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Özet 
 
Bu araştırma projesi, AB’de yolsuzluğu önlenmeye yönelik en uygun araçların geliştirilmesi amacını 
taşıyor. Böylesi bir projeyi elzem kılan unsur, yolsuzluğun, Birliğin genişleme ve bütünleşme sürecini 
ciddî bir biçimde geciktirecek bir potansiyel, hattâ AB’nin sosyal düzen kavramını temelinden 
sarsabilecek nitelikte bir tehdit oluşturmasıdır. Bugüne kadar AB tarafından gelişitirilip, tek tek üye 
ülkeler özelinde uygulanmış olan yolsuzluğu önleme politikaları genel olarak yasal, idarî ve polisiye 
önlemler olmak niteliğinde kalmıştır. Bu önlemler, siyasî ve idarî kadrolar tarafından geliştirilmiş olan 
ve uygulanımları “yukarıdan aşağıya” bir işleyişe bağlı kılınan bir yolsuzluğu önleme tanımlaması ve 
tahayyülünden kaynaklanır. Oysa bu araştırma projesi, “bir olgu” olarak yolsuzluğun yapısını 
incelemekten ziyade, farklı bölge ve kültürlerin siyasî ve idarî kademelerinde bulunan karar 
merciilerinin, farklı kurum ve kuruluşları temsil eden aktörlerin ve hepsinden önce de Avrupa 
toplumları vatandaşları ile medya kuruluşlarının sahip oldukları yolsuzluk algılarını irdelemeyi 
amaçlıyor. Bu proje, “kültürel mizaçlar” tarafından belirlenmeleri bağlamında büyük ölçüde farklılık 
gösteren yolsuzluk algılarının, her ülkenin sorun karşısındaki görece farkındalık düzeyini ve böylece, 
alınan önlemlerin başarısını önemli ölçüde etkiledikleri varsayımından hareket ediyor. Dolayısıyla bu 
proje, “kurumsallaşmış” yolsuzluk karşıtı önlemler ile bunların “gündelik uygulama”da nasıl 
algılandığı arasındaki “uyum”u ve buna bağlı olarak, AB’ye katılım adayı olan ve AB üyesi ülkelerin 
yolsuzluk sorunuyla nasıl mücadele ettiklerini inceleyecektir. Araştırma projesinin son kertede 
hedeflediği, söz konusu “uyum”un yeniden “ayar”ına yönelik özel tavsiyeler sunmak ve tek tek her 
ülkede medyanın bu süreçte oynadığı rolü irdeleyerek, sergilemektir. 
 
 
Projenin Amaçları 
 
Bu sosyolojik araştırma projesinin amacı yukarıda belirtilen ülkelerde yolsuzluk olgusuna ilişkin 
bilginin derinleşmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşımda çift-boyutlu bir araştırma yolu izlenecektir:  
 
• Proje malzemesini hem uzmanların yaklaşım dizgelerinin kavramsal önkoşulları hem de bu 

dizgelerin uygulamaya konulduğu sosyo-kültürel koşullar oluşturuyor. Projenin birinci ve ikinci 
ampirik safhasında, siyaset, yargı ve kolluk kuvveti/polis bünyesindeki kurumsal aktörlerin, 
medya, vb. gibi dağıtımcıların ve proje kapsamında incelenen ülkelerde yolsuzluğun önlenmesinde 
hedef alınan grupların yolsuzluk algılarının altında yatan kültürel kalıpların yeniden 
yapılandırılmasına odaklananılacaktır. 

• Uzmanların yaklaşım dizgeleri, projenin ilk amprik safhasında dokümanların sosyolojik analizi 
yoluyla değerlendirilecektir. İkinci ampirik safhada, medya temsilcileri de dahil olmak üzere 
çeşitli kurumlar bünyesinde ve sivil toplumda yolsuzluğun önlenmesi konusunda çaba gösteren 
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kişilerle görüşülüp, anket yapılacaktır. Bu yolla elde edilen veriler incelenerek, her ülke 
bağlamında geçerli olan genel-kanaata özgü yolsuzluk tanımları yeniden yapılandırılacaktır.   

• Üçüncü ampirik aşamada, birinci ve ikinci safhaların ampirik bulguları çerçevesinde yolsuzluğun 
önlenmesi konusunda “aşağıdan yukarıya” yönelik stratejiler geliştirilecektir. Bunlar, uzmanların 
halihazırda “yukarıdan aşağıya” yönelik bir bakışla sınırlı olan mevcut yaklaşım dizgelerinin 
etkinliğini artırmayı sağlayacak tamamlayıcı bulgular olarak kullanılacaktır. Verili bir toplumda 
bulunan yolsuzluğu önleme politika ve işleyişleri (uzmanların yaklaşım dizgeleri) sistematik bir 
güçlülük-zayıflık tahliline tâbi tutulacaktır.  

• Bu üç safhada elde edilen bulguların ışığında, uzmanların mevcut yaklaşım dizgelerinin 
düzeltilerek yenilenmesine dönük çıkış noktaları betimlenecektir. Son aşamada projenin sonuçları, 
akademisyen ve uzmanların katılımıyla Brüksel’de düzenlenecek olan konferansta siyasî karar 
aşamasında söz sahibi olan kişilerle birlikte tartışılacak ve yolsuzluğa karşı geliştirilecek yeni 
önlemlerin oluşturulmasında projenin çıkarımlarından yararlanılması sağlanacaktır 

• Proje konsorsiyumunun, proje kapsamındaki ülkelerin kamu iletişiminde yolsuzlukla-mücadele  
konusunda insiyatif gösteren çeşitli kurum ve medya kuruluşlarıyla kuracağı düzenli iletişim 
vasıtasıyla, projenin ilk üç aşaması süresince yeniden yapılandırılan “genel-kanaata özgü 
yolsuzluk algıları” konuya ilgili gruplarla paylaşılacaktır. Proje, bu somut sorunun derinlemesine 
tartışılmasını sağlayabildiği ölçüde, araştırma kapsamındaki ülkelerde sivil-toplumsal kültürün 
gelişmesine bir katkı oluşturabilecektir.     
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