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1. YOLSUZLUK KAVRAMI
Yolsuzluk sözcü¤ü birçok sosyal bilimci taraf›ndan kullan›lan ortak terim konumundad›r. Sosyoloji'den, siyaset bilimine, hukuktan kamu yönetimine kadar
yolsuzluk üzerine genifl bir literatürden söz edilebilir. 1980 sonras› süreçte ise;
ekonomi ve maliye alan›nda yap›lan araflt›rmalarda bu konunun genifl biçimde
incelenmesi gündeme gelmifltir.1
Yolsuzluk negatif d›flsall›k yayan bir tür kamusal kötülük (public bad) olarak
nitelendirilebilir. Kamusal kötülükler yo¤un ve yayg›n olarak olumsuz d›flsall›k
yayarlar. Kamusal kötülüklerin ve d›flsall›klar›n analizi genel olarak ekonominin
özel olarak da kamu ekonomisinin inceleme alan›na girmektedir. Kamusal kötülükler; ortadan kald›r›lmad›kça toplumun bütününe maliyet yükleyen, tek tek bireyler taraf›ndan bertaraf edilmesi güç olan, ancak toplumsal çaba ve iflbirli¤i ile
üstesinden gelinebilen ve ortadan kald›rma maliyetleri kamusal ödentiler ile karfl›lanmas› gereken kötülüklerdir. Bu ba¤lamda yolsuzluk tek tek bireylerin de¤il
toplumun iflbirli¤i içerisinde mücadele edebilece¤i bir durumdur. Yolsuzlu¤un
olumsuz etkilerinden o toplumda yaflayan hiç kimse kaç›namaz. Yolsuzlu¤un
olumsuz etkileri toplum içerisindeki bireylere homojen olarak da¤›lmaz.
Yolsuzluk kamusal bir kötülük olarak nitelendirildi¤inde yolsuzlukla mücadele hem ulusal düzeyde hem de uluslararas› düzeyde tam kamusal mal statüsüne sahip olmaktad›r. Tam kamusal mallar›n faydas› kifliler aras›nda bölünemedi¤i ve di¤er kiflilerin faydalanmas› engellenemedi¤i için fiyatland›r›lamayan ve
kamusal finansman olmadan üretilemeyen mallard›r. Özellikle globalleflme sürecinde, uluslararas› ekonomik entegrasyonlar›n artmas›, mal ve hizmet hareketlerinin ve sermaye ak›mlar›n›n ciddi anlamda h›zlanmas›, yolsuzluklar› tek bir
veya birkaç ülkenin problemi statüsünden ç›karm›fl küresel bir sorun haline getirmifltir. Bulaflma etkisi ile herhangi bir ülkedeki yolsuzluk süreçleri, o ülkenin
ekonomik ve siyasi iliflki içerisindeki di¤er ülkelere yay›labilmektedir. Bu nedenle yolsuzlukla mücadele küresel bir çabay› gerektirmektedir.
Kapal› ekonomik yap›larda yolsuzluk, aç›k ekonomik yap›lara göre daha fazla var olmas›na ra¤men, mevcut kapal›l›¤›n bunun görünür k›l›nmas›n› engelle-

1 George T. Abed, Sanjeev Gupta, “The Economics of Corruption: An Overview”,
Governance, Corruption, & Economic Performance, Editors: George T. Abed and Sanjeev
Gupta, International Monetary Fund, September 2002
http://www.imf.org/external/pubs/nft/2002/govern/index.htm
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di¤i bilinmektedir. Günümüzde kapal› ekonomik yap›lara sahip ülkelerin say›s›
gittikçe azalmaktad›r. Bunda sosyalist blo¤un çökmesinin ve Çin Halk Cumhuriyeti dahil olmak üzere birçok merkezi planlamaya dayal› ekonomik yap›lar›n
serbest ticarete aç›lmas›n›n pay› büyüktür. Kapal› ekonomik yap›larda, yüksek
gümrük duvarlar›n›n, devletin ekonomiye s›k s›k ve belli bir kuralara dayal› olmadan müdahale etmesinin, fleffafl›k ve hesap verebilirlikten yoksun kamu mali yönetiminin yolsuzluk üretmede etkin oldu¤u bilinmektedir.
Yolsuzluklar daha önceki dönemlere nazaran günümüzde politik ve medya ile
ilgili geliflmelerden dolay› daha görünür hale gelmektedir. Özellikle internet yay›nc›l›¤›, kapal› rejimlerdeki yolsuzluklar›n bile aç›¤a ç›kmas›na ve kamuoyuna
duyurulmas›na imkan tan›maktad›r. Ulusal ve uluslararas› ekonomik geliflmeler
de yolsuzlu¤un kabullenebilirli¤ini azaltmaktad›r. Özellikle geliflmekte olan ülkelerde orta s›n›f kavram›n›n ortaya ç›kmas›, köylülükten kentlili¤e geçifl ve bunun sosyo-politik sonuçlar›, yolsuzluklar›n daha fazla sorgulanabilir k›l›nmas›na ve ciddi ölçüde mücadeleye yönelik önlemler al›nmas›na neden olmaktad›r.2
Yolsuzlu¤un önlenmesinde ve fleffafl›¤›n artt›r›lmas›ndaki önemli faktör demokratik seçim sistemlerinin yayg›nlaflmas›d›r. 1987 y›l›nda 69 olan demokratik seçim sisteminin var oldu¤u ülke say›s› 2005 y›l›nda 119'a ç›km›flt›r. Bu say› dünya ülkelerinin yüzde 59'a karfl›l›k gelmektedir.3 1980 sonras› bafllayan süreç günümüzde de devam etmektedir. Hatta politikac›lar ötesinde yüksek düzeyli bürokratlar›n bile seçim ile göreve gelmesi söz konusudur. Bu süreç ülke örneklerinde görülen bütün eksikliklere ra¤men yolsuzluk düzeyini azalt›c› bir etki yapt›¤› ifade edilebilir.
Yolsuzlukla mücadelede uluslararas› iflbirli¤i bir zorunluluktur. Yolsuzlukla
mücadeleye yönelik çok uluslu (tarafl›) hareketlerin (multilateral action) bafllang›c› 1970'lerin ortalar›na dayan›r. 1977 y›l›nda Amerika Birleflik Devletleri'nde
Yabanc› Yolsuzluk Uygulamalar› Kanunu (Foreign Corrupt Practices Act) uygulamaya konulmufltur. Bu kanun ile yabanc› ülkelerdeki devlet dairelerinde
rüflvetin önlenmesi ve yolsuzluklar ile mücadele edilmesi yönelik uluslararas›
topluma bask› yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r. OECD çerçevesinde yolsuzluklar ile
mücadele için yap›lmakta olan çal›flmalardan da söz edilebilir. Organizasyon
bünyesinde 1994 y›l›nda rüflvetin vergiden indirilmesi ve yabanc› ülkelerdeki
kamu dairelerindeki rüflvetlerin suç say›lmas›na yönelik çal›flmalara bafllan›l2 Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, “Introduction: An Overview of the Costs of Corruption
and Strategies to Deal with It”, Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad
Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C.,
1999, s. 23
3 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=15&year=2005
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m›flt›r. Bu çal›flmalar olgunlaflt›r›larak Uluslararas› Ticari ‹fllemlerde Rüflvet ile
Mücadele Uzlafl›s› (Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in
International Business Transactions) 30 ülke taraf›ndan imzalanm›flt›r. Aral›k
1996'de Birleflmifl Milletler Genel Kurulu Uluslararas› Ticari ‹fllemlerde Rüflvet
ve Yolsuzluklara Karfl› Deklarasyon (Declaration Aganist Corruption and Bribery in International Commercial Transactions) yay›nlam›flt›r. 1997 May›s'›nda
Avrupa Komisyonu yolsuzluklara karfl› birlik politikalar›n›n oluflturulmas›na
bafllanm›flt›r. Bu politika hem birlik ülkelerini hem de birlik ile iliflkideki di¤er
üye olmayan ülkeleri kapsamaktad›r.4
Yolsuzlukla mücadelede baflar›l› olmak için, sorunu bütünsel bir çerçeve içerisinde ele almak gereklidir. Ayr›ca mücadele konusunda politik irade varl›¤› ve
kamuoyu deste¤i önemli unsurlard›r.
1.1. YOLSUZLU⁄UN TANIMI
Yolsuzluk sözcü¤üne ait birçok tan›ma rastlamak mümkündür. Bu kelime ingilizcede "corruption" sözcü¤üne karfl›l›k gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre yolsuzluk; bir görevi veya yetkiyi kötüye kullanma, suiistimal, nizams›zl›k
olarak tan›mlanmaktad›r.
Dünya Bankas› taraf›ndan kullan›lan yolsuzluk tan›mlar› ise, daha çok kamu
yetkisine ve gücüne at›f yapmaktad›r. Bu tan›ma göre; yolsuzluk, resmi devlet
yetkisinin kamu ç›kar›na karfl› kullan›lmas› veya resmi kamu gücüne dayal› olarak özel ç›kar elde edilmesi faaliyetidir.5 Ayr›ca bir kamu görevlisinin kamu görevini ahlak d›fl› ve adil olmayan biçimde yürütmesi, halen görevde olan ya da
eski bir kamu görevlisinin görevi s›ras›nda elde etti¤i bilgi ve malzemeleri kötüye kullanmas› da yolsuzluk davran›fl› tan›m› içerisinde de¤erlendirilmektedir.6
Yap›lan bir iflin yolsuzluk tan›m› içerisine al›nabilmesi için kas›t unsuru çok
önemlidir. Bu durumda yolsuzluk, kiflinin kendisine veya ilgili baflkalar›na ç›kar
sa¤lamak üzere kas›tl› bir uygunsuzluk hali yaratmas› olarak adland›r›labilir.7
Tarife d›fl› ücret isteyen taksi floförünün konumu buna örnek gösterilebilir.
Yolsuzlu¤u sadece kamu yetkisine ve gücüne ba¤l› olarak ortaya ç›kan bir olgu olarak göstermek pek mümkün de¤ildir. Özel kesimin de (kifli ve kurumlar)
4 George T. Abed, Sanjeev Gupta, “The Economics of Corruption………., a.g.e.,
http://www.imf.org/external/pubs/nft/2002/govern/index.htm
5 Anwar Shah, "Corruption and Decentralized Public Governance", World Bank Policy
Research Working Paper No: 3824, January 2006, s. 2 (1-28)
6 http://www.icac.nsw.gov.au/files/pdf/Reporting_to_ICAC_TUR.pdf
7 Vito Tanzi, “Corruption, Arm's Length Relationships, and Markets”, The Economics of
Organised Crime, der. Gianluca Fiorentini and Sam Peltzman, Cambridge University Pres,
Cambridge, Massachusett, 1995, s. 161-180
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yolsuzluk üretici mekanizmalara sahip oldu¤u söylenebilir. Son y›llarda özellikle finansal piyasalarda görülen banka hortumlamalar›, spekülasyonlar, manipülasyonlar, içerden bilgi s›zd›rmalar (insider trading) özel yolsuzluklara örnek
olarak gösterilebilir. Bu durumda yolsuzluk tan›m› geniflletilebilmektedir. Nihai tan›m olarak; yolsuzluk kamu veya özel kaynakl› herhangi bir görevin kiflisel ç›kar amac›yla kötüye kullan›lmas›d›r. Böylelikle hem kamu kesimi hem de
özel kesim karar verici mekanizmalar›n›n yolsuzluklara konu olabilece¤i görülmektedir.
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü (Transparency International) ise, yolsuzlu¤u
emanet edilmifl yetkiyi özel yarar sa¤lamak için kullanmak olarak tan›mlamaktad›r. Bu tan›m hem özel hem de kamu sektörünü kapsay›c› niteliktedir. Yolsuzluk do¤rudan parasal transfer fleklinde olmayabilir. Herhangi bir menfaatin aktar›lmas› da bu kapsamda de¤erlendirilmelidir. Örne¤in özel bir firman›n kendisine haks›z kazanç sa¤layan bürokrat›n bir yak›n›n› ifle almas› gibi,
Nitekim uluslararas› alanda yap›lan çal›flmalarda yolsuzluk, özel sektörü de
kapsayacak flekilde ele al›nm›flt›r. Örne¤in, Yolsuzlu¤a Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi'nde özel sektörde rüflvet ve zimmet, Avrupa Konseyi Yolsuzlu¤a
Karfl› Ceza Hukuku Sözleflmesinde özel sektörde rüflvet yolsuzluk say›lmaktad›r. Belirledi¤i yolsuzluk türleri bak›m›ndan en genifl ve detayl› uluslararas› belge olan Yolsuzlu¤a Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi'dir. Bu sözleflmede
ulusal kamu görevlilerinin rüflveti, yabanc› kamu görevlilerinin ve uluslararas›
örgüt görevlilerinin rüflveti, mal varl›¤›n›n kamu görevlilerince zimmete geçirilmesi, nüfuz ticareti, görevin kötüye kullan›lmas›, haks›z zenginleflme, özel sektörde rüflvet, özel sektörde zimmet suçlar› ile bu suçlarla ilgili suç gelirlerinin
aklanmas›, gizleme ve adaletin engellenmesi suçlar› yolsuzluk kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.8
Çeflitli ulusal ve uluslararas› hukuksal sözleflmelerde de yolsuzluk tan›mlar›na yer verilebilmektedir. Avrupa Konseyi taraf›ndan 04.11.1999 y›l›nda Strazburg'da yay›nlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan onaylan›p, 17
Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete (Karar Say›s›: 2003/5685) yay›nlanan "Yolsuzlu¤a Karfl› Özel Hukuk Sözleflmesine" göre; yolsuzluk, bir görevin ola¤an
ifas›na ya da haks›z bir komisyondan veya hak edilmemifl bir yarardan veya
böyle bir hak edilmemifl yarar vaadinden fayda sa¤layan›n, laz›m gelen davran›fl›na etki eden haks›z bir komisyonun veya di¤er hak edilmemifl bir yarar›n veya böyle bir yararla ilgili vaadin do¤rudan ya da dolayl› olarak talep edilmesi,
sunulmas›, verilmesi ya da kabul edilmesi olarak tan›mlanmaktad›r.
8 http://www.masak.gov.tr/tr/yolsuzlukgenel.htm

26

Birinci Bölüm - Yolsuzluk Kavram›

Yolsuzluk fenomenini aç›klamak için kullan›lan en önemli kavramsal yaklafl›m müvekkil-vekil (principal-agent) iliflkisine dayanmaktad›r. Burada müvekkili baflta devlet olmak üzere, iflveren, özel firma sahibi temsil etmektedir. Vekili ise, kamu ve özel sektör çal›flanlar› oluflturmaktad›r. Müvekkil vekile belli
bir sözleflmeye (ifl akdine) dayal› olarak ifl havale etmekte ve kendi ad›na hareket etme yetkisi vermektedir. Bu yetki devrini içeren sözleflmedeki eksik ve yanl›fl bilgilenme, tahmin edilemeyen koflulluluklar›n (contingencies) varl›¤› ve müvekkil ile vekil aras›ndaki bilgisel asimetri temel problemi oluflturmaktad›r. Sözleflme ile sa¤lanan yetki devri vekil taraf›ndan müvekkil aleyhine ve kendi lehine ç›kar sa¤lamak amac›yla kullan›lmas› yolsuzlu¤u ortaya ç›karmaktad›r. Baz›
iktisatç›lar göre müvekkil vekil iliflkisi, müvekkil-denetleyici-vekil veya devlettedarikçi-vatandafl iliflkisi fleklinde üçlü ba¤ olarak da ortaya konulabilmektedir.
Müvekkil vekil yaklafl›m› politik yolsuzluklar›n aç›klanmas›nda, tafl›d›¤› belirli
yetersizliklerden dolay› pek kullan›lmamaktad›r.9
Yolsuzluklar› meydana getiren birçok ekonomik, sosyal ve siyasal dinamiklerden söz edilebilir. Buna ra¤men yolsuzluk dinamikleri basit bir model çerçevesinde afla¤›daki gibi ifade edilebilir. 10
C (yolsuzluk) = M (tekel gücü) + D (takdir yetkisi) - A (hesap verebilirlik)
Yolsuzluk düzeyi tekel gücü, takdir yetkisi ve hesap verebilirlik taraf›ndan
belirlenmektedir. Tekel gücüne ve takdir yetkisine sahip olmak yolsuzluk düzeyini artt›r›rken hesap verebilirlik bunu azalmaktad›r. Tekel gücü daha çok kamusal regülasyonlar›n fazla oldu¤u ekonomilerde görülmektedir. Takdir yetkisi ise,
idari kurallar›n ve düzenlemelerin yetersiz oldu¤u geliflmekte olan ülkelerde
yayg›n olarak bulunmaktad›r. Yolsuzluk dinamikleri bu flekilde tan›mland›¤›nda, ayn› zamanda mücadele flekilleri de ortaya konmaktad›r. Ekonomideki tekelci yap›lar›n azalt›lmas›, resmi takdir yetkilerinin belli kurallara ba¤lanmas› ve
fleffafl›¤›n artt›r›lmas› yolsuzluklar azaltacakt›r.11
Yolsuzluk rant kollama faaliyetinin bir türü olarak da görülebilmektedir.12
Yolsuzluklar kamu otoritesine olan güveni sarsmaktad›r.
Yolsuzluk bazen bireysel ç›karlar›n ötesinde, parti, flirket, s›n›f, afliret, cema9 Ajit Mishra, The Economics of Corruption, Oxford University Press, 2005
http://pgpblog.worldbank.org/the_economics_and_politics_of_corruption_1
10 Robert Klitgaard, Controlling Corruption, Univeristy of Califonia Press, Berkeley
California, 1991, s.75
11 Robert Klitgaard, “International Cooperation Against Corruption”, Finance & Development,
March 1998, s. 4
12 Johann Graf Lambsdorff, "Corruption and Rent Seeking", Public Choice, Vol: 113, No: 12,
October 2002, s. 99 (97-125)
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at, sosyal grup ve aile ç›karlar›n› kollamak amac›yla kolektif olarak yap›labilmektedir. Örgütlü olarak yap›lan yolsuzluk; siyasal, sosyal, ekonomik ve hukuki düzen için çok daha büyük tehlike oluflturabilmektedir. Yolsuzluk hem etiksel hem de hukuksal ayk›r›l›k anlam›nda suç niteli¤i tafl›yabilmektedir.
Yolsuzluk içerici davran›fllar de¤iflik kategorilerde s›n›fland›r›labilir. Buna
göre yolsuzluk;13
• Bürokratik veya politik olabilir;
• Maliyeti azalt›c› (rüflvet veren için) veya menfaat sa¤lay›c› nitelik tafl›yabilir.
• Rüflvet verenden veya rüflvet alandan kaynaklanabilir.
• Zorunlu olarak veya kiflisel r›zaya dayal› olarak verilebilir.
• Merkezi hükümette veya yerel yönetimlerde rastlanabilir.
• Tahmin edilebilir nitelikte veya rasgele olabilir.
• Nakit veya menfaat sa¤lay›c› ayni nitelikte bir ödeme fleklinde verilebilir.
Yolsuzlukta en önemli faktör, kamu mal› ya da paras›n›n ya¤mas›d›r. Bu do¤rudan ya da dolayl› yap›labilmektedir. Kamu bankalar› ve Hazine'den nakit ödemelerle gayrimenkul tahsisi, do¤rudan yolsuzluk diye adland›r›l›rken, yasal s›n›rlar içinde yap›lan ihalelerde kay›rma ve haks›z teflvikler dolayl› yolsuzluk
olarak s›n›fland›r›labilir. Yolsuzluk olay›nda kamu gücü kullan›m›n›n bir kiflinin
ç›kar› için olmas› gerekli de¤ildir; bir partinin, bir s›n›f›n, bir afliretin, bir ailenin
veya dostlar›n menfaati de söz konusu olabilir. Özellikle demokrasinin yerleflmedi¤i ülkelerde yolsuzluk olaylar› aile veya bir s›n›f›n ç›karlar› için yap›labilmektedir. Birçok ülkede ise, siyasi partilerin finansman› da ortaya ç›kmaktad›r.
Her yolsuzluk olay›nda rüflvet ödenmesi de gerekmez. Örne¤in hasta oldu¤u iddias›yla izin alan bir kamu görevlisinin tatile gitmesi de bir tür kamu görevinin
kötüye kullan›lmas›, yani yolsuzluktur. Bir baflbakan veya bakan›n do¤du¤u kasabaya ekonomik programda olmad›¤› halde havaalan› yapt›rmas› da rüflvet olmad›¤› halde yolsuzluk olarak kabul edilmektedir.14
1.2. TEMEL YOLSUZLUK TÜRLER‹
Yolsuzluklar›n s›n›fland›r›lmas›n da kullan›lan iki temel kriter yolsuzlu¤un
do¤as› ve boyutudur. Yolsuzluklar da do¤as›na göre, fazladan ç›kar sa¤lamak
için yap›lanlar (paying for benefits) ve fazladan maliyetten kaç›nmak için (paying to avoid cost) yap›lanlar olmak üzere ikiye ayr›labilir. Yolsuzluklar›n bo-

13 Vito Tanzi, “Corruption Around the World; Causes, Consequences, Scope, and Cures”, IMF
Staff Papers No. 4, Vol. 45, December 1998, s. 565 (559-594)
14 Nedim fiener, Tepeden T›rna¤a Yolsuzluk, Metis Yay›nlar›, ‹stanbul, Eylül 2001, s. 17-19
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yutuna göre de farkl›laflabilmektedir. Yolsuzluklar boyutuna göre, küçük (petty)
ve büyük (grand) yolsuzluklar olarak nitelendirilebilir. Küçük yolsuzluklar düflük ve orta düzeydeki memurlar›n bir tür bahflifl (tips) olarak ald›¤› ufak rüflvetleri tan›mlamak için kullan›l›rken, büyük yolsuzluklar yüksek düzeyli bürokratlar›n ve politikac›lar›n özellefltirmeler ve silah tedariki gibi çapl› kamu ihalelerinde ald›klar› rüflvetleri ifade etmektedir.15
Küçük yolsuzluklar genellikle ihmal edildiklerinden veya önemsiz say›ld›klar›ndan resmi kay›tlara suç olarak yans›mamaktad›r. Ama yayg›nl›k aç›s›ndan bak›ld›¤›nda büyük yolsuzluklar ile karfl›laflt›r›lamayacak kadar yüksek düzeydedir. Küçük yolsuzluklar›n birim tutar› ve s›kl›¤› birbirleri ile çarp›ld›¤›nda topluma verdi¤i zarar›n maddi boyutu neredeyse büyük yolsuzluklar ile efl düzeydedir.16
Küçük yolsuzluklar›n m› yoksa büyük yolsuzluklar›n m› toplum için zararl›
oldu¤u çok anlaml› bir soru de¤ildir. Çünkü bu yolsuzluk türleri birbirlerinin rakibi olarak alg›lanamaz. Tek tek ülke çal›flmalar›nda ve anekdotlara dayanan delillerde bu ayr›m›n çok da mant›kl› olmad›¤› ifade edilmektedir. Buna göre büyük ve küçük yolsuzluklar bir arada ve birbirlerinin tamamlay›c› flekilde var olduklar› ortaya konabilmektedir.17
Yukar›daki ayr›m›n ötesinde birçok yolsuzluk türlerinden söz edilebilir. Yolsuzluklar her zaman hukuksal suç niteli¤i tafl›maz. Baz› yolsuzluk türleri ahlaki
anlamda elefltirilere konu olabilir. Bu nedenle çeflitli nitelikte ve türdeki yolsuzluklardan söz edilebilir. Afla¤›da yolsuzluk türleri çeflitli bafll›klar alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.18
• Kaçakç›l›k ve illegal yurtd›fl› ifllemler: Devletlerin egemenlik sembollerinin
bafl›nda ulusal s›n›rlar›ndan geçen ekonomik de¤eri olan mallar› kontrol etme
yetkisi gelmektedir. Bu yetki gümrükler yard›m›yla kullan›lmaktad›r. Gümrüklerden geçen her mal için de¤erine veya miktar›na ba¤l› olarak vergilemeye gidilmektedir. Kaçakç›l›k ve illegal yurtd›fl› ifllemler gümrükleme yoluyla kullan›lan bu yetkiyi fiili olarak ortadan kald›ran faaliyetlerdir. Kaçakç›l›k ve illegal
15 Suzan RoseAckerman, “The Political Economy of Corruption – Causes and Consequences”,
The World Bank Public Policy for the Private Sector Note No. 74, 1996, s. 1-4
16 Petter Langseth, Rick Stapenhurst, Jeremy Pope, “National Integrity Systems”, Curbing
Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of
The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 128
17 Paolo Mauro, "Corruption: Causes, Consequences, and Agenda for Further Research",
Finance & Development, March 1998, s. 13 (11-14)
18 Bu s›n›fland›rma afla¤›daki makale temel al›narak yap›lm›flt›r.
Gerald E. Caiden, “Toward a General Theory of Official Corruption”, Asian Journal of Public
Administration, Vol: 10, No: 1, 1988, s. 5 (3-26)
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yurtd›fl› ifllemler toplumun genelinin ç›kar› için kullan›lmas› gereken kaynaklar›, kiflisel ç›kar amaçl› kullan›lmas›na imkan tan›maktad›r. Böylelikle gümrükleme yard›m›yla kamusal fon elde edilmesi ve bu fonlar›n kamusal ihtiyaçlar için
kullan›lmas› mümkün olmamaktad›r. Di¤er bir ifade ile kaçakç›l›k yoluyla toplumsal kaynaklar özel kaynak haline getirilmektedir.
• Kamusal fonlar›n çal›nmas›: Kamusal fonlardan yap›lan h›rs›zl›¤›n birçok
fleklinden söz edilebilir. Kamuya sat›lan mal ve hizmetin fiyat›n›n fliflirilmesi veya miktar›n›n azalt›lmas› bunlar›n bafl›nda gelmektedir. Ayr›ca kamudan çal›flmadan ücret al›nmas›, özellefltirmelerde bürokratlar ile iflbirli¤i yaparak fiyat
manipülasyonlar›na giriflilmesinden de söz edilebilir.
• Sahtekarl›k, zimmetine para geçirme, hesaplar›n fliflirilmesi: Bu tür yolsuzluklara kamu merkezi mali yönetiminin içerisinde ve taflra teflkilat›nda (saymanl›klar v.b.) karfl›lafl›lmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda çeflitli kay›t ve muhasebe
hileleri kullan›larak, mal ve hizmet al›nm›fl gibi gösterilmesi veya mal ve hizmet
sat›c›lar› d›fl›ndaki kiflilere ödeme yap›lmas› gelmektedir. Burada sa¤lanan ç›kar
ço¤unlukla faaliyeti gerçeklefltiren bürokrat ve memurlar›n cebine girmektedir.
Üçüncü kiflilerin bu tür yolsuzluklardaki etkisi daha marjinaldir.
• Kamu kayna¤›n›n kötüye kullan›lmas›: Burada bilinçli olarak ve ç›kar
sa¤lamak kayg›s›yla kamu kaynaklar›ndan gereksiz, faydas›z harcama yap›lmas› anlafl›lmaktad›r. Normalde bütçe talimatlar› bu tür harcamalar› önlemeyi
amaçlamaktad›r. Ama kamu çal›flanlar› üçüncü kifliler ile birlikte bu talimatlar›
esnetme ve kendi ç›kar›na yorumlama yoluna gidebilmektedir. Böylelikle ihtiyaç ötesinde ve kamusal yarar› düflük harcamalar söz konusu olabilmektedir.
• Yetkiyi/gücü kötüye kullanma, suistimal: Kamu görevlileri kendilerine
çizilmifl s›n›rlar içerisinde hareket eden, devlet gücünü ve yetkisini kullanan kiflilerdir. Bu kifliler ç›kar elde etmek amac›yla, tan›mlanm›fl yetkilerinin ötesine
ç›kabilmekte veya yetkileri içerisindeki konularda ç›kar oluflturacak flekilde irade kullanabilmektedirler. Çok yayg›n gözlenen bir yolsuzluk türüdür. Bürokratlar›n kötüye kullanma fiilini ifllerken yetkiye ve güce ba¤l› olarak karfl›l›k beklentileri de¤iflebilmektedir. Bu tür yolsuzluklar› önlemenin yolu, kamu çal›flanlar›n›n aras›ndaki yetki ve gücü olabildi¤ince homojen da¤›tmakt›r. Belli kiflilerde yetki ve gücün toplanmas› yolsuzluklara kap› aralayabilmektedir.
• Sindirme, korkutma, flantaj: Yetki ve güce sahip kamu/özel yöneticileri
bazen kendileri kiflisel ç›kar elde etmese bile yolsuzluklara bulaflabilmektedirler.
Burada ad› geçen görevlilerin hukuki ve fiili korunmadan uzak olmalar› rol oynayabilmektedir. Özellikle organize suç örgütlerine karfl›, e¤er siyasi iktidar›n
duyarl›l›¤› eksik ise, kamu görevlilerinin kendilerini kollamas› zorlaflmaktad›r.
Bu ba¤lamda devlet kurumlar›n›n kendi memurlar›na arka ç›kmalar› bir gerek30
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liliktir. Aksi halde baz› bürokratlar›n organize ç›kar gruplar›na karfl› sinmesi söz
konusu olacakt›r. Benzer bir flekilde kamu görevlilerinin hukuki ve ahlaki eksiklikleri de yolsuzluklara zemin haz›rlayabilmektedir. Özellikle belli alanlardaki eksiklikler organize ç›kar çevreleri için flantaj amaçl› olarak kullan›labilmektedir.
• Doland›r›c›l›k, hilebazl›k: Genelde bu tür yolsuzluk flekli özel kifli ve kurumlarda gözlenmektedir. Özel sektörde çal›flan kiflilerin kendi flirketlerini veya
müflteri/tedarikçilerini doland›rmalar› çokça karfl›lafl›lan adli vakalard›r.
• Adaleti yan›ltma, suç içeren davran›fllar, delillerin karart›lmas›, kanunsuz gecikme, suçun baflkas›n›n üzerine y›k›lmas›: Yolsuzluk her zaman karfl›l›ks›z ç›kar sa¤lamak amac›yla yap›lmaz. Bazen de cezadan veya suçtan kurtulmak amac›yla yap›labilir. Özellikle yarg› bürokrasisinde karfl›lafl›lan yolsuzluklar›n ço¤u adaletin yerine getirilmesini engelleyici davran›fllar üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Yarg› karar›n›n do¤rulu¤unda kan›tlar›n belirleyici oldu¤unu
söyleyebiliriz. Toplanan bilgi, belge ve delillerin saklanmas› bu ba¤lamda kritik
öneme sahiptir. Belirli delillerin saklanmas› yoluyla suçlulu¤un ispat edilmesi
engellenebilmektedir. Adaletin gerçekleflmesini engelleyici di¤er bir uygulama
zaman afl›m› oluflturmak amac›yla yarg›lama sürecinde gecikmeler meydana getirilmesidir. Böylelikle yolsuzlu¤un varl›¤› kan›tlansa bile ceza verilmesi mümkün olamamaktad›r. Yolsuzluk amaçl› ifllemler genelde adaletten kaç›nma olarak ifade edebilece¤imiz flekilde gündeme gelmektedir. Di¤er bir ifade ile kanunlar›n veya usul hükümlerinin boflluklar›ndan yararlan›larak adalet engellenmektedir.
• Görevlerin ihmal edilmesi veya görevden kaçma, baflkalar›n›n üzerinden geçinme: Kamu çal›flanlar›n›n görevlilerini tam olarak yerine getirmemeleri veya baz› durumlar› görmezlikten gelmeleri de yolsuzluk üretici mekanizmalar do¤urabilmektedir. Bu nedenle baz› kifliler kamu çal›flanlar›n›n özellikle görevlerini aksatmas›/görmezden gelmesi konusunda talepte bulunabilmektedirler.
Maddi bir karfl›l›¤› olan böyle taleplerin her zaman reddedildi¤ini söylemek pek
mümkün olamamaktad›r. Kamu çal›flanlar›n›n görevlerini tam olarak yerine getirmelerinin denetlenmedi¤i ve herhangi bir yapt›r›ma tabi tutulmad›¤› devletlerde bu yap›lar›n yolsuzluk üretme kapasiteleri fazlalaflmaktad›r.
• Rüflvet, haraç, kanunsuz yükümlülük meydana getirme, komisyon alma:
Rüflvet mevcut hukuki prosedürlerin d›fl›nda bir iflin yap›lmas›, bir ifllemin gerçeklefltirilmesi için bunun bilerek veya isteyerek yapan yetkili kifliye ödenen ayni ve nakdi karfl›l›kt›r. Rüflvette belirleyici olan kural d›fl› talebini gerçeklefltirmeye çal›flan kiflidir. Kamu görevlisi bu kiflilerin talebine uyumlaflmaktad›r. Burada karfl›l›kl› r›za ve ç›kar söz konusudur. Haraç ise, daha çok hukuki süreçle-
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rin d›fl›nda olan bir ifli yapt›rabilmek için, yetki sahibi görevlilere istenmeden
(zorla) sa¤lanan menfaatleri ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Haraçta hizmet
talep eden kifli ve kurumlar›n r›zas› haricinde, bu hizmeti gerçeklefltirecek kiflinin zorlamas› söz konusudur. Aksi halde hizmetin zaman›nda ve istenilen kalitede yerine getirilmemesi, kanunsuz yükümlülüklerin ve zorluklar›n ç›kar›lmas›
gündeme gelebilecektir. Rüflvet ve haraç do¤rudan yolsuzlu¤u ça¤r›flt›ran ifadeler oldu¤u için genelde taraflarca komisyon olarak adland›r›lmaktad›r.
• Seçimlerde hile yapmak, oylar›n ve seçim bölgelerinin manipülasyonu:
Siyasi yolsuzluklar siyasi güç elde edilmek amac›yla yap›lmaktad›r. Siyasi güce
sahip olmak hükümet etme yetkisine ulaflman›n en önemli yoludur. Hükümet etme yetkisi ayn› zamanda kamusal kaynaklar› hukuki s›n›rlar içerisinde istedi¤i
gibi kullanma imkan› da sunmaktad›r. Böyle olunca siyasi gücün elde edilmesinde seçim sistemi ve süreçleri belirleyici konuma gelmektedir. Her ne olursa
olsun yolsuzluk amaçl› siyasi güç elde etme çabas› seçim hilelerini de beraberinde getirmektedir. Bu hileler oylar›n ve sand›klar›n de¤ifltirilmesine kadar uzanabilmektedir. Ayr›ca seçim bölgelerinin kendi aday›n›n kazanaca¤› flekilde belirlenmesi de gündeme gelmektedir. Siyasi yolsuzluklardaki temel amaç ekonomik yolsuzluk yapabilmek için gerekli altyap›y› oluflturmak olarak da nitelendirilebilir.
• ‹çeriden ö¤renilen ve gizli bilginin kötüye kullan›lmas›, kay›tlar›n yanl›fllanmas›: Özellikle finansal piyasalarda bilgiye eriflim önceli¤i karl›l›¤› artt›ran önemli ö¤elerden biridir. Bu nedenle flirketler ve bankalar ile ilgili bilgilerin
aç›klama prosedürlerin d›fl›nda belli kiflilere ulaflt›r›lmas›, bu kiflileri di¤er yat›r›mc›lar›n önüne geçirmekte ve gelir elde etme f›rsat› sunmaktad›r. Ayn› fley kamu taraf›ndan üretilen baz› bilgiler için de söz konusu olabilmektedir. Örne¤in
enflasyon verisine daha erken ulaflan bu yat›r›mc› beklentileri ile enflasyon aras›ndaki olumlu veya olumsuz farktan gelir elde etmesi mümkündür. Ayn› zamanda kifli ve kurumlara ait bilgiler ticari gizlilik tafl›maktad›r. Çünkü bu bilgiler rakipleri taraf›nda rekabeti ihlal edici bir flekilde kullan›labilir. Bu bilgileri
maddi menfaat karfl›l›¤›nda sat›lmas› özel sektörde karfl›lafl›lan yolsuzluklar
içinde önemli bir yer tutabilmektedir. Ayr›ca belli ve kesin bilgilerin ç›kar
amaçl› olarak yanl›fllanmas› da yolsuzluklara kaynakl›k edebilmektedir.
• Kamu iflletmelerinin, mülklerinin ve lisanslar›n›n yetkisiz sat›fl›: Kamuya ait iflletmeler, gayri menkullerin ve do¤al kaynaklar›n iflletme haklar› devletin varl›k stoklar›n› oluflturmakta, bilançosunun aktifinde yer almaktad›r. Bu
varl›klar›n özellefltirilmesi, kifli ve kurumlara kiralanmas› mevcut kanuni çerçeve içerisinde mümkün olabilmektedir. Ama pratikte yürütmenin siyasi tasarrufu
ile veya bürokratik takdire ba¤l› olarak yetkisiz olarak bu ifllemlerin yerine getirilmesi gündeme gelebilmektedir. Bu tür ifllemlerde ciddi düzeyde maddi gelir
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meydana getirebilmektedir. Getiri düzeyinin büyüklü¤ü ile orant›l› olarak, yolsuzlu¤a yatk›n giriflimcilerin ilgisi bu alanlara yo¤unlaflabilmektedir. Oluflan
rant›n büyüklü¤ü giriflimci-bürokrat-politikac› üçgeninde ç›kar a¤lar›n›n flekillenmesine ve kamu varl›klar›n›n yetkisiz olarak sat›fl›na imkan tan›maktad›r.
• Borçlanmalar›n, anlaflmalar›n, sat›fllar›n, tedariklerin ve düzenlemelerin manipülasyonu: Gerek özel kesim gerekse kamu kesimi faaliyetlerini sürdürebilmek için mal ve hizmet al›r, satarlar, anlaflmalar imzalarlar, borçlanmalara gider, yetkisi dahilindeki alanlarda düzenlemeler yaparlar. Yukar›da say›lan
ifllevleri yerine getiriyor iken görevlerinin gere¤i olarak kamusal veya firma
menfaatini ön planda tutarak hareket etmeleri gerekir. Bunun aksine davran›fl
kal›plar› gösterenler görevini hakk›yla yerine getirmemifl olurlar. Bahse konu
olan ekonomik faaliyetler yolsuzluk üretmeye elveriflli bir yap› arz etmektedir.
Faaliyetleri yöneten görevliler kendi amaçlar› veya kiflisel kazanc› için dürüstçe
olmayan yöntemlere baflvurabilirler. Manipülasyonda denilen bu muvazaal› ifllemler kamunun veya firman›n ç›kar›n›n yöneticiler taraf›ndan zedelenmesine
yol açmaktad›r.
• Vergiden kaç›nma: Vergi mevzuat›ndaki boflluklardan ve eksikliklerden
yararlanarak vergi ödememek vergiden kaç›nma olarak tan›mlanabilmektedir.
Vergi kaçakç›l›¤› cezai yapt›r›ma tabi suç iken, vergiden kaç›nmada herhangi bir
yapt›r›m söz konusu de¤ildir. Hukuken suç olmasa bile vergiden kaç›nma ile ahlaken sorunlu bir alana girilmektedir. Vergiden kaç›nma ile esasen vergi yükü
di¤er mükelleflerin üzerine y›k›lmaktad›r. Böylelikle bir tür yolsuzlu¤a neden
olunmakta, di¤er vergi mükelleflerinin hakk› gasp edilmektedir. Vergiden kaç›nma yoluyla rekabet avantaj› sa¤lanmas› söz konusu olabilmektedir. Vergi
idaresindeki yolsuzluklar› azaltmak amac›yla yap›lacak uygulamalar›n hem vergi kaçakç›l›¤›n› hem de vergiden kaç›nmay› engelleyici nitelikte olmas› gerekir.
Aksi halde vergilemedeki etkinlik ve adaletin sa¤lanmas› pek mümkün olamamaktad›r. Vergi mükelleflerinin zihninde vergiden kaç›nma yoluyla adaletsizlik
yarat›ld›¤› hissinin uyanmas›, vergiye uyumu zorlaflt›racakt›r. Vergiden kaç›nma
genifl toplum kesimlerince bir tür yolsuzluk olarak alg›lanmamaktad›r. Bu da
mükelleflerin çok kolay mevzuattaki eksiklikleri de¤erlendirme yoluna gitmelerine yol açmaktad›r. Vergiden kaç›nma yap›l›rken, mali müflavirlerden profesyonel anlamda destek al›nmas› da gündeme gelmektedir.
• Kand›rma, kay›rma, nüfus/iltimas tüccarl›¤›: Kand›rma baflkas›n› mevcut gerçekli¤in haricinde bilgilendirmek fiilini ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Kand›rma ikili ve çok tarafl› iliflkilerde, bir taraf›n di¤er taraflardan haks›z
kazanç sa¤lamak amac›yla yap›ld›¤›nda yolsuzluk kapsam›nda de¤erlendirilebilmektedir. Kay›rma ise, bir konuda yetkiye sahip görevlilerin, eflit mesafede
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durmak zorunda olduklar› kiflilere karfl› farkl› güdüler ile farkl› yak›nl›k derecelerinde hareket etmesidir. Bu güdülerden en önemlisi kiflisel ç›kar sa¤lamakt›r.
Kay›rma sonucu ayn› hizmeti talep eden üçüncü taraflar›n bu hizmetlerden daha az yararlanmas› gündeme gelmektedir. Yetkililer taraf›ndan sunulan hizmetin k›tl›¤› ve ekonomik de¤eri kay›rma sonucu ortaya ç›kan adaletsizli¤in düzeyini belirlemektedir. Kay›rma belli bir ekonomik ç›kar sa¤lamak amac›yla yap›lmasa da yolsuzluk olarak de¤erlendirilmektedir. Nüfus tüccarl›¤› ise, daha
çok kamuya ait yetkilere, daha az da toplumsal sayg›nl›¤a dayal› olarak meydana gelebilmektedir. Bir kifli veya kurumun di¤er kifliler üzerindeki etkinli¤ini
kullanarak, haks›z kazanç sa¤lamas› mümkündür. Bu ç›kardan nüfuzunu kulland›ran kiflilerin pay almas› kurumsal bir yolsuzluk mekanizmas›na iflaret etmektedir.
• Uygunsuz (de¤eri yüksek) hediyelerin, ücretlerin, e¤lencelerin, ayni ve
nakdi fayda sa¤lay›c› imkanlar›n kabul edilmesi: Yolsuzluk yaparak kiflisel
ç›kar sa¤laman›n bir çok türünden bahsedilebilir. Bunlar›n en bilinen hali, rüflvet olmas›na ra¤men, hediye/arma¤an almak veya kiflilerin üretti¤i ve satt›¤›
mal ve hizmetlerin de¤erinin çok ötesinde ödeme yapmakt›r. Bu durumda rüflvet al›nan mal ve hizmet bedelinin içerisine yedirilmektedir. Normalde herhangi bir hukuksuz davran›fl içermeyen iliflki gibi görülse bile, piyasa fiyat›n›n çok
ötesinde kifliye ödeme yap›lmas› belli bir muvazaaya iflaret etmektedir. Küçük
çapta yolsuzluklar›n karfl›l›¤› genellikle hediye fleklinde veya kiflinin tercih etti¤i bir e¤lencenin karfl›l›ks›z (›smarlanmas›) sunulmas› fleklinde ödenmektedir.
Aile ve dostluk iliflkilerin d›fl›nda bir kiflinin di¤er bir kifliye karfl›l›ks›z olarak
ayni ve nakdi fayda sa¤lamas› normal bir durumu ifade etmez. Böyle bir durumun varl›¤› karfl›l›¤›n ancak yolsuzluk yaratmak yoluyla ödenece¤i flüphesini
oluflturmaktad›r.
• Organize suçlar ile iliflki kurulmas›: Yolsuzluk düzeyini sürekli k›lan en
önemli etken organize ve örgütlü bir biçimde yap›lmas›d›r. Bu tür yolsuzluklar›n önlenmesi çok zor ve uzun zaman almaktad›r. Çünkü yolsuzlu¤u yapan bir
k›s›m kiflilerin engellenmesi sorunu çözmemektedir. Organize yolsuzluklarda,
süreçlerin her aflamas›nda görev alan kifliler bundan pay ald›klar›ndan dolay›,
kurumsal yap›n›n tümünü kapsayan bir mücadele stratejisi gelifltirilmelidir. Organize yolsuzluklar›n yap›labilmesinde siyasetçi-bürokrat(sivil ve askeri)-ifl
adam› saç ayaklar›n›n kurulmas› gereklidir. Bu iliflkiler ayn› zamanda adli kovuflturmalara karfl›da bir güvence oluflturmaktad›r. Yolsuzluk a¤›n›n yayg›nlaflmas› kamu gücünü bir flekilde de a¤›n bir parças› haline getirmektedir. Özellikle yarg› bürokrasisinin organize iliflki a¤lar› ile ba¤lant›lar›n›n bulunmas› bu anlamda ciddi risktir. Örgütlü suç ve yolsuzluklar ile ancak örgütlü bir biçimde
özel yetkilerle donat›lm›fl birimlerce mücadele edilebilir.
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• Efl dost kay›rmac›l›¤›, suçlar›n ört-bas edilmesi: Geliflmekte olan ülkelerde
karfl›lafl›lan yolsuzluklar›n içerisinde efl-dost kay›rmac›l›¤› ve suçlar›n ört-bas
edilmesi ciddi yer tutmaktad›r. Çünkü bu tip ülkelerde hukuksal, siyasal ve ekonomik altyap› tam olarak flekillenmedi¤inden dolay› kifliler kurumsal iliflkilerden çok efl-dost-akraba iliflkilerine güvenmektedirler. Bu iliflkilerin sürdürülmesi toplumdaki di¤er insanlara karfl› yak›n çevrenin kollanmas›n›, ekonomik ç›karlar›n bunlara yönlendirilmesini ve herhangi bir suç ortaya ç›kt›¤›nda ise, bunun ört-bas edilmesini gerektirir. Ancak böylelikle kiflinin yak›n çevresi ile aras›ndaki organik iliflkisini sürdürülebilmesi mümkün olmaktad›r. Bu mekanizmalara üye olan her kifli üretilen ç›kardan belli ölçülerde pay almakta ve di¤erlerinin lehine ç›kar üretebilmektedir. Bu yap›lar›n yolsuzluk üretme kapasitesi organik iliflkilerin s›kl›¤›na göre de¤iflebilmektedir.
• Vurgunculuk, karaborsa ifllemleri: Bir mal ve hizmetin arz›n›n k›s›lmas›
veya o mala veya hizmete olan talebin fazlalaflmas› mal›n fiyat›nda art›fllara yol
açmaktad›r. E¤er talebe ba¤l› olarak fiyat art›fllar›n› engelleyici mekanizmalar
söz konusu ise, mal ve hizmetin karaborsaya düflmesi gündeme gelebilmektedir.
Engelleyici mekanizmalar›n bafl›nda fiyat sabitlemeleri, azami fiyat ve narh uygulamalar› gelmektedir. Bu durumda mal› arz edenler, hukuken satmakla mükellef olduklar› fiyattan sunmayacaklar ve mallar› stoklamaya veya tezgah alt›ndan daha yüksek fiyatla satma yoluna gideceklerdir. Ancak bu flekilde gerçeklefltirilen arz, mal›n serbest piyasa fiyat›na nazaran yakalanma riski içerdi¤i için
daha pahal› bir düzeyde sat›lacakt›r. K›tl›k ve savafl zamanlar›nda karaborsa ifllemleri yoluyla yüksek karlar elde etmek vurgunculuk yapmak mümkün olabilmektedir. Karaborsa ifllemleri ve vurgunculuk gerek hukuksal gerekse ahlaki
olarak suç kategorisindedir. Bu tür yolsuzluklar›n yanl›fl iktisat politikalar›n›n
bir sonucu olarak meydana geldi¤i de iddia edilmektedir.
• Kanunsuz olarak kiflilerin ve kurumlar›n izlenmesi, haberleflmelerin ve
özel bilgilerin kötüye kullan›lmas›: Kifliler ve kurumlara ait bilgiler ticari s›r
kapsam›nda de¤erlendirilebilece¤i gibi, özel hayat›n korunmas› kapsam›nda da
gizlili¤e sahiptir. Bu bilgilerin yasal bir takip haricinde izlenmesi, hukuken suçtur. Kifli ve firmalar hakk›nda özel bilgilere sahip olunmas› hem rekabet avantaj
sa¤layacak, hem de bunlara flantaj f›rsat› sunabilecektir. Bu nedenle özel bilgilerine sahip olunan kifli ve kurumdan ç›kar sa¤lanmas› gündeme gelebilecektir.
Bu ba¤lamada özel bilgilerin kötüye kullan›lmas› yolsuzluklara kaynakl›k edebilmektedir.
• Çal›fl›lan kuruma ait mallar›n, k›rtasiyelerin, iletiflim araçlar›n›n, ikametgâhlar›n kötüye kullan›lmas›: Bu tür yolsuzluklar hem kamu sektöründe
hem de özel sektörde gözlenebilmektedir. Çal›flanlara emanet edilen ve kullan›m›na sunulan bu mallar›n ifl ile ilgili olarak kullan›laca¤› öngörülmektedir. Ça35
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l›flanlar›n bir k›sm›n›n bu imkanlar› yapt›klar› iflten ba¤›ms›z olarak kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanmalar› söz konusu olabilmektedir. Böylelikle yap›lan
esasen kurumun imkanlar›n›n kiflisellefltirilmesidir. Genelde bu tür yolsuzluklar
toplum taraf›ndan normal karfl›lanabilmekte, çok da büyük bir yapt›r›ma tabi tutulmamaktad›r.
1.3. YOLSUZLUK DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹
Yolsuzluk düzeyinin belirlenmesinde arz talep düzeyi belirleyici olmaktad›r.
Bu analiz etik kayg›lardan ba¤›ms›z olarak flekillenmektedir. Her toplumda yolsuzlu¤u talep eden ve arz eden kifli ve kurumlar›n varl›¤›ndan söz edilebilir.
Yolsuzlu¤u talep ve arz edenler bu süreçlerden ç›kar sa¤layanlard›r. Yolsuzlu¤un talep edenlere maliyeti ise, arz edenlere sa¤lanan nakdi ve gayr› nakdi menfaatlerin bütünüdür. Yolsuzlu¤u arz edenlerin genelde kamu çal›flanlar› oldu¤u
kabul edilir. Esasen çal›flt›¤› (özel veya kamu) kurumdaki yetkisini kullanarak
karfl› tarafa belirli bir getiri karfl›l›¤›nda haks›z menfaat sa¤layan herkesin yolsuzluk arz etti¤i ifade edilebilir. Bu yetki öncelik sa¤lamak, maliyeti düflürmek,
fayday› yükselmek fleklinde olabilmektedir. Yolsuzluk düzeyi ile bunun karfl›l›¤›nda elde edilen haks›z kazanç aras›nda do¤rusal bir iliflkinin varl›¤› gözlenebilmektedir. Yolsuzluk birim tutar› artt›¤›nda arz edilen yolsuzluk da yükselmektedir. Ayn› zamanda yolsuzluk hizmetini arz edenlerin azalmas›, fiyat› yükselten di¤er bir etkendir. Yolsuzluk arz edenlerinde hiç kuflkusuz bir maliyeti
söz konusudur. Bu maliyeti, yakalanma riski, ceza miktar›, iflten at›lma, konumunu kaybetme veya k›za¤a al›nma fleklinde olabilmektedir. Yolsuzluk maliyetinin artmas›, bunu arz edenlerin fiyat (rüflvet) yükseltmesine neden olabilmektedir. Yolsuzlu¤un birim tutar› azald›¤›nda, arz edenler taraf›ndan sunulan yolsuzluk birim miktar› azalacakt›r.
Yolsuzluk arz› ve yolsuzluk talebi e¤rilerinin birbiri ile kesifltikleri noktada
(E noktas›) denge yolsuzluk düzeyi oluflacakt›r. Burada denge yolsuzluk birim
fiyat› p1'e denge yolsuzluk miktar› q1'e karfl›l›k gelmektedir. Yolsuzluk arz
edenler p1'den daha yüksek bir birim fiyat ile (örne¤in p2 gibi) hizmetlerini satmak istediklerinde, yolsuzluk talebi buna ba¤l› olarak k›s›lacak ve AB kadar bir
arz fazlas› ortaya ç›kacakt›r. Bu durumda yolsuzluk arz edenlerin sunum miktarlar›n› k›smalar› gündeme gelecektir. Bunun tersi durumda ise; yani p3 fiyat›nda,
yolsuzluk talebi yolsuzluk arz›n› aflacak ve CD kadar bir talep fazlas› oluflacakt›r. Talep fazlas› nedeniyle yolsuzluk birim tutar› artmaya bafllayacak ve E noktas›na yak›nsayacakt›r.
Yolsuzluk talep edenler bundan sa¤lad›klar› haks›z kazanc› ençoklamak isterler. Yolsuzluk karfl›s›ndaki ödedikleri bedel talep edenleri sa¤lad›¤› menfaati
azalt›c› etki yapan ana unsurdur. Yani ödenilen rüflvet miktar›n›n artmas›, yol36
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suzluk talep miktar›n› azaltacakt›r. Çünkü yolsuzluk yapmak, normal flekilde hareket etmeye nazaran çekicili¤ini kaybedecektir. Bu durumda yolsuzluk talep
e¤risinin negatif e¤imli bir e¤ri oldu¤u sonucuna var›labilir.
Grafik 1. Yolsuzluk Düzeyinin Belirlenmesi
Yolsuzlu¤un Birim
Fiyat›
p2

Yolsuzluk Arz›
A

p1
p3

E
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B

D
Yolsuzluk Talebi
q1

Yolsuzlu¤un
Miktar›

Denge rüflvet ve yolsuzluk düzeyinin belirlenmesindeki di¤er bir unsur arz ve
talep e¤rilerinin esnekli¤idir. Bu esneklik, rüflvet miktar›ndaki nispi de¤iflmenin
yolsuzluk talep ve arz›ndaki nispi de¤iflmeye oran› fleklinde de ifade edilebilir.
Di¤er bir söyleyifl ile rüflvetteki art›fl ve azal›fllara karfl› yolsuzluk arz ve talep
edenlerin duyarl›l›¤›n› gösterir. Bu duyarl›l›¤›n fazla olmas› arz ve talep e¤risini yatay eksene yaklaflt›racak ve yolsuzluk düzeyinde önemli farkl›laflmalara yol
açacakt›r. E¤er yolsuzluk arz ve talep e¤risinin esnekli¤i düflük ise, e¤riler dikey
eksene yaklaflacak, rüflvetteki art›fl ve azal›fllar›n yolsuzluk düzeyine etkisi k›s›tl› düzeyde meydana gelecektir.
Yolsuzlukla mücadele yoluyla denge yolsuzluk düzeyinin azalt›labilece¤i
söylenebilir. Ama her mücadele program›n›n bir maliyeti oldu¤u da unutulmamal›d›r. Örne¤in kamuda ücret art›fllar› ile yolsuzluk düzeyi azalt›labilece¤i bilinmektedir. Ama bu mücadele geliflmekte olan ülkelerde bütçe aç›klar›n›n artmas›na yol açabilmektedir. Böyle olunca belli bir yolsuzluk düzeyine katlanmak
rasyonel hale gelebilmektedir.19

19 Daron Acemoglu, Thierry Verdier, “Property Rights, Corruption and the Allocation of
Talent: A General Equilibrium Approach”, The Economic Journal, Vol: 108, 1998, s. 1382
(1381-1403)
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1.4. YOLSUZLU⁄UN B‹R MODEL ÇERÇEVES‹NDE AÇIKLANMASI
Bu bölümde yolsuzluk basit bir model20 çerçevesinde aç›klanacakt›r. Modelde, devletin üretip satt›¤› bir kamu hizmeti vard›r. Bu kamu hizmetinin üretimi,
kullan›m›, sat›m› ve denetlenmesi bürokrasi arac›¤› ile gerçeklefltirilmektedir.
Analize konu kamu hizmetinin homojen oldu¤u varsay›lmaktad›r. Devlet kamu
hizmetinin tek üreticisi oldu¤undan dolay› tekelci piyasadaki fiyat oluflum süreçleri geçerli olmayacakt›r. ‹liflkilerin gösterimi amac›yla afla¤›daki grafiklerden yararlan›lmaktad›r. D talep edilen kamu hizmeti miktar›n› ve ayn› zamanda
ortalama has›la ve dolay›s›yla hizmetin fiyat›n› göstermektedir. Kamu hizmetinin sunumu ile sorumlu bürokrasi sunum miktar›n› s›n›rlama, sunum süresinde
gecikmelere yol açma ve kalitesi ile oynama, hatta bu hizmetin üretimini kesme
imkan›na sahiptir.
Bürokrasinin bu tür davran›fl kal›plar› göstermesinin nedeni hizmet arz› yoluyla kendine bireysel ç›kar sa¤lamak veya rüflvet alabilecek pozisyon yaratmakt›r. Bunu yaparken soruflturmaya u¤ramak veya cezaya muhatap olmak gibi
bir korkular› oldu¤u da söylenemez. Çünkü amirlerinin de ayn› güdü ile hareket
ettikleri ve benzer süreçlerin içinde olduklar› yapt›r›mlar›n güçsüz oldu¤u farz
edilmektedir.
Optimal fayda sa¤lamas› baz›nda kamusal hizmetin fiyat› p olarak belirlenmifltir. p kamusal hizmetin üretim maliyetleri ile ba¤›ml› olarak marjinal maliyete karfl›l›k gelmektedir. Di¤er bir ifade ile kamu üretti¤i hizmeti maliyetinden
kar amac› gütmeden vatandafllara sunmaktad›r. p fiyattan sat›lan kamusal hizmet
devlet hazinesine PAKL kadar bir gelir meydan getirecektir. Fiyat düzeyine
ba¤l› olarak talep edilen kamusal hizmet miktar› ve hazine geliri de¤iflebilecektir. b ise, bürokratlar taraf›ndan istenen rüflvet düzeyini göstermektedir.
Burada iki farkl› durumdan söz edebiliriz. Birincisi bürokrasinin kamu hizmetini sat›fl›n› zorlaflt›r›p, hizmet fiyat› (p) d›fl›nda ve buna ek olarak (b) kadar
rüflvet talep etmesidir. Buna h›rs›zl›ks›z yolsuzluk (corruptin without theft) denilmektedirler. ‹kincisinde ise, kamu hizmetinin resmi fiyat› hiç ödenmeden, bürokratlara verilen rüflvet yard›m›yla tüketicinin resmi fiyat›n alt›nda bir maliyetle hizmete sahip olunmas›d›r. Bu da h›rs›zl›kl› yolsuzluk (corruptin with theft)
olarak isimlendirilmektedir. ‹ki durum afla¤›da örnekler yard›m›yla incelenmektedir.

20 Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, "Corruption", The Quarterly Journal of Economics,
Vol: 108, No: 3, 1993, s. 599-617
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1.4.1. H›rs›zl›ks›z Yolsuzluk
Burada üretilen ve sat›lan kamu hizmeti ithalat kotalar› veya pasaport verilmesi olsun. Bu hizmetler karfl›s›nda kamu otoritesi pasaport harc› veya ithalat
kota harc› talep etmektedir. Bürokratlar kota k›s›t›n›n varl›¤› veya pasaport için
gerekli süreçlerin ve belgeleri karmafl›k olmas› nedeniyle tüketicinin bu hizmeti resmi fiyat›ndan almas›n› zorlaflt›rmakta, hatta engellemektedirler. Tüketicilerin alternatif maliyetlerinin varl›¤› durumunda rüflvet verme durumunda kalmalar› söz konusu olabilmektedir. Burada rüflvet kamu hizmetin üzerinde al›nan bir
tür dolayl› vergi statüsüne gelmektedir. Ama bu vergi devlet taraf›ndan de¤il bürokratlar taraf›ndan toplanmaktad›r
H›rs›zl›ks›z yolsuzluk durumunda afla¤›daki grafikte görülebilece¤i gibi tüketiciler p+b kadar fiyat ödemekte, karfl›l›¤›nda ise, OK kadar ithalat kotas› veya
pasaport hizmeti sat›n alabilmektedirler. p ayn› zamanda marjinal maliyete karfl›l›k geldi¤inden, marjinal has›lay› kesti¤i nokta ile ortalama has›lay› gösteren
talep do¤rusunu kesti¤i nokta aras›ndaki alan, bürokratik sa¤lad›¤› haks›z kazanc› göstermektedir. Kamu hizmetini sat›n alan vatandafllar›n toplam maliyeti
(OKMN) ise, hizmetin resmi maliyeti (POKL) art› bürokratik rüflvet (PLMN)
kadard›r. Bürokratik rüflvet alan› memurlar›n rüflvet almak nedeniyle katland›klar› marjinal maliyetin rüflvet nedeniyle elde ettikleri marjinal gelire eflitlendi¤i
noktaya kadar geniflleyebilecektir. Bu nedenle rüflvet dahil fiyat her zaman hizmetin resmi fiyat›n›n üzerinde gerçekleflecektir. Kamu hizmetlerinde arz k›s›t›n›n varl›¤› durumunda rüflvet oluflacak fazladan talebi emilmesine yard›mc› olacak ve piyasa dengeye gelebilecektir.
Grafik 2. H›rs›zl›ks›z Yolsuzluk
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Kaynak: Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, "Corruption", The Quarterly Journal of Economics, Vol: 108, No: 3, 1993, s. 602
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1.4.2. H›rs›zl›kl› Yolsuzluk
H›rs›zl›kl› yolsuzluk durumu ise afla¤›daki grafikte gösterilmektedir. Burada
bürokrat taraf›ndan bir kamu hizmeti sat›fl› yap›lmakta ve bu sat›fl devlet kay›tlar›nda gösterilmemektedir. Di¤er bir ifade ile hazineye hizmet sat›fl›ndan dolay› bir gelir kaydedilmemekte, sat›fl saklanmaktad›r. Bürokrat sat›fltan elde edilen
gelirin tamam›n› kendine almaktad›r. Sat›fl fiyat› ise, rüflvet düzeyine eflit olmaktad›r. Bürokrat›n yapt›¤› gizli sat›fl fiyat›, kamu hizmetinin resmi sat›fl fiyat›ndan
düflük belirlenmektedir. Bu durum kamu hizmetini sat›n alan kiflinin de ifline
gelmektedir. Böylelikle kamu hizmetine daha ucuz bir maliyetle ve h›zl› bir flekilde sahip olabilmektedir. Bürokrat›n marjinal maliyeti ise, s›f›r olarak gerçekleflmektedir. Bürokrat›n rüflvet nedeniyle elde etti¤i haks›z kazanç (OKRY) alan›na karfl›l›k gelmektedir. Hizmete ödenmesi gereken resmi fiyat ise, (OLPA)'nin
alan› kadard›r. Rüflvet nedeniyle kamu hizmetinin vatandafla olan maliyeti düflmekte, bu da hizmete olan talebi yükseltmektedir.
Örnek olarak gümrüklerde mal kontrolü yapan memurun davran›fl› gösterilebilir. Yurtd›fl›ndan gelen ekonomik de¤ere sahip her mal gümrükleme tabi tutulmaktad›r. Uygulanan rejime göre spesifik veya ad volarem bir gümrük vergisi
söz konudur. Vatandafl da vergiyi ödeyip mal› yurtiçine sokabilir. H›rs›zl›kl›
yolsuzluk durumunda ise, vatandafl gümrük vergisinin alt›nda bir de¤eri gümrük
kontrolörüne ödeyerek, mal› yurtiçine sokabilmektedir. Burada gümrük kontrolörü gümrük vergisinden daha düflük bir haks›z kazanç elde etmektedir. Vatandafl resmi gümrük vergisinden daha az bir maliyet ile mal›n› yurtiçine sokabilmektedir. Burada taraflar›n karfl›l›kl› olarak faydalar›n›n ençoklad›¤› gözlenmektedir. H›rs›zl›kla yolsuzluk durumunda bürokrat-vatandafl aras›nda do¤an
karfl›l›kl› ç›kar iliflkisi yolsuzlu¤un ortaya ç›kmas›n› engellemektedir. Çünkü
yolsuzluklar›n ortaya ç›kmas› ve yarg›ya intikal etmesi genelde ç›kar çat›flmas›n›n varl›¤›n› gerektirmektedir. Yukar›daki ifllemden zararl› ç›kan ise, kamu hazinesidir. Gümrük yükümlülüklerinin toplam› kadar bir gelirden mahrum kalmaktad›r. Bu gelirden mahrum kalma orta ve uzun dönemde kamu hizmeti arz›
için gerekli kaynaklar›n k›s›lmas›na ve hizmet al›m›nda d›fllama ve kalabal›klaflma etkilerinin ortaya ç›kmas›na neden olabilecektir.
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Grafik 3. H›rs›zl›kl› Yolsuzluk
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Kaynak: Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, "Corruption", The Quarterly Journal of Economics, Vol: 108, No: 3, 1993, s. 603

Bürokratlar›n ald›klar› rüflvet miktar› ile kovuflturmaya u¤rama ve ceza alma
aras›nda bir iliflkiden söz edilebilir. E¤er kovuflturmaya u¤rama ve cezaya maruz kalma riski rüflvet düzeyinden ba¤›ms›z ise, bürokratlarca talep edilen rüflvet miktar› nispeten istikrarl› seyredecektir. Al›nabilecek rüflvet miktar› bürokratlar›n ve kamu hizmetinin sunumunda, sat›fl›ndan denetlenmesinde sorumlu
olma motivasyonlar›n› da etkiyebilecektir. E¤er bürokratlar›n atand›klar› kamu
hizmetleri rüflvet üretebilme kapasitesine sahip de¤ilse veya s›n›rl› ise, o bürokratik kadroya olan talep azalacakt›r. Tersi durumda ise, bürokratlar o pozisyonu
elde edebilmek için birbirleri ile yar›flacaklard›r. Di¤er bir ifade ile alacaklar›
rüflveti ençoklamak için bürokratlar aras›nda pozisyon rekabeti yaflanacakt›r.
H›rs›zl›k ile yolsuzluk kamu hizmeti tüketicilerinin kendi aralar›ndaki rekabetini engellemektedir. Kamu hizmetlerinin bir ço¤u özel mal ve hizmet tedarikinde girdi olarak kullan›lmaktad›r. Girdi olarak kullanan kifli ve kurumlar›n bir
k›sm›, kamu hizmetini resmi fiyat›ndan sat›n al›rken, di¤er bir k›sm› da resmi fiyat›n alt›nda bir rüflvet ile sat›n alabilmektedir. Bu durumda resmi fiyattan sat›n
alanlar ile rüflvetle sat›n alanlar aras›nda maliyet farkl›laflmas› ortaya ç›kacakt›r.
Bu maliyet farklar› yolsuzluk yapan kifli veya kurumlara ciddi ölçüde avantaj
sa¤layacak, di¤erlerinin ise piyasadan d›fllan›p iflas etmelerine bile yol açabilecektir. Bu nedenle h›rs›zl›k ile yolsuzlu¤un rekabet eflitsizli¤i yaratt›¤› söylenebilir. H›rs›zl›ks›z yolsuzlukta ise, benzer sapt›r›c› etkilerin genelde görülmedi¤i ifade edilebilir.21
21. Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, "Corruption…., a.g.e., s. 603-604
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1.4.3. Yolsuzlu¤un Endüstriyel Organizasyonu
Yukar›daki model bir kamu hizmetinin bütünüyle tek bir kamu otoritesi taraf›ndan üretildi¤inde ve sat›ld›¤›nda geçerli olmaktad›r. Markos dönemi Filipinler ve komünist rejimdeki Sovyetler Birli¤i modele yaklaflan örneklerdir. Rüflvet
rejimin en alt›ndan en üstüne kadar dikey bir yap›lanma göstermektedir. Bu yap›lanman›n içerisindeki bir birimin toplam iradeden ba¤›ms›z hareket etmesi düflünülemez. Bu nedenle tek otoritenin yolsuzluk karfl›s›ndaki davran›fl kal›b›na
benzer bir sonuç do¤ar. Ayn› flekilde komünist rejimdeki Rusya'da rüflvet yap›lanmas› yerel komünist partinin mutlak otoritesi alt›nda ve farkl› kamu birimlerinin tek otorite taraf›nda kontrol edildi¤i flekilde meydana gelmektedir.
Ama gerçek hayatta birçok kamu hizmeti birbirini tamamlay›c› birçok ba¤›ms›z kamu otoritesi taraf›ndan üretilmektedir. Örne¤in bir yerde eczane açabilmek
için, Sa¤l›k Bakanl›¤›'ndan, ecza odas›ndan, valilikten, belediyeden, itfaiyeden,
v.b. birçok kamu otoritesinde izin almak gerekmektedir. Bu durumda h›rs›zl›ks›z yolsuzluk süreçlerinin flekillenmesi farkl›laflabilmektedir.
Tekel gibi davranan (joint monopolist agency) iki farkl› kamu otoritesi taraf›ndan arz edilen ve birbiri ile tamamlay›c› (complementary) özelli¤e sahip kamu hizmetinin üretildi¤ini farz edelim. Bu iki hizmetin rüflvet dahil fiyat› p1 ve
p2 olsun. Bu rüflvetler ile x1 ve x2 kadar kamu hizmeti sat›lm›fl olsun. Sözü geçen kamu hizmetlerinin marjinal maliyeti ise, MC1 ve MC2 ile gösterilsin. Birim bafl›na rüflvet ise, p1-MC1 ve p2-MC2 diye ifade edilsin. Kamu hizmetlerinin sat›fl›ndan elde edilen gelir ise MR2 ve MR2 ile ifade edilsin. Yukar›daki koflullar alt›nda tekel gibi davranan iki kamu otoritesi için rüflvet dahil fiyat p afla¤›da gösterilebilecektir.22
MR1 + MR1dx2 / dx1=MC1
Kamu hizmeti birbiriyle tamamlay›c› özellik gösterdi¤inden dolay› dx2 / dx1 > 0
ve MR1 < MC1 ile optimum sonuca eriflilecektir. Bu durumda 1. hizmetten al›nan rüflvet düflürüldü¤ünde 2. hizmette olan talep artacak bu da 2. hizmetten al›nan rüflvetin yükselmesi sonucunu do¤uracakt›r. Buna ba¤l› olarak tekel gibi
davranan iki farkl› kamu otoritesi alaca¤› toplam rüflvet miktar›n› optimize etmeye çal›flacakt›r.
‹kinci alternatif ise, farkl› kamu hizmeti üreticilerinin tekel gibi davranmay›p
ba¤›ms›z hareket ederek rüflvetini ençoklamaya çal›flmas›d›r. Bu durumda kamu
hizmeti üreten her bir otorite kendi rüflvetini düflünece¤i ve üretim karar›n› di¤erinin rüflvetini düflünmeden ortaya koyaca¤› için dx2 / dx1 s›f›r olacakt›r. Her

22. Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, "Corruption…., a.g.e., s. 606
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ba¤›ms›z üretici birim için optimum koflul MR1 = MC1 'dir. Ba¤›ms›z kamu
hizmeti üreticisi bürokrasi rüflveti yükseltti¤inde di¤erinin talebini düflürecek ve
ona zarar verecektir. Sonuçta ise hem ba¤›ms›z kamu hizmeti üreticisi bürokrasinin her biri (daha az rüflvet fleklinde) hem de kamu hizmetini sat›n alan kifli ve
kurumlar (daha az kamu hizmetini daha fazla rüflvet ödeyerek) bundan zarar göreceklerdir.
Kendi rüflvet düzeyini ençoklamak isteyen kamu üretici birimi fazlalaflt›kça
ve rüflvet piyasas›na girifl kolaylaflt›kça bu durum daha da kötüleflecektir. Sonuçta piyasaya ne kadar fazla kamu otoritesi girerse, tüketiciler taraf›ndan sat›n al›nan kamu hizmeti azalacak ve buna ba¤l› olarak rüflvet o kadar düflecektir.
Üçüncü alternatif ise, çeflitli tamamlay›c› kamu hizmetlerinin sunan iki ya da
daha fazla kamu idari biriminin bulunmas› ve üretti¤i hizmetlerin genel kabul
görür nitelikte olas›d›r. Buna en iyi örneklerden biri Amerika Birleflik Devletlerinde sürücü ehliyeti veya pasaport hizmetinin farkl› flehirlerde ve eyaletlerde
sat›n al›nmas›d›r. E¤er A eyaletinde ehliyet veya pasaport alma daha fazla rüflvete tabi ise, vatandafllar rüflvetin olmad›¤› veya daha az oldu¤u B eyaletinden
bu hizmet sat›n alabilirler. Böylelikle rüflvetin ortadan kald›r›lmas› veya minimize edilmesi gündeme gelecektir. Burada kamu hizmeti sunan otoritelerin birbirleri ile rekabeti sonucunda oluflan bir yap› söz konusudur.
Sonuç olarak üçüncü alternatifte rüflvet en düflük, birinci alternatifte orta düzeyde, ikinci alternatifte ise en yüksektir. Buna karfl›l›k birincisinde elde edilen
toplam (rüflvet) has›la(s›) ikincisine nazaran daha yüksek olacakt›r.23 Tamamlay›c› kamu hizmeti üreten birimlerin birbirleri ile koordineli hareket etmeleri rüflvet gelirlerini artt›rmalar› bak›m›ndan belirleyici olabilmektedir.
1.5. YOLSUZLUK DÜZEY‹N‹N FARKLILAfiMASI
Yolsuzluk düzeyinin ülkeden ülkeye farkl›laflt›¤› bir gerçektir. Bu durumda
yolsuzluk düzeyindeki farkl›laflmalar›n nedenlerinin ortaya konmas› gerekecektir. Farkl›laflmalar› kültürel nedenlere ba¤l› olarak aç›klamaya yönelen yaklafl›mlardan söz edilebilir. Özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde yolsuzluklar›n bir
tür bahflifl veya kamudan hizmet alabilmek için ödenen kanunsuz bir harç olarak
alg›lanmas›n›n ve normalleflmesinin etkisi oldu¤u ifade edilmektedir. Bu aç›klama yetersiz hatta kendi içerisinde totolojik ö¤eler içermektedir. Çünkü ayn› toplumlarda yolsuzluk en önemli toplumsal problem olarak nitelendirilmektedir.
Normalleflme gerçek olsayd›, yolsuzluklar›n en önemli problem olarak alg›lanmas› söz konusu olamazd›.
Yolsuzluk düzeyinin ülkeler aras›ndaki farkl›laflmas› bir grafik yard›m›yla
aç›klanabilir. Yatay eksen yolsuzlu¤a bulaflm›fl bürokratlar›n (ifllemlerin) toplam
23. Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, "Corruption…., a.g.e., s. 607
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bürokratlara (ifllemlere) oran›n› göstermektedir. n e¤risinin orijin üzerindeki
noktas›nda hiçbir bürokrat›n yolsuzlu¤a bulaflmad›¤›n›, sonunda ise, bütün bürokratlar›n yolsuzlu¤a bulaflt›¤›n› göstermektedir. M ve N e¤risi yolsuzlu¤a bulaflm›fl ve bulaflmam›fl bürokrat›n marjinal faydas›n› göstermektedir. N e¤risi ile
gösterilen yolsuzlu¤a bulaflmam›fl bürokrat›n faydas› ilk baflta yolsuzlu¤a bulaflm›fllara nazaran daha yüksek iken, yolsuzlu¤a bulaflan bürokratlar›n toplam içerisindeki yüzdesi yükselmeye bafllad›¤›nda azalmaktad›r. Nihayetinde bütün bürokratlar yolsuzlu¤a bulaflt›¤›nda, yolsuzlu¤a bulaflmayan bürokrat›n faydas› ortadan kalkmakta, hatta negatif olmaktad›r. M e¤risi ile temsil edilen yolsuzlu¤a
bulaflm›fl bürokrat›n marjinal faydas› düflük iken yolsuzlu¤a bulaflan kifli say›s›
artt›kça yükselmekte, bir noktadan sonra ise, tekrar azalmaktad›r. Herkesin yolsuzlu¤a bulaflt›¤› bir ortamda marjinal fayda hala pozitif olarak bafllang›c›n alt›nda bir noktada yer almaktad›r. Bu e¤rinin önce artmas›nda, yolsuzlu¤a karfl›
yeterli önlemlerin etkili olarak al›namamas›ndan dolay› yolsuzlu¤a bulaflan bürokrat›n marjinal faydas›n›n yükselmesi belirleyici olmaktad›r. Daha sonra e¤rinin azal›fl trendine girmesi ise, yolsuzlu¤a bulaflan bürokrat yüzdesinin artmamas› ve birbirleri ile rüflvet rekabetine girmeleri nedeniyle marjinal faydan›n
azalmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ama marjinal fayda pozitif olamaya devam
etmektedir.24
Grafik 4. Yolsuzluk Düzeyinin Farkl›laflmas›
M E¤risi

B

A

N E¤risi

C

0

Kaynak: Pranab Bardhan, "Corruption and Development: A Review of Issues", Journal of Economic Literature, Vol: 35, No: 3, September 1997, s. 1331
24 Pranab Bardhan, “Corruption and Development: A Review of Issues”, Journal of Economic
Literature, Vol: 35, No: 3, September 1997, s. 1331 (1320-1346)
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Bu analizde A, B ve C olarak üç noktadan söz edilebilir. A ve C istikrarl› denge noktalard›r, ama B de¤iflkenlik içermektedir. A noktas›nda hiç kimse yolsuzlu¤a bulaflmam›fl ve rüflvet almam›flt›r. C noktas›nda ise, herkes rüflvete bulaflm›fl ve rüflvet almaktad›r. B noktas›nda yolsuzlu¤a bulaflm›fl ve bulaflmam›fl bürokratlar farkl›laflabilmektedir. B noktas›nda iken, daha önce rüflvet almam›fl bir
bürokratlardan birisi rüflvet almaya bafllad›¤›nda N e¤risi üzerinden M e¤risine
geçmifl olacakt›r ve denge noktas› olan C 'ye yönelecektir. Ayn› flekilde daha önce rüflvet alan bir bürokrat bundan vazgeçti¤inde B noktas›ndan M e¤risinde N
e¤risine geçecek ve A noktas›na do¤ru hareket edecektir. Burada ekonominin
bafllang›ç durumu da önemlidir. E¤er ekonomi yüksek bir ortalama yolsuzluk
düzeyinde sürece bafllarsa, nihai yolsuzluk noktas› olan C 'ye do¤ru yönelmesi
kolaylaflacakt›r. Bunun tam tersi durumda, yani ekonomi düflük bir yolsuzluk
düzeyinde sürece bafllad›¤›nda, yolsuzlu¤un s›f›rland›¤› A noktas›na do¤ru daha
rahat hareket edebilecektir. Bu grafik sosyo-ekonomik ve etiksel yap›lar› birbirine benzeyen iki ülkedeki yolsuzluk düzeylerinin nas›l farkl›laflabildi¤ini göstermektedir. B noktas›ndaki ufak bir de¤iflikli¤in ekonomideki yolsuzluk düzeyini nas›l A ve C 'yi önemli farkl›l›klar içeren iki noktada sonland›rabilece¤i ortaya konmaktad›r.25
1.6. YOLSUZLU⁄UN BAfiLICA NEDENLER‹
Yolsuzluk iki ekonomik aktör aras›nda, ilintiye mahal vermeyecek flekilde,
piyasa iliflkileri çerçevesinde yap›lan ticari ifllemlerde (the arm's length - emsaline uygunluk) ortaya ç›kmamaktad›r. E¤er kiflisel ve ailesel iliflkiler özel ekonomik birimlerin veya kamu yöneticilerinin iktisadi kararlar›n› verirken söz konusu oluyor ise; bu iliflkilerin yolsuzluk üretme kapasitelerinden söz edilebilir.
Normalde bireyler, iflletmeler ve devlet aras›ndaki iliflkilerin hepsinde piyasa
mekanizmas›n›n kurallar›n›n geçerli oldu¤u farz edilir. Ama gerçek hayatta iktisadi kararlar piyasa iliflkileri d›fl›ndaki, kiflisel, kültürel veya di¤er baflka faktörlerin etkisine aç›k bir yap› arz etmektedir. Yolsuzluk di¤er bir yönüyle de
devlet taraf›ndan belirlenen koflullar›n bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Baz› kamu görevlilerinin bu koflullar› zorlaflt›rarak haks›z kazanç elde etmesi gündeme gelebilmektedir. Rüflvet kamu taraf›ndan belirlenen koflullar›n afl›nd›r›lmas›nda kullan›labilmektedir. Kamunun düzenlemeler, vergiler ve çeflitli yükümlülükler yoluyla ekonomideki a¤›rl›¤›n›n artmas›, yolsuzlu¤un boyutunu geniflletmektedir. Bunun sonucu olarak devletin kaynak da¤›l›m›ndaki etkinli¤inin sa¤lanmas›, gelir da¤›l›m›ndaki adaletin sa¤lanmas› ve ekonomik istikrar gibi fonksiyonlar›n› yerine getirmesi engellenmektedir. Devletin ekonomik faaliyetlerdeki a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›, yolsuzluk hacmini düflürecek en etkili önlemdir.26
25 Pranab Bardhan, “Corruption and Development: A Review ……….., a.g.e., s. 1332
26 Vito Tanzi, “Corruption, Governmental Activities, and Markets”, IMF Working Paper No:
99, 1994, s. 1-20
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Yolsuzluk büyük, hantal ve yeteneksiz bürokratik yap›lardan, yarg› sisteminin eksikliklerinden, iyi tan›mlanmam›fl mülkiyet haklar›ndan, karmafl›k ve zaman al›c› mikro ekonomik süreçlerden meydana gelmektedir. Bu da yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›, ve tüketicileri bir tür illegal vergileme ile karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r. Ekonomik reform süreçlerinde teknik gerekliliklerin (aç›klar›n
azalt›lmas›, özellefltirme v.b.) yan›nda yolsuzluklar›n önlenmesine dair politikalar› da içermelidir. Sermaye birikimi ile yolsuzluklar aras›nda yak›n bir iliflkinin
varl›¤›ndan söz edilebilir. Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler üzerinde yap›lan
bir araflt›rmada rüflvetin önlenmesinin geliflmekte olan ülkelerdeki sermaye birikimini artt›rd›klar› sonucuna ulafl›lm›flt›r. Yolsuzluklar›n toplam kamu harcamalar›n›n bir oran› fleklinde ifade edilen kamusal mal ç›kt›s›n› ve toplam refah düzeyini azaltt›¤› gözlenmifltir. Ayr›ca, geliflmekte olan ülkelerde, yolsuzlu¤u önlemeye yönelik cezalar›n ekonomideki sermaye stokunu artt›rd›¤› sonucuna var›lm›flt›r. Özellikle kifli bafl›na sermaye stokunun yolsuzluk cezalar›na karfl› esnekli¤i gelir düzeyine ba¤l› olarak artmaktad›r.27
Yolsuzluk farkl› nüfus gruplar› aras›nda politik dengenin sürdürülmesine yard›m eden içsel bir de¤iflken konumundad›r. Bu durumda yolsuzluklar›n ortadan
kald›r›lmas› ekonomik etkinli¤in artt›r›lmas›ndan daha çok varolan politik sistemi istikrars›zlaflt›racak ve anarfliye yol açacakt›r. Kapsaml› bir kamu hizmetleri
reformunun uygulanabilmesi, sistem içerisindeki kural koyucular›n ç›karlar›n›
tehdit edece¤inden dolay› reddedilme olas›l›¤› gündeme gelebilmektedir.28 Genel anlamda yolsuzlu¤un nedenleri bu flekilde ifade edilebilir.
Bunlar›n haricinde yolsuzlu¤un nedenlerini alt› bafll›k halinde inceleyebiliriz.29
1.6.1. Ticari K›s›tlamalar
Ticari k›s›tlamalar rant kollamaya kaynakl›k eden temel ifllemlerdir. Ticari k›s›tlamalar hem ithalat hem de ihracat tabanl› olarak meydana gelebilmektedir.
Belli mallar›n ithalat›na s›n›rlama getirilmesi veya ithalat›n lisansa tabi tutulmas›, bu lisans› veya kotay› da¤›tan resmi yetkililere yolsuzluk yapma imkan› sa¤lamaktad›r. Çünkü s›n›rlama o mal›n arz›n›n k›s›lmas›na ve dolay›s›yla talep de¤iflmezken fiyat›n›n artmas›na yol açmaktad›r. Bu da ithalatç›n›n karl›l›¤›n› yükseltmektedir. Kamu görevlileri rüflvet yoluyla oluflan art›ktan pay almak isteye27 Carlos M. Asilis, V. Hugo JuanRamon, “On Corruption and Capital Accumulation”, IMF
Working Paper No: 86, 1994, s. 1-25
28 Joshua Charap and Christian Harm, “Institutionalized Corruption and the Kleptocratic State”,
IMF Working Paper No: 91, July 1999, s. 1-24
29 Paulo Mauro, “Why Worry About Corruption?”, IMF Economic Issues No: 6, February
1997, s. 4-6 (1-12)
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bilmektedir. ‹thalat kotalar› da¤›t›l›rken, objektif kriterlere göre adil bir paylafl›m yap›lmas› yolsuzluk düzeyini düflürecektir.
Afla¤›daki grafikte ticari k›s›tlamalar›n yaratt›klar› rant ve yolsuzluk f›rsat›
gösterilmektedir. Herhangi ithalat k›s›t› olmad›¤› durumda ithalat miktar› ve fiyat› arz ve talep düzeyine göre belirlenecektir. Buna göre arz ve talep e¤rilerinin birbiri ile kesifltikleri noktada (E noktas›) denge ithalat düzeyi oluflacakt›r.
Grafikte denge ithalat birim fiyat› p1, miktar› q1 ile gösterilmektedir. Di¤er bir
ifade ile p1 fiyat›ndan q1 kadar mal ithal edilecektir. Kamu otoritesi taraf›ndan
yap›lan ithalat›n miktar› q2 kadar s›n›rland›¤›nda q1 q2 düzeyinde bir talep aç›¤› ortaya ç›kacakt›r. Oluflan fazladan talep fiyat› p2'ye yükselecek ve p3 p2AB
kadar bir rant ve yolsuzluk f›rsat› ortaya ç›kacakt›r. Ayr›ca ticari k›s›tlama nedeniyle ortaya ç›kan fiyat art›fl›n›n yerli üretim düzeyini bir miktar yüksetece¤i,
bunun da oluflan rant alan›n› bir miktar daraltaca¤› ifade edilebilir.
Grafik 5. Ticari K›s›tlamalar Sonucu Rant Oluflumu
Ticari K›s›tlamaya Tabi
Mal ve Hizmetin Birim Fiyat›
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Benzer bir flekilde yerli üreticileri korumak amac›yla gümrük duvarlar›n›n veya tarifelerinin yükseltilmesi fleklinde uygulanan ticari k›s›tlamalar da belli rant
mekanizmas› oluflturabilmektedir. Bu rant›n oluflmas›nda bask› gruplar›n›n ve
lobilerin etkisi büyüktür. Böylelikle kendilerini d›fl rekabetten koruyarak iç piyasadaki tekelci, yar›-tekelci konumlar›n› sürdürebileceklerdir. Bir mal›n yurtd›fl›ndaki ve yurtiçindeki fiyat› aras›ndaki fark ticari k›s›tlamalar yoluyla üreticilere/ithalatç›lara aktar›lan fazladan gelire karfl›l›k gelmektedir. Bu nedenle
yerli üreticiler sanayileflmenin ilk aflamas›nda yerli üreticileri korumak amac›y-
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la konulan ticari k›s›tlamalar›n devam etmesi için gayret göstereceklerdir. Buna
yönelik olarak kamu görevlilerine sa¤lad›klar› her tür menfaat rüflvet olarak de¤erlendirilebilir.
Ticari k›s›tlamalar›n esas zarar› genifl tüketici kitleleri üzerinedir. Bu mekanizmadan karl› ç›kanlar ise, k›s›tlamaya tabi mal› üretenler/ithal edenler ve rüflvet talep eden kamu görevlileridir. Bir ekonomideki ticari k›s›tlamalar›n kald›r›lmas› ve d›fla aç›k hale getirilmesi, rant kollama faaliyetlerini azaltacak ve yolsuzluk düzeyini düflürecektir.
1.6.2. Devlet Sübvansiyonlar›
Kamu otoritesi belirli mal ve hizmetlerin üretimine veya tüketimine transfer
harcamalar› yoluyla kaynak aktar›p rant f›rsatlar› yaratabilmektedir. Sübvansiyonlar›n, iktisat ve gelir politikalar›n›n bir parças› olarak çok dikkatlice dizayn
edilmesi gereklidir. Aksi halde gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin sübvanseye edilmifl mal ve hizmetlere olan talebi, normal düzeyin üzerinde meydana gelecektir. Sübvansiyon düzeyi ne kadar artarsa, talep edilen mal ve hizmet düzeyi, fiyat esnekli¤ine ba¤l› olarak o kadar artacakt›r. Bu da sübvansiyon politikas›n›n kamu maliyesi üzerine yükünü fazlalaflt›racakt›r.
Grafik 6. Devlet Sübvansiyonlar› Sonucu Rant Oluflumu
Mal ve Hizmetin Birim Fiyat›
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p1
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Yukar›daki grafikte devlet sübvansiyonlar›n›n yaratt›¤› rant ve yolsuzluk f›rsat› gösterilmektedir. Herhangi kamu katk›s› olmad›¤› durumda mal ve hizmetin miktar› ve birim fiyat› arz ve talep düzeyine göre belirlenecektir. Buna göre
arz ve talep e¤rilerinin birbiri ile kesifltikleri noktada (E noktas›) denge düzeyi
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oluflacakt›r. Grafikte denge mal ve hizmet birim fiyat› p1, birim miktar› q1 ile
gösterilmektedir. Di¤er bir ifade ile p1 fiyat›ndan q1 kadar mal tüketiciler taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Kamu otoritesi taraf›ndan yap›lan sübvansiyon mal ve
hizmetin fiyat›n› p2'ye düflürüldü¤ünde tüketicilerin talep miktar› q2'ye yükselecektir. Bu durumda q1 q2 düzeyinde bir talep fazlas› ortaya ç›kacakt›r. Sonuçta
ile q3 q2AB kadar devlet taraf›ndan finanse edilen bir rant f›rsat› ortaya ç›kacakt›r.
Sosyal güvencesi olmayan kiflilere sa¤l›k hizmetinin paras›z (veya küçük bir
yüzde karfl›l›¤›) sunulmas›, ihracat› artt›rmak amac›yla düflük faizli ve kur garantili Exim Bank kredilerinin verilmesi, belli gelir düzeyinin alt›nda insanlara
elektrik, su gibi altyap› hizmetlerinin düflük ücret ile arz edilmesi, kamu bankalar› yoluyla çiftçiye ve esnafa düflük faizli uzun vadeli kredi sa¤lanmas› sübvansiyon politikalar›na örnek gösterilebilir. Ayr›ca belirli e¤itim hizmetlerinin devlet deste¤i ile ucuza sunulmas› ve ö¤renim kredisi uygulamalar› da bu çerçevede de¤erlendirilebilir. Sübvansiyon uygulamalar›nda gerçeklefltirmek istenilen
amaçlar ile hedef kitlenin haricinde sapmalar›n meydana gelmemesi büyük
önem tafl›r. Sübvansiyon politikas› nihayetinde kamu kaynaklar›n›n karfl›l›ks›z
olarak hedef kitleye transferidir. Bu transferler hedef kitlenin ve belirlenen
amaçlar›n ötesinde yap›ld›¤›nda haks›z kazançlar›n oluflmas›na neden olmaktad›r.
Bu nedenle sübvansiyonlar›n hedef kitlesinin ve miktar›n›n iyi belirlenmesi
gerekir. Ayr›ca kamu kesimi finansman aç›klar›na neden olmamas› için bütçelefltirilen tutarlar›n ötesinde sübvansiyon ödemelerine izin verilmemelidir. Sübvansiyon politikas›n›n yolsuzluk üretme düzeyini azaltmak için, alternatif destekleme politikalar› üzerinde düflünülmesi gereklidir. Çünkü devlet sübvansiyonlar›n›n uzun süreli uygulanmas› etkinsizlikler ve beleflçi (freerider) davran›fl
kal›plar›n›n geliflmesine neden olabilmektedir. Baflta tar›m olmak üzere birçok
sübvansiyon alan sektörün ayn› zamanda rekabeti engelleyici bir yap› oluflturdu¤u da unutulmamal›d›r.
1.6.3. Fiyat Kontrolleri
Belli mal ve hizmetlere yayd›¤› olumlu d›flsall›klar ve yaratt›klar› toplumsal
fayda nedeniyle fiyat s›n›rlamas› konulabilmektedir. Bunlar genelde tavan fiyat
uygulamas› olarak da adland›r›lmaktad›r. Fiyat s›n›rlamalar› ayr›ca, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikleri önlemek amac›yla da gündeme gelebilmektedir.
Fiyat kontrolleri ile ifade edilmek istenen, sosyal veya politik nedenlerden
ötürü bir mal veya hizmet fiyat›n›n piyasa fiyat›n›n alt›nda belirlenmesidir. Fiyat kontrolleri uygulanan mal ve hizmetlerde faydalananlara rant kollama imkan› sunmaktad›r. Piyasa fiyat›n›n alt›nda mal ve hizmet fiyatland›rmas› yap›ld›49
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¤›nda mevcut talep düzeyi arz düzeyini aflaca¤›ndan dolay› k›tl›k problemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu durumda fiyat kontrolüne tabi mal ve hizmetten yararlanacaklar› belirlenmesi gündeme gelecektir. Buradaki seçimin/tahsisin yap›lmas›
genelde kamu yöneticilerinin yetkisi alt›nda olmaktad›r. Düflük fiyatl› mal arz›,
bundan yararlananlara fazladan fayda sa¤lamaktad›r. Tahsisi yapan kamu görevlilerinin fazladan oluflan faydadan pay almak istemeleri yolsuzluklara neden olabilmektedir.
Afla¤›daki grafikte mal ve hizmet fiyatlar›n›n kamusal müdahale sonucunda
piyasa fiyat› alt›nda belirlenmesinin meydana getirece¤i rant ve yolsuzluk f›rsat› gösterilmektedir. OA arz edilebilecek mal ve hizmet miktar›n› göstermektedir.
DD' talep e¤risini temsil etmektedir. Denge fiyat düzeyi OP'de talep edilen mal
ve hizmet miktar› OA'd›r. Kamu otoritesi taraf›ndan fiyat k›s›tlamas›na gidilmesi fiyat› AP' düzeyine düflürecektir. Bu fiyat düzeyinde AA' kadar bir talep fazlas› ve mal k›tl›¤› ortaya ç›kacakt›r. Mal k›tl›¤› karaborsay› do¤uracakt›r. Fiyat
s›n›rlamas› nedeniyle ortaya ç›kan karaborsaya bir anlamda yolsuzluk yapma
imkan›n› ifade etmektedir.
Grafik 7. Fiyat Kontrolleri Sonucu Rant Oluflumu
P
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P’
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Kaynak: Vito Tanzi, "Corruption Around the World; Causes, Consequences, Scope, and Cures",
IMF Working Papers No. 63, May 1998, s. 14

Di¤er taraftan fiyat kontrolleri bir tür rant aktar›m mekanizmas› meydana getirmektedir. Piyasa fiyat› ile kontrol edilen fiyat aras›ndaki fark bu mal ve hizmetin üreticilerinin kar pay›ndan tüketicilerine aktar›lan bir tür gelirdir. Kaynak
aktar›m›n›n sürmesini isteyen tüketicilerin bu yönde kamu yöneticilerini bask›
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alt›nda tutmas› gündeme gelebilmektedir. Bunun için bürokratlara ayni ve nakdi çeflitli faydalar›n sa¤lanmas› söz konusu olabilmektedir.
Fiyat kontrolleri, riskli toplumsal gruplar›n reel gelirini artt›rmak, gelir da¤›l›m›ndaki adaleti sa¤lamak, stratejik üretim sektörlerinin desteklemek ve belirli
ekonomi politikalar›n› uygulamak için yap›lmaktad›r. Rant gözleyenler ile rant›
da¤›tanlar aras›ndaki ortak ç›kar alan›n›n oluflmas› yolsuzluklar›n kurumsallaflmas›na neden olabilmektedir.
1.6.4. Çoklu Döviz Kuru Uygulamalar›
Bir ülkedeki döviz kurunun normalde yeknesak olmas› ve öznel niteliklerden
ba¤›ms›z olarak herkes için uygulanmas› esast›r. Ama baz› ülkelerde uygulanan
iktisat politikalar›n›n bir gere¤i olarak çoklu döviz kuru rejimleri ile karfl›lafl›labilmektedir. Çoklu döviz kuru uygulamalar› ile belli ekonomik faaliyetler teflvik, belli faaliyetler de cayd›r›lmak yoluna gidilebilmektedir. Teflvik edilmesi
gereken faaliyetler ihracata yönelik ise, normalin üzerinde bir döviz kuru uygulanmas› gündeme gelebilmektedir. E¤er ithalat s›n›rland›r›lmak isteniyor ise, ayn› flekilde yüksek döviz kuru uygulanabilmektedir.
Çoklu döviz sistemi ayn› zamanda ülkeye turist, yat›r›mc› ve yurtd›fl›ndaki iflçi gelirlerini çekmek için kullan›labilmektedir. Hedef gruplar›n ülke içerisine
getirdikleri dövizler bozdurulurken teflvik edici bir kur uygulanabilmektedir.
Böylelikle daha fazla yabanc› kaynak ülke içerisine çekilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Bu sistemin kurulufl amaçlar›na her zaman tam olarak hizmet etti¤i söylenemez. Yüksek döviz kuru ile hedef kitlelere fazladan teflvik edici gelir yarat›lmaktad›r. Bu gelir hedef kitlelerin d›fl›nda rant kollayan baz› kifli ve kurumlar›n
da dikkatini çekebilmektedir. Böylelikle kur arbitraj›ndan yararlanmak söz konusu olabilmektedir.
Rant kollayanlar normal döviz piyasas›nda veya baflka kanallardan (karaborsa da dahil) döviz sat›n al›p, bu dövizleri çoklu kura tabi alanlardan kazand›klar› fleklinde gösterebilmektedirler. Düflük kurdan al›nm›fl dövizler teflvikli uygulamalardan elde edilmifl gibi gösterilip yüksek kurdan bozdurulmakta ve haks›z
kazanç elde edilebilmektedir.
Çoklu döviz kuru sistemindeki yolsuzluklar›n yap›labilmesi için bankac›l›k ve
finans kesimi ile ba¤lant›l› bir sürecin dizayn edilmesi gereklidir. Finansal kesim aya¤› olmadan bu tür yolsuzluklar›n yap›lmas› zorlaflmaktad›r.
Çoklu kur uygulamalar› genellikle sabit veya yönetilen kur politikalar›n›n uyguland›¤› ülkelerde meydana gelmektedir. Serbest kur politikalar›n›n uyguland›¤›
ülkelerde çoklu döviz kuru uygulamalar›na çok s›k rastlanmamaktad›r. Sabit kur
rejimlerinde döviz kuru arz›ndaki sorunlar çoklu döviz kuru uygulamalar› ile
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afl›lmaya çal›fl›lmaktad›r. K›tl›k rant›n›n do¤urdu¤u yolsuzluk mekanizmalar›
burada da ortaya ç›kmaktad›r. Çoklu sistemde kaç tür döviz kuru olaca¤›na kur
de¤erlilikleri aras›ndaki farkl›l›klar›n nas›l belirlenece¤ine kamu görevlileri karar vermektedir. Ayr›ca çoklu kur sisteminden yararlan›l›rken hangi prosedürlerin izlenece¤i ve hangi ön koflullar›n yerine getirilece¤i de ayn› görevliler taraf›ndan belirlenmektedir. Bu alandan haks›z kazanç sa¤lamak isteyenlerin, karar
mercii olan bürokratlar› etkilemeleri gündeme gelebilmektedir. Böylelikle çoklu döviz kuru uygulamalar›n›n yolsuzluklara kaynakl›k etmesi söz konusu olmaktad›r.
1.6.5. Do¤al Zenginliklerin Varl›¤›
Günümüzde petrol, madenler, alt›n, elmas v.b. bafll›ca do¤al zenginlik kaynaklar› olarak nitelendirilebilir. Bir ülkedeki do¤al zenginliklerin devletin mülkiyetinde oldu¤u kabul edilir. Bu do¤al kaynaklar›n ç›kar›lmas›, tüketime haz›r
hale getirilmesi ve sat›lmas› özel sektör taraf›ndan çeflitli mekanizmalar yard›m›yla yap›labilmektedir. Kullan›m izni ve ruhsat verilmesi, kiralanmas› bu mekanizmalardan baz›lar›d›r. Do¤al kaynaklar›n sat›fl fiyat› ve üretim (ç›kar›m)
maliyetleri aras›nda ciddi oranda bir fark›n varl›¤›ndan söz edilebilir. Bu fark
ayn› zamanda karl›l›k düzeyini göstermektedir. Karl›l›k düzeyinin yüksek oldu¤u her alan giriflimcilerin ilgisini çekecektir. Bu durum kullanma izinleri ve ruhsatlar yoluyla do¤al kaynaklar›n iflletilmesi haklar›na olan talebi artt›r›rken, do¤al kaynaklar›n›n arz›n›n k›s›tl› olmas› bir tahsis probleminin do¤mas›na yol
açacakt›r. Tahsisi yapma yetkisine sahip kamu bürokrasisi da¤›t›m tercihlerini
flekillendirirken oluflan ranttan pay almak isteyeceklerdir. Rant kollamaya yönelik bu davran›fl yolsuzluklar› meydana getirecektir.
Bir ülkedeki do¤al kaynaklara dayal› zenginliklerin varl›¤› rant kollay›c› mekanizmalar yard›m›yla yolsuzluklar› artt›ran koflullar yaratabilmektedir. Bu konuda yap›lan 72 ülke verilerine dayanan ampirik bir çal›flmada30, di¤er flartlar
ayn› kalmak kayd›yla sermaye yo¤un do¤al kaynak endüstrilerinin daha yüksek
yolsuzluk düzeyine, emek yo¤un do¤al kaynak endüstrilerinin ise, daha düflük
yolsuzluk düzeyine yol açt›¤› gözlenmifltir. Bu durumda yolsuzluk düzeyini düflürmek için denetleme ve gözetleme teknolojilerinin gelifltirilmesi, bürokratik
yap›da konsantrasyonun sa¤lanmas› ve cezalar›n artt›r›lmas› etkili olmaktad›r.
Az geliflmifl ülkelerde gözetleme ve denetleme teknolojilerindeki yetersizlik do¤al zenginliklerin yolsuzluk meydana getirme düzeyini ters yönde etkilemektedir.
30 Carlos Leite, Jens Weidmann, “Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources,
Corruption, and Economic Growth”, IMF Working Paper No: 85, July 1999, s. 1-34
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1.6.6. Sosyolojik Faktörler
Sosyolojik faktörler ile yolsuzluk düzeyi aras›nda iliflkiden söz edilebilir. Bir
ülkedeki etnik ve dilsel farkl›l›klar yolsuzlu¤a yol açan nedenler aras›nda say›labilmektedir.31 Etnik ayr›mlar›n oldu¤u ülkelerde yolsuzluk düzeyi artmaktad›r.32 Toplumsal olarak herhangi bir ayr›m›n olmad›¤› durumda bile kamu görevlileri kendi etnik kimli¤ini paylaflan veya ana dilini konuflan kiflilere karfl› ç›kar sa¤lama e¤ilimlerinin daha güçlü oldu¤u gözlenmektedir. Ayn› tür iliflkiler
hemflerilik veya afliret ba¤›na dayal› olarak da flekillenebilmektedir. Sosyolojik
anlamda aidiyet duygununa sahip cemaatlerden (community) meydana gelen insan topluluklar›n›n di¤erlerine karfl› oluflturduklar› dayan›flma a¤› bazen örgütlü
bir yolsuzluk sistemine dönüflebilmektedir. Sosyolojik faktörler ile yolsuzluk
iliflkisini test etmeye yönelik bir çok ampirik çal›flmadan söz edilebilir.
Bunlar›n birincisinde33 etnisite, hukuk sistemi, fakirlik ve din ile, kamu sektörünün etkinsizlik göstergesi olarak al›nan yolsuzluk aras›ndaki iliflki, 1990 y›llar›n› kapsayan süreçte 150'den fazla ülke örne¤inde s›radan en küçük kareler
yöntemi kullan›larak (Ordinary Least Squares) incelenmifltir. Buna göre etnik
bölünmüfllük ve fakirli¤in oldu¤u ülkelerde, Frans›z ve sosyalist hukuk sisteminin geçerli oldu¤u ülkelerde, Ekvator bölgesine yak›n, müslüman ve katolik toplumlarda yolsuzluk düzeyinin daha fazla oldu¤u gözlenmifltir.
‹kinci çal›flmada34 ise, çeflitli endeksler kullan›larak 1980'lerden 1990'lara çeflitli sosyolojik göstergeler ile yolsuzluk iliflkisi s›radan en küçük kareler yöntemi kullan›larak test edilmifltir. Sonuçta Protestan ülkelerde, geçmiflte ‹ngiliz sömürge rejiminde bulunan toplumlarda, etnik bölünmüfllü¤ün nispeten az oldu¤u,
örf ve adetlere dayal› hukuk sistemlerinde ve d›fla aç›k ekonomilerde (ithalat›n
GSY‹H'daki yap› fleklinde analiz edilen) yolsuzluk düzeyini daha az oldu¤u
gözlenmifltir.
Benzer bir flekilde H›ristiyanl›k üzerine yo¤unlaflan 1999 y›l› verilerine dayal› olarak yap›lan statik bir araflt›rmadan35 söz edilebilir. Bu araflt›rmada kurum31 Paul Mauro, “Corruption and Growth” Quarterly Journal of Economics, Vol: 110, No: 3,
August 1995, s. 681–712.
32 Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, "Corruption………, a.g.e., s. 599-617
33 Rafael La Porta, Florencio LopezdeSilanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny, "The Quality of
Government", Journal of Law, Economics, and Organization, Vol. 15, No:1, 1999, s. 222-279.
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/rafael.laporta/Quality%20of%20Government.pdf
34 Daniel Treisman, "The Causes of Corruption: a CrossNational Study", Journal of Public
Economics, Vol: 76, 2000, s. 399457 http://www.polisci.ucla.edu/faculty/treisman/causes.PDF
35 Martin Paldam, "Corruption and Religion Adding to the Economic Model", Kyklos, Vol: 54,
No: 2/3, 2001, s. 383-414

53

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

sallaflm›fl kiliselere sahip Ortodoksluk ve Katoliklik gibi H›ristiyan mezheplerin
bask›n oldu¤u ülkelerde yolsuzluk düzeyinin artt›¤›, buna karfl›l›k Protestanl›k
ve Anglikanl›k gibi yeni yorumlara dayanan H›ristiyan mezheplerinin yayg›n oldu¤u ülkelerde ise, yolsuzluk düzeyinin düflük ç›kt›¤› gözlenmifltir. Bu sonuçlar Max Weber'in sosyolojik yorumlar› ile örtüflür niteliktedir.
Di¤er bir araflt›rmada36 yolsuzluk ile cinsiyet aras›ndaki iliflki analiz edilmifltir. Mikro düzeyde Gürcistan makro düzeyde birçok ülkeyi kapsayan ve en küçük kareler yöntemi kullan›larak yap›lan bu çal›flmada cinsiyet farkl›laflmas› ile
yolsuzlu¤a karfl› tutumun farkl›laflt›¤› ve kad›nlarda yolsuzlu¤a karfl› tolerans›
daha düflük oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Elde edilen sonuç Amerikan Adalet
Bakanl›¤› suç kay›tlar› verileri ile de desteklenmektedir. Bunda kad›nlar›n daha
onurlu (çocuklar›na ahlaki kodlar› aktaran aktör olarak) ve daha risk almaktan
kaçan yap›lar›n›n etkili oldu¤u ifade edilebilir. Ayr›ca bu durumun orta vadede
yaratabilece¤i sonuçlardan da bahsetmek gerekir. Bu ba¤lam, kad›n›n iflgücüne
ve siyasete kat›l›m›n›n artmas› ile yolsuzluklarda azalmaya yol açabilece¤i gerçe¤ini ortaya koymaktad›r.
Benzer bir çal›flmada37 da paralel sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Burada kad›nlar›n
erkeklere nazaran kamu ç›kar›n› daha fazla öncelledikleri ve daha az f›rsatç›
davran›fl kal›plar› gösterdi¤i gözlenmektedir. Genifl bir veri seti ile bir grup ülke üzerinde yap›lan analizde kamu çal›flanlar›n›n içerisindeki kad›nlar›n oran›
yükseldikçe yolsuzluk düzeyinin düfltü¤ü gözlenmektedir.
Yolsuzluk düzeyinin flekillenmesinde kiflisel niteliklerin de etkili oldu¤u ifade edilebilir. Bunlara yolsuzlu¤un mikro ekonomik belirleyicileri de denilebilir.
35 ülke verileri kullan›larak yap›lan bir çal›flmada yafll›lar›n, ifl sahibi çal›flanlar›n ve refah düzeyi düflük insanlar›n yolsuzluklardan di¤erlerine nazaran çok daha fazla kaç›nd›klar› sonucuna eriflilmifltir. Kiflisel davran›fl kal›plar›n›n oluflmas›nda yaflan›lan sosyal çevrenin belirleyici oldu¤u söylenebilir. Böyle olunca yaflan›lan sosyal çevrenin yolsuzlu¤a bak›fl aç›s› ve gösterdi¤i tolerans›n kiflisel
davran›fl kal›plar›na da yans›mas› gündeme gelebilmektedir. Di¤er koflullar ayn› kalmak flart›yla (ceteris paribus) yaflan›lan bölgedeki yolsuzlu¤a bak›fl aç›s›
›l›ml› hatta hofl görülü ise, kiflilerin de buna genelde uyum sa¤lad›klar› gözlen36 Anand Swamy, Stephen Knack, Young Lee, Omar Azfar, "Gender and Corruption", Journal
of Development Economics, Vol: 64, 2001, s. 25-55.
http://www.williams.edu/Economics/wp/Swamy_gender.pdf
37 David Dollar, Raymond Fisman, Roberta Gatti, "Are Women Really the Fairer Sex?
Corruption and Women in Government", Policy Research Report on Gender and
Development Working Paper Series No: 4, October 1999, s. 1-12
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mektedir.38 Toplumsal legalite kazanan yolsuzluk konusunda denetim ve ceza
mekanizmalar›n›n etkinli¤i azalabilmektedir.
1.7. YOLSUZLU⁄U ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
Bir ülkedeki yolsuzluk düzeyini etkileyen birçok faktörden söz edilebilir. Bu
faktörler sosyal, siyasal, ekonomik olmak üzere farkl› kaynaklardan beslenebilmektedir. Yolsuzlu¤a etki eden faktörleri iki ana bafll›k alt›nda inceleyebiliriz.39
1.7.1. Yolsuzlu¤u Do¤rudan Etkileyen Faktörler
Yolsuzluk düzeyini do¤rudan etkileyen faktörler temelde kamu yetkisine dayal› olarak flekillenmektedir. Böyle olunca kamu yetki düzeyini artmas›na ve
ekonomideki devletin a¤›rl›¤›n›n ba¤l› olarak yolsuzlu¤un artabilece¤i iddia
edilmektedir. Ama böyle bir genellemenin istisnalar›ndan da söz etmek mümkündür. Örne¤in Norveç, ‹sveç, Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde devletin ekonomi içerisindeki a¤›rl›¤› yüzde 50'den fazla olmas›na ra¤men etkin bir
denetim sistemi ve toplumsal duyarl›l›k ile yolsuzluklar›n azalt›labildi¤i de gözlenebilmektedir.
Yolsuzluklar› do¤rudan etkileyen faktörler afla¤›da s›ralanm›flt›r.
1.7.1.1. Yasal Düzenlemeler ve Yetkilendirmeler
Yasal düzenleme yapma ve yetkilendirme ifllevi kamunun temel ifllevleri aras›nda say›labilir. Bu ifllev olmadan devlet mekanizmas›n›n yönetilebilirli¤inden
söz etmek mümkün de¤ildir. Yasal düzenlemeleri ve yetkilendirmeleri yapan
politikac›lar›n bazen bunun ekonomik güç sa¤lamak için kullanabildikleri gözlenmektedir. Yasal düzenlemelerin yap›lmas› sürecinde, bu süreci etkilemeye
yönelik legal veya illegal birçok teflebbüsten söz edilebilir. Bask› gruplar›, meslek kurulufllar›, sendikalar ve sivil toplum kurulufllar› gibi örgütlenmelerin yap›lacak düzenlemeleri, kendi üyelerinin lehine olacak flekilde etkilemeye çal›flmalar› demokratik sürecin bir parças› olarak alg›lanabilir. Bunun kamuoyu önünde
yap›lmas› beklenir. Kiflisel ç›kardan daha çok grup ç›kar› ön plandad›r. Bu süreçlerin yolsuzluk üretme kapasiteleri s›n›rl›d›r.
Yasal düzenleme ve yetkilendirme konusunda özel ç›kar sa¤lamak amac›yla
politikac›lar› etkilemek isteyen kifli ve kurumlardan da söz edilebilir. Buradaki
38 Roberta Gatti, Stefano Paternostro, Jamele Rigolini, "Individual Attitudes Toward
Corruption: Do Social Effects Matter?", World Bank Policy Research Working Paper No:
3122, August 2003, s. 1-24
39 Buradaki ayr›m ve alt bafll›klarda Vito Tanzi, “Corruption Around the World; Causes,
Consequences, Scope, and Cures”, IMF Staff Papers No. 4, Vol. 45, December 1998 temel
al›nm›flt›r.
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amaç kamusal yetkiye dayal› olarak imtiyaz sa¤lamak veya s›n›rlamalardan istisna tutulmakt›r. Böylelikle di¤er kifli ve kurumlara karfl› rekabet avantaj› sa¤lanm›fl olmaktad›r. Bu toplumdaki kaynak ve gelir da¤›l›m›n› bozucu etki meydana getirmektedir. Yasal düzenlemelerin ve yetkilendirme ifllevinin objektif
karakterli olmas› gereklidir. Bu karakteri bozucu her çaban›n yolsuzluk oluflturabilme kapasitesinden söz edilebilir.
Yasal düzenlemelere ve yetkilendirmelere karar verenler politikac›lar olmas›na ra¤men, bunu uygulayanlar bürokratlard›r. Yasama ifllevi kusursuz olarak yerine getirilse bile yürütme ifllevinin etkin olarak yap›l(a)mamas› yolsuzluklara
kap› aralayabilmektedir. Bu nedenle bürokratik yap›n›n yetkilendirme süreçlerindeki önemi büyüktür. Fazlas› ile ayr›nt›ya kaçan, kamuoyuna kapal›, karmafl›k uygulama prosedürleri bürokratlara kiflisel yorum yapma ve irade kullanma
konusunda genifl bir alan açmaktad›r. Bu alan›n s›n›rlar› bürokrattan bürokrata
de¤iflebilmekte ve yüzyüze iliflkileri imkan tan›maktad›r. Böylelikle elde edilen
güç, rüflvete yol açabilmektedir. Ayr›ca karmafl›k prosedürler hizmet almak isteyen kifli ve kurumlara ciddi zaman maliyeti yüklemektedir. Yasal düzenlemelerin uygulan›fl›nda karfl›lafl›lan zorluklar arac›l›k, ifl takipçili¤i ve komisyonculuk gibi faaliyet alanlar›n›n ve rant mekanizmalar›n›n do¤mas›na neden olabilmektedir. Zaten bu meslek gruplar›n›n varl›¤› bile bir tür yolsuzluk göstergesi
olarak alg›lanabilir. Yüzyüze iliflkilerin yo¤unlu¤u yolsuzluk düzeyini artt›r›c›
etki meydana getirebilmektedir.
Yasal yetkilendirmeler ve düzenlemeler nedeniyle yolsuzluk düzeyindeki
farkl›laflma k›smi olarak aç›klanabilmektedir. Bu aç›klama genel hatlar› ile do¤ru gözükse bile baz› ülke örneklerinde yetersiz kald›¤› gözlenebilmektedir. Güney Kore ve Tayvan ekonomileri ciddi kamu müdahalesi içeren bir yap›da iken,
Meksika ekonomisi bu ülkelere göre serbest piyasa ekonomisi mant›¤›na daha
uygun içeriktedir. Ama Meksika'daki yolsuzluk düzeyinin Güney Kore ve Tayvan ekonomisine göre daha yüksek oldu¤u ortaya konmaktad›r. Bu durum yukar›daki aç›klamay› yanl›fllamaktad›r.40
Devletin, kamu ekonomisi literatüründeki piyasa baflar›s›zl›¤›n› (market failures) ortadan kald›rmak amac›yla müdahalelerde bulunmas› söz konusu olabilmektedir. Bu müdahaleler etkin kaynak da¤›l›m› amac›yla yap›lsa da meydana
gelen sonuçlar itibar›yla farkl› yönde sapmalara yol açabilmekte, di¤er bir ifade
ile devletin baflar›s›zl›¤› (government failures) gündeme gelebilmektedir. Piyasa baflar›s›zl›¤› ile devletin baflar›s›zl›¤› aras›nda bir tür ödenleflimin (trade-off)
oldu¤u söylenebilir41 Çünkü devletin müdahalesi bürokratik mekanizman›n kul40 Pranab Bardhan, “Corruption and Development: A Review ……….., a.g.e., s. 1330
41 Daron Acemoglu, Thierry Verdier, "The Choice Between Market Failures and Corruption",
American Economic Review, Vol: 90, No: 1, March 2000, s. 194-211
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lan›lmas›n› gerektirmektedir. Bürokrasinin kendi ç›kar›n› kollayan heterojen bir
yap› oldu¤u unutulmamal›d›r. Devlet müdahalelerinin ayn› zamanda bürokrasiyi artt›r›p, ekonomi içerisindeki kamunun hacmini yükseltece¤i bir gerçektir.
Böylelikle yolsuzluk meydana getirecek mekanizmalar›n cari olmas› gündeme
gelecektir. Burada yolsuzluk devlet müdahaleleri sonucu ortaya ç›kan bir tür
maliyet olarak de¤erlendirilebilir. Yolsuzluklar yoluyla kamusal düzenlemeler
ifllevsiz hale getirilebilmektedir.
Çevre kirlili¤inin vergilemesi (taxing pollution) devlet müdahalelerinin en iyi
örneklerinden birisidir. Kamu otoritesi yayd›¤› olumsuz d›flsall›k nedeniyle piyasa baflar›s›zl›¤›n›n oldu¤u bu alana vergileme yoluyla müdahale etmektedir.
Müdahale vergilemeyi yapacak ve konulan yapt›r›mlara uyulup uyulmad›¤›n›
denetleyecek bürokratik kadroyu zorunlu k›lmaktad›r. Piyasa aktörleri, konulan
vergiden ve denetimden kaçabilmek için bürokratik kadroya rüflvet vermek fleklinde yolsuzluk oluflturacaklard›r. Sonuçta piyasa baflar›s›zl›¤› kamu müdahalesi yoluyla devletin baflar›s›zl›¤›na dönüflmektedir. Gözetim ve denetim mekanizmalar›n› kurarak veya ücret düzeylerini artt›rarak bürokratlar› yolsuzluktan al›koymak mümkündür. Gözetim ve denetim yeni müfettifllik kadrolar›n›n kurulmas›n› gerektirmekte, sonuçta bürokrasinin daha da artmas› gündeme gelmektedir. E¤er çevre vergileri yüksekse ücretlerin artt›r›lmas› yoluyla yolsuzlu¤un önlenmesi zorlaflmaktad›r.42
Devlet müdahalesinin yolsuzluk ve bürokratik geniflleme meydana getirdi¤i
öngörüsü alt›nda optimal bir müdahale düzeyinin oluflturulmas› gereklili¤i ortaya ç›kacakt›r. Aksi halde oluflturulan devlet baflar›s›zl›¤›n›n seviyesi, müdahaleye kaynakl›k eden piyasa baflar›s›zl›¤›n›n üzerine ç›kabilecektir. Devlet müdahalesinin düzeyinin meydana getirdi¤i yolsuzluk ile ülkedeki kifli bafl›na düflen
milli gelir aras›nda belli bir iliflkiden söz edilebilir. Devlet müdahalesinin özel
sektördeki etkinli¤i azaltt›¤› varsay›m› alt›nda, zengin ülkelerdeki müdahalenin
f›rsat maliyeti artmaktad›r. Buna karfl›l›k fakir ülkelerdeki devlet müdahalesi
üretimi artt›r›c› etki yapabilmektedir. Çünkü müdahalenin özel sektör üzerindeki olumsuz etkisi, etkin bir özel sektör olmad›¤›nda yeterince aç›¤a ç›k(a)mamaktad›r.43
Birçok Latin Amerika ve Asya ülkesinde kamusal düzenlemelerden do¤an
zorluklar ile devlet memurlar›n›n rüflvet almas› aras›nda güçlü bir iliflki mevcuttur.44 Devlet müdahalesi ile yolsuzluk aras›ndaki iliflkiyi ortaya koyan baflka
42 Daron Acemoglu, Thierry Verdier, "The Choice Between....., a.g.e., s. 195
43 Daron Acemoglu, Thierry Verdier, "The Choice Between....., a.g.e., s. 196-197
44 Daniel Kaufmann, "Corruption: The Facts", Foreign Policy, No: 107, Summer 1997, s. 114-131
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araflt›rmalardan da söz edilebilir.45 Genellikle devlet müdahalesinin düzeyini
belirlemek için, ölçü olarak kamu bütçesinin GSY‹H'ya oran› al›nmaktad›r. ‹skandinav ülkelerinin hariç tutularak dünya ülkeleri üzerine yap›lan bir araflt›rmada46 yolsuzluk düzeyi ile devlet müdahalesi aras›nda pozitif bir iliflkinin varl›¤› ortaya konmufltur. Ekonomideki devlet müdahalesi artt›¤›ndan yolsuzluk
düzeyinin de yükseldi¤i gözlenmifltir.
Dünyada halen devlet müdahalesinin en az oldu¤u ülkeler Freedom House,
Fraser Institute ve Heritage Foundation adl› uluslararas› sivil toplum kurulufllar›n›n yapt›¤› Ekonomik Özgürlük araflt›rmalar› ile ölçülmeye çal›fl›lmaktad›r.
Birbirinden ba¤›ms›z olarak gerçeklefltirilen bu araflt›rmalar aras›nda yak›n benzerlikler vard›r. Uluslararas› Saydaml›k Örgütü ve Fraser Enstitüsü'nün araflt›rma sonuçlar›n› bir matris üzerinde gösterdi¤imizde çok aç›k olarak ekonomik
özgürlüklerin yeterli veya yüksek düzeyde oldu¤u ülkelerin tamam›nda yolsuzluklar›n fazla olmad›¤› tespit edilmektedir. Buna karfl›n, ekonomik özgürlüklerin yetersiz oldu¤u ülkelerde (yani, piyasa ekonomisine yo¤un devlet müdahalelerinin oldu¤u ülkelerde) yolsuzluk düzeyinin yükseldi¤i, bir matris yard›m›yla da gösterilebilmektedir.47
Devlet müdahalesi ile yolsuzluk iliflkisinin ters yönlü olarak çal›flabildi¤ine
dair ampirik çal›flmalar›n varl›¤›ndan da söz edilebilir. Devlet müdahalesinin
düzeyi kamunun genel ekonomi içerisindeki pay› (kamu bütçesinin GSY‹H'ya
oran›) fleklinde gösterilerek yap›lan bir çal›flmada kamu kesimi büyüklü¤ü (size)
artt›kça yolsuzluk düzeyinin azald›¤› sonucuna eriflilmifltir.48 Buradan yolsuzluk
düzeyinin belirlenmesinde devletin büyüklü¤ünden daha ziyade, yapt›¤› müdahalelerin daha belirleyici oldu¤u noktas›na var›lmaktad›r.
Son y›llarda hem yolsuzluklar›n önlenmesi, hem de etkinli¤in sa¤lanmas› baz›nda kamunun düzenleme ve denetleme yetkisinin özel sektöre devredilebilme45 Bak›n›z; Rafael La Porta, Florencio LopezdeSilanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny, "The
Quality…..., a.g.e., s. 242
46 Joseph LaPalombara, "Structural and Institutional Aspects of Corruption", Social Research,
Vol. 61, No. 2, Summer 1994, s. 338 (325-350)
47 Coflkun Can Aktan, "Yolsuzluklar ‹le Ekonomide Serbestleflme ve Demokratikleflme
Aras›ndaki ‹liflki", Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Editör: Coflkun Can Aktan, Ankara:
Hak‹fl Yay›n›, 2002
http://www.canaktan.org/dinahlak/ahlak/yolsuzluklamucadelestratejileri/tumyazilar/yolsuzluklarekonomideserbestlesme.pdf
48 William R. DiPietro, "National Corruption and the Size of the Public Sector" Briefing Notes
in Economics No: 55, December 2002January. 2003, s. 1-8
http://www.richmond.ac.uk/bne/55_William_DiPietro.pdf#search=%22LaPalombara%201994%
20size%20of%20government%22
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si gündeme gelmektedir. Buna örnek olarak araç muayene ve teknik kontrol istasyonlar›n›n özellefltirilmesi gösterilebilir. Böylelikle kamusal nitelikli bir denetleme ifllevi özel sektör taraf›ndan görülebilecek, karfl›l›¤› ise, hizmetten yararlanan yurttafllar taraf›ndan ödenebilecektir.
Yerel yönetimler ile merkezi yönetim aras›ndaki düzenleme ve denetleme
yetkisinin da¤›l›m› da yolsuzluk imkan› yaratabilmektedir. Yerel yöneticilerin
ve bürokratlar›n bu anlamda etkilere merkezi yönetime göre daha aç›k olduklar› iddia edilebilmektedir. Yasama ve uygulama yetkilerinin yerel düzeyde yo¤unlaflmas› yolsuzluklar› artt›r›c› etki meydana getirebilmektedir.
Son y›llarda büyük geliflme gösteren e-devlet uygulamalar› kifliler ile bürokrasi aras›ndaki yüzyüze iliflkileri azaltmakta ve ifllemlerin h›zl› ve objektif olarak yerine getirilmesi sonucunu do¤urmaktad›r. Böylelikle yolsuzluklar›n azalt›labilmesine imkan tan›maktad›r.
1.7.1.2. Vergileme
Kamu harcamalar›n›n temel finansman flekli vergilemedir. Bu nedenle vergilemeyi yapan kamu idari birimleri devlet mekanizmas› içerisinde ciddi bir güç
konsantrasyonu sa¤layabilmektedir. Maliye Bakanl›¤›'n›n devlet bürokrasisi
içerisindeki nispi önceli¤i buradan gelmektedir. Hatta Maliye Bakanl›¤› bürokrasisi içerisinde bile Gelir ‹darisi'nin a¤›rl›¤› ile Muhasebat Müdürlü¤ü'nün a¤›rl›¤› farkl›laflabilmektedir. Di¤er taraftan kamu geliri sa¤layan di¤er bir mekanizma da gümrüklerdir. Özellikle d›fl ticaret hacminin milli gelir içerisindeki pay›na göre Gümrük ‹daresi’nin önemi artabilmektedir.
Vergi ve gümrük idaresinin gücü ve etkinli¤i finansal kaynak meydana getirme yetisinden gelmektedir. Bu nedenle yolsuzluklar en s›k, sistematik ve yo¤un
olarak Gelir ve Gümrük ‹dareleri’nde görülmektedir. Toplumun geneline göre
bu kurumlarda çal›flan kiflilerin ço¤u rüflvete yatk›n davran›fl kal›b› gösterebilmektedir. Son günlerde ülkemizde özellikle gümrük idaresinde yolsuzluklar›n
önlenmesi amac›yla eski kadrolar›n temizlenmesi ve gençlefltirilmesi giriflimine
tan›k olunmaktad›r.
Vergi kanunlar›n›n basit ve uygulanabilir olmas› vergi itilaflar›n› ortadan kald›ran en önemli etkendir. Karmafl›k sistemler mükellefler aç›s›nda vergileme
maliyetlerini artt›rmakta ve ciddi itilaflar›n do¤mas›na zemin haz›rlayabilmektedir. Vergileme sürecinde yolsuzluklar› artt›ran birçok faktörden söz edilebilir.
Bu faktörlerin bafll›calar› afla¤›da s›ralanm›flt›r. 49

49 Vito Tanzi, “Corruption Around the World…..”, a.g.e., s. 567
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• Kanunlar›n anlafl›lmas› zor ve yoruma aç›k olmas›, böylelikle vergi mükelleflerinin, yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda deste¤e ihtiyaç duymalar›.
• Vergilerin ödenmesinde, vergi mükellefleri ile vergi idaresinin s›k s›k karfl›
karfl›ya gelmeleri.
• Vergi idaresinde çal›flanlar›n ücret düzeylerinin düflük olmas›.
• Vergi idaresinde yap›lan yolsuzluklar›n görmezden gelinmesi, tespit edilmesinin güç olmas› veya tespit edildi¤inde cezalar›n cayd›r›c› olmamas›.
• Vergi denetim prosedürünün, mükellef seçiminin belirli objektif kriterlere
ba¤l› olmadan keyfi olarak yap›lmas›.
• Müfettifllere/denetmenlere vergi teflviklerinin sa¤lanmas›nda, vergisel yükümlülüklerin belirlenmesinde, denetlenecek mükellefin seçiminde, vergi davalar›n›n aç›lmas›nda v.b. kiflisel takdir yetkisi verilmesi.
• Kamu otoritesinin vergileme ifllevini yürütmekle görevlendirdi¤i kurulufllar
üzerindeki zay›f ve etkinsiz denetimi.
Devletin vergileme ifllevi tarihsel süreç içerisindeki örneklerden de görülebilece¤i gibi yolsuzlu¤a aç›k bir yap› arz etmektedir. Özellikle yüksek vergi oranlar›n›n hakim oldu¤u ülkelerde vergi üzerinden yolsuzluk meydana getirmenin
getirisi yükselmekte ve birçok mükellefin bu yolla baflvurdu¤u gözlenmektedir.
Ayr›ca vergi idaresindeki kay›t sisteminin yetersizli¤i, denetim eksikli¤i bu
alanda yolsuzluk yapma karfl›l›¤›nda yapt›r›ma tabi tutulma olas›l›¤›n› düflürmektedir. Vergilemedeki yolsuzluklar›n önlenmesi konusunda etkili olabilecek
çeflitli mekanizmadan söz edilebilir. Bunlar; vergi oranlar›n›n düflürülmesi, cezalar›n cayd›r›c› hale getirilip, ciddi biçimde uygulanmas›, vergi idaresinin konsolidasyonu ve kurumsal yönetiflim ilkelerine göre yeniden yap›land›r›lmas›,
vergi idari çal›flanlar› kiflisel iradelerine göre karar verebilecekleri alanlar›n daralt›lmas›d›r. Yukar›daki önlemlerin uyguland›¤› ülkelerde olumlu sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir. Gana bu ülkelere örnek gösterilebilir. Gana'da 1983 y›l›nda vergi gelirlerinin GSY‹H'ya oran› yüzde 4,5 iken yukar›daki önlemlerin al›nmas› sonucu 1988'de yüzde 12'ye 1994'de ise, yüzde 17'ye ç›kar›labilmifltir.50
Bu nedenle yolsuzluklar›n önlenmesine yönelik çabalar›n vergileme alan›nda
yo¤unlaflmas› gerekir.
1.7.1.3. Kamu Harcamas› Kararlar›
Kamu harcama kararlar›n›n yolsuzluklara yol açmas› en yo¤un olarak kamu
yat›r›m projelerinde, devlet ihalelerinde ve bütçe d›fl› fon uygulamalar›nda gözlenmektedir.51
50 Sheetal K. Chand, Karl O. Moene, "Controlling Fiscal Corruption", World Development,
Vol: 27, No: 7, 1999, s. 1129-1140
51 Vito Tanzi, “Corruption Around the World…..”, a.g.e., s. 568
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Kamu yat›r›m projeleri, uzun vadeli, geri dönülemez nitelikli ve yüksek bütçeli bir harcama kalemidir. Bu nedenle kamu yat›r›mlar›na karar verilme prosedürü ciddi fizibilite çal›flmas› isteyen, fayda-maliyet analizlerine ihtiyaç duyan
karmafl›k bir süreçtir. Ayr›ca zaman boyutu içerisinde kamusal hizmet talebinin
tahmin edilmesine ve benzer projeler aras›nda alternatif maliyet hesaplamalar›na ihtiyaç duyar. Bu tür projelerin gerçeklefltirilme kararlar› birçok de¤iflkenin
beraberce analizine dayanmaktad›r. Nihayetinde ise, alternatif yat›r›m projeleri
aras›ndan birisine, belirli say›daki kamu görevlileri taraf›ndan karar verilebilmektedir. Yat›r›m›n mali portesinin büyüklü¤ü ve takdir yetkisinin bir veya birkaç bürokrat›n elinde toplanmas› yolsuzluklara kap› aralayabilmektedir.
Siyasi süreçlerin yozlaflt›¤› ülkelerde kamu yat›r›mlar› en önemli rant aktar›m
mekanizmas›n› oluflturmaktad›r. Hatta bazen sadece rant aktarabilmek amaçl›
kamu yat›r›m projeleri gündeme gelebilmektedir. Özellikle müteahhitlik hizmetlerinin sunumu yolsuzluklar meydana getirme için genifl imkanlar sa¤layabilmektedir. Yolsuzluklar, kamu yat›r›m projelerinin zaman›nda bitirilmesini engellemekte, gecikmelerden dolay› üretim teknolojilerinin eskimesine yol açabilmekte ve ek maliyetler (kur ve faiz gibi) ortaya ç›karabilmektedir. Yolsuzluklar
nedeniyle kamu yat›r›mlar›n›n istenilen düzeyde gerçeklefltirilememesi, uzun
dönemde kamu hizmet sunumunu sekteye u¤ratabilmektedir. Yat›r›m projelerinde yap›lan yolsuzluklar›n toplum ve seçmen kitlesi taraf›ndan hissedilmesi, cari
harcamalara nazaran daha geç olmaktad›r. Kamu yat›r›m›n›n özel yat›r›mlar ile
tamamlay›c› iliflkiye sahip oldu¤u öngörüsü alt›nda ülkedeki potansiyel büyüme
trendinin k›r›lmas›na yol açabilmektedir.
Kamu kesimi cari mal ve hizmet ihtiyac›n› yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki özel sektör kurulufllar›ndan ihaleler yoluyla sa¤lamaktad›r. ‹hale yönteminin kullan›lmas›ndaki esas amaç, ihale flartnamesinde belirtilen nitelikteki mal ve hizmetlerin
en uygun fiyattan sat›n al›nmas›d›r. Burada yap›lan kamuya mal üreten ve satanlar›n birbirleri ile rekabet ettirilmesi ve bundan al›c› olan kamu otoritesinin karl› ç›kmas›d›r. E¤er sat›c›lar aras›nda rekabet ortam› oluflturulam›yor ise, di¤er
bir ifade ile monopollerin veya oligopollerin varoldu¤u bir durum söz konusu
ise, ihalelerden istenen verim al›namaz. Hatta mal ve hizmet fiyat› olmas› gereken düzeyin üzerine yükselebilir. Kamu ihalelerdeki yolsuzluklar genelde, sat›c›lar›n aralar›nda anlafl›p ihale fiyat›n›n yükseltmesi fleklinde meydana gelebilmektedir. Bu tür yolsuzluklar kamu yöneticisinin etkisi d›fl›nda oluflmaktad›r.
Di¤er taraftan sat›c›lar›n kamu görevlileri ile anlaflarak ihale süreçlerinde
meydana getirdikleri yolsuzluklardan da söz edilebilir. Buna örnek olarak ihale
flartnamesinin belli kifli ve firma kazanacak fleklide haz›rlanmas› gösterilebilir.
Böylelikle ihale flartnamesinde mal› veya hizmeti tan›mlanan sat›c›, fiyat› iste-
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di¤i gibi yükseltebilecektir. Elde edilen fazla kar ise kamu yöneticisi ile paylafl›lacakt›r. Di¤er sat›c›lar ise, mallar› flartnameye uymad›klar› için ihaleye girseler bile sonuç alamayacaklad›r. Bundan baflka ihale zaman›n›n, flartlar›n›n daha
önceden içerden haber alma (insider trading) ile ö¤renilmesi de yolsuzluklara
neden olabilmektedir. Çünkü bunu yapan kifli ve firmalar rakiplerine karfl› avantajl› duruma geçmektedir.
‹hale süreci düzgün olarak gerçeklefltirilse bile mal tesliminde ve teslim sonras› hizmetlerde sat›c›lar kamu idarecileri ile anlaflarak yolsuzluk oluflturulabilmektedirler. Buna örnek, olarak mal tesliminde, kabulü yapacak memura rüflvet
verilerek flartnamedeki niteliklerin alt›nda mal ve hizmet sat›lmas›d›r. Benzer bir
flekilde teslim ve ön kabul sonras›ndaki bak›m ve onar›m hizmetlerinin, kamu
görevlilerine rüflvet verilerek yerine getirilmemesi veya bu ifller için fazladan
ücret talep edilmesi de ihale ile mal ve hizmet al›mlar›nda karfl›lafl›lan yolsuzluklardan biridir.
Kamu ihalelerindeki yolsuzluklar nedeniyle devletin olmas› gereken tutar›n
yüzde 20 ile 100'ü aras›nda fazladan bir maliyete katlanmak zorunda kald›¤› ifade edilmektedir.52 ‹hale süreçlerinin yolsuzluklardan ar›nd›r›labilmesi için karfl›l›kl› hukuki sorumluluklar›n iyi tan›mlanmas› gereklidir. Bu yap›l›rken, karmafl›k ve masrafl› prosedürlerden kaç›n›lmal›d›r. Ayr›ca ihalelerin kamuoyu bilgisinde yap›lmas›, flartnamelerin kolay ve zaman›nda eriflilebilir flekilde (internet yoluyla) yay›mlanmas›na gayret edilmelidir.
Bütçeleme süreci kamu harcama ve gelirlerinin demokratik denetim mekanizmalar›n›n kontrolünde yap›lmas›n› öngörür. Böylelikle gelirler ve harcamalar
ülkede yaflayan vatandafllar›n temsilcileri taraf›ndan kontrol edilebilir. Yani bütçeleme hakk› kullan›lm›fl olur. Son y›llarda kamu hesaplar›n›n ve fonlar›n›n,
bütçeleme sürecinin d›fl›nda takip edilmesi gündeme gelmektedir. Buradaki
amaç bütçeleme prosedürünün hantall›¤›ndan ve gecikmelerden kurtarmak, belli gelirlerin belli harcamalara tahsil edilme imkan›n› sa¤lamakt›r. Baflta masum
gibi görünen bu amaçlar, kötü niyetli kamu görevlileri taraf›ndan yolsuzluk
meydana getirecek flekilde kullan›labilmektedir. Böylelikle siyasi ve idari kontrollerden s›yr›lmak ve saydam olmayan bir flekilde harcama yapmak mümkün
olmaktad›r. Sonuçta bütçe d›fl› yap›lan harcamalar ve fonlar kamu kaynaklar›n›n
özel ç›kar meydana getirecek hale dönüfltürebilmektedir.
1.7.1.4. Di¤er Takdire Ba¤l› Kararlar
Kamu görevlilerin kiflisel tercihlerine ba¤l› olarak flekillenen, takdir yetkisine
52 Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, “Introduction: An Overview of the Costs ……, a.g.e., s. 4
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dayal› birçok karardan söz edilebilir. Harcama ve vergileme alanlar›ndaki takdir
yetkisini d›fl›ndaki kararlar bu bölümde incelenecektir. Takdir yetkisine ba¤l›
kararlar›n en önemlileri flunlard›r:53
• Gelir vergisi, katma de¤er vergisi ve d›fl ticaret vergilerine iliflkin net bugünkü
de¤eri milyonlarca dolar› bulan vergi indirimlerinin sa¤lanmas›na yönelik
kararlar.
• Bir arazi parças›n›n tar›m amaçl› m› yoksa iskan amaçl› m› kullan›laca¤›n›n
belirlenmesine yönelik kararlar. (tar›m amaçl› kullan›mda arazi daha düflük
de¤erlenirken iskan amaçl› olarak yüksek de¤erlenece¤inden, dolay› rant
meydana getirebilmektedir.)
• A¤aç kesimi için hazine arazilerinin kullan›lmas›na izin veren kararlar. Ormanlar kamuya ait varl›klard›r. Bu varl›klar›n kiflisel ç›kar oluflturmak için
kullan›lmas›na yönelik verilen izinlerle ilgili olarak büyük yolsuzluklar ile
karfl›lafl›labilmektedir.
• Yabanc› yat›r›mc›lara ayr›cal›k tan›yan ve monopol gücü sa¤layan kararlar.
• Do¤al kaynaklar›n ç›kar›lmas› hakk› dahil olmak üzere, kamu mallar›n›n
sat›fl›na iliflkin kararlar.
• Kamu iktisadi teflebbüslerinin özellefltirilmesine ve özellefltirme süreci için
öngörülen flartlara iliflkin kararlar. (özellefltirme sonras› süreçte söz konusu
olan düzenleyici kurallar›n derecesi)
• ‹hracat, ithalat ve yurtiçi ekonomik faaliyetlere özgü tekel gücü veren kararlar.
Bu tür kararlar›n ekonomik de¤eri genellikle yüksektir. Özellikle yabanc› yat›r›m kararlar›, emlak piyasas›na ve ruhsat al›m ifllemlerine yönelik kararlar büyük miktarda rant oluflturabilmektedir. Bu rant›n fark›nda olan karar al›c› kamu
görevlileri çeflitli mekanizmalar kullanarak pay alma yoluna gidebilmektedir.
Rüflvet bunun en bilinen yoludur. Ayr›ca kamu görevlilerinin yak›n akrabalar›
ile ortak flirket kurarak rant sa¤lay›c› alanlarda faaliyet gösterilmesi de söz konusu olabilmektedir.
1.7.1.5. Siyasi Yozlaflma
Siyasi partiler liberal demokratik yap›lar›n temel tafl›d›r. Her siyasi parti temel ald›¤› program› çerçevesinde ülkeyi yönetmeyi amaç edinir. Ortaya konulan parti program› seçmen kitlesinin onay›n› al›rsa o parti belli bir süreli¤ine hükümet etme yetkisine sahip olur. Hükümet etme yetkisi devlet gücünü kullanma
imkan›n› sa¤lar. Böylelikle o partinin yöneticileri kamu kaynaklar›n› ve harca53 Vito Tanzi, “Corruption Around the World…..”, a.g.e., s. 569-70
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malar›n› istedikleri gibi yönlendirebilirler. Bu yönlendirme hukuki s›n›rlar içerisinde kalmak kayd› ile siyasi sorumluluk do¤urmaktad›r. Yani hükümet eden
parti toplum kaynaklar›n› etkin olarak kullanmad›¤›nda bir sonraki seçimler yoluyla görevden uzaklaflt›r›l›r. Di¤er bir ifade ile siyaseten cezaland›r›l›r.
Hukuki olmayan kamusal harcama ve gelir kararlar› zaten cezai yapt›r›mlara
konu olmaktad›r. Yolsuzluklar hem hukuki olmayan harcama ve gelir kararlar›nda, hem de yasal kaç›nma yollar› kullan›larak yap›lan takdir kararlar›nda gözlenmektedir. Hükümet etme yetkisini alan siyasi partilerin bu yollara tenezzül
etmelerinde, partisel olarak yaflad›klar› finansman sorunlar›n›n etkisi büyüktür.
Siyasi arenada etkinli¤ini sürdürmek ve bir sonraki seçimde de iktidara gelmek
isteyen partilerin finansman sorunlar›n› bir flekilde aflmalar› gerekmektedir. E¤er
siyasi partilerin sa¤l›kl› bir biçimde finansmanlar› sa¤lanamaz ise, yolsuzluklara kap› aralanmas› çok da zor olmayacakt›r. Bu nedenle partilerin ve sistemin finansman› önemli bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Siyasi partilerin kurulmalar›, örgütlenmeleri ciddi anlamda insan eme¤ine ve
maddi kayna¤a ihtiyaç duyar. Yurt çap›nda örgütlü bir parti yaklafl›k bir sanayi
flirketi kadar insan istihdam etmekte ve bunlara maafl ödemektedir. Ayr›ca seçim
faaliyetlerinin yürütülmesi, tan›t›m ve reklam faaliyetlerinde büyük fonlar harcanabilmektedir. Siyasi partiler, ürettikleri hizmet karfl›l›¤›n› para ile sat(a)mazlar ve dolay›s›yla faaliyet geliri elde edemezler. Bu nedenle özelde partilerin genelde ise siyasi sistemin finansman› için özel baz› mekanizmalar›n kurulmas›na
ihtiyaç duyulur. Demokratik ülkelerin baz›lar›nda siyasi partiler kamu kaynaklar›ndan devlet yard›m› al›rken, baz›lar›nda ise, üye aidatlar› ve yard›mlar ile
kendilerine kaynak yaratmaktad›rlar. Hem kamu yard›m› hem de aidat ve ba¤›fllar ile finansman sa¤lanan ülkelerden de söz edilebilir.54
Siyasi partilerin finansman yap›lar› yolsuzluk düzeyini ciddi anlamda etkileyebilme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle siyasi sistemin finansman› çok dikkatli bir flekilde dizayn edilmelidir. Aksi halde hem siyasi yap› yozlaflacak hem de
yolsuzluk düzeyi artabilecektir. Siyasi yozlaflma ile yolsuzluk düzeyi aras›nda
çift yönlü bir iliflkinin varoldu¤u söylenebilir.
1.7.2. Yolsuzlu¤a Dolayl› Etkide Bulunan Faktörler
Do¤rudan yolsuzluk düzeyini belirleyen etkenlerin d›fl›nda dolayl› olarak etki eden faktörlerden söz edilebilir. Dolayl› etki eden faktörler ikincil gibi görünse bile, bazen do¤rudan etki eden faktörler kadar belirleyici olabilmekte, ya da
do¤rudan faktörlerin etkinli¤ini artt›rabilmektedir. Yolsuzluk düzeyi üzerinde
dolayl› etki gösteren faktörler afla¤›da incelenmektedir.
54 Siyasi partilerin finansman yollar› üçüncü bölümde ülke örnekleri ile beraber ayr›nt›l› incelenmektedir.
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1.7.2.1. Bürokrasinin Kalitesi
Bürokrasi devlet mekanizmas›n›n ifllemesini sa¤layan ve idari anlamda kamunun yönetim fonksiyonunu yerine getiren yap›lara verilen add›r. Bürokrasinin
çeflitli özelliklerinden söz edilebilir. Bürokrasi bürokratlar taraf›ndan temsil edilir. Bürokratlar yaz›l› kurallara ve belli bir hiyerarfliye göre faaliyette bulunurlar. Bunun karfl›l›¤›nda da belli bir maafl al›rlar. Bürokratlar siyasi irade taraf›ndan verilen kararlar› uygulamakla görevlidirler. Bu amaçla, kamusal kaynaklar›
kullanma yetisine ve iradesi ile donat›lm›fllard›r. Bürokratik mekanizmalar üstlendikleri ifllevler nedeniyle hayati öneme sahiptirler. Baflar›l› bir siyasi iradenin
politikalar›n› uygulamaya koyabilmesi için etkin çal›flan bir bürokrasi gereklidir.
Bürokrasinin kalitesi etkin çal›flmas›n› belirleyen en önemli ö¤edir. Bürokrasinin kalitesi, e¤itimine, ifle alma koflullar›na, ücret düzeyine, kurum içi gelifltirici faaliyetlere, terfi mekanizmalar›na ve hiyerarfli geleneklerine ba¤l› olarak flekillenmektedir.
Geliflmekte olan ülkelerde bürokrasinin kalitesi ile yolsuzluklar aras›nda interaktif bir iliflkiden söz edilebilir. Di¤er bir ifade ile yolsuzluklar bürokrasinin kalitesini düflürmekte, düflük kaliteli bürokrasi yolsuzluklara yol açmaktad›r. Yolsuzluklar›n yap›labilmesi için iflbirlikçi bir bürokrasiye ihtiyaç duyulmaktad›r.
Bürokratlar› yolsuzluklara alet etmek ise, bürokrasinin kalitesizlefltirilmesini gerektirmektedir.
Bürokratik kalite ile yolsuzluk iliflkisi üzerine yap›lm›fl ampirik çal›flmalar
bulunmaktad›r. 1982-1995 y›llar› aras›nda 44 ülke verileri ile "Rassal Etkiler S›ral› Probit Modeli", kullan›larak yap›lan bir çal›flmada55 yolsuzluk ile bürokratik kalite aras›ndaki iliflki ortaya konulmufltur. Buna göre kanun hakimiyetinin
ve bürokratik kalitenin artmas›, yolsuzluk düzeyinin azalmas›na neden olmaktad›r.
Bürokrasinin kalitesinin düflürülmesine yol açan bir çok faktörden söz edilebilir. ‹fle alma kriterlerinde objektif ölçütlerin d›fl›na ç›k›lmas› bunlar›n bafl›nda
gelmektedir. ‹fle almalar›n politik etkiye ve nepotizme aç›k olmas›, kay›rmac›l›k
gibi nedenlerden ötürü daha az nitelikli insanlar istihdam edilmektedir. Terfi
mekanizmalar›nda da bu etkenler rol oynamaktad›r. Sonuçta bürokrasinin üst
kademelerine kalitesiz bürokratlar hakim olmaktad›r. 35 geliflmekte olan ülkede, kamu görevlilerinin ifle al›nma ve terfi kriterleri üzerine yap›lan bir araflt›rmada56 baflar› ve yeterlilik düzeyi ile yolsuzluklar aras›nda bir iliflkinin varl›¤›
55 M. Umur Tosun, "Yolsuzlu¤un Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çal›flma", Akdeniz Üniversitesi ‹.‹.B.F. Dergisi, Cilt: 5, 2003, s. 125-146
56 James E, Rauch, Peter B.Evans, "Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in
Less Developed Countries", Journal of Public Economics, Vol. 79, No: 1, , 2000. s. 49-71.
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sonucuna eriflilmifltir. Bürokratlar›n ifle alma ve terfilerinde objektif ilkelere ne
kadar az önem veriliyor, buna karfl›l›k keyfilik ne kadar çok ise, yolsuzluk oranlar› o kadar yükselmektedir.
Geleneksel toplumlarda bürokratl›k toplumsal bir statüye ve onura karfl›l›k
gelmekteydi. Bu anlay›fl›n y›k›lmas› ile devlet memurlu¤u sadece ifl garantisi
olan bir meslek haline dönüflmektedir. Özel sektörün geliflmesi ile birlikte nitelikli ifl gücü buralara kaymaya bafllam›flt›r. Bu kaymadan nitelikli üst bürokrasiyi de etkilenmifltir. Böyle olunca kaliteli bürokratlar›n özel kesime transfer olmas› gündeme gelmektedir. Bu da devlet bürokrasisinde ciddi aç›klara ve kalite
erozyonuna yol açm›flt›r.
Ayr›ca kamu kesimin aç›klar›n›n artmas›, bütçelerde bürokratlar›n kalitesini
yükseltmeye yönelik meslek içi e¤itim faaliyetlerini k›s›tlam›flt›r. Bu da kamu
çal›flanlar›n›n yaparken ö¤renmesine ve hata katsay›lar›n›n yükselmesine neden
olmufltur. Yeterli e¤itim verilmeyen, k›s›tl› imkanlar ile çal›flan kendisini gelifltir(e)meyen bürokratlar›n kalitesi ise düflmüfltür. Bürokrasinin kalitesini yükseltmek için yap›lmas› gerekenlerin bafl›nda befleri sermaye yat›r›mlar›n›n artt›r›lmas› gelmektedir. Bürokrasiye yap›lan yat›r›m yolsuzluk düzeyinde düflmelere
yol açacakt›r.
1.7.2.2. Kamu Sektöründeki Ücret Düzeyi
Kamu çal›flanlar›n›n ücret düzeyi ile yolsuzluk yapma güdüsü aras›nda bir
iliflkinin varl›¤› öteden beri iddia edilmektedir. Yolsuzluklar›n kayna¤› ise tart›flmaya aç›kt›r. Baz›lar›na göre memurlar›n yolsuzluk yapma güdüsü h›rsa baz›lar›na göre ise, ihtiyaca dayanmaktad›r. Buradaki iliflki ters yönlü bir iliflkidir.
Yani kamu çal›flanlar›n›n ücret düzeyi ne kadar düflük ise, yolsuzluk yapma olas›l›klar› o kadar artmaktad›r. Afla¤›daki grafikte kamu çal›flanlar›n›n ücret düzeyi ile yolsuzluk düzeyi aras›ndaki iliflki ortaya konmaktad›r.57

57 Vito Tanzi, “Corruption Around the World…..”, a.g.e., s. 573
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Grafik 8. Kamu Çal›flanlar›n›n Ücret Düzeyi ve Yolsuzluk ‹liflkisi
Ücret Düzeyi

Yolsuzluk
Kaynak: Vito Tanzi, "Corruption Around the World; Causes, Consequences, Scope, and Cures",
IMF Staff Papers No. 4, Vol. 45, December 1998, s. 565

Yatay eksen yolsuzluk düzeyini dikey eksen ise kamu çal›flanlar›n›n ücret seviyesini göstermektedir. Varsayal›m ki OR, bir kamu çal›flan›n›n ve ailesinin iyi
bir yaflam sürdürebilmesi için gerekli olan minimum ücret seviyesine karfl›l›k
gelsin. OA'n›n ise h›rstan kaynaklanan yolsuzlu¤u, OA'n›n ilerisindeki bölgenin
ise ihtiyaçtan kaynaklanan yolsuzlu¤a tekabül etti¤ini farz edelim. Ayr›ca, ücret
seviyesinden ba¤›ms›z olarak, baz› kamu çal›flanlar›n›n kendi psikolojik ve etik
yap›lar›na göre, ya da reddedemeyecekleri kadar büyük rüflvetlerin teklif edilmesinden dolay› yolsuzluk yapt›klar›n› göstermektedir. Grafikten ç›kar›labilecek di¤er bir sonuç rüflvet alma düzeyinin, memurlar›n kiflisel ve ahlaki tercihlerine göre de¤iflebildi¤idir. Buradan, her kamu görevlisinin her teklife ayn› tepkiyi vermedi¤i sonucuna eriflilebilir. Di¤er bir ifade ile kamu çal›flanlar› rüflvet
karfl›s›nda homojen de¤il heterojen davran›fl kal›b›na sahiptir.
Kamu çal›flanlar›n›n ücret seviyesi ile yolsuzluk düzeyini gösteren ampirik
çal›flmalardan söz edilebilir. Bu çal›flmalardan yolsuzluk kamu çal›flan› iliflkisinin incelendi¤i bölümde (3.3) bahsedilmifltir.
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1.7.2.3. Yapt›r›m Mekanizmas›
Suç ekonomisi analizinde suç düzeyi ile yapt›r›m›n düzeyi ve yakalanma riski aras›nda bir iliflki kurulabilmektedir.58 Yolsuzlu¤un bir suç oldu¤u varsay›m›na dayal› olarak ayn› iliflkinin bu alanda da geçerli olaca¤› iddia edilebilir.
Yolsuzluk düzeyi ve buna karfl› verilen cezalar›n a¤›rl›¤› aras›nda ters orant›l› bir iliflkinin varl›¤›ndan söz edilebilir. Ceza miktar› ve süresi artt›¤›nda (yolsuzlu¤un maliyeti) yolsuzluk düzeyinin azald›¤› gözlenmektedir. Buna ra¤men
yolsuzluk yap›lacak ise, maliyeti ile orant›l› bir rüflvet istenmesi gündeme gelmektedir. Yani cezalar›n yükselmesi al›nan rüflvetin miktar›n› da artt›rmaktad›r.
Afla¤›daki grafikte bu yap› analiz edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Grafik 9. Yapt›r›m Düzeyi Yolsuzluk ‹liflkisi
Yapt›r›m Düzeyi

Y

Y1

Yolsuzluk
C

C1

Yolsuzluklar di¤er suç türleri ile karfl›laflt›r›ld›klar›nda yakalanmas› güç, ispat
edilmesi zor bir yap› arz etmektedir. Bu nedenle yolsuzluklar›n tespit edilmesi
ve cezaland›r›lmas›, ancak yolsuzluklara taraf olanlar›n (rüflvet alan, veren veya
arac›l›k eden) birbirleri ile itilafa düfltü¤ü durumlarda söz konusu olabilmekte-

58 Bu analiz afla¤›daki klasik çal›flmaya dayanmaktad›r.
Gary S. Becker, ''Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political
Economy, Vol. 76 May/April 1968, s.169-217.
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dir. Di¤er bir yol ise, üçüncü kifliler taraf›ndan yolsuzlu¤un ihbar edilmesidir.
E¤er kamudaki yolsuzluk örgütlü bir biçimde ve siyasi koruma alt›nda yap›l›yor
ise, cezaland›rma imkan› azalmaktad›r. Ayr›ca yarg› sisteminin etkin, zaman›nda ifllememesinin etkisinden bahsetmek mümkündür. Ama genelde demokratik
ülkelerde suçun tespiti ve cezan›n kesinleflmesi uzun ve maliyetli bir sürecin ard›ndan uygulanabilmektedir. Yarg› sisteminin yolsuzluklara aç›k olmas› durumunda rüflvet alanlar›n yapt›r›mla karfl›laflma olas›l›klar› gittikçe düflmektedir.
Yakalanma riski ile yolsuzluk düzeyi aras›nda da ters yönlü bir iliflkiden söz
edilebilir. Yakalanma riski artt›¤›nda yolsuzluk meydana getirme olas›l›¤› azalmaktad›r. Yakalanma riskinin oluflmas›nda denetim s›kl›¤›n›n belirleyici oldu¤u
gözlenmektedir. Dürüst çal›flan bir denetim mekanizmas› ve denetimin s›kl›k derecesi yakalanma riskini artt›rmakta, dolay›s›yla yolsuzluk düzeyini düflürmektedir. Afla¤›daki grafikte bu iliflkiler ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r.
Grafik 10. Denetim S›kl›¤› Yolsuzluk ‹liflkisi
Denetim S›kl›¤›

D

D1

Yolsuzluk
C

C1

Yolsuzlu¤a bulaflm›fl kamu çal›flan› miktar› artt›kça, yolsuzluk yapan memur
bafl›na yakalanma riskinin düflmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda yolsuzluk yapman›n maliyeti azalmaktad›r.59
Sa¤l›kl› bir denetim mekanizmas›n›n kurulmas› hayati öneme sahiptir. Ayr›ca bu konuda sivil toplum kurulufllar› ve medyadan da yararlan›labilir.
59 Pranab Bardhan, “Corruption and Development: A Review ……….., a.g.e., s. 1333
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1.7.2.4. Kurallar›n, Kanunlar›n ve Süreçlerin fieffafl›¤›
Ekonomik faaliyetlerin gerek planlanmas›nda gerekse uygulanmas›nda kurallar›n ve kanunlar›n de¤ifltirilmesi veya de¤ifliklik oldu¤unda zarara u¤rayanlar›n
hak talep edebilmeleri önemlidir. Gelenekselleflmifl ve oturmufl bir kamu düzenini gerektirir. Aksi halde kural ve kanun hakimiyetinden söz edilemez. Bu kural ve kanunlar›n objektif ve fleffaf flekilde ortaya konmas› bir zorunluluktur.
Anlafl›l›rl›ktan uzak ve karmafl›k bir hukuki düzen yoruma aç›k genifl alanlar›n
meydana gelmesine yol açmaktad›r. ‹tilafl› alanlar›n varl›¤› ise, yolsuzluklara
zemin haz›rlamaktad›r.
Kanun hakimiyetinin sa¤lanmas›na yönelik yeterli önlemlerin al›n(a)mamas›
ve karmafl›kl›k hukuki düzenlemelerin yolsuzlu¤un azalt›lmas›nda etkilerin ortadan kald›rabilmektedir Buna en iyi örnek çevreyi korumaya yönelik hukuki
düzenlemelerde karfl›m›za ç›kmaktad›r. 83 ülke üzerinde yap›lan bir çal›flmada60 çevreye yönelik karmafl›k hukuki düzenlemelerin kanun hakimiyetini azaltt›¤›, rüflvet ve yolsuzluk düzeyini artt›rd›¤› gözlenmifltir.
Özellikle kamu mali yönetimlerinin mevcut kanun ve kurallar konusunda halk› ve taraf olan kurum ve kurulufllar› zaman›nda ve yeterli düzeyde bilgilendirmeleri bir gerekliliktir. Aksi halde de¤iflikliklerin kamuoyuna duyurulamamas›,
taraf olan kiflilerin informal iliflki a¤lar›na girip bilgilere ulaflmalar›na yol açacakt›r. Bu a¤lar›n s›kl›kla kullan›lmas›, bürokrasinin suç say›labilecek taleplerini ortaya ç›karabilecektir.
Özellikle kamu ihalelerinde bu tür iliflkilere rastlanmaktad›r. Bilgi ifllem imkanlar›n›n geliflmesi ile maliyetlerin düflürülmesi ve eflzamanl› olarak bilgilendirmenin sa¤lanmas› söz konusu olabilmektedir.
1.7.2.5. Siyasi ve ‹dari Duyarl›l›k
Yolsuzlu¤a etki eden dolayl› faktörlerden biri de siyasi duyarl›l›k düzeyidir.
Burada gerek iktidar gerekse muhalefet partisi yöneticilerine ve liderlerine büyük görev düflmektedir. Yolsuzluklar konusunda siyasi duyarl›l›¤›n yüksek oldu¤u bir kamu yönetiminde, bürokrasinin de bundan etkilenmesi kaç›n›lmazd›r.
Bu etki olumsuz anlamda da söz konusu olabilmektedir. Yani bir hükümet bakan› yolsuzluklara kar›fl›yor ve yolsuzluklara kar›flan partilileri, akrabalar›n› veya dostlar›n› kolluyor ise, bürokrasinin türdefl davran›fl kal›plar› gelifltirmesi
beklenebilir.

60 Per G. Fredriksson, Muthukumara Mani, "The Rule of Law and the Pattern of Environmental
Protection", IMF Working Paper No: 49, March 2002, s. 1-26
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Benzer bir iliflki düzeyi bir kamu kurumunun bafl›ndaki yönetici ile o kurumda çal›flan memurlar içinde gündeme gelebilmektedir. Bir kurumun bafl›ndaki
amir yolsuzluklara karfl› ne kadar duyarl› ise, alt düzey yöneticilerini de ayn›
yönde hareket etti¤i gözlenebilmektedir. Sonuçta kurumsal lider konumundaki
kiflilerin dürüstlü¤ü alt kademelerde yolsuzluklar› ciddi ölçüde s›n›rlayabilmektedir.
1.8. B‹R YOLSUZLUK fiEKL‹ OLARAK RÜfiVET
Rüflvet, en yayg›n ve en çok bilinen yolsuzluk fleklidir. Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde "rüflvet; yapt›r›lmak istenen bir iflte yasa d›fl› kolayl›k ve çabukluk sa¤lanmas› için bir kimseye mal veya para olarak sa¤lanan ç›kar" olarak tan›mlanm›flt›r. Rüflvet ayn› zamanda bir suçtur ve hukuki anlam tafl›maktad›r. Örne¤in
Türk Ceza Kanunu'na 252'inci maddesine göre rüflvet, bir kamu görevlisinin,
görevinin gereklerine ayk›r› olarak bir ifli yapmas› veya yapmamas› için kifliyle
vard›¤› anlaflma çerçevesinde bir yarar sa¤lamas›d›r.
Dört tür rüflvet kategorisinden söz edilebilir. Bunlar;61
• S›n›rl› olarak sunulan bir faydadan yararlanmak veya fazladan bir maliyetten
kaç›nmak için ödenen rüflvet,
• Herhangi bir s›n›rl›l›k söz konusu olmasa bile belli bir faydadan yararlanmak ve
maliyetten kaç›nmak amac›yla, bürokratik takdir yetkisi kendi ç›kar›na
yöneltmek için ödenen rüflvet,
• Belli bir faydadan yararlanmak ve maliyetten kaç›nmak amac›yla mevcut
kamu hizmetinin h›zland›r›lmas› veya fazladan sa¤lanan avantajlar için ödenen rüflvet,
• Baflkalar›n›n belli bir faydadan yararlanmas›n› önlemek ve onlara fazladan
maliyet yüklemek amac›yla ödenen rüflvettir.
Birinci tür rüflvette idari kararlar sonucu hem kazanan hem de kaybeden taraflardan söz edilebilir. Ayr›ca arz k›s›t›n›n varl›¤› da bir zorunluluktur. Bu tür
rüflvetin cari oldu¤u ifllemler örnek olarak, ihracat ve ithalat kotalar›, döviz tahsisatlar›, devlet ihaleleri, petrol, kömür gibi devlet mülkiyetindeki do¤al kaynaklar›n iflletme imtiyazlar›, tapu ve imar tahsisleri, özellefltirme ihaleleri, devlet
kontrolündeki (kamu bankalar› taraf›ndan yap›lan) kredi tahsisleri, kamu konutlar›n›n da¤›t›m›, girdi sübvansiyonlar› say›labilir. K›s›ta tabi ç›kar› elde etmek
için rüflvet verenlerin birbiriyle rekabeti politikac›lar ve bürokratlar taraf›ndan
manipüle edilebilmektedir. E¤er kamu bürokratlar› idari takdir yetkisine sahip

61 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System,
Transparency International Source Book, Berlin Germany, 2000, s. 16-17
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iseler, rüflvet almak için kamu hizmetinde yapay k›s›tlar da yarat›labildikleri
gözlenmektedir.62
‹kinci tür rüflvete örnek olarak afla¤›daki ifllemler gösterilebilir. Bunlar; vergi
indirimi sa¤lanmas› (herhangi bir sabit bütçe gelir hedefi olmad›¤› durumda),
gümrük yükümlülüklerinden ve düzenlemelerinden vazgeçilmesi, fiyat k›s›tlamalar›ndan kaç›n›lmas›, kamudaki ifle almalar›n yap›lmas›, baz› suç olan eylemler için hukuksal istisnalar getirilmesi, çevresel düzenlemelerin görmezden gelinmesi63
Üçüncü tür rüflvette birinci ve ikinci türe benzer yönleri olmas›na ra¤men daha çok kamu hizmetinin sunumundaki aksamalar›n ortadan kald›r›lmas› ile iliflkilidir. Rüflvet verilmedi¤inde de hizmet al›nabilse bile yeri ve zaman› konusunda ciddi gecikmeler söz konusu olabilmekte, nihayetinde ise, kamu hizmetinin
tüketiciler karfl›s›ndaki faydas› erozyona u¤ramaktad›r. Bu ba¤lamda kamu hizmetlerinin yerinde ve zaman›nda sunulmas› veya h›zland›r›lmas›, bürokrasiden
ve ka¤›t ifllerinden ve belirsizliklerden kaç›n›lmas› için rüflvet verilmesi gündeme gelmektedir. Bazen rüflvet alabilmek için belli bir gecikme söz konusu olmasa bile bürokratlar›n suni bir gecikme yaratarak rüflvet ortam›n›n do¤mas›na neden olduklar› gözlenebilmektedir. Ayr›ca kamu ihalelerinde ve baflka belli durumlarda içeriden bilgilendirme sa¤lanarak (insider trading) rüflvet talep edilebilmektedir.64
Son rüflvet türünde ise, belli bir kamusal ç›kardan baflkalar›n›n yararlanmas›n› engellemek amaçl› bir ifllem söz konusudur. Burada rakip firma ve kiflilerin
rekabet avantaj› sa¤lamak amac›yla kamusal gücü rakiplerinin aleyhlerine kullanmalar› gündeme gelmektedir ve birilerini do¤rudan kay›ba u¤ratmak için rüflvet verilmektedir. Kamu yöneticileri sunduklar› bu hizmetin karfl›l›¤›nda ise, ç›kar sa¤layan rakipten para rüflvet talep etmektedir.
Baz› ülkelerde (Afrika ülkelerinde) rüflvet yayg›n olmas›na ra¤men, birim
rüflvet tutar› düflüktür. Baz› ülkelerde ise, (Uzakdo¤u ülkeleri) rüflvet fazla yayg›n olmamas›na ra¤men birim rüflvet tutar› yüksektir. Bu durumda ifllem bafl›na
düflen rüflvetin yüksekli¤i, ifllem miktar› seyrek olsa bile, toplam rüflvet miktar›n›n artt›racakt›r. Yayg›n rüflvet yap›lar›nda hem ifllem bafl›na düflen rüflvet hem
de toplam rüflvet miktar›, seyrek yap›lara nazaran düflük kalabilecektir. Etkinlik
yönüyle bak›ld›¤›nda ise, düflük tutarl› ama yayg›n rüflvetin, yüksek tutarl› ama
seyrek rüflvete nazaran daha çok etkinlik kay›plar›na yol açt›¤› söylenebilir.
62 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements........., a.g.e., s. 17
63 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements........., a.g.e., s. 17
64 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements........., a.g.e., s. 17
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Uzakdo¤u ülkeleri ile temsil edilen ikinci yap›da toplam ödenen rüflvet birincisine nazaran fazla olmas›na ra¤men etkinlik kayb› daha s›n›rl› kalabilmektedir.65
Etkinlik iliflkisi merkezilefltirilmifl (centralized) ve yerellefltirilmifl (decentralized) rüflvet yap›lar› ile de ortaya konulabilir. Merkezilefltirilmifl rüflvet yap›lar›n›n yerellefltirilmifl rüflvet yap›lar›na nazaran daha az etkinlik kay›plar›na yol
açt›¤› ve bürokratik süreçlerin daha h›zl› tamamlanmas›na imkan tan›d›¤› iddia
edilmektedir. Merkezilefltirilmifl rüflvet yap›lar›n› Güney Kore örne¤inde oldu¤u
gibi bir tür götürü (lump-sum) yolsuzluk mekanizmas›na dönüfltü¤ü ve sapmalar› en aza indirdi¤i ortaya konmaktad›r.66
1.9. YOLSUZLUK KONUSUNDA AYKIRI GÖRÜfiLER
Yolsuzluklar›n toplum hayat›nda olumsuzluklara neden oldu¤u ve negatif bir
içerik tafl›d›¤› konusunda görüfl birli¤i mevcuttur. Bu öngörü sa¤l›kl› bir kamu
düzeninin ve devlet yönetiminin varl›¤› koflullar›nda do¤rudur. Yolsuzluklar düzenden sapmalara iflaret etmektedir. Kamu yönetimi etkinsiz, düzensiz ve kurals›z bir yap›ya sahip olan ülkelerde, yolsuzluklar›n bazen ifllerin yürümesini kolaylaflt›rd›¤› gözlenebilmektedir. Aksi halde böyle bir sistemin ifllerli¤ini sa¤lamak ciddi anlamda güçleflmektedir. Di¤er bir ifade ile yolsuzluklar düzensizlik
içerisinde bir düzen meydana getirebilmektedir. Belirli varsay›mlar alt›nda yolsuzluklar›n büyümeyi teflvik etti¤i yönünde de¤erlendirmeler de mevcuttur.67
Bu varsay›mlar›n en önemlileri; kat› ve afl›r› merkeziyetçi bir bürokrasinin
varl›¤›68, rasyonellikten uzak ve ideolojik ekonomi politikalar›d›r.69 Ayr›ca vergi kaç›rmak için yap›lan yolsuzluklar›n, bu vergileri etkinsiz kullanan politikac›lara nazaran özel yat›r›mc›lar taraf›ndan daha iyi kullan›laca¤› ve böylelikle
toplumsal refah daha fazla katk›da bulunaca¤› ifade edilebilmektedir.70
Kamuda ifle almadaki yolsuzluklar ve olmas› gerekenin üzerindeki fazla istihdam›n bazen olumlu baz› yans›malar› da gündeme getirebilmektedir. Geliflmekte olan ülkelerdeki en önemli siyasi istikrars›zl›k kayna¤› e¤itimsiz ve iflsiz kit65 Pranab Bardhan, “Corruption and Development: A Review…………., a.g.e., s. 1321
66 Pranab Bardhan, “Corruption and Development: A Review ……….., a.g.e., s. 1324
67 Serguey Braguinsky, ''Corruption and Schumpeterian Growth in Different Economic
Environments'', Contemporary Economic Policy, Vol: 14, July 1996, s. 4-25.
68 Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New
Haven, 1968, s. 386
69 Joseph S. Nye, “Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis”, American
Political Science Review, Vol: LXI, No: 2, 1967, s. 421 (417-427)
70 Nathaniel H. Leff, “Economic Development Through Bureaucratic Corruption”, American
Behavioral Scientist, Vol: 8, No: 3, 1964, s. 1213 (8-14)
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lelerdir. Siyasi kay›rmac›l›k nedeniyle yap›lan fazla istihdam bütçeye yük getirse bile kitlelerin afl›r› politik ak›mlara yönelmesini engelleyebilmekte ve toplumsal düzenin bozulmas›n› geciktirebilmektedir. Siyasi kay›rmac›l›k ile yap›lan istihdam›n iktisaden etkinsizli¤i göz ard› edildi¤inde böyle bir olumlu yönü
ortaya konulabilmektedir. Bu konuda ayk›r› bir görüfl de yolsuzluklar›n kamu
sektöründeki nitelikli iflgücünü artt›rd›¤› yönündedir. Yolsuzluklar nedeniyle
kamu çal›flanlar›n›n haks›z ama yüksek kazançlar sa¤lamas›, nitelikli iflgücünün
özel sektöre kaç›fl›n› engelledi¤i iddia edilmektedir. Böylelikle yolsuzluklar›n
kamu kesimi istihdam›nda olumlu ifllev görmesi söz konusu olabilmektedir.71
Yolsuzluklar› olumlayan yaklafl›mlar genelde kat› kurallara ve hantal bir yap›ya sahip ülkelerde, ancak böylelikle esneklik sa¤lanabildi¤i, kaybedilen zaman›n alternatif maliyeti düflünüldü¤ünde yolsuzluklar›n ortaya ç›karaca¤› zararlar›n dengelenebildi¤i iddia edilmektedir. Bu yaklafl›ma göre kifliler gelir düzeyleri ve zamanlar›n›n f›rsat maliyetini karfl›laflt›rmaktad›rlar. E¤er zamanlar›n›n
f›rsat maliyetleri ödeyecekleri rüflvetten yüksek ise, yolsuzlu¤a taraf olarak zamanlar›ndan tasarruf edebilmektedirler. Böylelikle etkinli¤inde artabilece¤i öngörülmektedir. 72 Bu çerçevede rüflvet idari sistemin difllilerinin iflleyiflinde bir
tür ya¤ (grease) ifllevi gördü¤ü, baz› ülke örnekleri ba¤lam›nda (özellikle geçifl
sürecindeki ve geliflmekte olan ülkelerde) iddia edilebilmektedir.73 Di¤er bir
bak›fl aç›s› ile de yolsuzluklar ve kay›td›fl›l›k ülkedeki vergi yükünü düflürdü¤ünden büyüme üzerinde olumlu sonuçlar do¤urabilmektedir.
Yap›lan ampirik bir çal›flmalarda yolsuzluklar›n sistemin h›zl› çal›flmas›n›
sa¤layan ya¤ ifllevini görmedi¤i, hatta sistemi yavafllatan tuz (salt) ifllevi gördü¤ü sonucuna ulafl›lm›flt›r. Buna göre; özel sektörün rüflvet verme/ödeme s›kl›¤›
artt›kça bürokrasi ile u¤raflma zaman› azalmamaktad›r. Hatta burada do¤rusal
bir iliflkinin varl›¤›ndan söz etmek daha anlaml›d›r. Di¤er bir ifade ile rüflvet
verme/ödeme s›kl›¤› artt›¤›nda özel sektörün bürokratik zorluklar için harcad›¤›
zaman da artmaktad›r. Ayr›ca rüflvetin sermaye maliyetinin düflürmedi¤i, aksine
yükseltti¤i sonucuna da var›lm›flt›r.74 Bu durumda rüflvettin özel sektörün ifllerini kolaylaflt›r›c› etki yapt›¤› iddias› da çürütülmektedir.
71 David H. Bayley, “The Effects of Corruption in a Developing Nation”, Western Political
Quarterly, Vol: XIX, No: 4, 1996, s. 728 (719-732)
72 Francis T. Lui, “An Equilibrium Queuing Model of Bribery”, Journal of Political Economy,
Vol.93, August 1985, s. 760-781.
73 Daniel Kaufmann, “Anticorruption Strategies: Starting Afresh? Unconventional Lessons
from Comparative Analysis”,Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad
Sedigh, Economic Development Institute of The World Bank Publication, Washington D.C.,
1999, s. 41
74 Daniel Kaufmann, ShangJin Wei, “Does Grease Money Speed Up the Wheels of
Commerce”, IMF Working Paper No: 64, March 2000, s. 1-29
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Benzer bir sonuç Hindistan bürokrasinin iflleyiflinde gözlenmektedir. Rüflvet
bürokrasideki iflleri h›zland›rmaktan daha çok, çal›flanlar›n› daha fazla rüflvet
alabilmek için idari gecikmelere yol açt›¤›n› ortaya koymufltur.75
K›s›tl› bilgilenme (imperfect information) alt›nda ihalelerde sunulan tekliflerde en yüksek rüflveti önerenlerin en verimli firmalar oldu¤unu gösteren modeller mevcuttur. Bundan dolay› rüflvet, projelerin etkin firmalara verilmesini sa¤layarak verimlili¤e katk›da bulundu¤u iddia edilmektedir.76 Bu iddia sorgulanabilir niteliktedir. En yüksek rüflveti ödeyebilenlerin her zaman ekonomik bak›mdan en verimli olan konumda oldu¤u söylenemez. Bunlar daha çok rant sa¤lamada en baflar›l› olanlard›r. Yat›r›m olarak alg›land›¤›nda rüflvet, verenler taraf›ndan geri kazan›m› yüksek plasman olarak düflünülmektedir. Yolsuzluklar›n
politikac›lar›n bir ülkeyi bir arada tutmak için kullanabilecekleri fonlar› elde etmeleri bak›m›ndan yararl› oldu¤una yönelik görüfller de mevcuttur. Bu iddia k›sa vade için do¤ru olsa bile uzun vade de ülkelerin büyük y›k›mlar ile karfl›laflmas›na neden olabilmektedir.77
Yolsuzluklar konusunda di¤er bir yaklafl›m, bunun ekonomik politik amaç ile
kullan›lan Truva at› oldu¤una yöneliktir. Bu yaklafl›ma göre, yeni sa¤ söylem
yolsuzlu¤u ekonomiye devlet müdahalesinin önlenmesi, özellefltirme, deregulasyon ve sermayenin önündeki engellerin kald›r›lmas›na yönelik neo liberal politikalar›n uygulanabilmesi için kullanmaktad›r.78 Buna göre piyasaya yönelik
reform çabalar› ile yolsuzluklar aras›nda bir iliflki mevcuttur. Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye örne¤inde gözlenebilece¤i gibi, yolsuzluk elefltirileri rant yaratma pratiklerine kap› aralamakta, büyük sermaye gruplar› lehine birikim sürecini beslemektedir.79
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