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BÖLÜM 2
2. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMES‹
Yolsuzluklar›n ölçülmesi sorunlu bir alan oluflturmaktad›r. Öncelikle yolsuzluktan ç›kar elde eden taraflar›n bunun ile ilgili bilgileri gizleme e¤iliminde olmalar› normaldir. Bu durumda bilgi ve veri yetersizli¤i ortaya ç›kacakt›r. Ayr›ca yolsuzluk ayn› zamanda suç kapsam›na giren fiilleri de içerdi¤inden hukuki
yapt›r›mdan kaç›nmak amaçl› da bilgilerin saklanmas› gündeme gelebilecektir.
Bütün bunlara ra¤men yolsuzlu¤un ölçülmesine yönelik çeflitli çabalardan söz
edilebilir.
Yolsuzluklar›n ölçülmesinde befl farkl› yaklafl›m kullan›labilmektedir. Bunlar
afla¤›da s›ralanm›flt›r.1
• Net Varl›k De¤erlendirmesi (net asset evaluation)
• Tutuklamalar ve Mahkumiyetler (arrests and convictions)
• Anket Metodolojisi (survey methodology)
• Makroekonomik Ampirik Çal›flmalar (macroeconomic empirical studies)
• Belirli Sektörlerdeki Mikroekonomik Çal›flmalar (microeconomic studies)
Yolsuzluklar›n ölçülmesinde yolsuzluk göstergeleri veri sa¤layan ana unsurlard›r. Böyle olunca iyi bir yolsuzluk göstergesinin ne gibi niteliklere sahip olmas› gerekti¤i gündeme gelecektir. ‹yi bir yolsuzluk göstergesinin sahip olmas›
gereken dört temel özellik; güvenilirlik (trustworthy), geçerlilik (valid), do¤ruluk (accurate) ve kesinliktir. (precise) Güvenilirli¤in sa¤lanmas› için göstergeleri haz›rlayan kiflilerin objektif olmalar›, nesnel ö¤elerden hareket etmeleri gerekir. Geçerlilik, yolsuzlukla ilgili verilerin tam olarak ölçülmesine vurgu yapar.
Do¤ruluk; ölçüm hatalar›ndan kaç›n›lmas›n›, standart sapmalar›n azalt›lmas›n›
ve örnekleme say›s›n›n artt›r›lmas›n› öngörür. Kesinlik ise, ölçülen de¤er konusunda herkesin ayn› k›stasa sahip olmas›n›, öznel de¤erlendirmelerden ve mu¤lakl›klardan kaç›n›lmas›n› gerektirir.2
Yolsuzlu¤un ölçülmesinde kullan›lan ölçütler iki bafll›k alt›nda s›n›fland›r›la1 Corruption: The Costs, Consequences and Implications for Local Governments, World
Bank Fiscal Decentralization and Local Government Policy, Seminar for Mayors, June 21-22, 1999
http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/courses/turkey%206.21.99/corrupti/tsld019.htm
2 Erlend Berg, "How Should Corruption be Measured”, London School of Economics and
Political Science, MSc Economics Extended Essay, London, 2 May 2001, s. 4-5
http://members.lycos.co.uk/eberg/
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bilir. Bunlar objektif ve sübjektif ölçütlerdir. Objektif ölçütler nesnel olarak
do¤rulanabilir bilgiye dayal› ve bireyin kiflisel görüflünden ba¤›ms›z olarak nitelendirirler. Yolsuzluk nedeniyle tutuklanan insan say›lar› objektif nitelikli bilgi
konumundad›r. Sübjektif ölçütler ise, bireyin düflünce ve duygular›na dayal› olarak meydana gelirler. Anket yoluyla elde edilen bilgiler sübjektif karakterlidir
ve yolsuzlukla ilgili kantitatif araflt›rmalarda yo¤un olarak kullan›lmaktad›r.3
Subjektif ölçütlerde kendi içerisinde alg› temelli ve tecrübe temelli ölçütler
olmak üzere ikiye ayr›labilir. Alg› temelli ölçütlerde ankete kat›lan deneklere ülkelerindeki yolsuzluk düzeyini ne kadar alg›lad›klar› sorulmakta ve verilen cevaplara göre endeksler ç›kar›lmaktad›r. Bu tür endeksler güvenilirlik ve geçerlili¤i konusunda sorun tafl›masalar bile, do¤ruluk ve kesinlik yönüyle elefltirilebilmektedirler. Endeksler yolsuzluklar›n gerçekleflmesi ile alg›lanmas› aras›ndaki
zaman fark›n› içerdikleri için, belli bir gecikmenin (time lag) göz önüne al›narak de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca bu endeksin politik de¤iflkenlere karfl› duyarl›l›¤› düflüktür. Genellikle bürokratik yolsuzluklar› ölçmede baflar›l› olmaktad›rlar. Siyasi yolsuzluklar konusunda yetersizdirler. Yolsuzluklar›n bas›na yans›d›¤› veya görünür k›l›nd›¤› ölçüde kamuoyu taraf›ndan alg›lanabilmektedir.Tecrübeye dayal› ölçütlerde ise, kiflilere yaflad›klar› ve karfl›laflt›klar› yolsuzluk durumlar› sorulmaktad›r. Burada do¤ru sorular›n sorulmas›, anketin tekni¤inin
dikkatlice uygulanmas› geçerlilik, kesinlik ve güvenilirlik yönüyle ç›kabilecek
problemleri ortadan kald›rabilir.4
Yolsuzluklar›n ölçülmesinde yukar›da belirtilen ölçütlerin zay›fl›klar›n› ve
eksikliklerini giderece¤ini iddia eden baflka göstergelerden de söz edilebilir.
Rüflvet oran› (bribe ratio) ölçütü bunlardan biridir. Bu ölçüt hem öznel hem de
deneyime dayal› karakterler tafl›maktad›r. Rüflvet oran› ölçütü, belirli bir zaman
aral›¤›nda ödenen rüflvetlerin parasal tutar›n›n ayn› dönemdeki toplam gelir tutar›na bölünmesi ile bulunmaktad›r.5
Zaman boyutu içeren yolsuzluk endekslerinin yorumlanmas›nda çok dikkatli
olunmas› gereklidir. Çünkü deneklerin anlama ve kavrama düzeylerindeki de¤iflmeler, anket sorular›ndaki farl›laflmalar yanl›fl sonuçlar do¤urabilmektedir.
Ayr›ca ekonomik flartlar ve iyimserlik gibi faktörler de yolsuzluk alg›lamas›n›
de¤ifltirebilmektedir. Do¤ru bir yolsuzluk ölçümüne ulaflabilmek için tek bir veri kayna¤›na veya göstergeye dayal› endeksleri kullanmaktan kaç›n›lmas›, farkl› endekslerin toplulaflt›r›lmas›ndan oluflan bileflke endekslere yönelinmesi de
baz› sorunlar meydana getirebilmektedir. Bunlar›n bafl›nda kavramsal kesinli¤in
kayb› (loss of conceptual precision) gösterilebilir. Ayr›ca istatistiki korelasyon
3 Erlend Berg, "How Should Corruption……, a.g.e., s. 5
4 Erlend Berg, "How Should Corruption……, a.g.e., s. 5-6
5 Erlend Berg, "How Should Corruption……, a.g.e., s. 8-12
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sorunundan da söz edilebilir. Ülkeleraras› zaman boyutu içeren karfl›laflt›rmalarda ise, her ülkenin ayn› veri kayna¤›na dayal› bilgiler içermesi gerekmektedir.
Farkl› veri kayna¤›na ve farkl› tarih aral›klar›na dayal› karfl›laflt›rmalar›n do¤rulu¤u tart›flmal› olacakt›r. Yolsuzluk göstergelerinin kalitesini artt›rmak için yap›lmas› gereken di¤er bir çaba ise, konuya taraf kesimleri (ifl dünyas› ve hanehalklar›) içeren sistematik anketlerin yap›lmas› ve bunlar›n birbiriyle tamamlay›c› flekilde kullan›lmas›d›r.6

2.1. YOLSUZLUK ENDEKSLER‹
Do¤as› gere¤i yolsuzluklar›n ölçülmesi ve ülkeleraras› karfl›laflt›rmalar›n yap›lmas› büyük güçlükler içermektedir. Bu güçlüklere ra¤men yolsuzluklar›n ölçülmesine yönelik kurumsal çabalar›n varl›¤›ndan da söz etmek gerekir.
Bunlar›n bafl›nda Uluslararas› Saydaml›k Örgütü taraf›ndan oluflturulan endeksler gelmektedir. Ayr›ca; Ekonomik ‹stihbarat Birimi (Economic Intelligence
Unit), Politik Risk Hizmetleri Firmas› (Political Risk Services Inc.), Politik ve
Ekonomik Risk Dan›flmanl›¤› (Political & Economic Risk Consultancy), Yönetim Geliflimi Enstitüsü (Institute for Management Development), Dünya Bankas› (World Bank), Price Waterhouse Coopers, Dünya Ekonomik Forumu (Word
Economic Forum), Özgürlükler Evi (Freedom House) gibi dernek ve kurulufllar
taraf›ndan haz›rlanan araflt›rmalardan söz edilebilir.7 Bu endeksler kamuoyunun, uzmanlar›n ve ifladamlar›n›n yolsuzluk alg›lamalar›na dayanmaktad›r. Alg›lamalara dayal› de¤erlendirmelerin sübjektivite içermesi kaç›n›lmazd›r.
Yolsuzluklar›n ölçülmesinde kullan›lan di¤er bir yaklafl›m ise, rüflvet almakla veya kamu gücünü kiflisel ç›kar sa¤lamakla itham edilen kamu görevlilerini
veya olaylar› temel alarak oluflturulmaktad›r. Böylelikle ortaya ç›kar›labilmifl
fiili yolsuzluklarda hareket ederek data serileri ortaya konmaktad›r. Daha çok
yerel yönetimler ve eyaletler ba¤lam›nda kullan›lan bir metottur. ABD'de çeflitli eyaletler baz›nda yukar›daki flekilde oluflturulan veriler mevcuttur. 8
Fiili yolsuzluk verilere dayal› olarak ortaya konan ampirik çal›flmalardan söz
edilebilir. Bu çal›flmalar›n birinde9 kamu müdahaleleri ve kifli bafl›na düflen ye6 Stephen Knack, “Measuring Corruption: A Critique of Cross-Country Indicators”, World
Bank Policy Research Working Paper Series No: 3968, July 2006, s. 1-64
7 Güzin Bayar, "Türkiye'de Yolsuzluklar-Ekonometrik Bir ‹nceleme", Türkiye Ekonomi
Kurumu Tart›flma Tebli¤i No: 5, Nisan 2006, s. 4 (1-23)
8 Rajeev K. Goel, Michael A. Nelson, "Corruption and Government Size: A Disaggregated
Analysis", Public Choice, Vol. 97, No: 1-2, October 1998, s. 107-120.
9 Raymond Fisman, Roberto Gatti "Decentralization and Corruption: Evidence Across
Countries”, Journal of Public Economics, Vol: 83, No: 3 March 2002, s. 325-345
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rel kamu harcamalar› ile yolsuzluk aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r. Sonuçta kamu müdahaleleri ve kifli bafl›na düflen yerel kamu harcamalar artt›¤›nda yolsuzluk ile itham edilen kamu görevlileri say›s›n›n yükseldi¤i gözlenmifltir. Çünkü
kamu müdahalelerinin ve kifli bafl›na yerel kamu harcamalar›n›n artmas›, ilgili
birimlerin daha fazla fon kullanmalar›na yol açmakta, bu da kamu çal›flanlar›n›n
yolsuzlukla itham edilme düzeyini yükseltmektedir.
Kamu çal›flanlar›na yap›lan yolsuzluk ithamlar›na dayal› bir göstergelerin fiili sa¤l›kl›l›¤› her zaman sorgulamaya aç›kt›r. Adalet sisteminin rüflvete yatk›n
olup olmamas›na göre yolsuzluk ithamlar›n›n say›s› de¤iflebilmektedir. Her yolsuzluk itham›n›n gerçek olup olmad›¤› sorgulamaya aç›kt›r. Bu yolsuzluk itham›n›n do¤rulanamamas› halinde gösterge olarak anlaml›l›¤›n› yitirebilecektir.
Ayr›ca her yolsuzlu¤un bir itham do¤uraca¤› da kuflkuludur. Birçok yolsuzluk
iliflkiye taraf insan ve kurumlar aras›nda herhangi bir hukuki süreç meydana getirmeden gizli olarak yap›labilmektedir. Bütün bunlar belli bir sübjektivite tafl›sa bile yolsuzluk alg›lamalar›na dayal› olarak oluflturulan endeksleri, ithamlara
dayal› olarak oluflturulan endekslere nazaran daha tercih edilebilir k›lmaktad›r.10

2.1.1. Yolsuzluk Alg›lamalar› Endeksi
Yolsuzlu¤u ölçmeye yönelik çabalar›n en önemlisi Uluslararas› Saydaml›k
Örgütü taraf›ndan oluflturulan Yolsuzluk Alg›lamalar› Endeksidir. (Corruption
Perceptions Index) Yolsuzluk alg›lama endeksi 1995 y›l›ndan beri on y›ld›r düzenli olarak yay›nlanmaktad›r. Bu süreçteki ülkelerin yolsuzluk düzeyleri, s›ralamalar›, gözlem say›lar›, standart sapmalar›, güven aral›klar›, yüksek ve düflük
de¤erleri Ek 3-12'de y›llar itibar›yla gösterilmifltir. Ayr›ca yolsuzluk alg›lama
endeksine taban teflkil edebilecek 1980-1985 ve 1988-1992 y›llar›na ait 54 ülke
verilerinin ortalamalar›ndan oluflan tablolar da mevcuttur. Bu tablolar ise, Ek 1-2'de
sunulmufltur.
Yolsuzluk alg›lama endeksi, dünya üzerindeki çeflitli kurumlar taraf›ndan
toplanan verilerden oluflan bir tür bileflke endekstir. Bu endeks yabanc› ve yerli
ifl adamlar›n›n, analistlerin ve uzmanlar›n de¤erlendirmelerini içermektedir. Küçük, büyük yolsuzluk ayr›m› yap›lmadan oluflturulmaktad›r.
Örne¤in 2005 y›l›ndaki yolsuzluk alg›lama endeksi verileri, 10 ba¤›ms›z kurum taraf›ndan yap›lan 16 farkl› kamuoyu yoklamas›na dayanmaktad›r. Bu kurumlar ve anketler kendi kategorilerinde en sa¤l›kl› veri sa¤layan kaynaklar konumundad›rlar. Ankete veri sa¤layan kurumlar›n isimleri afla¤›da s›ralanmaktad›r. Columbia University, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Infor10 Johann Graf Lambsdorff, “Corruption in Empirical Research - A Review”, Transparency
International Working Paper, November, 1999, s. 7 (1-17)
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mation International, International Institute for Management Development,
Merchant International Group, Political and Economic Risk Consultancy, United Nations Economic Commission for Africa, World Economic Forum and
World Markets Research Centre.11
Yolsuzluk endeksi cari yolsuzluk derecesini yans›tmaktan daha çok alg›lanan
yolsuzluk derecesini ortaya koymaya çal›flmaktad›r. Bu nedenle ülkeleraras›
karfl›laflt›rma de¤erlerindeki görecelikten söz edilebilir. Daha önceki y›llardaki
endeks s›ralamalar›n›n birbirleri ile karfl›laflt›r›lmas› pek anlaml› de¤ildir. Çünkü yeni ülkeler endekse kat›ld›kça s›ralamalar do¤al olarak farkl›laflmaktad›r.
Ayr›ca yolsuzluk alg›lamalar› endeksini oluflturmak için al›nan kaynak verilerdeki metodoloji de¤iflimleri, yeni alt endekslerin sisteme dahil olmas› ve eskilerinin ç›kmas› nedeniyle süreklilik ve karfl›laflt›rabilirlik konusunda sorunlar yaflanabilmektedir. Anlaml› olan belli ülkelerdeki yolsuzluk alg›lamas›n›n zaman
boyutundaki de¤iflimini gözleyebilmektir. Burada endeks derecesinin oluflturdu¤u trendi aç›klay›c› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Alt endekslerde al›nan verilerin son üç y›la ait olmas› yolsuzluk alg›lamalar›
endeksinin güncelli¤ini sorunlu hale getirmektedir. Di¤er bir ifade ile bir ülkede meydana gelen büyük boyutlu yolsuzluk skandal›n›n endeks yans›mas› ancak
üç y›ll›k bir süreçte söz konusu olmaktad›r. Bu nedenle ülkelerin endeks de¤erlerindeki düzelmeleri de, bozulmalar› da üç y›ll›k zaman boyutunu göz önüne
alarak okumak gerekir.
Yolsuzluk alg›lamalar› endeksi ülkeler aras›ndaki yolsuzluk derecesinin alg›lamas›n› de¤erlendirmeye çal›fl›r. Buna karfl›l›k yine ayn› kurum taraf›ndan yap›lan Küresel Yolsuzluk Barometresi (Global Corruption Barometer) genel kamuoylar› aras›ndaki yolsuzluk uygulamalar› ve nitelikleri ile ilgilidir. Bu nedenle uzmanlar›n alg›lamalar› ve görüfllerinden ziyade halk›n alg›lamalar› ve görüfllerini yans›t›r. Örnekleme olarak ald›¤› kitleler ulusal ve küresel nüfus a¤›rl›klar›na göre flekillenmektedir. Küresel Yolsuzluk Barometresi 2003 y›l›ndan itibaren yay›nlamaktad›r.12 3 y›ll›k bir veri taban›na sahiptir. Bu yönüyle belli ölçülerde karfl›laflt›rma yapma ve trend ortaya koyma imkan› s›n›rl›d›r. Bu barometre ülkelerdeki yolsuzluklara karfl› mücadelenin etkilerini kapsay›c› niteliktedir.13 2005 y›l›nda (May›s Ekim aylar› aras›nda) bu gösterge kapsam›nda 69 ülkede 55.000 kiflinin kat›l›m› ile Gallup International Association taraf›ndan
Uluslararas› Saydaml›k Derne¤i ad›na bir saha araflt›rmas› yap›lm›flt›r. Bu araflt›rman›n sonuçlar› dünya'da yolsuzluk bölümünde sunulmaktad›r.
11 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005/faq_cpi2005
12 2003 y›l›nda 45 ülke ankete dahil iken 2004 y›l›nda 64 ülkeye ç›km›flt›r.
13 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2004__1/faq_gcb
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2.1.2. Rüflvet Ödeyenler Endeksi
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü taraf›ndan haz›rlanan di¤er bir endeks de Rüflvet Ödeyenler Endeksidir. (Bribe Payers Index) Bu endeks yabanc› ülkelerde
kamu görevlilerine rüflvet veren geliflmifl ülkelerdeki ihracatç› firmalar›n e¤ilimlerini göstermektedir. Di¤er bir ifade ile arz yönlü yolsuzlu¤u ortaya koymaktad›r. Böylelikle uluslararas› ifllemlerde rüflvetin kimin taraf›ndan verildi¤i kadar
kimin taraf›ndan al›nd›¤›na da vurgu yapmaktad›r. Bu yönüyle yolsuzluk alg›lama endeksinin tamamlay›c›s› konumundad›r.14 fiimdiye kadar 1999 y›l›nda ve
2002 y›l›nda olmak üzere iki tane endeks serisi söz konusudur. 2002 y›l›ndaki
endeks 21 ülkedeki ihracatç›lara uygulanan anketten elde edilen sonuçlara göre
flekillendirilmifltir. Bir öncekine göre iki yeni ülke (Rusya, Hong Kong) ve rüflvet verilen ülke yerleflikler ile yap›lan mülakatlar da endekse dahil edilmifltir.
1999 endeksinde ise, 19 ülkeden elde edilen veriler kullan›lm›flt›.
Veriler bir kamuoyu araflt›rma flirketi taraf›ndan (Gallup International Association) 15 yükselen pazar ekonomisi (emergency market countries) konumundaki ülkede Aral›k 2001Mart 2002 döneminde, 835 mülakat dayal› olarak elde
edilmifltir. Yükselen pazar ekonomilerinin tercih edilme nedeni yolsuzlu¤un bu
ülkelerde yo¤unlaflmas›d›r. Bu ülkeler; Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Endonezya, Meksika, Fas, Nijerya, Filipinler, Polonya, Rusya,
Tayland, Güney Afrika ve Güney Kore'dir. Yukar›da ismi say›lan ülkeler dünyadaki do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n yaklafl›k yüzde 60'›n› çekmektedirler. Mülakatlar›n 261'i bu ülkelerdeki yabanc› firma üst düzey yöneticileri
ile, 261 yerli firma üst düzey yöneticileri ile 84'ü mali ifller müdürleri ile, 71'i ticaret odalar› temsilcileri ile, 80'i yerli ve yabanc› banka yöneticileri ile ve 78'i
ticaret hukuku avukatlar›yla yap›lm›flt›r. Anket çerçevesinde ayn› zamanda ihracatç› firma yöneticilerine OECD'nin Rüflvet Karfl›t› Uzlafl› (OECD Anti Bribery
Convention) konusundaki belgeleri ve firma politikalar›n› flekillendirirken bu
uzlafl›y› ne kadar dikkate ald›klar›, kamu çal›flanlar›n›n rüflveti nas›l istedikleri/ald›klar› ve en çok rüflvet istenen iki sektörün ne oldu¤u da sorulmufltur.15
Ülkelerin Rüflvet Ödeyenler Endeksine göre s›ralan›fl› afla¤›daki tablo'da gösterilmektedir. Burada; 0 ile 10 aras›nda derecelendirme söz konusudur. 10 rüflvet verme e¤iliminin olmad›¤›n›, s›f›r ise tamamen rüflvet verme e¤iliminin tafl›nd›¤›n› göstermektedir. Endeks oluflturulurken kat›l›mc›lara birinci planda
yurtd›fl›nda ifl yapmak, mal satmak veya ihale alabilmek için rüflvet verip vermeyecekleri sorulmufltur.
14 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi
15 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/faq_bpi
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Bu soruya verilen cevaplara göre, Avustralya, ‹sveç, Avusturya ve Kanada'daki firmalarda rüflvet verme e¤iliminin çok düflük oldu¤unu, buna karfl›l›k
Rusya, Çin, Tayvan ve Güney Kore'deki firmalarda rüflvet verme e¤ilimlerinin
çok yüksek oldu¤u sonucuna eriflilmifltir. Di¤er ülkeler bu iki uç aras›nda yer almaktad›r. Burada ayr›ca 15 tane yükselen piyasa ekonomilerindeki yerleflik firma davran›fllar› ortaya konmaktad›r. Yerleflik firmalar 1,9 de¤erlilik ile rüflvet
vermeye e¤ilimindeki yabanc› ülke temsilcilerinde daha çok rüflvete yatk›n olduklar› görülmektedir.16

Tablo 1. Rüflvet Verme E¤ilimi Endeksi (2002, 1999)
S›ralama
1
2
4
5
6
8
9
11
12
13
15
17
18
19
20
21

2002

Toplam Mülakat

835

Ülkeler

1999
779

OECD

Uzlafl›s›

Avustralya

8.5

8.1

‹mzalad›

‹sviçre

8.4

7.7

‹mzalad›

‹sveç

8.4

Avusturya

8.2

Kanada

8.1

Hollanda

7.8

Belçika

7.8

Birleflik Krall›k

6.9

Singapur

6.3

Almanya

6.3

‹spanya

5.8

Fransa

5.5

ABD

5.3

Japonya

5.3

Malezya

4.3

Hong Kong
Güney Kore
Çin

6.8
7.2

‹mzalad›
‹mzalad›
‹mzalad›
‹mzalad›

5.7

‹mzalamad›

5.3

‹mzalad›

6.2
5.2
6.2
5.1

‹mzalad›
‹mzalad›
‹mzalad›
‹mzalad›

3.7

‹mzalad›

3.8

3.5

‹mzalamad›

-

‹mzalamad›

3.2

Yerli Firmalar

7.4

‹mzalad›

4.1

3.5

Rusya

8.1

‹mzalamad›

3.9

Tayvan

7.8

‹mzalad›

3.9

4.3

‹talya

8.3

1.9

Kaynak: Transparency International, Bribe Payers Index 2002

-

3.4
3.1
-

‹mzalamad›
‹mzalad›

‹mzalamad›

16 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/complete_report_bpi_2002
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Sektörler itibar›yla yukar›da ad› geçen yükselen pazar ekonomilerindeki rüflvet verme e¤ilimine bakt›¤›m›zda kamunun do¤rudan al›c›s› oldu¤u kamu inflaatlar›, mal ve hizmet sat›n almalar› ve savunma sanayinde çok yüksek oldu¤u
gözlenmektedir. Rüflvet verme e¤iliminin en düflük oldu¤u sektörleri ise, tar›m,
hafif imalat sanayi, bal›kç›l›k, bilgi ifllem teknolojileri ve ormanc›l›k alanlar›d›r.
Buradan flu sonuca eriflebiliriz. Kamunun yo¤un olarak bulundu¤u sektörlerde
rüflvet verme e¤ilimi yüksek, özel sektörün yo¤un olarak bulundu¤u sektörlerde
düflüktür.

Tablo 2. Sektörler ‹tibar›yle Rüflvet Verme E¤ilimi
Sektörler
Kamu ‹nflaatlar› ve Hizmet
Üretimi
Savunma Sanayi
Petrol ve Do¤al Gaz
Emlak

Telekomünikasyon
Enerji Üretimi ve Da¤›t›m›
Madencilik

Tafl›mac›l›k / Depolama
‹laç ve T›bbi Malzeme
A¤›r ‹malat Sanayi
Bankac›l›k ve Finans

2002
1.3
1.9
2.7
3.5
3.7
3.7
4.0
4.3
4.3
4.5
4.7

Sivil Havac›l›k

4.9

Ormanc›l›k

5.1

Bilgi Teknolojileri

5.1

Bal›kç›l›k
Hafif ‹malat Sanayi

5.9
5.9

Tar›m

Kaynak: Transparency International, Bribe Payers Index 2002

5.9

Yap›lan mülakatlara göre en çok rüflvetin ödendi¤i sektörler, rüflvet verme
e¤iliminin yüksek oldu¤u sektörler ile benzeflmektedir. S›ras›yla bu sektörler kamu inflaatlar›, mal ve hizmet sat›n almalar›, savunma sanayi ve petrol ve do¤al
gazd›r. En düflük rüflvet ödenen sektörler ise, hafif imalat sanayi, sivil havac›l›k,
bal›kç›l›k ve tar›md›r.
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Tablo 3. En Çok Rüflvetin Ödendi¤i Sektörler
Sektörler
Kamu ‹nflaatlar› ve Hizmet
Üretimi
Savunma Sanayi

2002
46%

Bankac›l›k ve Finans

15%

38%
21%

Petrol ve Do¤al Gaz

11%

Emlak
‹laç ve T›bbi Malzeme

10%
10%

Enerji Üretimi ve Da¤›t›m›

9%

Telekomünikasyon

6%

Bilgi Teknolojileri

5%

Ormanc›l›k
Madencilik

5%
5%

Tafl›mac›l›k ve Depolama

4%

A¤›r ‹malat Sanayi

3%

Tar›m

3%

Bal›kç›l›k
Sivil Havac›l›k

2%
1%

Hafif ‹malat Sanayi

Kaynak: Transparency International, Bribe Payers Index 2002

Uluslararas› planda yolsuzluklar›n önlemeyi amaç edinen en önemli anlaflmalardan biri OECD Uluslararas› ‹fllemlerde Yabanc› Ülkelerdeki Kamu Görevlilerine Verilen Rüflvetle Mücadele Uzlafl›s›d›r. (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions)
Bu uzlafl›y› birçok geliflmifl ülke imzalam›flt›r. Uzlafl›n›n yurtd›fl›nda verilen rüflveti engelleyebilece¤i umulmaktad›r. Buna ra¤men ankete kat›lanlardan yüzde
42'si böyle bir anlaflma duymad›klar›n›, yüzde 32'si bu anlaflmadan genel anlamda haberdar olduklar›n›, yüzde 12'si k›s›tl› bilgiye sahip olduklar›n› ve sadece
yüzde 7'si konu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi sahibi olduklar›n› belirtmifllerdir.
Yabanc› ifl çevreleri ad› geçen ülkelerdeki yolsuzluklar›n en fazla oldu¤u
alanlar› afla¤›daki tablodaki gibi s›ralam›fllard›r. Buna göre; mahkemelerde, siyasi partilerde ve poliste rüflvetin yo¤un oldu¤u, buna karfl›l›k göçmenlik, vize,
pasaport, elektrik, su, istihdam ve çal›flma koflullar›n› belirleyen düzenlemelerde rüflvetin oldukça seyrek oldu¤u gözlenmifltir.
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Tablo 4. Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Yabanc› ‹fl Çevrelerine Göre
Yolsuzlu¤un En Yo¤un Oldu¤u Alanlar
Yolsuzluk Alan›
Mahkemeler
Siyasi Partiler
Polis
Gümrükler
E¤itim
Vergi Gelirleri
Özel Sektör
‹mar, Tapu ve ‹nflaat ‹zinleri
T›bbi Hizmetler
‹stihdam ve Çal›flma fiartlar›na Yönelik
Düzenlemeler
Elektrik, Su ve Telefon Gibi Hizmetler
Göçmenlik, Pasaport, Vize
Di¤erleri

Kaynak: Transparency International, Bribe Payers Index 2002

Yüzdesi
21%
19%
13%
9%
7%
6%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
3%

Son befl y›ll›k dönemde kat›l›mc›lara göre yükselen piyasa ekonomilerindeki
rüflvet düflme e¤ilimi göstermektedir. 1999 y›l›ndaki ankette ise, e¤ilim artma
yönündeydi. Bu ba¤lamda iyiye do¤ru bir yönelimin oldu¤u söylenebilir. Bunda etkili olan faktörlerin bafl›nda; bas›n özgürlü¤ünün artt›r›lmas›, kamu taraf›ndan yolsuzluklar› önlemeye yönelik soruflturmalar›n aç›lmas›, devlette saydaml›¤›n, hesap verebilirli¤in ve kurumsal yönetiflimin sa¤lanmas›, kara para aklanmas›n›n önlenmesi, özellefltirme ve kamu ihalelerin rekabetin gerçeklefltirilmesinin etkili oldu¤u vurgulanm›flt›r.
Rüflvet verme e¤iliminde olan geliflmifl ülke firmalar›n›n, di¤er firmalara karfl› rekabet avantaj› sa¤lamak için kendi hükümetlerinden beklentileri afla¤›daki
tabloda s›ralanm›flt›r. Buna göre diplomatik, politik, finansal ve ticari bask›lar›n,
yap›lan yard›mlar›n ve askeri desteklerin kendi firmalar›na ifl verilmesi kofluluna ba¤lanmas› en çok kullan›lan yoldur.
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Tablo 5. Geliflmifl Ülkelerce Uygulanacak Yapt›r›mlar
Anket Y›llar›
Mülakat Say›s›
Diplomatik ve politik bask›
Finansal bask›
Ticari ve fiyatlama ile ilgili konular
Yap›lacak yard›mlar ile ba¤ kurulmas›
Yabanc› yat›r›mlar›n engellenmesi
Savunma ve askeri konular ile ba¤lant› kurulmas›
Kamu yöneticilerinin çeflitli yöntemler ile teflvik
edilmesi
E¤itim, burs ve sa¤l›k yard›mlar› ile ba¤lant›
kurulmas›
Di¤erleri
Görüfl belirtilmedi

Kaynak: Transparency International, Bribe Payers Index 2002

2002
567
66%
66%
66%
54%
46%
41%
39%

1999
537
53%
45%
49%
35%
n.a.*
28%
36%

22%

16%

8%
5%

11%
2%

Bu tip adil olmayan rekabet yarat›c› yollara en çok baflvuran devletler; ABD,
Fransa, ‹ngiltere, Japonya, Çin ve Rusya, Almanya ve ‹spanya'd›r. Singapur,
Belçika, Avustralya, Avusturya, Hong Kong ve ‹sveç hükümetlerinin ise, bu tip
yollardan ellerinden geldi¤ince kaç›nd›klar› gözlenmektedir.

2.1.3. Yönetiflim Endeksi
Yolsuzluk konusunda oluflturulan di¤er bir endeks yönetiflim kavram› çerçevesinde flekillenmifltir. Burada ülkeler yönetiflim düzeylerine ba¤l› olarak s›ralamaya tabi tutulmaktad›rlar. Dünya Bankas›'ndaki bir grup araflt›rmac› taraf›ndan17 oluflturulan endeks, ülkelerin yönetiflim düzeylerini alt› farkl› kriteri temel
alarak olarak belirlenmektedir. Bu kriterler;
17 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, "Governance Matters V: Governance
Indicators for 1996-2005", World Bank Policy Research Department Working Paper No:
4012, September 2006, s. 1-108
Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, "Governance Matters IV: Governance
Indicators for 1996-2004", World Bank Policy Research Department Working Paper No:
3630, June 2005, s. 1-133
Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, "Governance Matters III: Governance
Indicators for 1996-2002", World Bank Policy Research Department Working Paper No:
3106, August 2003, s. 1-115
Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance Matters II", World
Bank Policy Research Department Working Paper No. 2772, February 2002, s. 1-53
Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance Matters", World Bank
Policy Research Department Working Paper No. 2196, October 1999, s. 1-60
Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Aggregating Governance Indicators",
World Bank Policy Research Department Working Paper No. 2195, October 1999, s. 1-39
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* ‹fade özgürlü¤ü ve hesap verebilirlik (Voice and accountability)
* Politik istikrar (Political stability)
* Hükümet etkinli¤i (Government effectiveness)
* Düzenleyici kalite (Regulatory quality)
* Kanun hakimiyeti (Rule of law)
* Yolsuzlu¤un kontrolüdür. (Control of corruption)
Yönetiflim endeksinin içeri¤ini anlayabilmek için her kriterin kapsam›na ayr›nt›l› olarak bakmak gerekecektir. ‹fade özgürlü¤ü ve hesap verebilirlik kriteri;
politik, medeni ve insani haklar›n ifllevselli¤ini ölçmek için kullan›lmaktad›r.
Burada bireylerin yönetime kat›lmas›, hükümetleri belirleme gücü ve siyasi otoriteyi medyan›n ve toplumun denetleme gücü analiz edilmektedir. Bir ülkedeki
gelir da¤›l›m› adaletsizliklerinden, etnik ve dini gerginliklere kadar bir çok unsur politik fliddet ve istikrars›zl›¤›n kayna¤› olabilmektedir. Politik fliddetin nihai noktas› iç savaflt›r. Bu nedenle bir ülkede anayasal düzenin, hukukun üstünlü¤üne dayal› bir siyasi sistemin varl›¤› ve yaflayabilirli¤i hayati öneme sahiptir.
Toplumsal gerginliklerin bir ülkede var olmas›, siyasi sistemin bu gerginlikleri
uzlaflt›r›c› bir rol oynayamamas›, siyasi muhalefetin yeralt›na inmesine ve legal
yap›n›n d›fl›na ç›kmas›na neden olabilmektedir. Bu durum isyan hareketlerine,
terörist sald›r›lara ve sabotajlara imkan tan›maktad›r. Bu nedenle bir ülkedeki
kanun ve düzenin sa¤lanmas›, siyasi ve askeri hakimiyetin varl›¤›, politik sistemin kat›l›ma ve temsile aç›k olmas›, demokrasi kültürünün geliflmesi, etnik, dini ve s›n›fsal gerilimlerin olmamas› siyasi fliddet ve istikrars›zl›klardan uzak tutacak ana unsurlard›r.
Hükümet etkinli¤i ve düzenleyici kalite ile kast edilen fley, siyasi iktidar›n
güçlü ve tutarl› politikalar› formüle edebilme ve uygulayabilme yetene¤idir. Hükümet etkinli¤inin ölçüsü olarak, üretilen kamu hizmetlerinin miktar› ve kalitesi, bürokrasinin ve kamu çal›flanlar›n›n becerisi, kamu otoritesinin taahhütlerinin
kredibilitesi, kamu hizmetlerinin politik etkiden ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› al›nmaktad›r. Düzenleyici kalite ile ifade edilmek istenen piyasa iliflkileri d›fl›nda
flekillendirilen kamu politikalar›n›n etkinli¤idir. Bu politikalar›n odakland›¤›
alanlar, fiyat kontrolleri, bankac›l›k sisteminin denetlenmesi ve gözetlenmesine
yönelik faaliyetler, negatif d›flsall›k yayan mal ve hizmetlerinin üretimine ve tüketimine getirilen s›n›rlamalard›r.
Kanun hakimiyeti kriteri içerisinde ise, sözleflmeleri yerine getirilmesindeki
etkinli¤e, polis ve yarg› mekanizmas›n›n kalitesine odaklan›lmaktad›r. Ayr›ca
mülkiyet haklar›n›n korunmas›, hukuki çerçevenin sa¤lamlaflt›r›lmas› üzerinde
durulmaktad›r. Son kriter ise, kitab›n ana eksenini oluflturan yolsuzluktur.
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Yönetiflim endeksinin üretilmesindeki amaç, yukar›daki kriterlere ba¤l› olarak meydana gelen etkilerin ekonomik sonuçlar›n› ortaya koymakt›r. Bu çerçevede yönetiflim ve ekonomik kalk›nma aras›ndaki pozitif yönlü güçlü iliflkinin
varl›¤› ampirik olarak da kan›tlanabilmektedir.18
Endeks de¤erleri oluflturulurken birçok ulusal ve uluslararas› kuruluflun veri
tabanlar› kullan›lmakta ve bunlar bir metodoloji çerçevesinde birlefltirilmektedir. Bu kurulufllar ve kulland›¤› veri tabanlar›; African Development Bank, (Country Policy and Institutional Assessments) Afrobarometer, (Afrobarometer
Survey) Asian Development Bank, (Country Policy and Institutional Assessments) Bertelsmann Foundation, (Bertelsmann Tranformation Index) Brown
University's Center for Public Policy, (Global EGovernance) Business Environment Risk Intelligence, (Business Risk Service) Business Environment Risk Intelligence, (Qualitative Risk Measure in Foreign Lending) Columbia University,
(State Capacity Project) Economist Intelligence Unit, (Country Risk Service)
European Bank for Reconstruction and Development, (Transition Report) Freedom House, (Countries at the Crossroads) Freedom House, (Nations in Transition, Freedom in the World) Gallup International (Voice of the People/Millenium/50th Survey) Global Insight, (Global Risk Service) Global Insight, (Business Conditions and Risk Analysis) Heritage Foundation/Wall Street Journal,
(Economic Freedom Index) IJET Travel Intelligence, (Country Risk Security
Assessment), Institute for Management and Development, (World Competitiveness Yearbook) International Research & Exchanges Board, (Media Sustainability Index) Latinobarometro, (Latinobarometro Surveys) Merchant International
Group, (Grey Area Dynamics) Political Economic Risk Consultancy, (Corruption Survey) Political Risk Services, (International Country Risk Guide) Reporters Without Borders, (Reporters Without Borders) State Department, (Trafficking in People Report) Cinranelli Richards (CIRI) Dataset, (Human Rights Dataset) University of North Carolina at Asheville, (Political Terror Scale) World
Bank, (Business Enterprise Environment Survey), Country Policy and Institutional Assessments, (World Business Environment Survey) World Economic Forum, (Global Competitiveness Report)'dir.
Endekste her kriter 2,5 ile +2,5 aras›nda puanland›r›lmaktad›r. +2,5 yönetiflimin en iyi oldu¤u duruma 2,5 ise en kötü oldu¤u duruma karfl›l›k gelmektedir.
Veri taban› 2005-2002, 2000, 1998, 1996 aras› 6 y›ll›k bir zaman aral›¤›n› kapsamaktad›r. Bu endeks içerisindeki Yolsuzlu¤un Kontrolü verileri bizim için temel gösterge konumundad›r. Endeksi oluflturan di¤er kriterler de dolayl› yolsuz18 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, "Governance Matters: From
Measurement to Action”, Finance & Development, Vol. 37, No: 2, June 2000, s. 1-4
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luk göstergesi olarak al›nabilir. Ek 16-21'de yolsuzluk dahil yönetiflim bileflenlerinin y›llar itibar›yla geliflimi gösterilmektedir.

2.1.4. Politik Risk Endeksi
Yolsuzluklar ülke risklerinin belirlenmesinde etkili unsurlardan birisidir. Bu
nedenle ülke riskini ölçmeye yönelik araflt›rmalarda yolsuzluk verileri de kullan›lmaktad›r. Küresel çerçevede ülke risklerini ölçmeye yönelik yolsuzluk verisi
içeren en ciddi çal›flma Politik Risk Hizmetleri (Political Risk Services Group
Inc.) ad›nda özel ve kar amaçl› bir kurum taraf›ndan 20 y›l› aflk›n bir süreçte yap›lmaktad›r. Bu kurum taraf›nda tek tek ülke verileri kullan›larak Uluslararas›
Ülke Risk Rehberi (International Country Risk Guide) oluflturulmaktad›r.
Uluslararas› Ülke Risk Rehberi üç ana 22 alt kategoride derecelendirmeye
gitmektedir. Afla¤›daki flekilde bu ana kategoriler gösterilmektedir.
fiekil 1. Uluslararas› Ülke Riskinin Unsurlar›

ULUSLARARASI ÜLKE
RISKI
Politik Riskler

Finansal Riskler

Ekonomik Riskler

Ülke riski hesaplamas›nda politik riskler yüzde 50, finansal ve ekonomik riskler19 ise, yüzde 25 a¤›rl›¤a sahiptir. Yaklafl›k 140 ülkeden elde edilen veriler ayl›k olarak yay›nlanmaktad›r.
Yolsuzluk politik riskin bir unsuru olarak alg›lanmaktad›r. Politik risk hesaplamas› yap›l›rken farkl› unsurlar farkl› a¤›rl›k katsay›lar›na göre derecelendirilmektedir. Afla¤›daki tablolarda politik risk derecelendirme kategorileri ve endeks a¤›rl›klar› gösterilmektedir.

19 Finansal risk kategorileri olarak d›fl borçlar›n GSY‹H’ya oran›, d›fl borç servisinin ve cari
ifllemler aç›¤›n›n ihracata oran›, ayl›k ithalat› karfl›layacak net likidite düzeyi ve kur istikrar›
al›nmaktad›r. Economik risk kategorilerini ise, kifli bafl›na düflen milli gelir. Y›ll›k GSY‹H’daki
büyüme, enflasyon oran›, bütçe ve cari dengenin GSY‹H’ya oran› oluflturmaktad›r.
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Tablo 6. Politik Risk Derecelendirme Kategorileri
Konu
Hükümetin ‹stikrar›
Hükümetin tekli¤i
Yasama gücü
Halk deste¤i
Sosyo-ekonomik fiartlar
‹flsizlik
Tüketici güveni
Yoksulluk
Yat›r›m Profili
Sözleflmelerin geçerlili¤i (kamulaflt›rma)
Kar›n transfer edilebilirli¤i
Ödemelerdeki gecikmeler
‹ç Çat›flmalar
‹ç savafl
Terörizm/Politik fliddet
Halk hareketleri
D›fl Çat›flmalar
Savafl
S›n›r Uyuflmazl›klar›
D›fl bask›lar
Yolsuzluk
Askerin Siyaset ‹çerisindeki Rolü
Dinin Siyaset ‹çerisindeki Rolü
Kanun ve Düzen
Etnik Gerginlikler
Demokratik Hesap Verilebilirlik
Bürokratik Kalite
GENEL TOPLAM

Kaynak: http://www.PRSonline.com

Derece
12
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
6
6
6
6
6
6
4
100

Politik risk kategorilefltirmelerindeki temel amaç belli bir ülkedeki, belli bir
zamandaki politik istikrar› de¤erlendirebilmektir. ‹lk kategoriyi hükümetin istikrar› oluflturmaktad›r. Burada hükümetlerin ortaya koydu¤u politikalar› uygulayabilme ve görevde kalabilme yetileri sorgulanmaktad›r. ‹kinci kategoride sosyoekonomik flartlar›n ölçülmesi ve bunun hükümet politikalar›na getirebilece¤i
s›n›rlamalar tespit edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Üçüncü kategoride yat›r›m kararlar›n› etkileyen faktörler analiz edilmektir. Daha sonra ise, iç ve d›fl çat›flma risk91
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leri, yolsuzluk, askerin ve dinin siyaset içerisindeki rolü, kanun ve düzendeki etkinlik, etnik gerginlikler, demokratik hesap verilebilirlik ve bürokratik kalite incelenmektedir.

Tablo 7. Politik Risk Derecelendirme Aral›klar›
Çok Yüksek Risk
Yüksek Risk

0 - 49,9
50 - 59,9

Ortalama Risk
Düflük Risk
Çok Düflük Risk

60 - 69,9
70 - 79,9
80 - 100

Kaynak: http://www.PRSonline.com

Risk de¤erlendirmesinde maximum puan 100'dür. Bir ülkenin puan› ne kadar
yüksek ise politik riski o kadar düflük olarak alg›lanmaktad›r. Politik risk endeksi içerisinde yolsuzluk düzeyi 6,0 ile 0 aras›nda puanland›r›lmaktad›r. 6,0 yolsuzlu¤un hiç olmad›¤› 0' ise yolsuzlu¤un tamamen yayg›n oldu¤u durumu göstermektedir.
Mart 2005 tarihine ait yolsuzluk verilerini de içeren Politik Risk Risk Endekssinin bütünü Ek 22'de sunulmufltur.

2.1.5. Saydam Olmama Endeksi
Saydam olmama (opacity) durumunda iflletme ve yat›r›m maliyetlerini ölçmek amac›yla özel sektör (Kurtzman Group) taraf›ndan 2000 y›l›ndan, bu yana
geliflmifl ve geliflmekte olan bir grup ülke baz›nda haz›rlanan bir endekstir. Bu
endeksi oluflturmak için 41 kaynaktan toplanan 65 objektif de¤iflkenden yararlan›lmaktad›r. Saydam olmama endeksi bileflke bir yap› arz etmektedir Saydam olmama derecesini ölçmek için befl farkl› kriterden yararlan›lmaktad›r. Bunlar;20
* Kamu ve özel sektöründeki yolsuzluk,
* Hukuk sistemindeki etkinsizlik,
* Zararl› ekonomi politikas›,
* Yetersiz muhasebe ve yönetiflim uygulamalar› ve
* Zararl› düzenleyici (regulatory) yap›lard›r.
Endeks de¤eri her kriter için 100 üzerinden de¤erlendirilmekte ve ortalamas›
al›nmaktad›r. Böylelikle saydam olmama de¤erine ulafl›lmaktad›r. Bu de¤er ne
kadar düflükse o ülke o kadar saydam, ne kadar yüksekse o kadar az saydamd›r.
2004 y›l› saydam olmama endeksine 48 ülke dahil edilmifltir. Bu endekse dahil
yolsuzluk verileri oluflturulurken Uluslararas› Saydaml›k Örgütü ve Ülke Risk
Rehberi verilerinden yararlan›lm›flt›r.
20 Joel Kurtzman, Glenn Yago, Triphon Phumiwasana, “The Global Cost of Opacity”, MIT
Sloan Management Review, October 2004, s. 1-20
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