢkin ulusal mevzuatta da bazı önemli geliĢmeler 

yaĢanmıĢtır.
171

 

Son yıllarda Türk hükümeti, Türkiye‟nin AB‟ye katılım süreciyle yakın iliĢki 

içinde teĢvik edilen bir dizi reformla yolsuzluk konusunu ele almıĢtır. Ġlk olarak, 

“Kamu Yönetiminde ġeffaflığın Güçlendirilmesi ve Ġyi YönetiĢimin GeliĢtirilmesi 

Eylem Planı”, 2002 yılında yayımlanmıĢtır. ġeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla 

mücadelenin güçlendirilmesi için strateji, plan, program ve diğer gerekli faaliyetlerin 

hazırlanmasını düzenlemek, bu kaynakları gerektiğinde kamu ile paylaĢmak ve 

uygulanmalarını sağlamak, Yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliği 

kurmak ve gerçekleĢtirilen faaliyetlere ve alınması gereken önlemlere iliĢkin genel 

ilkeleri belirlemek üzere “Türkiye‟de ġeffaflığın Artırılması ve Etkin Kamu 

Yönetimi GeliĢtirmesine yönelik bir Komisyon” kurulmuĢtur. 
172

 

2007- 2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planında planlanan yeni bir dizi 

yolsuzlukla mücadele reformu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Haziran 
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2006 tarihinde kabul edilmiĢtir. Paket, daha iyi bir Ģekilde, yolsuzluğun önlenmesi ve 

yolsuzlukla mücadele edilmesi için hukuki araçların yürürlüğe girmesine iliĢkin 

olarak hükümetin kısa vadeli önceliklerini içermektedir. Ekim 2006 tarihinde 

BaĢbakanlık tarafından yayınlanan bir genelge, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi 

gibi uluslararası yolsuzlukla mücadele kuruluĢlarıyla iĢbirliğini kapsayacak Ģekilde 

görevlerini geniĢleterek ve bu kapsamda ilke ve önlemleri belirleyerek Türkiye‟de 

ġeffaflığın Artırılması ve Ġyi YönetiĢimin GeliĢtirilmesine yönelik Bakanlık 

Komisyonunun rolünü güçlendirmiĢtir. Genelge aynı zamanda, BaĢbakanlık TeftiĢ 

Kurulunu, Türkiye‟de ġeffaflığın Artırılması ve Ġyi YönetiĢimin GeliĢtirilmesine 

yönelik Bakanlık Komisyonunun sekretaryası olarak belirlemiĢ ve Kurula, ulusal 

yolsuzlukla mücadele stratejileri geliĢtirme ve etkiliklerini izleme konusunda 

Komisyona teknik ve idari destek sağlama görevini tayin etmiĢtir. 
173

 

Daha sonra, yukarıda belirtilen Komisyonun adı, “Türkiye‟de ġeffaflığın 

Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi” olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Buna ek olarak, Ģeffaflığı artırmak ve yolsuzluğu önlemek için strateji planları 

geliĢtirmek, bu tür planların yürürlüğe konulması için gerekli çalıĢmaları yürütmek, 

uygulanmalarını izlemek ve koordine etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve 

uygulanmalarını denetlemek, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum kuruluĢları 

arasında koordinasyonu sağlamak, Komisyonun onayına ilerleme raporları sunmak, 

bu konularda son geliĢmelere paralel olarak planda değiĢiklikler yapmak ve bu 

kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere “ġeffaflığın Artırılması ve 

Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Komitesi” kurulmuĢtur. 

BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulunun desteğiyle Yürütme Kurulu tarafından ġeffaflığın 

Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine yönelik Yeni Bir Strateji 

geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu Strateji, Bakanlar Kurulu tarafından ġubat 2010 tarihinde 

onaylanmıĢtır. Stratejinin uygulanması için “ġeffaflığın Artırılması ve Yolsuzlukla 

Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı“, Yürütme Kurulu tarafından geliĢtirilmiĢ 

ve onaylanmıĢtır. 
174
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2000 li Yıllarda Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında TBMM ve Hükümetlerce 

Atılan Adımlar 

 

 Gerek dışarıdan; gerekse içsel nedenlerle TBMM ve Hükümetlerce yakın 

geçmişimizde bazı adımlar atılmıştır: 

 

 Bülent ECEVİT’in Başbakanlığı dönemindeki DSP-ANAP-MHP Koalisyon 

Hükümeti’nin “Kamu Sektöründe Şeffaflığın ve İyi Yönetişimin Arttırılması 

Eylem Planı”(2002) 

 

 1.AKP Hükümeti’nin “Acil Eylem Planı”(2002) 

 

 AKP Hükümeti Döneminde yapılan mevzuat çalışmaları 

-2003 tarih ve 4982 sayılı “Bilgi Edinme Kanunu” ve 2004 tarihli ilgili 

yönetmelik 

-2004 tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 

Hakkında Kanun”ve 2005 tarihli “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 

ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 

-2004 tarih ve 5237 sayılı yeni “Türk Ceza Kanunu” 

-İmzalanan Uluslar arası sözleşmeler 

 

 TBMM  Yolsuzlukları Araştırma Raporu (2003) 

 

 2007- 2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planında planlanan yeni 

yolsuzlukla mücadele reformu (2006) 

 

 “Türkiye’de Şeffaflığın Artırılması ve Etkin Kamu Yönetimi Geliştirmesine 

yönelik  Komisyon” kurulması (2006) 

 

 “ġeffaflığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi 

Yürütme Komitesi”(2009) 
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 Şeffaflığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine yönelik 

Yeni Stratejinin ve Eylem Planının Bakanlar Kurulu’nca 

onaylanması(2010)
175

 

 

            3.3.2. Türk Hukuk Sistemi ve Yolsuzluklar 

 

 Yolsuzlukla mücadele anlamında hiç Ģüphesiz Türkiye‟de en önemli 

kurumsal yapılar Cumhuriyet Savcılıkları ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi 

BaĢkanlığı olarak Emniyet TeĢkilatı(Jandarma da dahil) olmaktadır. Çünkü savcılık 

kurumu ve kolluk teĢkilatı adalet ve ceza sisteminin en caydırıcı unsurlarıdır. Kolluk 

birimleri olarak: ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 

Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 

bağlı ; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü‟den oluĢmaktadır. 

 Yolsuzluk bir suç türü değildir, bir çok suçu kapsayan bir üst kategoridir. 

BirleĢmiĢ Milletler Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesinde de yolsuzluğun tanımı 

yapılmamıĢ; yolsuzluk sayılacak suçlara sözleĢmede yer verilmiĢtir. 
176

 

 Ülkemiz açısından bu alanda yapılmıĢ bir kategorik sınıflandırma söz konusu 

değildir. Dolayısıyla; Cumhuriyet Savcılıklarının ve kolluğun yolsuzluk suçları 

yönünden özel bir görev ve yetkisinden söz etme olanağı da bulunmamaktadır. Bir 

baĢka anlatımla; kimi ülkelerde var olan yolsuzluk suçlarına özel savcılık uygulaması 

Türkiye'de yoktur.  

 Ülkemizde yolsuzluk suçlarına özel savcılık ya da kolluk örgütlenmesi söz 

konusu değilse de 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve RüĢvet ve 

Yolsuzlukla Mücadele Kanununda yolsuzluk sayılabilecek suçlar gösterilmiĢ; 

bunlara iliĢkin soruĢturma ve yargılama yöntemlerine yer verilmiĢtir. 

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'yla da rüĢvet, zimmet, irtikap, ihaleye 

fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma gibi yolsuzluk suçlarına iliĢkin olarak 

bazı özel koruma tedbirleri getirilmiĢ; bir baĢka anlatımla Cumhuriyet savcıları ve 

mahkemeler anılan suçlar yönünden yasada yazılı önlemleri alma hususunda 

yetkilendirilmiĢlerdir. Bunlar taĢınmazlara , hak ve alacaklara el koyma(md.128), 
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iletiĢimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması(md. 135), teknik araçlarla 

izleme(md.140), zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi (md.248) 

önlemleridir.
177

 

 Türk Hukuk Sistemi içinde yolsuzluk suçlarında kovuĢturmasında Sulh Ceza, 

Asliye Ceza, Ağır Ceza, Özel Yetkili Ağır Ceza mahkemeleri görevlidir. Yani 

yolsuzluk suçları için özel ihtisas mahkemeleri bulunmamaktadır. Ancak yolsuzluk 

suçları da ağırlıklarına göre belirli mahkemeler tarafından görülmektedir. Bu 

bakımdan yolsuzluk suçu için özel bir yargılama rejimi ve sistemi bulunmamaktadır. 

Bütün ceza kavuĢturmaları bu mahkemelerce yürütülüp, sonuçlandırılır. 

 

Tablo 5: Yolsuzluk Suçunun KovuĢturulması Ġle Ġlgili Mahkemeler 

 

TCK 

Madde 
Suçun Adı Cezası Görevli Mahkeme 

235 Ġhaleye Fesat 5 yıldan 12 yıla hapis Ağır Ceza Mah. 

236 
Edimin Ġfasına Fesat 

KarıĢtırma 
3 yıldan 7 yıla hapis Asliye Ceza Mah. 

247 Zimmet 5 yıldan 12 yıla hapis Ağır Ceza Mah. 

250 Ġrtikap 5 yıldan 10 yıla hapis Ağır Ceza Mah. 

252 RüĢvet 4 yıldan 12 yıla hapis Ağır Ceza Mah. 

257 Görevi Kötüye Kullanma 1 yıldan 3 yıla hapis Asliye Ceza Mah. 

259 Kamu Görevlisinin Ticareti 6 aya kadar hapis Sulh Ceza Mah. 

266 
Kamu Görevine Ait Araç 

Gereçleri Suçta Kullanma 

Asli suçtaki cezada  1/3 

artırım 

Asli Suça Göre 

Değerlendirilir 

289 
Muhafaza Görevini Suçta 

Kullanma 

3 aydan 1 yıla kadar 

hapis 
Sulh Ceza Mah. 

 

Kaynak: Süleyman Aydın, Yakup Yılmazer, Yolsuzluk ve Mali Suçlar, Adalet Yayınevi , 

Ankara 2014, s. 217 
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3.3.3. Türkiye’de Yolsuzlukla Ġlgili Hukuki Düzenlemeler Açısından 

Mevcut Durum 

 

Yolsuzluklarla mücadele çerçevesinde ulusal hukukumuz çeĢitli yolsuzluk 

suçlarını belirlemiĢ, bunları cezai yaptırımlara tabi tutmuĢtur. 

Ülkemizde son yıllarda yolsuzlukla mücadeleye doğrudan ya da dolaylı 

olarak katkı sağlayacak kanunlar kabul edilmiĢtir. Bunlar arasında, Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu, Kamu Ġhale Kanunu, Gelir Ġdaresi Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik 

DavranıĢ Ġlkeleri ile BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik sayılabilir
178

. 

Bu kanunlar içerisinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun, 

mevzuatta dağınık halde bulunan etik davranıĢ kurallarını sistemleĢtirip, yazılı hale 

getirmesi bakımından önemlidir
179

. Kurul etik kodların yapılması, ihlal durumlarında 

inceleme-araĢtırma yapılması ve kamuda etik kültürünün yerleĢmesi için çalıĢmalar-

araĢtırmalar yapılması yaptırılması gibi görevlere haizdir. Üyelerinin ağırlıklı olarak 

kamu görevlilerinden oluĢması, sivil öğesinin olmaması Kurul'a yönelik temel 

eleĢtirilerden biridir
180

. 

Türkiye bu yasalara ilave olarak uluslararası alanda yolsuzlukla mücadelede 

önemli bir yer tutan Yolsuzluğa KarĢı BirleĢmiĢ Milletler Konvansiyonunu 

imzalamıĢ ve yine bu konuda Avrupa Konseyi Ceza Hukuku ve Özel Hukuk 

Konvansiyonunu kabul etmiĢtir
181

. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 2007 yılında yayınladığı "Hediye Alma 

Yasağı Ġlke Kararı" raporunda kimi kamu personelinin mevzuata aykırı bir biçimde 

özellikle yılbaĢı, bayram ve diğer özel günler bahane edilerek kendilerine verilen 

çeĢitli hediyeleri kabul ettikleri ve bu hediyelerin ise etik tartıĢmalara yol açtığı ve 

                                                 
178

 Mehmet KarakaĢ ve Murat Çak, "Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası KuruluĢların Rolü", 

Maliye Dergisi, Sayı: 153, 2007, s. 75. 
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TÜSĠAD, Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Yasal Altyapı, Saydamlık ve 

Ayrıcalıklar Tespit ve Öneriler Cilt II, No: 2, Yayın No: TÜSĠAD-T/2005-11/411, ISBN: 975-

8458-94-9, Ġstanbul, Kasım 2005,s.20 
180

 A. Ümit Berkman, GeliĢmekte Olan Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve RüĢvet, 

TODAĠE Yayınları No: 345, ISBN 978-975-891828-7, 2. Basım, Ankara, Ocak 2009., s. 200. 
181
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toplumda yolsuzlukla ilgili algılamaların artmasına neden olduğu vurgulanmıĢ ve bu 

bağlamda hediyelerin iadesi ve gereken incelemelerin yapılması öngörülmüĢtür
182

. 

Türk mevzuatında, doğrudan veya dolaylı olarak yolsuzlukla mücadeleye 

iliĢkin hükümler içeren yasalar bilinenden fazladır. Bu da göstermektedir ki sorun 

mevzuat yetersizliği değil, sürekli, etkili ve koordineli bir mücadelenin yokluğudur. 

AĢağıda sadece isimleriyle sıralanan bazı kanunlar da göstermektedir ki bu konuda 

yeterli mevzuat vardır ancak etkili bir Ģekilde uygulanamamaktadır. 

Bilindiği gibi temel ceza kanunları olarak adlandırılan bir çok temel yasa 

(TCK, CMK, Kabahatler Kanunu v.b.) 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiĢ 

böylece maddi ceza hukuku ve yargılama hukuku ile bunların uzantısı olan 

infaz ve sicil kanunlarında esaslı değiĢikliklerin ötesinde "Yeni Ceza Adalet 

Sistemi" diyebileceğimiz sistem değiĢikliğine gidilmiĢtir. 
183

 

"Yeni Ceza Adalet Sistemi" ifadesinden sadece 1 Haziran 2005 ve sonrasında 

yürürlüğe giren kanunlar ve yasa değiĢiklikleri anlaĢılmamalıdır. Aslında Avrupa 

Birliğine üyelik sürecinde, adalet sistemimizin çok uzun süredir ihtiyaç duyduğu 

reform niteliğinde değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu kapsamda sadece Anayasa'da 

1987'den 2007 yılına kadar on iki kez değiĢiklik yapılmıĢ, 6.2.2002-14.7.2004 

tarihleri arasında uyum  paketleri denilen ve 8 paketten oluĢan; baĢta 765 sayılı TCK 

ve 1412 sayılı CMUK' nun yanında bir çok özel yasada Avrupa Birliğine uyum 

çerçevesinde yapıla kanun değiĢiklikleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu uyum amaçlı 

değiĢikliler içi: de doğrudan veya dolaylı olarak yolsuzlukla mücadele niteliğinde 

hükümler de mevcuttur.
184

 

Ayrıca Yolsuzlukla mücadeleye dair uluslararası bazda çıkarılan ve ülkemiz 

adına imza koyarak taraf olduğumuz birçok sözleĢme TBMM‟nce birer Kanunla 

uygun bulunarak, Anayasa‟nın 90/5. Maddesine göre iç hukukumuzun bir parçası 

haline gelmiĢ ve buna paralel olarak da iç hukukta gerekli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

 

                                                 
182

 Nilay Öcal, Neo-Liberal Birikim Modelinde Yolsuzluk Ekonomisi: Türkiye Örneği, 

(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay, 

2008, s. 119. 
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 Hüsamettin Uğur, Ulusal ve Uluslar arası Boyutta Yolsuzlukla Mücadele, Adalet Yayınevi, 

Ankara 2010,s.8 
184
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Türk hukuk sistemi içinde Yolsuzlukla Mücadeleye ĠliĢkin Temel 

Kanunlar’ : 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 

237 sayılı TaĢıt Kanunu, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

832 sayılı SayıĢtay Kanunu, 

1156 sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını Ġhbar 

Edenlere Ġkramiye Ġtasına Dair Kanun,
 

2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, 2499 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları ĠĢler 

Hakkında Kanun, 

 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile BağdaĢmayan ĠĢler 

Hakkında Kanun, 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması RüĢvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele Kanunu, 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun, 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 

4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu,  

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ,  

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,  

5411 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu , 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun , 
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Olarak ifade edilebilir. 

Sonuç itibariyle mevcut hukuk sistemimiz ve güncel mevzuatımızda 

yolsuzlukla mücadele konusunda direkt ve dolaylı olarak bir çok kanun 

bulunmaktadır.  Burada sorun, mevzuatın varlığı ve yoğunluğundan ziyade 

kanunların yolsuzlukla mücadele amacından daha çok yolsuzluğa kılıf olarak 

kullanılması gerçeği olmaktadır.
185

 

Çinli filozof Lao Tzu‟nun dediği üzere: “Yasalar ve mevzuat ne kadar fazla 

olursa, hırsızlar ve soyguncuların sayısı da o kadar artacaktır." 
186

 

 

Yolsuzlukla Ġlgili Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası SözleĢmeler 

 

OECD Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen 

RüĢvetin Önlenmesi SözleĢmesi (1  ġubat 2000) 4518  sayılı Kanunla onaylandı.  

Ġçeriğinde yolsuzlukla mücadeleyle ilgili öncelikli hedeflerin yer aldığı AB 

Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Karar'ın kabulü (24 Mart 2001)   

Yolsuzluğa KarĢı Özel Hukuk SözleĢmesi Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 

17.06.2003 tarihinde Resmi gazetede yayımlanmıĢtır. 

Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Kamu Görevlilerine RüĢvet Verilmesinin 

Önlenmesine Dair OECD SözleĢmesi Türkiye bu sözleĢmeyi 1 ġubat 2003 tarihinde 

onaylamıĢ, uyum çerçevesinde 4782 sayılı Kanun ile ulusal mevzuatımızda gerekli 

değiĢiklikler yapılmıĢtır.  

Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadeleye ĠliĢkin Özel Hukuk SözleĢmesi, 27 

Eylül 2001'de Strasburg'da imzalanmıĢ, 17 Nisan 2003 tarihinde 4852 sayılı Kanunla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıĢtır. 

Sınır aĢan Örgütlü Suçlara KarĢı BM SözleĢmesi, 15 Kasım 2000 tarihinde 

Palermo'da imzalanmıĢ; 30.1.2003 tarih ve 4800 sayılı Kanunla onaylanmıĢtır.  

                                                 
185
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Avrupa Konseyi Yolsuzluğa KarĢı Ceza Hukuku SözleĢmesi, Türkiye bu 

sözleĢmeyi 14 Ocak 2004 tarihinde onaylamıĢtır. SözleĢmenin uygulanmasını 

denetleme görevi de GRECO'ya verilmiĢtir. 

 

  Diğer önemli uluslararası belgeler ve oluĢumlardan bazıları ise temel 

misyonu yaklaĢık olarak aynı olmakla birlikte Ģunlardır; 

 Avrupa Konseyi "Yolsuzlularla Mücadele için Rehber Ġlkeler" 

 

 Avrupa Birliği "Aday Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadelenin 

Güçlendirilmesine ĠliĢkin On Ġlke" 

 

 Avrupa Konseyi "Kamu Görevlileri Ġçin DavranıĢ Kuralları" - Avrupa 

Parlamentosu "Avrupa'da Yolsuzlularla Mücadele Kararı" 

 

 Avrupa Konseyi "Siyasi Partilerin ve Seçim Kampanyaların Finansmanında 

Yolsuzluklarla Mücadele Ġçin Ortak Kurallar" 

 

 BirleĢmiĢ Milletler "Yolsuzluğa KarĢı Eylem ve Kamu Görevlileri Ġçin 

Uluslararası DavranıĢ Kuralları" 

 

 Uluslararası Ticari ĠliĢkilerde RüĢvet ve Yolsuzlularla Mücadelede" 

BirleĢmiĢ Milletler Deklarasyonu 

 

 Avrupa Ombudsman Enstitüsü'nün belirlediği "Ġyi Yönetim ve DavranıĢ 

Kuralları" 

 

 BirleĢmiĢ Milletler "Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesi" 

 

 BirleĢmiĢ Milletler "Yolsuzluğa KarĢı Global Program: Eylem Planı" 

 

 Dünya Bankası "Yolsuzluk Ġstikrarlı ve Adil Kalkınmaya Bir Engel" Ġsimli 

Bildiri, 
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 Yolsuzlukla Mücadele Global Forumu "Yolsuzlukla Mücadele Ve Adalet 

ve Güvenlik Görevlileri Arasında Dürüstlüğü Tesis Etmeye ĠliĢkin Rehber 

Ġlkeler", 

 

 Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları TeĢkilatı "Sahtecilik ve 

Yolsuzlukla Mücadelede Yüksek Denetim Kurumlarına 

Tavsiyeler", 

 

 Uluslararası Ticaret Odası "ġantaj ve RüĢvetle Mücadeleye ĠliĢkin DavranıĢ 

Kuralları", 

 

 Arusha Deklarasyonu, "Gümrük Kapılarında Dürüstlük Ġle Ġlgili ĠĢbirliği 

Konseyi 

 Uluslararası Yüksek Denetim kurumlan TeĢkilatı "Kamu kesiminde ki 

Denetçiler Ġçin Mesleki Ahlâk Kuralları", Uluslararası Hakimler Birliği 

"Yolsuzlukla Ġlgili Tavsiyeler", Parlamentolar Arası Birlik "Parlamentoların 

ve Yüksek Denetim Kurumlarının Yolsuzlukla Mücadeledeki Rolleri Ġlgili 

Tavsiye Kararı".
187

 

 

ġüphesiz yukarıda belirtilen anlaĢmalar, Türkiye'nin yolsuzluklara karĢı 

uluslararası boyutta yapacağı mücadelede önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

3.3.4. Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadelede Denetim ve Denetleyici 

Kurum-KuruluĢlar Açısından Mevcut Durum 

 

Türkiye‟de yasal altyapı anlamında yolsuzlukla mücadele konusunda olduğu 

gibi, idari ve denetim anlamında yolsuzlukla mücadele anlamında da etkili, 

koordineli bir mücadele bulunmamaktadır. 

Avrupa Birliğinin de yolsuzlukla mücadele konusunda Türkiye‟den 

beklentisi, yolsuzlukla mücadelenin eksikliğinden ziyade, halihazırda 120‟den fazla 

                                                 
187

 Burcu Gediz Oral, “Yolsuzluklarla Uluslararası Alanda Mücadele ve Türkiye‟de Yolsuzlukla 
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denetim mekanizması ve kurumların konuyla ilgili uğraĢ verdiğini kabulle denetim 

mekanizmaları arasında etkin koordinasyonun sağlanmasıdır.
188

 

Bu bağlamda Türkiye‟de yolsuzlukla mücadele alanında denetleyici 

kuruluĢlar açısından durumu analiz etmek , mevcut yapılanmayı görmek 

mücadelenin diğer ayağı olan denetim sürecini görmeyi sağlayacaktır. 

 

3.3.4.1. Devlet Denetleme Kurulu 

 

Anayasa'nın 108'inci maddesi uyarınca Devlet Denetleme Kurulu'nun amacı; 

"İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve 

geliştirilmesinin sağlanması' olarak belirlenmiĢtir. CumhurbaĢkanının isteği üzerine, 

tüm kamu kurum ve kuruluĢlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum 

ve kuruluĢların katıldığı her türlü kuruluĢta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek 

kuruluĢlarında, her düzeydeki iĢçi ve iĢveren meslek kuruluĢlarında, kamuya yararlı 

derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araĢtırma ve denetlemeleri yapma görev 

ve yetkisine sahip olan Devlet Denetleme Kurulunun iĢleyiĢi, üyelerinin görev süresi 

ve diğer özlük iĢleri, kanunla düzenlenmiĢtir.
189

 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev 

alanı dıĢındadır. 

Devlet Denetleme Kurulu, Anayasada tanımlanan amaca uygun olarak 

düzenlilik denetiminin bir alt bileĢeni olan hukuka uygunluk denetimi ve faaliyet 

denetimi yapabilmekte; idari soruĢturma yetkisi bulunmamaktadır. Adli soruĢturmayı 

gerektiren konularda Sayın CumhurbaĢkanının konuyu doğrudan adli mercilere 

intikal ettirme yetkisi bulunmakta; diğer soruĢturmalar ise, BaĢbakanlık aracılığıyla 

idareden istenebilmektedir. 

Devlet Denetleme Kurulunun denetim faaliyetleri, doğrudan kurum ve 

kuruluĢların eylem ve iĢlemleri üzerine olabildiği gibi, afet yönetimi, yolsuzlukla 

mücadele, sağlık ve sigorta sistemleri gibi- tematik de olabilmektedir. 

1982 Anayasasında ombudsman olarak yapılandırılması öngörülen Devlet 

Denetleme Kurulu, gerek iĢlevsel yönden gerekse parlamenter bağımsızlığa sahip 

                                                 
188
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olmaması nedeniyle ombudsman kurumundan çok farklı bir birim olarak 

kurulmuĢtur. Ayrıca yapmıĢ olduğu denetimler sınırlı ve caydırıcı sonuçlar 

doğurmadığı, siyasetten bir türlü koparılıp bağımsızlığa sahip olamadığı  için 

yolsuzlukla mücadele alanında çok etkin olamamıĢtır.
190

 

 

3.3.4.2. BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu 

 

BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu'nun TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı adı altında ör-

gütlenmesi, ilk kez 1980 yılında olmuĢtur. BaĢbakan Bülent ULUSU' nun 

03.10.1980 tarih, 5105-00199 sayılı Onayı ile BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

kurulmuĢtur. Daha sonra BaĢbakan'ın 1982 Anayasası'nın 112'nci maddesinde yer 

alan ve denetimi de kapsayan tüm kamu kurum ve kuruluĢları üzerindeki üst gözetim 

yetkisine koĢut olarak 203 sayılı KHK'nın 19'uncu maddesi uyarınca BaĢbakanlık 

TeftiĢ Kurulu ihdas edilmiĢtir. 3056 sayılı Kanunun 20'nci maddesi son olarak 

18.05.1987 tarihli, 287 sayılı KHK'nin 12 nci maddesi ile değiĢtirilmiĢtir. 

3056 sayılı Kanunun 20' nci maddesine göre tüm kamu kurum ve kuruluĢları 

ile sendikalar, vakıflar, dernekler ve gerektiğinde imtiyazlı Ģirketlerle, özel 

kuruluĢlarda da teftiĢ inceleme, soruĢturma yetkisine haiz olan TeftiĢ Kurulu, diğer 

denetim birimlerine göre farklı denetim organı olup; kuruluĢ gerekçesi, BaĢbakanın 

diğer Bakanlıklar üstündeki gözetim ve denetim yetkisini bir denetim biri aracılığıyla 

kullanma ihtiyacının doğal sonucudur. 

BaĢbakanlığa bağlanan, ilgilendirilen, iliĢkilendirilen veya özelleĢtirme 

nedeniyle özelleĢtirme Ġdaresinin portföyüne alınan kuruluĢların müsteĢarlarının, 

genel müdürlerinin ve yönetim kurulu üyelerinin adli ve disiplin suçları ile ilgili 

soruĢturma yapabilecek tek teknik organ BaĢbakanlık TeftiĢ Kuruludur.
191

  

BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu, 1987 yılından bu yana; Susurluk, Nesim Malki, 

Kızılay, NeĢter, Beyaz Enerji, Türk Dil Kurumundaki Akrep Operasyonu, 

Emlakbank, Ġmar Bankası, AKTAġ Elektrik gibi kamuoyunu yakı" dan ilgilendiren 

bir çok önemli soruĢturmayı ve TBMM Yolsuzlukları AraĢtırma Komisyonunca 

talep edilen 35 ayrı konudaki soruĢturmaları yürütmüĢtür. 

 

                                                 
190

 R.Bülent Tarhan, s. 11 
191

 R.Bülent Tarhan, s. 12 



107 

 

BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulunun en önemli iĢlevi, 3056 sayılı Kanunun 20 inci 

maddesinin (a) bendinde ifadesini bulan genel denetimin koordinasyonunu sağlamak, 

prensiplerini tespit etmek, yani standart koyma görevidir.  

"Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Ge-

liĢtirilmesi Eylem Planı"nın hazırlanması sürecinde BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu etkin 

rol almıĢtır. "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Etkin Yönetimin GeliĢtirilmesi 

Komisyonu"nun çalıĢmalarına yardımcı olmak ve gerekli hazırlıkları yürütmek 

amacıyla bir Teknik Kurul oluĢturulmuĢ ve bu kurulun BaĢkanlığını BaĢbakanlık 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanının yürütmesi 2003/50 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile uygun 

görülmüĢtür.
192

 

BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu, TBMM Yolsuzlukları AraĢtırma Komisyonunda 

uzman düzeyinde; BirleĢmiĢ Milletler Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesinin 

Viyana'da sürdürülen hazırlık çalıĢmaları sırasında delege düzeyinde temsil 

edilmiĢtir. BaĢbakanlık müfettiĢleri, Avrupa Birliği alt komisyon toplantıları baĢta 

olmak üzere çok sayıdaki uluslararası toplantıya iĢtirak etmektedirler. 

Yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluĢlarla koordinasyonu sağlamak, 

yapılan çalıĢmalara ve alınması gereken tedbirlere iliĢkin genel prensipleri 

belirlemekle görevli "Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin 

Yönetimin GeliĢtirilmesi Komisyonu'nun sekreterya görevi de BaĢbakanlık TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığı'na verilmiĢtir. 

 

3.3.4.3. TeftiĢ Kurulları 

 

TeftiĢ kurullarının yolsuzlukla mücadele konusunda katkıları  olmaktadır. 

TeftiĢ kurullarının da daha çok düzenlilik denetimine yoğunlaĢarak faaliyet 

denetimini ihmal etmeleri nedeniyle yolsuzluk üreten sistem tasfiyesi konusunda 

yeterli katkıyı yapamadıkları söylenebilir.
 
 Ancak; asi sorun, teftiĢ sistemine yapılan 

politik müdahaleler ve hazırlanan inceleme ve soruĢturma raporlarının gereğince 

değerlendirilmemesi ve denetim kurumlarının fonksiyonel bağımsızlığının 

olmamasıdır. Denetim elemanlarının yeterli mesleki güvencelerden yoksun olmaları 

da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Kaldı ki; bu olumsuzluklara rağmen, teftiĢ 
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kurullarının yolsuzlukla mücadeleye olan katkıları yadsınamaz.
193

 

Yolsuzlukla mücadelenin asli aktörlerinden olan teftiĢ kurullarının 

kaldırılması halinde, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin eskisinden çok daha fazla 

artacağı kuĢkusuzdur. Bu nedenle, tasfiyeleri bir yana, çağdaĢ teftiĢ normları 

doğrultusunda güçlendirilmeleri ve mesleki güvencelerle donatılmaları, "teftiĢ 

sistemi ve müfettiĢlik mesleği ile ilgili mevcut sorunların giderilmesi''
 

gerekmektedir.
194

 

 

3.3.4.4. Üst Kurullar 

 

Bağımsız üst kurulların günümüzde iĢlevleri, yetkileri, anayasadaki yeri 

açısından Amerika dahil, birçok ülke tarafından tartıĢıldığı bir dönemdeyiz. Bir çok 

ülkede görülen bu kurulların ortak özelliği; kamusal yaĢamın duyarlı sektörleri 

olarak da nitelenen sermaye piyasası, para piyasası, görsel ve iĢitsel iletiĢim gibi 

alanlarda hem düzenleyici hem de denetleyici iĢlevleri yerine getirmektedir.
195

 

Bağımsız idari otoritelerin ülkemizdeki yasal kuruluĢ gerekçeleri de sözü 

edilen iĢlevler olmakla birlikte, bir çoğunun faaliyet alanının yolsuzluğa da en açık 

alanlar olduğu gerçeği ve kuruluĢ tarihleri dikkate alındığında kuruluĢ amaçlarının 

konjükturel  hassasiyetler dikkate alınarak  yolsuzlukla mücadele olduğunu söylemek 

pek yanlıĢ olmaz. 

Anılan kuruluĢların, ülkemizdeki temel dayanağı, Anayasanın 167'nci 

maddesi hükmüdür. Ġdari ve mali özerkliğe sahip kuruluĢlar; Türk Ġdare Hukuku 

sistemi içinde Anayasanın 167'nci maddesinde belirtildiği gibi ekonomik düzeni da 

kimi temel hak ve özgürlükleri tehdit ve ihlallere karĢı koruma amacıyla Devlet 

tarafından kurulmakta ve Anayasa'nın 123'ncü maddesi uyarınca kanunla kamu tüzel 

kiĢiliği kazanmaktadırlar. 

Dolayısıyla, devlet eliyle kurulan ve kamu tüzel kiĢiliği kazandırılan bu 

kuruluĢların da bir kamu kuruluĢu oldukları ve Anayasanın 123'ncü maddesinde 

ifade edilen idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde "g idare" içinde yer aldıkları 
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Ģüphesizdir.  

TMSF'nin batık bankaların devlete olan borçlarının tahsili konusundaki 

çabaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finans piyasalarındaki 

yolsuzlukların ortaya çıkartılmasında ve bu alanın kamuya güven verecek biçimde 

yeniden düzenlenmesindeki çok önemli katkıları, Kamu Ġhale Kurulunun ihale 

yolsuzluklarının azaltılmasından ki rolü ve diğer pek çok örnek, bu kurulların 

yolsuzlukla mücadele yönünden de önemini ve gerekliliğini göstermektedir.
196

 

 

3.3.4.5. Kamu Denetçiliği (Ombudsman) 

 

Ayırt edici iki temel özelliği "anayasal bağımsızlık" ve 'parlamento adına çok 

geniş bir araştırma yapma hakkı'' olan ombudsman diğer belirleyici özellikleri 

dikkate alınarak yapılan bir tanımlamaya göre: 

"Parlamento veya yasa koyucu tarafından atanan, atandığı kuruma karşı 

sorumlu olan; ancak bağımsız olarak hareket eden; kamu kurumları, çalışanları ve 

sorumlularının çeşitli eylem ve işlemlerinden şikayetçi kişilerin başvurularını kabul 

ederek, kendi başına soruşturma yapma, şikayetin gerekçesini düzeltici işlem önerme 

ve rapor hazırlama yetkisine sahip özel bir büro veya görevlidir. " 

Saydamlığa ve iyi yönetiĢime katkıları nedeniyle Ombudsman kurumu 

önemli bir yolsuzlukla mücadele aracı olarak da kabul edilmektedir. Bu nedenle; 

Yolsuzluğa KarĢı Lima Beyannamesi" baĢta olmak üzere bir çok uluslararası belgede 

Ombudsman kurumunun inĢası önerilmektedir.
197

 

Ombudsman kurumunun anayasal dayanaktan yoksun olması ülkemiz 

ombudsmanının, dünya ombudsmanlarının evrensel yetkilerinin bir bölümünü 

kullanamaması sonucunu da doğurmaktadır. Nitekim hükümet tasarısında ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu metninde hâkim ve savcıların  yargısal fonksiyonları dıĢındaki 

yönetsel nitelikli eylem ve iĢlemlerinin ombudsman tarafından denetlenmesi 

öngörülmüĢ; ancak genel kurulda yapılan görüĢmeler sırasında bu düzenleme, 

Anayasanın "Hâkim ve Savcıların Denetimi" baĢlıklı 144'üncü maddesine aykırılık 

oluĢturacağı kabul edilerek tasarıdan çıkartılmıĢtır.
198
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3.3.4.6. Mali Suçları AraĢtırma Kurulu 

 

MASAK, kuruluĢ felsefesi, yapı ve faaliyetleri itibariyle, tüm dünyada ilk 

baĢlarda karapara aklamanın önlenmesi faaliyetleri ve Ģüpheli iĢlem bildirimlerini 

almak için oluĢturulan, zamanla faaliyet alanı terörün finansmanının önlenmesine de 

geniĢleyen ve günümüzde sayıları 90'ın üstünde olan mali istihbarat birimlerinin 

(Financial Intelligence Units FIU) ülkemizdeki örneğidir.
199

 

Ülkemizin de üyesi olduğu ve karapara aklanmasının önlenmesi alanında 

faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 26 nolu tavsiyesinde de, 

ülkelerin bir mali istihbarat birimi kurmaları öngörülmektedir. Tavsiye kararı 

uyarınca, ülkeler, potansiyel  karapara aklama ve terörün finansmanına dair Ģüpheli 

iĢlem bildirimleri ile diğer bilgileri alan, analiz eden ve dağıtan merkezi bir mali 

istihbarat birimi kurmalıdır. MASAK bu itibarla kurulmuĢ bir kuruldur. 

Ülkemizdeki Mali Suçları AraĢtırma Kurumunun görevi de; 5549 Sayılı 

11.10.2006 tarihli Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkına Kanun 

uyarınca ; suç gelirinin (suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri) aklanmasıyla ilgili 

önleme, araĢtırma, inceleme ve uluslararası iĢbirliği çalıĢmaları yapmaktır. 

MASAK ülkemizde direkt olarak yolsuzlukla mücadele eden bir örgütlenme 

yapı içinde değildir. Dünyadaki örneklerine bakıldığında da yolsuzlukla mücadele 

etme fonksiyonu hiçbir ülkede görülmemektedir. Çünkü yolsuzluk olgus iĢin doğası 

gereği çok geniĢ bir kavramdır ve bu konudaki uluslar arası sözleĢmeler buna 

müsaade etmemektedir. Ülkeler yolsuzlukla mücadele görevini ayrı, özerk hatta 

bağımsız birimlere vermiĢlerdir. Bu itibarla MASAK sadece karaparanın 

aklanmasının önlenmesine yönelik iĢlev görmekte ve yolsuzlukla mücadeleye dolaylı 

katkı yapmaktadır. 
200

 

 

3.3.4.7. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

 

Türkiye‟de 5176 Sayılı Kanunla BaĢbakanlığa bağlı “Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu” kurulmuĢ; Kurul‟un amacı; “ kamu görevlilerinin uygulamaları gereken 
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saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik 

davranıĢ ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek” olarak belirlenmiĢtir.  

3628 Saylı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunun 9‟uncu maddesine  25.05.2004 tarihli 5176 Sayılı Kanunun 8'nci 

maddesiyle eklenen "ek fıkra" uyarınca Kamu Görevlileri Etik Kuruluna 

gerektiğinde mal bildirimlerini inceleme yetkisi verilmiĢtir.
201

 

Ancak Kamu Görevlileri Etik Kurulu‟nun BaĢbakanlığa bağlı bir kuruluĢ 

olarak çalıĢması, ek olarak Kurulun ayrı bir personel ve bütçesinin bulunmaması 

yolsuzlukla mücadele için bir handikap olarak görülebilir. Bu anlamda Kurul‟un 

görevlerini ifa ederken bağımsız ve özerk olmaması durumu söz konusudur. 
202

 

 

3.3.4.8. Türkiye’de SayıĢtay’ın Yolsuzluklarla Mücadeledeki Fonksiyonu 

 

Ülkemizde SayıĢtay gücünü Anayasadan alan bir kurum olarak  Anayasanın 

160 .ıncı maddesinde anayasal bir kurum olarak yerini almıĢtır. Bu itibarla SayıĢtay 

genel yönetim kapsamındaki tüm idarelerin gelir giderlerini Meclis adına 

denetlemek, sorumluların  hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla 

verilen diğer inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini yapmakla 

görevlendirilmiĢtir. Ayrıca 19/12/2010 tarih ve 27790 Sayılı  Resmi Gazetede 

yayımlanan 6085 Sayılı SayıĢtay Kanunu‟nun Denetim Alanı baĢlıklı 4.üncü 

maddesiyle görev alanı oldukça geniĢ Ģekilde çizilmiĢtir. TBMM adına denetimin, 

yürütmeden bağımsız olarak ve tek elden yürütülmesi nihai gayesiyle; BaĢbakanlık 

Yüksek Denetim Kurulu  6085 Sayılı yasa ile SayıĢtay çatısı altında birleĢtirilmiĢtir. 

Ülkemizde SayıĢtay DıĢ Denetim yapan ve yüksek denetim (supreme audit) kurumu 

olarak addedilen tek kurumdur. 

Dünyada SayıĢtaylarca gerçekleĢtirilen denetim, kamu kesimindeki diğer iç 

ve dıĢ denetimlerden farklı nitelikleri dolayısıyla "yüksek denetim" (supreme audit) 

olarak, örgütler de "yüksek denetim kurumlan" (supreme audit institution - SAI) 

olarak adlandırılmaktadır. Yüksek denetim, parlamento adına yürütülen, planlamada, 

uygulamada ve sonuçlarının parlamentoya ulaĢtırılmasında tümüyle bağımsız olan 
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bir denetim türüdür.
203

 

Yolsuzlukla uğraĢmak, yolsuzluğu saptamak ve gereğini yapmak son derece 

zor bir uğraĢtır. Esasen asli görevlerinin de çokluğu nedeniyle bazı sayıĢtaylar 

yolsuzlukla mücadelede direkt etkin değildirler. SayıĢtaylar Uluslar arası Örgütü 

INTOSAI'nin (International Organization of Supreme Audit Institations) Urugay'm 

Montevideo kentinde Kasım 1998'de yapılan Kongresinde bu konu gündeme 

gelmiĢtir. Yapılan görüĢmelerde bazı  sayıĢtaylar  bu konuda çok aktif olunmaması 

hususunda uyarıda bile bulunmuĢlardır. SayıĢtayların görev ve sorumluluklarına 

iliĢkin toplantılarda yolsuzlukla mücadelenin sayıĢtayların doğal görevlerinden 

olmadığı ifade edilebilmektedir. Yolsuzluğun saptanması için denetim yapılmasının, 

sayıĢtay ile denetlenen kurum arasında güveni sarsacağı; denetimin yolsuzlukların 

saptanması için yapılacağının bilinmesinin denetlenen kurumun defansif bir tavır 

takınmasını ve dolayısıyla baĢarılı bir denetimin Ģartı olan karĢılıklı güvene dayalı 

iĢbirliğini tehlikeye sokabileceği ileri sürülmektedir. 

Dünyada genel olarak sayıĢtaylar yolsuzlukla doğrudan mücadele eden ku-

ruluĢlar arasında bulunmamakla birlikte, yolsuzlukların önlenmesinde ve ortaya 

çıkarılmasında nasıl daha etkili bir rol üstlenebileceklerini çeĢitli platformlarda 

tartıĢmaktadırlar. Bu manada 1997 Lima Deklarasyonu, 1998 Montevideo 

Deklarasyonu, Asya Ülkeleri SayıĢtayları Uluslar arası Örgütü(ASOSAĠ) Yolsuzluk 

ve Sahtecilikle Mücadele Rehberi, Cartagena De Indias Deklarasyonu gibi uluslar 

arası boyutta rehber niteliğinde belgeler bulunmaktadır.
204

 

SayıĢtay‟ın denetim ve yargılama faaliyetleri, yolsuzlukla mücadele açısından 

ikili bir iĢleve sahiptir. Birincisi, yapılan yolsuzlukları ortaya çıkararak faillerinin 

cezalandırılmasını sağlamak, ayrıca bunların ve benzerlerinin tekerrürüne fırsat 

vermeyecek önlemlerin alınmasını sağlayarak etkin bir caydırıcı rol oynamak; 

ikincisi ise yolsuzluğu önleyecek tedbirlerin daha önceden  alınmasını sağlamaktır. 

Genel olarak hata ve suiistimallerin tespiti klasik mali denetim ile, önleyici 

tedbirlerin alınmasını ise daha çok risk denetimi ve performans denetimi ile 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢmaktadır.  

Performans denetimi, esas itibariyle kamu kaynakları üzerinde tasarruf  

yetkisi bulunanların hesap verme sorumluluğu üzerine kurulmuĢtur. Kamu 
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kaynaklarını toplayan harcayan veya saklayanların hesap vermekle sorumlu 

tutulmaları, yolsuzlukla mücadele amacını da taĢıyan en önemli tedbirlerden biridir. 

Risk denetimi ile iç kontrol mekanizmalarının iyi kurulup kurulmadığı, mevcut 

kontrol sisteminin hukuka uygunluğu sağlamaya ve usulsüzlükleri ve yolsuzlukları 

önlemeye yeterli olup olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmaktadır. Uygulama sonrası 

yapılan gerek mali ve gerekse performans denetimleri aracılığıyla, kamu mali 

sisteminde hesap verilebilirliğin, mali mevzuatın uygulanmasında yeknesaklığın, 

israf edilen kaynakların geri kazanımının, yersiz ve fazladan yapılan ödemelerin geri 

tahsilinin ve verimsiz ve etkin olmayan uygulamalara son verilmesinin 

sağlanmasında önemli mesafeler katetmiĢtir. 

SayıĢtay, yürütmekte olduğu risk ve performans denetimleri aracılığıyla, 

çeĢitli alanlarda yürütülen faaliyetlerin tutumluluk, verimlilik ve etkinlik ilkeleri 

çerçevesinde değerlendirilerek, sonuçlarını TBMM‟ne raporlamakta, böylece daha 

global bir bakıĢ açısı ile sistem ve süreçlerin iyileĢtirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Bütçenin uygulama sonuçlarına iliĢkin değerlendirmeleri içeren genel uygunluk 

bildirimleri ve eki raporlar aracılığıyla da parlamenter denetim mekanizmasının 

iĢlerliğine önemli katkılar sağlamaktadır. 

SayıĢtay, bugüne kadar yürüttüğü ön denetimlerle de, özellikle   yolsuzluk ve 

usulsüzlüklerin uygulama aĢamasına geçmeden önlenmesinde önemli bir iĢlev 

görmüĢtür.  

Keza denetimler esnasında karĢılaĢılan ve suç teĢkil eden fiillerin adli  yargı 

mercilerince kovuĢturulmasının sağlanması amacıyla Cumhuriyet Savcılıklarına 

intikalinin sağlanması da, yolsuzlukla mücadelede önemli bir etki doğurmaktadır. 

SayıĢtay denetiminin asıl iĢlevi, caydırıcılıktır. Yolsuzluklarla mücadelede de 

doğrudan yaptırım uygulamaktan daha çok önleyici rolü öne çıkmaktadır. Ne var ki, 

denetim alanının sınırlandırılmıĢ olması baĢta olmak üzere birçok faktör, SayıĢtay 

denetiminin etkinliğini sınırlandırmakta ve kamuoyunun beklentilerini gereği gibi 

karĢılayamamasına neden olmaktadır.
205
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3.4.TÜRKĠYE’DE YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE ĠLĠġKĠN ÇÖZÜM 

ÖNERĠLERĠ 

 

 Yolsuzluk ve sahtecilik tüm dünya ülkeleri için önemli bir sorun haline 

gelmiĢtir. Yönetim ve siyasal yapıyla, ekonomik, sosyo kültürel durumla çok ciddi 

korelasyon bağı bulunan yolsuzluk, çok karmaĢık bir yapıya sahiptir. Yolsuzluklar 

ülkemizde de yaygınlaĢmıĢ ve çok büyük boyutlara ulaĢmıĢtır. Yolsuzlukla mücadele 

artık mikro çapta olmaktan çıkmıĢ makro büyüklüklere ulaĢmıĢtır. Bunun sonucu 

olarak bugün ülkemizde çok ciddi Ģekilde güven bunalımı ortaya çıkmıĢtır. Son 

yaĢanan 17 Aralık 2013 süreci ile baĢlayan sendrom derin buhranlarla toplum içinde 

kapanmayan yaralar açmıĢtır. 

 Türkiye‟de yetkili kamu birimlerinin yolsuzlukla etkili bir mücadele çabasına 

girmesi için bu konuda güçlü bir talebin var olması gerekir. Doğal olarak bu talebin 

sahibi yurttaĢlar olmalıdır. Oysa ülkemizde yurttaĢlarımızın bu konuda bilinçli, 

örgütlü ve ısrarlı bir talebi bulunmamaktadır. Yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan 

sivil toplum kuruluĢlarının aktif üye sayısı üç yüzü ya geçer ya geçmez. Bunun 

yerine bireysel sızlanmalar, yakınmalar ve iĢe yaramaz ağlaĢılar her fırsatta öne 

çıkmaktadır. 

 Talep yönünden durum böyle olunca varlığını yolsuzluk ekonomisine dayan-

dırmıĢ siyaset mekanizması hiçbir iyileĢtirici önlemi almaya yanaĢmamaktadır. 

Çünkü, onu bu yola zorlayacak bir baskı mevcut değildir. GeçmiĢte devlete ve halka 

hizmet etme onuru için siyasete girenler Ģimdilerde yerini siyasal güçten 

yararlanarak kısa zamanda yasa ve etik dıĢı yollardan zenginleĢme hırsında olanlara 

bırakmaktadır. 

Bu bağlamda, ülkemizde demokratik hukuk devletinin tüm yönleriyle 

uygulanması, devlet yönetiminde saydamlığın sağlanması, yöneticilerin görevleriyle 

ilgili hesap vermesi, kamu kuruluĢlarına güvenin artırılması, personel rejimi ve 

yönetim ilkelerinin belirlenmesi gibi hususlar  yolsuzlukta mihenk taĢı olarak önem 

taĢımaktadır.
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3.4.1. Yolsuzlukla Direkt Mücadele Edecek Bağımsız Bir Koordinasyon 

Kurumu Kurulması 

 

Bugün için Türkiye‟de yolsuzlukla doğrudan- dolaylı olarak mücadele eden 

onlarca denetim birimi ve on binlerce denetim elemanı bulunmasına rağmen ortak 

denetim standartları ve yaklaĢımları sergilenemediği için etkili ve verimli bir denetim 

sağlanamamaktadır.
207

 

Örgüt içi denetim birimlerinin ve süreçlerinin yeniden düzenlenmesi yanında, 

yolsuzluk sorunu ile doğrudan ilgilenecek, örgütün dıĢında ve üstünde bir organ 

oluĢturulmasında yarar vardır. "Genel bir strateji olarak kamu örgütlerinde yeni 

birimler oluĢturmak yerine bu örgütlerdeki denetim birimlerinin yeniden 

düzenlenmesi ve bunların merkezi bir birime bağlanmaları düĢünülebilir. Bu merkezi 

birim özellikle yolsuzlukla mücadelede uygulanacak önlemleri geliĢtirmek ve 

kuruluĢlardaki birimlerin çalıĢmalarını denetlemek, yol göstermek ve aralarında 

iĢbirliği ve eĢgüdümü sağlamakla görevlendirilebilir.  

Yolsuzlukla mücadele adına yapılan önerilerin hemen hepsinde tek elden bir 

koordinasyonun gerekliliği dile getirilmektedir. Aslında bu, içinde yer aldığımız 

uluslararası örgüt ve imzaladığımız sözleĢmelerin de Türkiye'den istediği bir 

husustur.
208 

Türkiye tarafından da imzalanarak 18.5.2006 tarih ve 5506 sayılı Kanunla 

uygun bulunan BirleĢmiĢ Milletler Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesi'nin 

"Yolsuzluğa KarĢı Önleyici Birim ya da Birimler" baĢlıklı 6. maddesinde; Taraf 

Devletlerden, yolsuzluğun önlenmesi amacıyla SözleĢmede belirtilen politikaları 

uygulamak ve uygun görülen politikaların uygulanmasını koordine ve kontrol etmek 

için; görevlerini etkin bir biçimde ve gereksiz etkilerden uzak olarak yerine 

getirebilecek özerkliğe sahip uygun birim ya da birimlerin varlığını sağlamalarını ve 

diğer taraf devletlere yardım açısından da yetkili kurum veya kurumların isim ve 

adreslerini BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreterine bildirilmesi istenmiĢtir. 

Bu itibarla yolsuzluk ve rüĢvetle mücadeleyi esas alan, bu konuda her türlü 

çalıĢmayı tek elden düzenleyen ve denetleyen, gerekli hukuki düzenlemeleri 

yapmada danıĢmanlık yapacak, istendiğinde soruĢma yapabilecek, hızlı Ģekilde 
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yargıya intikal ettirecek özerk ve bağımsız, üstün yetkilerle donatılmıĢ, siyasi 

yapılanmadan uzak, tarafsız, dürüst ve topluma önder olabilecek çapta kiĢilerden 

oluĢan bir üst kurul kurulmalıdır.
209

 

Yolsuzlukla mücadele kurumlarının en baĢarılılarından biri olan Hong Kong 

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu(ICAC) bir zamanlar oldukça yoğun olan 

yolsuzlukları en aza indirmeyi baĢarmıĢtır. ICAC‟ın bu denli baĢarılı olmasının 

nedenlerinden biri bağımsız olarak görev yapmasıdır.
210

 

 

3.4.2. Denetimin Etkinliği ve Niteliğinin Arttırılması 

 

Türkiye‟de yolsuzluğun gerek nitelik gerekse nicelik olarak azaltılmasının 

çözüm yollarından birisi olan etkin denetimin sağlanması için baĢlıca Ģu tedbirler 

alınmalıdır Yolsuzlukların yaygın olarak görüldüğü kurumlarda denetimlere önem 

verilmelidir. 

• Denetim yapan memurların maaĢ ve ücretlerinin yüksek olmasına özen 

gösterilmelidir. 

• Denetim yapan birimlerdeki kadroları artırmaktan ziyade mevcut denetim 

kuruluĢların çalıĢmalarına etkinlik kazandırılmalıdır. 

• Elektronik denetime önem verilmelidir. 

• Yasama, yürütme ve yargı denetimine mutlaka etkin iĢlerlik 

kazandırılmalıdır. 

• Uluslararası denetim standartları arasında yer alan 'denetimin bağımsızlığı" 

ilkesi gerçekleĢtirilmelidir. 

• Denetim kurumlarınca yolsuzluk riski çok olan alanlar tespit edilmeli, dene-

timler bu alanlar üzerinde yoğunlaĢtırılmalıdır. 

• Denetim kurumları arasında iletiĢim ve koordinasyonu sağlanmalı, denetim 

standartlarını belirlenmelidir.
211

 

Kamu örgütlerinde hiyerarĢik denetim ve örgüt içi denetleme ve soruĢturma 
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birimleri ve süreçleri, örneğin "teftiĢ kurulları" bulunmakla birlikte, bunların 

yolsuzlukla savaĢımda etkili olmamaları olasıdır. Bu anlamda kamu kurumlarının 

içinde iç denetim mekanizmaları ve süreçleri yerleĢtirerek ve bu süreci etkin hale 

getirerek denetimin kalitesi arttırılabilir. Bu sayede teftiĢ ve soruĢturma tarzı 

denetimden daha çağdaĢ denetim olan iç denetim sistemine geçilebilir. Bu bağlamda 

Türkiye „de 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Ġç denetim ve 

Ġç kontrol müessesesi yasal olarak var edilmiĢ, fakat etkin hale getirilememiĢtir.
212

 

Kamu adına yapılan bütün gelir ve giderler, iç ve dıĢ denetime tabi olacak 

Ģekilde gerçekleĢtirilmelidir. ÇağdaĢ denetim anlayıĢında iç denetimden ve dıĢ 

denetimden beklenen faydalar farklıdır ve her ikisi de gereklidir. Ülkemizde, kendi 

bünyesinde iç denetim birimi bile olmayan bazı kuruluĢlar bulunmaktadır. Bütün 

kamu  kuruluĢ ve fonlarının hem iç denetim birimince, hem de dıĢ denetim birimince 

denetlenmesi sağlanmalıdır. Bu konuda, hiç bir kurum ya da kuruluĢa ayrıcalık 

tanımamalıdır. 

Ayrıca 6085 Sayılı SayıĢtay Kanunu‟nun yürürlüğe girmesine değin, SayıĢtay 

denetimi dıĢında tutulan KĠT'lerin BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 

meslekten olmayan görevlilerce, Ģekli sayılabilecek nitelikte denetlenmesi ile KĠT 

komisyonunda siyasi amaçlı denetlenmeleri, etkin ve caydırıcı olamamıĢtır. Bu 

açıdan önemli açıdan kamu kaynağı kullanan bu iĢletmeler yıllarca etkinsiz Ģekilde 

denetlenmiĢtir.
213

 

Bir baĢka husus olarak, bazı kurum ve kuruluĢlarının, bazı ihalelerin, ihale 

kanunu dıĢına , böylelikle SayıĢtay Denetimi dıĢına çıkarılarak, denetimsizleĢtirildiği 

görülmektedir. FATĠH projesi kapsamındaki alımlar, Marmaray, Meclis'e ait tarihi 

köĢkler, demiryolları, 3. köprü ve hızlı tren ihaleleri, BOTAġ alımları, MĠT, 

MASAK spor federasyonları, kömür dağıtımı için yapılacak ihaleleri gibi çok sayıda 

kurum ve iĢlem Kamu Ġhale Kanunu kapsamı dıĢında bırakıldığından bu alanda 

Meclis adına denetim yapan kurum olan SayıĢtay, devre dıĢı kalmaktadır. 

Türkiye'de denetim birimlerince gerçekleĢtirilen denetim Ģekli, esas olarak, 

"uygunluk denetimi"dir. Bu denetim Ģekliyle, yönetimin faaliyet ve iĢlemlerinin 

mevzuata uygun olup olmadığı denetlenmektedir. Ancak çağdaĢ denetim anlayıĢında, 
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faaliyet ve iĢlemlerin mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü yeterli 

görülmemektedir. Kamuoyunun aydınlatılması açısından, kamusal kaynakların, 

kamu yararı yanında, çağdaĢ iĢletmecilik esaslarına uygun olarak kullanılıp 

kullanılmadığının da tespiti gereklidir.
214

 

Bir diğer husus da Türkiye'de, her denetim biriminin, denetim planlamasını, 

diğer denetim birimlerinden bağımsız olarak kendisi gerçekleĢtirmesidir. Diğer 

yandan, yapılan denetimler öncelikli ve riskli olanları dikkate alan stratejik plan ve 

programlara dayalı olarak yürütülmemektedir. Denetim alanlarının belirlenmesinde 

öncelikli ve riskli olanlara göre planlama yapılmadan denetim programlarının 

oluĢturulması, yolsuzlukların ortaya çıkarılması ya da önlenmesi açısından, denetim 

etkinliğini yitirmesine yol açmaktadır. 

Yukarıda belirtilen olumsuzlukların giderilebilmesi için, denetim birimleri 

arasında iĢbirliği ve koordinasyonu sağlayacak ve yolsuzluk açısından riskli denetim 

alanlarını belirleyecek, ulusal düzeyde bir denetim örgütlenmesine ihtiyaç vardır. 

 Avrupa Birliği de Türkiye'nin yolsuzlukla mücadeledeki mevcut yapılarının 

yetersiz olduğu, eĢgüdüm ve iĢbirliği seviyesinin zayıf ve yolsuzlukla mücadele eden 

kurumlarının bağımsızlığının ve etkililiğinin güçlendirilmesi gerektiği, hâlihazırda, 

BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu, tüm Bakanlıkların TeftiĢ Kurulları, SayıĢtay ve Kamu 

Ġhale Kurumu gibi bazı kuruluĢlar arasında bölünmüĢ olan yolsuzlukla mücadele 

sorumluluğunun uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi ve 

bağımsızlıklarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, içinde yer 

aldığımız uluslararası örgüt ve imzaladığımız sözleĢmelerin de Türkiye'den istediği 

bir husustur.
215

 

 

3.4.3. Yargısal Düzenlemelerin Yapılması 

 

Yolsuzlukla mücadelede kovuĢturma süreci çok önemlidir. Özellikle rüĢvet 

olmak üzere bazı yolsuzluklarda delile ulaĢmak ve ispat etmek güçtür. Diğer bir 

problem yolsuzluk kovuĢturmalarında, kovuĢturma yapan adli ve idari personelin 

rüĢvete yönelmesidir. Böyle bir durumda delillerin ortadan kaldırılma riski vardır. 
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Bazı ülkelerde kovuĢturma kolluk kuvvetleri tarafından yapılırken, bazılarında 

savcıların bu süreci yönetmesi söz konusudur,  iki durumda da savcı ve polislere 

büyük görev düĢmektedir. 

Yargı yasamanın koyduğu kanunları uygulayan bir mekanizmadır. Yasama 

yolsuzlukla mücadelede ihtiyaç duyulan nitelikte kanunlar hazırlamalıdır. RüĢvet 

yolsuzluğun en önemli parçasını oluĢturur. Bu nedenle rüĢvetin önlenmesine vönelik 

özel hukuki düzenlemelere yer verilmelidir. Yolsuzlukla mücadelede baĢarılı olmuĢ 

ülkelerde, rüĢvete dair özel yargısal düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler ile uzun 

süren ve belli sonuca ulaĢma ihtimali düĢük olan rüĢvet davalarının kısa sürede 

sonuçlandırılması mümkündür. Yargısal düzenleme aktif ve pasif rüĢvetin 

önlenmesine de katkıda bulunacaktır.
216

 

Ülkemizde yargıda ekonomik ve malî suçlar alanında uzmanlaĢma eksikliği, 

üzerinde önemle durulması gereken ivedi bir sorundur. Malî suçluluğun sosyal 

maliyetinin ölçülemeyecek boyutlarda ağır sonuçlara yol açtığı artık çok açık 

görülmektedir. Bir bankanın içinin boĢaltılmasından elde edilen suç gelirleri milyar 

dolarlarla ifade edilmektedir. Halbuki, bin kadar ayrı büyük adî suçta bile böyle bir 

rakam söz konusu olmamaktadır. 

Bu bağlamda yolsuzlukla mücadele için 'ihtisas mahkemeleri' kurulmalıdır. 

Yasal metinleri uygulayacak olan yargı sisteminin yolsuzlukla ilgili karmaĢık suçları 

etkili bir Ģekilde değerlendirip cezalandırabilmesi için mali ve ekonomik suçlarda 

hakim ve savcılar eğitilmeli ve uzmanlaĢmıĢ bir eleman olarak bu mahkemelerde 

istihdam edilmelidir. 

Ġlk aĢamada büyük illerde mali uzmanların yer aldığı, insan, yer, araç gereç, 

teknolojik imkânlar yönünden eksikliği bulunmayan ve gerekirse birden fazla yargı 

çevresinde yetkili ekonomik ve mali suç savcılıkları ve mahkemeleri 

oluĢturulmalıdır. 

Öncelikle, Türk Ceza Kanunu ve tüm özel kanunlar taranarak, büyük miktarlı 

yolsuzluk ve suiistimallere yol açtığı, ya da yol açma potansiyeli taĢıdığı belirlenecek 

fiillere iliĢkin suçlar ekonomik ve mali suçlar olarak sınıflandırılmalıdır. Bu suçlarda 

müeyyideler caydırıcı hale getirilmeli, zamanaĢımı süreleri soruĢturulma ve 

kovuĢturulmalarına yetecek kadar uzun tutulmalıdır. 
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Yolsuzluk karĢısındaki soruĢturma ve kovuĢturmanın da temel gayesi bu 

gelirle mücadele etmek olmalıdır, bu sebeple daha erken safhalarda yolsuzluktan elde 

edilen gelire geçici olarak el konulmasını sağlayacak yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 4208 sayılı yasadaki el koyma ve müsadere ile 4422 sayılı yasadaki el 

koyma ve mülkiyetin devlete geçmesine iliĢkin hükümlerin etkin biçimde 

uygulanması bu konuda suçluları suç gelirlerinden yoksun bırakma konusunda 

önemli ölçüde etkili olacaktır. 

BilirkiĢilik müessesesi bir statüye kavuĢturularak konusunda uzman kiĢilerin 

bilirkiĢi seçilmeleri, saydamlığın ve objektifliğin sağlanması ile niteliklerinin tespit 

edilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Kanun hakimiyeti tesis edilmelidir. Cezalar yolsuzlukları caydırıcı seviyede 

olmalıdır. Toplumu ve kamu vicdanını rahatsız eden, yolsuzluklara cesaret veren ve 

sık sık tekrarlanan af yasaları gündemden düĢmelidir.
217

 

Adli sistemde atama, terfi ve iĢten çıkarma sistemi Ģeffaf olmalı ve istihdam 

sürecinde siyasi himaye ve adam kayırmacılığı azaltan prosedürler üzerine 

kurulmalıdır. 

Hâkimleri dıĢ etkilerden korumak ve siyasi baskı, adam kayırma ihtimallerini 

azaltmak için, hakimlerin görev süreleri uzun olmalıdır. 

Hâkim ve savcılar özel sektördeki bireyler ve hükümetteki kıyaslanabilir 

memurlardan daha az maaĢ aldığı zaman, adalet sistemindeki çöküĢle mücadele 

etmek zordur. Yargı mensuplarının maaĢ ve malvarlıkları belirli periyotlarla kontrol 

edilmelidir. 
218

 

 

3.4.4. Siyasete Etik AnlayıĢının Getirilmesi 

 

Parti yolsuzlukları özellikle siyasi ve ekonomik kurumların tanı olarak 

yerleĢmediği, demokrasiye yeni geçen geliĢmekte olan ülkelerde büyük bir 

problemdir. Kamu varlıklarının dağıtımı çoğu zaman yolsuzluğa neden olur. Ayrıca 

uzun dönem devam eden yolsuzluklar, siyasi partilere güçlerini korumak için bir 

avantaj sağlar. Böylelikle otoriter rejimler, tek partili monopol ülkeler ve demokratik 

olmayan hükümetler ortaya çıkar. 
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Siyaset finansmanı ile yolsuzluklar arasında iliĢkinin varlığı bilinmektedir. 

Bu yüzden siyasi partiler ve seçim finansmanları sıklıkla tartıĢma konusudur. Seçim 

süreçlerinde siyasi partilerin finansmanı pahalı bir faaliyettir. Yolsuzluğa yatkın 

kiĢiler ve firmalar iktidara geleceğine inandıkları partilere yardım ve bağıĢta 

bulunmak isterler.
219

 

Türkiye de siyasetle yolsuzluk dedikodularının çok sık yaĢandığı geliĢmekte 

olan ülkelerden biridir. Seçim kampanyalarında yıllar itibariyle özellikle iktidar 

partilerinin kamu ihalelerinden sağladıkları kaynakları kullandıklarına dair ciddi 

kuĢkular ve iddialar mevcuttur. 

Türkiye'de siyaset, menfaat çatıĢması ekseninden fikir ve programların 

rasyonelliği, uygulanabilirliği ve verimliliği alanlarına çekilmelidir. 

Türkiye‟de siyasetin finansmanı, bazı çevrelere yine maddi ve manevi olarak 

borçlanan bazı siyasetçilerin seçildikten sonra borç ve bedel ödeme durumunda 

kalmaları kirli iliĢkilerin yolunu açmaktadır. 

Türkiye‟de siyasi sistemdeki yolsuzluklara karĢı alınması gereken önlemler 

Ģunlar olabilir: 

• Devlet kaynaklarının politik amaçlı kullanımının yasaklanması, 

• Harcamalara sınır getirilmesi, 

• Siyasi partilerin kamu fonlarından finansmanı, 

• Kamu hizmeti sunumunda tarafsızlığın sağlanması, 

• BağıĢ ve yardımlara kısıtlama getirilmesi, 

• Parti hesapları yeminli denetçiler tarafından incelenmelidir. 

 

Siyasi partilerdeki yolsuzluğu bitirmek için yeniden bir kurumsal yapılanma 

gerekmektedir. Devletin hesap verebilirliğini sağlayacak süreçlerin zayıf olduğu ve 

yolsuzluğa bulaĢan kamu görevlilerini görevden uzaklaĢtıracak mekanizmaların 

sınırlı veya hiç olmadığı siyasal sistemlerde, yolsuzluk riski genellikle daha 

yüksektir. Siyasi partilerdeki yolsuzluğu engellemek için hem partileri kapsayan 

yönetim rejimi hem de parti içi yönetimlerde reformlar yapılması gerekmektedir. 

Siyasi partilere daha rekabetçi bir ortam sağlayabilmek için, seçim kampanyası 

finansmanı kanununu yapılmalıdır. Kampanya sponsorlarının katkı limitlerinin ve 
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genel parti faaliyetleri ile kampanya harcamaları için yapılan masrafların limitlerinin 

belirlenmesi, siyasi rekabette eĢitliği arttırıp siyasi fonların adaletsiz dağıtımına engel 

olabilir. Diğer taraftan harcama limitleri ve bunların açıklanması, hem sanayileĢmiĢ 

ülkelerde hem de geçiĢ sürecindeki ülkelerde nadiren görülmektedir. Bununla birlikte 

birçok ülkede bu tür düzenleyici kuralların etkisi çok azdır. Çünkü bu kurallar tam 

olarak uygulanamamaktadır.
220

 

Siyasi partilerde yolsuzlukları önlemek için parti içi demokrasinin 

güçlendirilmesi gerekir. Partiler rekabetçi demokrasiye katılmak ve seçmenlerinin 

yasallığını korumak için dahili demokratik yapılara ihtiyaç duyarlar. Bu kapsamdaki 

tedbirler, adaylığı düzenleyen parti statüsünü lider ve aday seçimini, parti üyeleri ve 

görevlilerinin davranıĢ kurallarının partinin mal varlığı ve finansmanının açıklanma 

ve prosedürlerinin Ģeffaf olması da, yolsuzluğu azaltmaktadır. Gelirlerin, varlıkların 

ve yolsuzluğu önlemeye yarayacak diğer bilgilerin yanı sıra partinin ve parti 

liderliğinin sponsorlarla olan bağlarının açıklanması, politikacıların yolsuzluğa bu-

laĢmasını engelleyecek önemli bir araçtır. Ayrıca seçmenlere, kendilerini temsil 

edecek kiĢilerin kim olduğu, partiyi destekleyen sosyal güçlerin neler olduğu ve 

partinin hangi politika ve amaçları desteklediğini bilme imkânı sağlayacaktır. 

Bununla birlikte kampanya finansmanı ve yolsuzluğu önleme kanununun 

uygulanması ancak bir gözetimle etkili olacaktır. 
221

 

 

3.4.5. Kamu Ġhale Sisteminin Düzenlenmesi 

 

GeliĢmiĢ ülkelerde, geliĢmekte ve az geliĢmiĢ ülkelere göre, kamu har-

camalarının daha etkin ve yerinde kullanıldığı düĢünülecek olursa, etkin kullanılan 

kamu harcamalarının yolsuzluğun azalmasında yadsınamayacak bir paya sahip 

olduğu söylenebilir. BaĢka bir deyiĢle, kamu harcamalarının etkililiği ve rasyonel 

kullanımı arttıkça, yolsuzluk düzeyi azalacaktır.
222

 

Kamu ihale mekanizması hukuki temel etrafında Ģekillenir. Yolsuzlukların 

önlenmesinde hukuki temelin, eĢit, Ģeffaf, hesap verebilir, rekabetçi ve rasyonel 

maliyet gibi unsurların dikkate alınarak düzenlenmesi önemlidir. 
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Bu gibi amaçlarla 2002 yılında Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu olarak 

çıkarılan 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu son 12 yıllık süreçte gerek AB müktesebatından dolayı gerekse, idari 

nedenlerle bir çok değiĢikliğe uğramıĢtır. Bu değiĢikliklerden bazıları AB ile uyum 

müzakereleri sonucu ortaya çıktığından mazur görülür nitelikte addedilebilir 

niteliktedir. (Örn:Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili alımlara iliĢkin istisnanın 

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi, Ġhale sisteminin içine 

alternatif alım yöntemleri kullanılması (elektronik ihale, dinamik alım vb.) 
223

 

Ancak bazı değiĢiklikler müktesebattan kaynaklanmayan nedenlerle yapılmıĢtır. 

(Doğrudan temin yapılabilecek alanların geniĢletilmesi, Ġhaleye katılma yeterlik 

kriterlerinin oluĢturulmasının rekabeti önleyecek sonuçlara yol açacak Ģekilde 

düzenlenmesi..)2008 yılına değin Kamu Ġhale Kanunu‟nda doğrudan 17 kanun, 

dolaylı olarak da ( diğer kanunlar yolu ile ) 37 kanun değiĢikliği toplam 54 yasal 

düzenleme yolu ile en az 140 civarında ekleme, değiĢiklik, istisna getirilmesi 

hükümleri Ģeklinde müdahale yapılmıĢtır. Bu değiĢiklikler içinde bazı kurumlara 

getirilen muafiyet ve bazı kanunlardaki istisnalar dikkat çekmektedir. (Örn: 2009 

yılında Ġstanbul‟da yapılan Dünya Bankası ve IMF toplantılarının organizasyon 

giderleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün oluĢturacağı özel hesaptan yapılacak 

harcamaları, Meclis lojmanları yerine yapılacak inĢaatlar vb.) 

Örneğin TOKĠ (BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi) baĢlangıçta 5018 sayılı 

yasanın II numaralı cetvelinde özel bütçeli bir kamu idaresi olarak yer alırken daha 

sonra bu cetvelden çıkarılmıĢ ve böylece kamu idaresi olma özelliği ortadan kalktığı 

için 5018 sayılı yasaya tabi olmama gibi bir statüye kavuĢmuĢtur. Buna karĢılık 

TOKĠ ihale kanunu kapsamında yer almakla beraber yasanın 68/c maddesine göre 

toplu konut projelerinde önemli ölçüde ihale kanunu uygulamalarından istisna 

edilmiĢtir. 

Bu Ģekilde bazı kurumların ya da bazı kanunların ihale kanunu dıĢına 

çıkarılması rekabet ve saydamlık kriterlerine uygun olmamaktadır. Bu Ģekilde 

kamusal denetim sistemi zayıflığa itilmektedir. Kamusal denetimin zayıflatılarak 

ihale süreçlerinin Kanun‟un kuruluĢ felsefesini oluĢturan açıklık ve kaliteli rekabet 

anlayıĢından uzaklaĢtırılmasının kamu kaynaklarının rasyonel bir biçimde kamu 
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yararına kullanımında ciddi sıkıntılar yaratacağı çok açıktır. 
224

 

Bu itibarla kamu ihale sisteminde istisnalardan, muafiyetlerden uzak; rekabetçi 

bir sistemin kurulması, kamu yararının esas tutulması önem arz etmektedir. RüĢveti 

önleyecek ve kamuya hizmet verme süreçlerini kolaylaĢtıracak köklü 

basitleĢtirmelerin yapılması, ihaleye karar veren memurların yetkilerinin 

sınırlandırılması ve düzenli denetlenmesi, ihalelerin denetimi ve gözetimi için 

bağımsız etkin bir birimin kurulması öneri olarak belirtilebilir.
225

 

 

3.4.6. Kamu Yönetiminde Etkinliğin Sağlanması 

 

Kamu görevlileri arasında yolsuzluk, sahtekârlık ve gayriahlaki davranıĢların 

mevcut olması, demokrasiye karĢı halkın güvenini baltalayarak hukuk devleti 

ilkesinin yıpranması yönünde bir tehdit oluĢturarak, devletin temel ilkelerine ve 

değerlerine yönelik ciddi bir tehdit meydana getirmektedir. 

Türkiye‟de yıllar itibariyle politikacılar ve bürokratlar arasında organik bir 

bağ vardır. Bürokrat, politikacının standart uygulama dıĢındaki taleplerine karĢılık 

verirken, politikacı da bürokratı atama, yükseltme ve ücret düzenlemeleri gibi 

yollarla desteklemektedir. Böylelikle politikacı-bürokrat arasında bir alıĢveriĢ iliĢkisi 

doğmaktadır. Patronaj iliĢkilerinde yolsuzluk üretme ihtimali her zaman mevcuttur. 

Bu bağlamda kamu reformu yapılırken veya revize edilirken politik yapı ve 

bürokratik yapı arasında denge kurulması gereklidir. Çözüm olarak, kamu 

görevlilerinin atama, yükselme, maaĢ düzeylerine ait kararların belirli bir kıdem ve 

baĢarı ölçülerine göre tanzimi ve bunun bağımsız bir otoritenin denetimi altında 

yapılması lazımdır. 

Kamu yönetiminde yolsuzluk ve yozlaĢmanın önüne geçebilmek için adalet, 

eĢitlik Ģeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir kültürel altyapının kamuda 

kurumsallaĢtırılması gerekir. Bunun gerçekleĢtirilebilmesi ise, etik ilkelere bağlı, 

kamu yararını her Ģeyin üstünde tutan kamu görevlileri ve politikacıların varlığına 

bağlıdır. Nihai planda ise, yolsuzluk  olaylarının önüne set çekebilmek, iĢ baĢındaki 

görevlilerin ahlaki donanımlannın son derece yüksek olmasıyla mümkündür. Ġyi 
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insanlara iyi yasalar ve iyi yasalara iyi insanlar destek olmadıkça yolsuzluklar 

olmaya devam edecektir. 
226

 

Ayrıca yolsuzlukla iç içe geçmiĢ durumda olan bürokrat-politikacı iliĢkisinde, 

mevcut düzenin devamını talep eden, bu sistemden nemalanan karmaĢık bir etkileĢim 

bulunmaktadır.
227

 

Kamu yönetiminde yolsuzluğun önlenmesi için; 

• Kamu görevlileri için ahlak ve davranıĢ kurallarının hazırlanması, 

• ĠĢe alma, meslekte ilerleme, meslek içi eğitim, yer değiĢtirme ve ücretler ile 

ilgili uygun prosedürlerin geliĢtirilmesi, 

• Kamu görevlileri için mal beyanı ile alakalı geliĢmiĢ düzenlemelerin 

sağlanması, 

• Disiplin cezaları sisteminin geliĢtirilmesi, güncel hale gelmesi, caydırıcı 

olması, 

• Yolsuzluğa karĢı mücadele konusunda uzmanlaĢmıĢ kurumlarda kendi 

kendini izleme mekanizmasının geliĢtirilmesi, 

• Doğrudan telefon hatlarının oluĢturulması, kamuoyunun konuya dikkatinin 

çekilmesi ve benzeri faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi sağlanmalıdır. 

 

3.4.7. Ġhbar Müessesesinin ĠĢler Hale Getirilmesi 

 

Ülkemizde gerek yanlıĢ vatandaĢlık bilinci (muhbir, ispiyoncu olmamak), 

gerekse güvenlik endiĢesiyle bir kimsenin kendisini ilgilendirmeyen ve doğrudan 

zarar görmediği bir konuda özellikle de gerçek isim ve adresiyle ihbarda bulunması 

çok nadirdir. Yapılan ihbarlarda genellikle isim-adres verilmediği veya doğru 

olmayan isim ve adreslerin verildiği bilinen bir gerçektir. Çok defa da ihbarlar 

telefon ve Ģimdilerde e-posta ile yapılmaktadır. Ġhbarın somut verilere dayanması 

halinde bir ihbar tutanağı düzenlenerek konu hakkında gerekli araĢtırma ve inceleme 

yapılmalıdır. Aksi durumda yetkili ve görevli kimsenin sorumluluğu doğabilir. 

Hukukumuzda ihbar ve Ģikayetlere dair hükümler çok dağınıktır. En genel 

hüküm Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)‟ nun 158. inci maddesinde bulunmaktadır. 
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Diğer bir düzenleme ise 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Yolsuzlukla 

Mücadele Kanunu‟nun “Suçun Ġhbarı” baĢlıklı 18.inci maddesindedir. Bu  

maddedeki düzenlemelere paralel hükümlere, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarına iliĢkin ihbar ve Ģikayetlere dair 2802 

Sayılı Hakimler Savcılar Kanunun 97.inci maddesinde mevcuttur.
228

 

Bu düzenlemelerin hepsi ihbar ve Ģikayetlerin nasıl, nereye yapılacağı ve 

bunun üzerine ilgililerin hareket tarzına dairdir. Ġhbar ve Ģikayette bulunan (muhbir 

ve müĢteki) hakkında kimliğinin gizli tutulacağı dıĢında bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Belirli suçları ihbar edenlere veya yerlerini bildiren, yakalanmalarına 

yardımcı olanlara ya da sayılan olayların faillerinin yakalanabilmesine yardımcı 

olanlar ile yerlerini, kimliklerini bildirenler dair bir çok kanunda yer verilen ortak 

hüküm bunların kimliklerinin gizli tutulmasıdır. Bazı hallerde ise ödül verilebileceği 

öngörülmüĢtür 

Gerekli diğer koruma tedbirleri ise 1481 sayılı AsayiĢe Müessir Bazı Fiillerin 

Önlenmesi Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu  ile 5726 sayılı 

Tanık Koruma Kanununda belirtilen kiĢi ve suçlarla sınırlıdır. 5726 sayılı Kanun 

yolsuzluk teĢkil eden bir çok suç yönünden muhbir ve müĢtekileri 

korumamaktadır.
229

 

Bu itibarla iç hukukumuzda, yolsuzluk teĢkil eden suçlarla mücadele 

anlamında ihbar müessesinin güçlendirilmesi; muhbir ve müĢtekileri yolsuzluk 

suçları ile ilgili olarak koruma mekanizmalarının yer alması, yolsuzlukla mücadele 

alanında önemli bir aĢama olacaktır. 

 

3.4.8. Medya ve Sivil Toplum KuruluĢlarının Etkinliğinin Arttırılması 

 

Türkiye‟de yolsuzlukla mücadele stratejisinde geliĢtirilmesi gereken 

alanlardan biri de medya ve sivil toplum kuruluĢlarının desteğinin sağlanmasıdır. 

Medyada tekel ve kartel oluĢumuna izin verilmemelidir. Aynı anda gazete ve TV 

kanalı sahibi olmayı engelleyen ve medya sahiplerinin kamu ihalelerine girmesini 

yasaklayan AB sistemi benimsenmelidir. 
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Türkiye'de devletin ekonomideki ağırlığı, bütün özelleĢtirme çalıĢmalarına 

rağmen devam etmektedir. Bu nedenle, ticaretle uğraĢanın yolu mutlaka devlete 

düĢmektedir. Ticaretle uğraĢanların aynı zamanda medya kuruluĢlarına da sahipse, 

birtakım ekonomik menfaatlerin elde edilmesinde medya kullanılabilmektedir. 

Burada yapılması gereken, devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması yanında, 

yapılacak hukuki düzenlemeler ile ticaret ve medyanın sahipliğinin ayrılmasıdır. 

Medyanın Türkiye'nin yakın geçmiĢinde iki büyük günahı vardır. Birincisi 

devlet üstünden zenginleĢme politikası uğruna asli iĢini geri plana itmesi, ikincisi de 

parayı tapınma felsefesini yüceltmesidir. (....)Türkiye'de serbest rekabetin önünün 

açılması, ekonomisinin sağlıklı bir biçimde iĢlemesi için medya ile iktidarın çıkar 

bağının kesilmesi lazımdır.
230

  

Yolsuzlukla mücadelede sivil toplum kuruluĢlarının etkinliğinin arttırılması 

kaçınılmazdır. Sivil toplum kuruluĢlarının, temiz toplum ve Ģeffaf bir kamu 

yönetiminin oluĢturulmasında önemli bir fonksiyonu olduğu yadsınamaz. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türk Kamu Yönetiminin karĢı karĢıya kaldığı en 

büyük problemlerin baĢında yolsuzluk olgusu gelmektedir.  

 

Siyaset ve bilim dünyasının üzerine eğildiği konulardan biri olan yolsuzlukla 

mücadele konusunda sivil toplum kuruluĢlarının rolüne önem verilmeye baĢlandığı 

görülmektedir. Bu anlamda Türkiye için olumlu bir geliĢme olarak 2010-2014 

BaĢbakanlıkça hazırlanan Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 

Güçlendirilmesi Stratejisi hazırlanması aĢamasında sivil toplum kuruluĢlarının 

görüĢleri alınmıĢtır. 
231

 

Türkiye‟de Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), Toplumsal 

Saydamlık Hareketi Derneği (TSHD), Türkiye Ekonomik ve Politik AraĢtırmalar 

Vakfı (TEPAV) gibi STK‟lar yolsuzlukla mücadele alanında etkin olarak faaliyet 

göstermektedirler. Bu anlamda yolsuzlukla mücadelede toplumun bilgilendirilmesi, 

bilinçlendirilmesi, toplumsal bir destek sağlanması, kamuoyu oluĢturulması 

hususunda STK‟lardan daha fazla yararlanılmalı ve katkılarının sağlanması 
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gereklidir. 

Özellikle, siyasal sistemin demokratik bir yapıya kavuĢturulamadığı, siyasal 

partilerin yönetimlerin belli gruplarca ele geçirilmiĢ olduğu, bunun sonucunda 

yaratılan lider sultasının kırılmasının mümkün olamadığı ve bu durumun halkın 

özgür iradesini gerçekleĢtirilmesi için aĢılmaz bir engel olduğu ülkemizde; sivil 

toplum kuruluĢları, kamu yönetiminin sağlıklı iĢlemesine, yozlaĢma ve yolsuzluklara 

karĢı önemli katkılar sağlayabilir.
232

 

 

3.4.9 Yolsuzluğa KarĢı Toplumsal Bir Bilinç OluĢturulması 

 

Yolsuzluklarla mücadelede kamuoyu desteğinin sağlanması ve toplumun tüm 

katmanlarında yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına iliĢkin iradenin nüfuz bulması 

yolsuzlukla mücadele politikasının baĢarı oranını arttıracaktır. 

Yolsuzlukla mücadele sadece adli kovuĢturma yolu ile değil aynı zamanda 

kararlılıkla ve bütünüyle toplum tarafından dıĢlanma ile mümkündür. Yolsuzluğu 

toplum dıĢında bırakma konusunda genel bir konsensus bulunmuyorsa ona karĢı 

yapılan her eylem baĢarısızlığa mahkumdur. Bu konsensusun sağlanması devlet 

yönetimini icra edenlerin yüksek sosyal değerlere sahip olmalarına ve toplumun 

genelinin yolsuzluğun toplumsal üreme zemininin kurutulması konusundaki 

eğitiminin sağlanmasına bağlıdır. 
233 

Siyasal sistemde, yasal otoritenin halk iradesi demek olduğu, otoriteyi 

kullananlarda bir bilinç olarak yerleĢmeli, halk siyasal otoriteyi kendi iradesi olarak 

benimsemeli ve gerektiğinde yönlendirmelidir. Doğal olarak, bunun için gerekli 

demokratik mekanizmaların geliĢtirilmesi ihmal edilmemelidir. 

Otoritenin kaynağının halk olduğu bilinci, kamu yönetimine de yerleĢmelidir. 

Kamu yöneticisi kendisini efendi konumunda değil, halkın hizmetinde görmelidir. 

Basın ve medya özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü konusunda halkı 

bilinçlendirmek çok önemlidir. Kamu görevlilerinin kötü uygulamalarından 

hoĢnutsuz olan halkın televizyon, radyo ve gazete gibi iletiĢim medyası yoluyla 

                                                 
232

 Kemal Özsemerci, Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm 

Önerileri, TODAĠE Master Tezi, 2003, s.101 
233

http://www.tepav.org.tr/upload/files/13134754134.Bir_Olgu_Olarak_Yolsuzluk_Nedenler__Etkiler

__Cozum_Onerileri.pdf, s.136 (20.07.2014) 

http://www.tepav.org.tr/upload/files/13134754134.Bir_Olgu_Olarak_Yolsuzluk_Nedenler__Etkiler__Cozum_Onerileri.pdf
http://www.tepav.org.tr/upload/files/13134754134.Bir_Olgu_Olarak_Yolsuzluk_Nedenler__Etkiler__Cozum_Onerileri.pdf


129 

 

seslerini duyurabilecekleri öğretilmelidir. Politikacılar, halkın temel hakkı olarak 

onlara daha fazla enformasyon vererek yolsuzlukla savaĢabilirler. Haklarını bilmeyen 

halklar kamu görevlilerinin kötü uygulamalarına özellikle maruz kalırlar. Bu 

bağlamda temel hakların kontrol boyutu olduğu kadar enformasyon boyutu da 

önemlidir.
234

 

BaĢbakanlıkça yayımlanan 2010-2014 Türkiye‟de Saydamlığın Arttırılması 

ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi‟nde toplumsal bilincin 

arttırılması ile ilgili olarak: 

“… 

   a) VatandaĢların, haksız bir uygulama ile karĢılaĢtıklarında kanunlar ve idarî 

düzenlemelerle kendilerine tanınan haklar ile baĢvuruda bulunabilecekleri merciler 

konusunda bilgilendirilmesi, 

   b) Düzenli aralıklarla yolsuzluk algılama anketi yaptırılması, 

   c) Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında dürüstlük konularının iĢlenmesi, 

   ç) Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal aktivitelerin 

desteklenmesi, 

   d) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca televizyon ve radyo yayınlarında 

dürüstlük konularına yer verilmesinin sağlanması, 

   e) Medya organlarının yolsuzlukla mücadeledeki rollerinin güçlendirilmesi, 

   f) Strateji doğrultusunda oluĢturulan temel ilke ve yöntemlerin tüm kamuoyu, 

sivil toplum kuruluĢları ve kamu görevlileri tarafından benimsenmesi amacıyla 

seminer, çalıĢtay ve konferanslar düzenlenmesi, yönünde tedbirlerin alınması 

öngörülmektedir” gibi önlemlerin alınması öngörülmüĢtür.
235

 

Bu amaçla yürütülecek kampanyalar ile yolsuzlukla ilgi olarak kamuoyu 

bilinçlendirilebilir. Yolsuzluklar hakkında toplum gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu 

kapsamda kitle iletiĢim araçları, internet, medya, panolar, kamu spotları 

kullanılabilecek enstrümanlardır. Buna ek olarak okullarda eğitici seminerler, 

paneller düzenlenebilir. Okullarda ders olarak okutulması düĢünülebilir. Bu anlamda 
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en önemli husus halkı eğitmek ve bilinçlendirmektir. 

 

3.4.10 Yolsuzluğa KarĢı Kamusal ĠĢlemlerin Saydam Hale Getirilmesi  

 

Yıllar itibariyle Türkiye‟de bürokrasi ve bürokratik yapı etkisini 

sürdürmüĢtür. Bürokrasinin etkisiyle basit kamusal iĢlemler bile bir çok prosedüre 

bağlanmıĢ, zamanla etkinlikten uzak bir hale bürünmüĢtür. Bu haliyle uzayan tıkanan 

bürokratik süreç beraberinde, insanların iĢlemlerden bunalması, çözümsüzlüğün 

artması nedeniyle, istismarlara vesile olmuĢtur. Bu Ģekliyle kamu iĢlemleri kamusal 

çözümler yerine çözümsüzlük, rüĢvetin nedeni olmuĢtur. Bu karmaĢık kamusal 

iĢlemler silsilesi bazı kiĢiler için uzmanlık alanı ve rüĢvet sağlama aracı olmuĢtur. 

Bu bağlamda yolsuzluğa açık kamusal iĢ ve iĢlemlerin sayısı azaltılmalıdır. 

Yasal prosedürler yalınlaĢtırılmalı, halkın anlayacağı Ģekilde tanıtım-afiĢlerle 

kiĢilerin iĢlerini bizzat yürütebilmeleri sağlanmalıdır. Bu süreçte, bazı alanlarda 

kamu yönetiminin iĢleyiĢini denetleme ve değerlendirme aĢırı uzmanlık gerektirir bir 

iĢ olmaktan çıkacaktır. 

Kamusal zorunluluk bulunan iĢlem ve kararlara iliĢkin süreçlerin yeniden 

dizayn edilmesi ve etkin Ģekilde denetim altına alınması diğer bir önlemdir. Bu 

anlamda bu iĢlemlerin basitleĢtirilmesi, bilgisayar ve biliĢim sisteminin kullanımının 

etkinleĢtirilmesi, kamera- güvenlik sistemi kullanımı, toplam kalite yönetimi 

sisteminin benimsenmesi diğer etkin önlemlerdir. 

Ayrıca Türkiye‟de ġeffaflığın sağlanması bakımından E-Devlet uygulamaları 

önem arz etmektedir. E-Devlet yapılanması ile idari eylem ve iĢlemlerin bilgi iletiĢim 

teknolojilerinin kullanımı ile daha kolay  izlenmesini ve kamuya açık olmasını 

sağlar. Ġdari prosedürlerin internet üzerinden yürütülmesi ile otomatik prosedür 

sağlanmıĢ olur; böylece devlet memurlarının takdir gücünün sınırlanması ile kamuda 

iĢlem keyfiyetini önler. Bürokratik iĢ yükünün hafiflemesi ile kamu hizmetlerine 

eriĢimde aracılara olan ihtiyacı kaldırabilir; böylece yolsuzluk potansiyeli en aza 

indirgenmiĢ olur. 

E-Devlet uygulamaları ile bilgiye eriĢim kolay olduğu için denetimsel açıdan 

hızlı ve maliyetleri düĢüktür. Dijital ortamda yer alan veriler, yolsuzlukların ortaya 

çıkmasına yardımcı olur. E-Devlet uygulamalarının kamuya iliĢkin bilgilere eriĢimde 
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kamuya açıklık sağlayarak hem Ģeffaflığın sağlanmasına olanak tanırken, hem de 

böylece kamu eylem ve iĢlemlerinin aleniyetinin yolsuzlukların gerçekleĢmesine 

engel olunmuĢ olur. Yolsuzluk, devletlerin kamusal faaliyetlerine engel olarak, 

ekonomik büyüme için bir engeldir. Dolayısıyla E-Devlet uygulamalarının 

kullanımının yaygınlaĢması ile yolsuzluğun azaltılması, ekonomik büyüme ve 

istikrar sağlanması için de önem taĢımaktadır.
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SONUÇ  

 

Devletin ve toplumun tüm katmanlarında derin yaralar açan yolsuzluk 

oldukça karmaĢık ve spesifik  bir kavramdır. Bu nedenle yolsuzlukla, sadece ceza 

hukuku araçlarıyla mücadelede ederek baĢarıya ulaĢılabilmek mümkün değildir. 

Yolsuzluğun nedenleri her ülke ve topluma göre değiĢebildiğinden bir ülkede baĢarılı 

sonuç veren önlemler baĢka ülkede sonuç vermeyebilir. Her devlet, öncelikle 

toplumsal bir yara olan yolsuzluğun nedenlerini doğru teĢhis etmeli, sonrasında 

tedavi edici enstrümanları kullanmalıdır. 

Genel olarak geliĢmekte olan ülkelerde yolsuzlukların yaygın olduğu görüĢü 

hakimdir. Türkiye de geliĢmekte olan bir ülkedir ve yolsuzluk için uygun ortam ve 

koĢulların var olduğu bilinmektedir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı 

devletinden devralınan toplumsal, siyasal ve ekonomik değerler ve yapıların üzerine 

kurulmuĢtur. Osmanlı devletinde 16. yüzyıldan sonra baĢlayan her alandaki çözülme, 

yeni kurulan Devletimizin yapılarına da ister istemez yansımıĢtır. 

    Bürokratik yapımızdaki siyasallaĢma, siyasal kayırmacılık, üst düzey 

yöneticilerin her iktidar değiĢikliğinde değiĢtirilmesi, kamu yönetimimizdeki 

örgütlenme yetersizlikleri devletin siyasal yapısında yolsuzluklar için uygun bir 

ortam hazırlamıĢtır. Toplumsal yapımızdaki aile, akraba ve hemĢeri iliĢkilerinin, 

bürokratik süreçlere taĢınması, devlet yapımızın genelde otoriter ve merkeziyetçi 

olması, ülkenin yönetiminde yeterli ve yetenekli insanların yer almamıĢ olması, hızlı 

nüfus artıĢı ile çarpık kentleĢmenin getirdiği iĢsizlik ve yaĢam Ģartlarının zorlaĢması 

yolsuzluklara uygun ortam hazırlamıĢtır. Diğer yandan devletin ekonomik yaĢama 

müdahale eden devletçi politikaları, devlet eliyle oluĢan rantların paylaĢım süreci de 

yolsuzlukların bir diğer kaynağını oluĢturmuĢtur. 

    Türkiye'nin bugün geldiği noktada yolsuzluk, engellenmesi gereken çok 

önemli bir sorundur. Yolsuzluğun tamamen  bitirilmesi imkansız bir durumdur 

Ancak ve ancak makul bir düzeye çekilebilir. Yolsuzluğun azaltılabilmesi için 

birbirini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte önlemlerin alınması gereklidir. Bu 

bağlamda mali yönetim sisteminde Ģeffaflık politikasının izlenmesi, yolsuzluğa yol 

açabilecek süreçlerin yeniden düzenlenmesi, iĢlemlerin basitleĢtirilmesi, 

caydırıcılığın sağlanabilmesi için, yolsuzluk yapanlara verilecek cezaların artırılması, 
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yolsuzluk araĢtırma ve soruĢturma örgütlerinin kurulması gibi önlemler 

düĢünülebilir. Ancak en önemli adım demokrasinin geliĢtirilmesi , insan hakları ile 

hukuka bağlı ; hukuka saygı duyan bir toplumun yaratılmasıdır. 

    Yapılacak incelemeler ve araĢtırmalarla, ülkemizin kendine özgü diğer 

koĢulların değerlendirilmesiyle farklı önlemlerin alınması düĢünülebilir. Diğer 

yandan yolsuzluk olgusu yalnızca kamu yönetimi biliminin konusu olmayıp, aynı 

zamanda sosyal, psikolojik, etik, dinsel, hukuksal, ekonomik boyutları olan bir 

konudur. Bu bağlamda disiplinler arası ortak bir çalıĢma ile yolsuzlukla mücadele 

için bir yol haritası çıkarılabilir. Bu çalıĢma uzun soluklu, iradeli, ilkeli kararlı 

olmayı gerektiren bir periyot içerir. Bu açıdan bakıldığında yolsuzluk sorununu 

çözmek için ülkelerin elinde sihirli bir iksir yoktur.  

     Yolsuzlukla mücadele bir kuruma özgünlenecek bir süreç değildir, arkasında 

geniĢ bir toplum desteği olmalı, halk yeterince bilinçlenmeli ve halkın katılımı 

sağlanmalıdır. Halkın konuyu sahiplenmesi ve yolsuzlukla ilgili bilinçli olması 

halkın eğitim seviyesi ; ayrıca medya- sivil toplum kuruluĢlarının etkinliğiyle 

yakından iliĢkilidir. Ancak medya ve STK (sivil toplum kuruluĢları) „lar için 

yolsuzluk olgusu içinde yer alma süreci baĢlarsa sorun daha çözümsüz ve kronik bir 

hale gelebilir. 

      Bu bağlamda STK (sivil toplum kuruluĢları) ve medyanın yolsuzluklarla 

mücadelede hayati bir önemi bulunmaktadır. Çünkü mükemmel hazırlanmıĢ olsa bile 

eğer böyle bir yolsuzlukla mücadele eylem planının arkasında geniĢ halk kitleleri, 

kamuoyu desteği yoksa bu plan baĢarıya ulaĢamayacaktır. 

     Sonuç olarak; Türkiye‟deki yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele 

enstrümanları gözetildiğinde; sorunun çözümünde mevzuat eksikliği, araç gereç 

yetersizliği mevzubahis olmayıp, sorunun kronik hale gelmesinde temel nedenlerin, 

demokrasinin eksikliği, hukuka bağlılığın ve saygının olmayıĢı, yolsuzlukla 

mücadele sürecinin halktan kopuk;  kamuoyu desteğinden uzak olması, halkın bu 

konuda bilinçsiz ve duyarsız olması gibi uzun vadede sonuç alınacak problemlerden 

kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca yolsuzlukla mücadele kullanılan enstrümanların 

kararlı koordineli uyumlu Ģekilde kullanılması da sorunun çözümünde sonuç 

alınamamasına neden olmaktadır. Güçlü hukuksal düzenlemeler, yolsuzlukların 

azaltılması ya da kontrol altına alınması için yeterli olamamaktadır. Hatta gereğinden 
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fazla mevzuat bir noktadan sonra yolsuzluğa kapı açar  hale gelmektedir. Bu anlamda 

Türkiye‟nin yolsuzlukla mücadele anlamında yolu uzun ve meĢakkatlidir.  

 

 Bu itibarla Türkiye‟de yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılabilecek 

olanları ifade etmek gerekirse: 

 

• Gereğinden fazla olan kanunlara yenilerini eklemek yerine mevcut kanunlar 

güncellenip birbirini tamamlar hale getirilmeli, ille de yeni yasa çıkarılacaksa bir 

“Yolsuzlukla Mücadele Kanunu” çıkarılıp mevcut yasal dağınıklık bu Kanun‟un 

çatısı altında toplanmalıdır. 

• Milletvekilliği dokunulmazlığı için siyasi düĢüncelerden bağımsız, belirli ve 

tarafsız kriterler oluĢturulmalı, amacını aĢarak kamu görevlileri için dokunulmazlık 

zırhı haline gelen özel soruĢturma usullerinden gereksiz olanlar kaldırılmalı, kalması 

gerekenler ise bir çatı altında toplanarak çerçevesi mümkün olduğu kadar 

daraltılmalıdır.  

• Sorumluluk alanlarını ve yetkilerini Anayasa‟dan alan, bir yandan yolsuzlukla 

mücadele eden bütün kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarını görüp gözetecek, 

eĢgüdümü sağlamak için gerektiğinde müdahil olacak, öte yandan inceleme ve 

soruĢturma yetkisine sahip idari ve mali özerkliğin ötesinde yargı bağımsızlığı 

ölçüsünde bağımsız bir koordinasyon kurulu kurulmalıdır. 

• Geleneksel teftiĢten iç denetime geçilmeli veya teftiĢ kurulları haklı eleĢtiriler 

ıĢığında çağdaĢ teftiĢ normları doğrultusunda güçlendirilmeli ve mesleki 

güvencelerle donatılmalıdır.  

• Kamu yönetiminde daha fazla demokratikleĢme ve saydamlık sağlanmalıdır. 

Daha demokratik devletler, otokratik devletlere oranla daha az rüĢvet ve yolsuzluk 

olayları ile karĢı karĢıya kalırlar. RüĢvet ve yolsuzlukları ortadan kaldırmanın en iyi 

ilacı demokrasiyi ve piyasa ekonomisini geliĢtirmektir. 

• Ġhbar müessesesi iĢler hale getirilmeli ve muhbirler korunmalıdır. Ülkemizde 

yaygın ve yanlıĢ vatandaĢlık bilinciyle bir yolsuzluğun, kuralsızlığın ilgililere haber 

verilmesi muhbirlik, ispiyonculuk olarak algılanmaktadır 

• Yolsuzluk riski içeren alanlara iliĢkin idari ve yasal düzenlemelerin gözden 

geçirilmesi; bu anlamda yasal ve idari kontrollerin arttırılması sağlanmalıdır. Bu 
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alanda alınabilecek önlemlerin baĢında öncelikle, yolsuzluklara açık iĢlem ve 

kararların sayısının azaltılması , basit uygulamaların yaygınlaĢtırılması gerekir. Yasal 

çerçeve yalınlaĢtırılmalı, iĢlemler en aza indirilmelidir. (Ör: e-devlet) 

• Devletin tekelinde kalması zorunlu görülen, ancak yolsuzluk riski yüksek 

olan iĢlev ve kararların, yolsuzluklara imkan vermeyecek Ģekilde yeniden 

düzenlenmesi ve bu süreçler için etkin bir denetim sisteminin oluĢturulması da diğer 

bir önlemdir. 

• Yasal düzenleme gerekli olan alanlardan biri medya ile ilgilidir. Medyada 

tekel ve kartel oluĢumuna izin verilmemelidir. Aynı anda gazete ve TV kanalı sahibi 

olmayı engelleyen ve medya sahiplerinin kamu ihalelerine girmesini yasaklayan AB 

sistemi benimsenmelidir.  

• Kamu yönetiminde saydamlık, özellikle, mali konularda önem taĢımaktadır. 

Mali saydamlık, hükümetin yapısının ve iĢlevlerinin, mali politika planlarının, kamu 

sektörü hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuoyuna açık olmasıdır. Bu anlamda 

Mali saydamlığın gerçekleĢtirilmesi konusunda, Türkiye'de ciddi adımların atılması 

gerekmektedir.  

• YurttaĢın Devlete olan güveninin arttırılması, yolsuzluk mücadelesinde 

önemli bir mihenk taĢıdır. YurttaĢın devlete olan güveninin yeniden 

kazandırılmasının temel koĢulu, devletin, yurttaĢın ödediği vergiler karĢısında 

hizmetlerinden yararlanan saygın bir "müĢteri" olarak görmesidir.  

• Kamu görevlileri için mesleki etik kurallarının belirlenmesi ve bunun 

benimsenmesine yönelik idari , yasal düzenlemelerin ortaya konması konusu önem 

arz etmektedir. Yönetimde görev ve sorumlulukları açık ve anlaĢılır biçimde 

tanımlayan yasal düzenlemelerin yanında, kamu görevlilerinin tutum ve 

davranıĢlarını Ģekillendirecek etik kuralların oluĢturulması ve bu kuralların mesleki 

toplumsallaĢma sürecinde bireye aktarılması gereklidir.  

• Sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin arttırılması da süreç için önemli bir 

unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sivil toplum kuruluĢları, vatandaĢ ile devlet 

arasında iletiĢim ve eĢgüdümü sağlayan kuruluĢlardır. Bu örgütler, toplulukları 

örgütleme, eğitim, toplum içindeki grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını 

sağlama, siyasi ve sosyal etkileĢimini kolaylaĢtırma dayanıĢmayı artırma ve 

kültürleri besleme yoluyla "saydamlık," "hesap verebilirlik" ve "katılımcılık" 
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ilkesinin gerçekleĢtirilmesine hizmet etmektedirler. 

• En önemli adımlardan birisi de vatandaĢların yolsuzluklara iliĢkin bilincinin 

ve duyarlılığının arttırılmasıdır. Kamu iĢlemlerinin yapıldığı her yere polis, zabıta, 

müfettiĢ gibi bu iĢi kontrol edecek eleman görevlendirmek mümkün değildir. 

Yolsuzluklara karĢı kamuoyunda toplumsal bir kınama ve baskı ortamı 

oluĢturulabilirse, kamu görevlilerinin yolsuzluk yapma eğilimleri azalacak, yolsuzluk 

yapanlar bile çeĢitli biçimlerde uyarılacak ya da kınanacaktır. 

Türkiye'nin bugün geldiği noktada yolsuzluk, engellenmesi gereken çok önemli 

bir sorundur. Yolsuzluğun sıfıra indirgenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. 

Yolsuzluğun azaltılabilmesi için birbirini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte 

önlemlerin alınması gereklidir.  

Bu itibarla, gerek TBMM‟nin gerekse  hükümetlerin yolsuzluğun önlenmesi 

yönündeki çabalarının uygulamada istenilen sonuçlara ulaĢılıp ulaĢamayacağı, büyük 

ölçüde , mevcut ve gelecekteki hükümetlerin yolsuzlukla mücadele konusundaki 

samimiyet derecelerine ve siyasal iradesinin gücüne bağlı olacaktır. Nitekim AB 

Komisyonu da yolsuzluğa karĢı mücadelede en yüksek siyasal düzeyde sürekli 

desteğin sağlanmasını memnuniyetle karĢılayacağını açıkça vurgulamaktadır. 
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