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BÖLÜM 4
4. YOLSUZLU⁄UN D‹⁄ER EKONOM‹K, SOSYAL VE S‹YASAL
YANSIMALARI
Yolsuzluk sadece ekonomik etkiler meydana getirmemekte, bunun yan›nda
birçok sosyal ve siyasal yans›malar da oluflturabilmektedir. Bu bölümde yolsuzlu¤un sosyal ve siyasal yans›malar› dokuz bafll›k alt›nda incelenmeye çal›fl›lacakt›r. Ayr›ca dolayl› olarak ekonomik içerik tafl›yan konular› da daha ayr›nt›l›
analize tabi tutaca¤›z.
4.1. YOLSUZLUK VE POL‹T‹K REJ‹MLER
Politik rejimin yap›s› ile rant kollama modellerinin iliflkisi yolsuzluk kavram›n›n anlafl›lmas›nda önemli oldu¤u düflünülmektedir. Bu iliflki yolsuzlu¤u politik süreçlerin içsel bir unsuru olarak görmektedir. Böyle olunca politik rejimdeki farkl›laflmalar yolsuzluk modelini de etkileyebilmektedir. Afla¤›daki tabloda politik rejimler ile yolsuzluk modelleri aras›ndaki iliflki özetlenmektedir;
Tablo 9. Rant Kollama Modelleri ve Politik Rejimler
Politik Rejim
Anarfli
Mafya / Zay›f Diktatörlük
Güçlü Diktatörlük
‹yi Huylu Monarfli
Zay›f Demokrasi
Fonksiyonel Demokrasi

Rant Kollama Modeli
Biri Herkese Karfl›
Rekabetçi Yolsuzluk
Tekelci Yolsuzluk
“Gerçek” Yolsuzluk
Politik Yolsuzluk
Ç›kar Gruplar›n›n Rant Kollamas›

Kaynak: Joshua Charap, Christian Harm, "Institutionalized Corruption and the Kleptocratic State",
IMF Working Paper No: 91, July 1999, s. 18

Tabloyu aç›klamak gerekirse;1 belli bir toplum ve devlet düzeninin varolmad›¤› Hobbes vari bir anarflinin hakim oldu¤u yap›larda genelde yolsuzluk flekli
da¤›n›k ve yerelleflmifl olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bunun nedeni belli bir hiyerarflinin ve iflbirli¤i imkan›n›n var olmamas›d›r. Burada her birey kendisi d›fl›ndaki herkesin tehdidi alt›ndad›r.
Zay›f diktatörlüklerin ve silahl› mafyavari gruplar›n hakim oldu¤u toplumlarda bir hiyerarfli varm›fl gibi gözükse bile bu hiyerarflinin yapt›r›m gücünden ve
etkinli¤inden söz edilemez. Bu yap›lar›n üretti¤i yolsuzluk türü birbiri ile rekabet eden, nispi olarak da¤›n›k bürokratik niteliklidir.
1 Joshua Charap, Christian Harm, “Institutionalized Corruption ………….., a.g.e., s. 1-24
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Güçlü diktatörlüklerde ise, kat› ve kontrol edilebilen bir hiyerarfli söz konudur. Hiyerarflinin tepesindeki diktatör yolsuzluk mekanizmas›n› kontrol etmekte ve merkezilefltirmektedir. Bürokratik yap› ancak bir sistem içerisinde diktatörün izin verdi¤i ölçüde yolsuzluktan pay alabilmektedir.
Zay›f demokratik yap›larda a¤›rl›kl› olarak politik yolsuzlu¤un varoldu¤unu
söyleyebiliriz. Oy ve bürokratik konum ençoklamamas› sistemin temelini oluflturmaktad›r. Kurumsal kontrol mekanizmalar›n›n varolmad›¤› bu sistemde yolsuzlu¤un yayg›nlaflmas› ve yerleflmesi kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Bu nedenle otokratik toplum yap›s›ndan demokratik toplum yap›s›na geçildi¤inde rüflvet miktar›n›n artt›¤›n› söyleyebiliriz. Otokratik toplumlarda rüflvet ve
yolsuzluk tek otorite taraf›ndan kontrol edilirken, demokratik toplumlarda birden çok ba¤›ms›z otorite karfl›m›za ç›kmakta ve tamamlay›c› nitelikteki kamu
hizmeti ürettiklerinden dolay› her birinin rüflvet anlam›nda bencil davranmas›,
rüflvet miktar›n›n artt›rmakta, üretilen entegre kamu hizmeti miktar› ise düflmektedir. Di¤er bir ifade ile otokratik toplumlarda yolsuzluk süreçleri tek merkezden kontrol edilebilmektedir. Otoriter rejimlerde yukar›dan afla¤›ya do¤ru kurulmufl entegre yolsuzluk a¤›nda rüflvetin bir tür vergi olarak da görülmesi mümkündür. Ama burada rüflvetin etkinlik sapt›r›c› yönünün vergiye göre daha fazla
oldu¤u söylenebilir. Yukar›daki çerçeve içerisinde yolsuzluklar› azaltman›n yolu kamu otoriteleri aras›nda hizmet rekabetini sa¤lamakt›r. Ayr›ca siyasi partilerin birbirleri ile rekabeti idari mekanizmadaki rüflvet konusunda kamuoyunun
bilgilenmesine ve önleyici bask›lar›n oluflmas›na imkan tan›yacakt›r.
Yaln›z bu öngörünün bütün demokratik toplumlar için geçerli olaca¤› sonucunu ç›kar›lmamal›d›r. Otokratik toplum yap›s›ndan demokratik toplum yap›s›na geçifl sürecinde görülen yolsuzluk farkl›laflmas›n›n, demokratik toplum yap›s› yerli yerine oturdukça ve kurumsallaflt›kça azalmaya bafllad›¤› gözlenmektedir. Demokrasi ve modernleflme süreçleri ile yolsuzluk aras›nda do¤rusal olmayan bir iliflki ortaya konulabilmektedir. Sonuçta geliflmifl bir demokrasi haline
gelindi¤inde iliflki tersine dönmeye bafllamakta ve otokratik toplumlara nazaran
yolsuzluk daha da azalmaktad›r. Çünkü demokratik toplumlardaki politikac›lar›n tekrar seçilme güdüsünün, siyasi sistemin finansman›nda do¤abilecek sapmalara karfl›l›k yolsuzluklar› s›n›rlamada etkili oldu¤u söylenebilir.
Çünkü demokrasi, özünde bir aç›k toplum rejimidir. Demokratik devletlerde
halk›n, seçti¤i temsilcileri denetlemesine imkan verecek kurallar ve kurumlar
mevcuttur. Vatandafllar kamu yönetimi hakk›nda bilgi edinme haklar›na sahiptirler. Yönetimin ise, kamu alan› ile ilgili bilgileri gizlemesi yasakt›r ve bilgi
verme gibi bir ödevi vard›r. Dünyada yolsuzluklar› araflt›ran Uluslararas›
Saydaml›k Örgütü’nün Yolsuzluk Alg›lama Endeksi ile siyasal özgürlükleri öl134
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çen Freedom House adl› kuruluflun Sivil ve Siyasal Özgürlükler araflt›rmas›n› bir
arada de¤erlendirdi¤imizde, demokratikleflme düzeyi yüksek tüm ülkelerde yolsuzluk düzeyinin düflük oldu¤u görülmektedir.2

4.2. YOLSUZLUK VE YERELLEfiME (YEREL YÖNET‹MLER)
Yolsuzluklar ile yerelleflme aras›ndaki iliflki karmafl›k bir yap› arz etmektedir.
Yerelleflmenin hem yolsuzluklar› artt›rd›¤›, hem de azaltt›¤› yönünde iddialar
bulunmaktad›r. Yerelleflmenin yolsuzlu¤u artt›r›c› ve azalt›c› çeflitli unsurlar›
içerisinde beraberce tafl›d›¤› söylenebilir. Bu unsurlardan hangisinin di¤erine
göre daha bask›n oldu¤una ba¤l› olarak net etki ortaya ç›kmaktad›r.
fiekil 3. Yerelleflmenin Yolsuzlu¤u Artt›r›c› Unsurlar›

Yerelleflmenin Yolsuzlu¤u Artt›r›c› Unsurlar›

Yüzyüze ‹liflkilerin Yayg›n Olmas›
Yetersiz Gözetim ve Dikey Kontrol
Mali Yerelleflme ve Ç›kar Sa¤lama
Politik Yerelleflme ve Disiplin Eksikli¤i
Ç›kar Gruplar›n›n Egemenli¤i
Kaynak: Shah Anwar, "Corruption and Decentralized Public Governance", World Bank Policy
Research Working Paper No: 3824, January 2006, s. 17-20

Yerel yönetimlerin sistematik yolsuzluklar konusunda merkezi idari yap›lara
göre daha korunaks›z ve daha aç›k oldu¤u iddia edilmektedir. Bu iddian›n dayand›¤› temellerden biri, idari sistem bak›m›ndan yerel yönetimlerin merkezi
yönetimlere nazaran daha zay›f olduklar›d›r. Ayr›ca daha az nitelikli personel
çal›flt›rd›klar› ve bu personellere merkezi yönetimler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha az ücret ödedikleri ifade edilmektedir. Yerel yönetimlerde popülizm riskinin
yüksek olmas› da yolsuzluk yönüyle olumsuz etkiler do¤urmaktad›r. Yerel yönetimlerin zay›f mali yap›lar› ve merkezi denetim sisteminden uzak olmalar› da
yolsuzluk riskini artt›rmaktad›r. Yerel yönetimlerde yönetilen, bürokrat, politikac› iliflkisi merkezi yönetimlere nazaran daha yo¤un ve yayg›nd›r. Bu nedenle
2 Coflkun Can Aktan, "Yolsuzluklar ‹le Ekonomide Serbestleflme…………, a.g.e.
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yolsuzluk meydana getirme riski tafl›yan kiflisel iliflkilerin ve ba¤lant›lar›n kurulabilmesi daha kolayd›r. Yap›lan tahminlere göre, Japonya'da yerel yönetimlerde merkezi yönetimlere nazaran üç kat daha fazla memur istihdam edildi¤i, onbefl kat daha fazla yolsuzluk olay› rapor edildi¤i ve dört kat daha fazla çal›flan›n
tutukland›¤› ifade edilmektedir. New York flehrindeki yerel yönetimlerin sorumlulu¤undaki okul inflalar›ndaki yolsuzluklar milyar dolarlar ile ifade edilmektedir. Yerel altyap› yat›r›mlar›na özel sektörün kat›l›m›, gelecekte sistematik yolsuzluklar meydana getirme yönüyle dikkatle izlenmesi gereken alanlard›r.3
Yukar›daki örneklerin haricinde yerelleflmenin yetki karmaflas›na yol açt›¤›,
daha çok büro ve bürokrasi yaratarak yolsuzluk düzeyini artt›rd›¤› yönünde iddialara da rastlanabilmektedir. Ayr›ca seçmen davran›fllar›n›n yerel düzeyde ç›kar maksimizasyonuna yönelmesi, kamu tercihi (public choice) yaklafl›m› çerçevesindeki oy ticareti, kamusal kaynaklar›n yönlendirilmesi gibi bir dizi etkileflimi de meydana getirmektedir. Böylelikle yolsuzluklar›n yerel düzeyde daha fazla yap›labilme olas›l›klar› güçlenmektedir. Bu iddialar› ispatlamaya yönelen bir
araflt›rmada4 federal devlet yap›lar›n›n oldu¤u ülkelerde, merkezi devlet yap›lanmalar›n oldu¤u ülkelere nazaran daha yüksek yolsuzluk seviyelerine eriflildi¤i ortaya konmaktad›r. Yaln›z federal, merkezi devlet ayr›m› ile yerelleflmenin
ifade edilmesi baz› yetersizlikler tafl›maktad›r. Yerelleflme göstergesi olarak kabul edilen baflka de¤iflkenlerin de analize dahil edilmesi yolsuzluk iliflkisinin daha do¤ru ortaya konmas›n› sa¤layabilecektir.
Yerel yönetimlerde yolsuzlu¤un artmas›ndaki di¤er bir unsur, ç›kar gruplar›n›n egemenli¤ine aç›k bir yap› arz etmesidir. Özellikle belli bir afliretin, klan›n
veya dini cemaatin yaflad›¤› kapal› bölgelerde yerel yönetim yukar›daki gruplar
taraf›ndan belirlenmekte ve mali kaynaklar bunlar taraf›ndan grup ç›kar›n› ençoklayacak flekilde yönlendirilmektedir. Böylelikle yerel kamusal fonlar kolayl›kla yolsuzluk amaçl› kullan›labilmektedir. Di¤er bir ifade ile feodal yap›lar›n
hakim oldu¤u bölgelerde yerelleflmenin yolsuzluk do¤urucu etkisi daha güçlü
bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r.
Son y›llarda birçok ülkede kamu harcamalar›n›n kayda de¤er bir k›sm› yerel
yönetimler taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu nedenle yerel yönetim harcamalar›nda
yönetiflimin sa¤lanmas› da önem tafl›maktad›r. Yerel kamu harcamalar›n›n top3 Robert Klitgaard, Ronald MacLean-Abaroa, and H. Lindsey Parris, Jr., Corrupt Cities: A
Practical Guide to Cure and Prevention, ICS Press and World Bank Institute, Oakland,
California, 2000, Aktaran Robert Klitgaard, “Subverting Corruption”, Finance & Development,
June 2000, s. 5 (2-5)
4 Daniel Treisman, "Decentralization and Corruption: Why are Federal States Perceived to be
More Corrupt", Paper prepared for the presentation at the Annual Meeting of the American
Political Science Association, Atlanta, September 1999, Aktaran Robert Klitgaard, “Subverting
Corruption”, Finance & Development, June 2000, s. 2-5
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lam kamu harcamalar›na oran›n›n yükselmesi ile yerelleflme ve yetersiz yönetiflim aras›nda yak›n bir iliflki gündeme gelmektedir. Yerel yönetim harcamalar›n›n finansman flekillerine ba¤l› olarak yolsuzluklar›n ve yetersiz yönetiflimin nedenlerine ulafl›labilir. Ülke örnekleri üzerine yap›lan bir incelemede5, yerel yönetim gelirleri içerisindeki, vergi d›fl› gelirlerin yüksek olmas›, merkezi yönetim
taraf›ndan yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar yolsuzluk düzeyini artt›ran etkenler olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Yukar›daki görüfllerin aksine yerelleflmenin yolsuzluklar› azaltt›¤› da iddia
edilmektedir. Bu iddiay› destekleyen birçok argüman ortaya konulabilmektedir.
Bu argümanlar s›ras›yla, yerel yönetimler aras›ndaki rekabetin yolsuzluklar› düflürdü¤ü, yerel seçmenin yolsuzluklar konusunda daha hassas oldu¤u, bu konudaki bilgilere daha kolay eriflti¤i ve yerel yolsuzluklar›n daha görünebilir oldu¤udur. Bunlara ek olarak, yerel kamu bürokrasisi üzerindeki denetim ve gözetimin daha kolay sa¤land›¤›, yolsuzluklar›n mahallinde daha çok hissedildi¤i, fleffafl›¤› yerel düzeyde gerçeklefltirmenin daha kolay oldu¤u, idari, mali ve politik
yerelleflmenin yolsuzlu¤u önleyici unsurlar tafl›d›¤› söylenebilmektedir. Ayr›ca
yerel yolsuzluklarda beklenen kazanc›n nispeten düflük oldu¤u, buna karfl›l›k yakalanma ve cezaland›r›lma riskinin artt›¤› da belirtilmektedir.6 Bütün bunlar›n
sonucunda ise, yerelleflmenin daha hesap verebilir ve fleffaf kamu yönetimi yaratt›¤› ve böylelikle yolsuzluk düzeyini düflürülebildi¤i iddia edilmektedir.
Yerelleflmenin yolsuzluklar› düflürücü etkisi vergi rekabeti içeren bir model
kapsam›nda da aç›klanabilmektedir.7 Burada yolsuzluk, kifli ve kurumlar taraf›ndan vergi gibi ve bununla birlikte ek maliyet oluflturan bir unsur olarak görülmektedir. Yerel yönetimler kendi bölgelerine yerleflik kifli ve kurumlar› çekebilmek için di¤er yerel yönetimler ile vergi ve hizmet rekabetine girifleceklerdir.
Amaç vergileri ve iliflkili ek maliyetleri (yolsuzluklar›) düflürmek, sunulan yerel
yönetim hizmetlerini artt›rmakt›r. Sonuçta rekabet etkin yerel yönetim yap›lar›
meydana getirecektir. Bu durumda yerel yönetimler, vergileri azaltman›n yan›nda verginin bir unsuru haline gelen yolsuzluklar› da azaltmaya çal›flacaklard›r.
Aksi halde yolsuzluk katk›l› vergileme maliyeti yüksek olan bölgelerden düflük
olan bölgelere insanlar›n göç etmesi gündeme gelecektir. Böylelikle yerelleflme
ve yerel yönetimler aras›ndaki rekabet yolsuzluk düzeyini azaltacakt›r.
Yerelleflmenin yolsuzluk üzerinde azalt›c› etki meydana getirdi¤ine yönelik
destekleyici ampirik çal›flmalardan da söz edilebilir. Çeflitli ülke örnekleri üze5 Luiz de Mello, Matias Barenstein, “Fiscal Decentralization and Governance: A Cross-Country

Analysis”, IMF Working Paper No: 71, May 2001, s. 1-30
6 Anwar Shah, "Corruption and Decentralized Public…….., a.g.e., s. 20-23
7 Gülsun Ar›kan, “Fiscal Decentralization: A Remedy for Corruption?” International Tax and

Public Finance, Vol: 11, No: 2, 2004, s. 175-195
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rinde yap›lan bir çal›flmada8 mali yerelleflme ve kamu harcamalar›n›n mahalli
düzeyde yap›lmas› artt›¤›nda, yolsuzluk düzeyinin azald›¤› gözlenmektedir.
Yaln›z bu sonuç, harcamalar›n yerel düzeyde yap›ld›¤›, gelirlerin ise merkezi
hükümetin sorumlulu¤unda oldu¤u varsay›m›na dayanmaktad›r. Yerel düzeydeki yolsuzluk verisi olarak ise, ABD'deki eyaletlerde yap›lan rüflvet suçlamalar›
al›nm›flt›r. Bu yönüyle sübjektivite içerdi¤i söylenebilir. Çünkü yap›lan rüflvet
suçlamalar› hukuk sisteminin etkinli¤ine ba¤l› olarak de¤iflebilmektedir ve gerçek rüflvet düzeyini yans›tmada yetersiz kalabilmektedir.
Baflka bir araflt›rmada9 ise, 80 ülke örne¤inde yerelleflme ile iyi yönetim aras›ndaki pozitif yönlü güçlü (0,5'den fazla) bir korelasyonun varl›¤› ortaya konmufltur. Burada yerelleflme düzeyi, yerel kamu harcamalar›n›n toplam kamu harcamalar›na oran› fleklinde ifade edilmektedir.
Sonuç olarak yerelleflmenin yolsuzluklar üzerindeki net etkisi daha çok yerelleflmedeki baflar›ya göre flekillenmektedir. Yönetsel, politik ve mali olarak gereklilikleri yerine getirmifl yerel yönetim örneklerinin yolsuzlukla mücadelede
baflar› sa¤lad›klar› görülmektedir. Buna karfl›n kötü yerelleflme örneklerinin ise,
yolsuzluk düzeyini azaltmad›¤›, hatta yükseltti¤i söylenebilir.

4.3. YOLSUZLUK VE KAMU ÇALIfiANLARI
Kamu çal›flanlar› taraf›ndan meydana getirilen yolsuzluklar› belirleyen birçok
faktörden söz edilebilir. Bu faktörlerin bafl›nda yetersiz ücret düzeyi ve emeklilik ödentileri gelmektedir. Bunun d›fl›nda etkin olmayan iç ve yetersiz d›fl denetimden bahsedilebilir. Yeterli bir gözetim ve kontrol sisteminin olmamas›, çal›flanlar›n ve kurumun performans›n› ölçmeye yönelik belirli standartlar›n eksikli¤i, personelin ifle al›nmas› ve terfisi ile ilgili yönergelerin kifayetsiz oluflu ve
karmafl›k hukuki prosedürlerin varl›¤›, iç kontrol mekanizmalar›ndaki etkinsizli¤in en önemli nedenleridir. D›fl kontrol mekanizmas›ndaki yetersizliklere, kanun ve düzen gelene¤inin, kontrol ve denge mekanizmalar›n›n olmamas›, bas›n
özgürlü¤ünün k›s›tlanmas› ve kamuoyunun bilgilendirilmesi konusundaki eksiklikler, yolsuzluklar› mahkemede kan›tlaman›n zorluklar›, vatandafllar›n flikayet ve kat›l›m›n›n sa¤lanamamas› ve yolsuzluklar›n toplum taraf›ndan hofl görülmesi kaynakl›k etmektedir. Hukuki yapt›r›mlar›n da yolsuzluk düzeyinin belirlenmesindeki etkisi bilinmektedir. Para ve hapis cezalar›n›n miktar›, idari yapt›r›mlar, akrabalar ile ilgili cezalar, hakk›nda cezai ifllem yap›lan çal›flanlar›n
tekrar ifline geri dönebilmeleri gibi faktörler hukuki yapt›r›m kapsam›nda de¤erlen8 Raymond Fisman, Roberta Gatti, “Decentralization and Corruption: Evidence Across
Countries”, Journal of Public Economics, Vol: 83, No: 3, March 2002, s. 325-345
9 Jeff Huther, Anwar Shah, "A Simple Measure of Good Governance and its Application to the
Debate on the Appropriate Level of Fiscal Decentralization", World Bank Policy Research
Working Paper Series No: 1894, March 1998, s. 1-37
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dirilmektedir. Ayr›ca ekonomideki devletin a¤›rl›¤› ve kültürel ve etik faktörlerinde kamu çal›flanlar›ndan kaynaklanan yolsuzluk üzerinde tesirler meydana getirebilmektedir.

Tablo 10. Yolsuzluk Kamu Çal›flan› ‹liflkisine Etki Eden Faktörler
1 a)
b)

Ücret Düzeyi
Yetersiz ücret
Yetersiz emeklilik ve sosyal güvenlik ödentileri

2 a)
b)

Etkin Olmayan ‹ç Kontrol
Etkin olmayan gözetim ve kontrol sistemi
Çal›flanlar›n ve kurumun performans›n› ölçmeye yönelik belirli standartlar›n
eksikli¤i
Personelin ifle al›nmas› ve terfisi ile ilgili yönergelerin kifayetsiz oluflu
Karmafl›k hukuki prosedürlerin varl›¤›

c)
d)
3 a)
b)
c)
d)
e)

D›fl Kontrol Mekanizmas›ndaki Yetersizlikler
Kanun ve düzen gelene¤inin, kontrol ve denge mekanizmalar›n›n olmamas›
Bas›n özgürlü¤ünün k›s›tlanmas› ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
konusundaki eksiklikler
Vatandafllar› flikayet ve kat›l›m›n›n sa¤lanamamas›
Yolsuzluklar› mahkemede kan›tlaman›n zorluklar
Yolsuzluklar›n toplum taraf›nda hofl görülmesi

4 a)
b)
c)
d)

Hukuki Yapt›r›mlar
Para ve hapis cezalar›n›n miktar›
‹dari yapt›r›mlar
Hakk›nda cezai ifllem yap›lan çal›flanlar›n tekrar ifline geri dönebilmeleri
Akrabalar ile ilgili cezalar

5 a)
b)
c)

Ekonomideki Sapmalar ve F›rsatlar
Yo¤un devlet müdahalesi
Yüksek vergi oranlar› ve fleffaf olmayan mevzuat
Kamu hizmet üretimindeki yetersizlikler

6 a)
b)
c)
d)

Di¤er Faktörler
Kültürel belirleyiciler
Kamu çal›flanlar›n›n e¤itimi ve bürokratik elitism kültürü
Liderlik
Etnik ayr›mc›l›k

Kaynak: Caroline Van Rijckeghem, Beatrice Weder, "Corruption and the Rate of Temptation: Do Wages in the Civil Service Affect Corruption and by How Much?", IMF Working Paper No: 73, July 1997, s. 21

Kamu çal›flanlar›n›n maafllar› ile yolsuzluk indeksi aras›nda bir iliflki söz konusudur. Kamu kesimindeki yetersiz ücret politikas›n›n, rüflvet al›m›n› artt›rd›¤›
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s›kça kamuoyunda gündeme gelmektedir. Çünkü kamu çal›flanlar›n›n zihinlerinde adil ücret (fair wage) almad›klar›na dair düflüncenin oluflmas› yolsuzlu¤a kap› açmaktad›r. Bu durumda kamu çal›flanlar› beklenen gelirlerinin en çoklama
için çaba sarf edeceklerdir. Böyle bir alg›n›n geçerli oldu¤u koflulda kamudaki
maafllar artt›r›larak yolsuzluk ve rüflvet azalt›labilecektir.10 Yaflayabilecek bir
ücret düzeyine eriflen kamu çal›flanlar›n›n hem yolsuzluk güdüsü düflmekte hem
de özel sektörle yar›flabilen kamu hizmeti üretilebilmektedir. Tanzanya11, Uganda12 ve Sierra Leone13 ülke uygulamalar› yukar›daki öngörüyü desteklemektedir.
Yolsuzluk ve rüflvet ayn› zamanda kamu çal›flan›n›n iflini kaybetmesine neden
olabilecek hukuki bir suç niteli¤i tafl›maktad›r. Rüflvet alan kamu görevlilerinin
hürriyeti ba¤lay›c› hapis cezas› ile karfl›laflmas› söz konusudur. Ayr›ca kamu çal›flan› rüflvet ald›¤› için, iflini kaybetme ve kovuflturmaya u¤rama riski alt›ndad›r.
Bu durumda kamu çal›flan› rüflvet almak ile elde edece¤i marjinal fayda ile yakaland›¤›nda hapis yatma ve iflini kaybetmenin marjinal maliyetini karfl›laflt›racakt›r. Karfl›laflt›rma sonucunda yolsuzluk yap›p yapmamaya karar verecektir.
Yinede Çin Halk Cumhuriyeti gibi yolsuzluklara karfl› cezalar›n (bu ülke ölüm
cezas› gibi uygulayacak kadar ileri gitmifltir) çok yüksek oldu¤u ülkelerde bile
yolsuzluklar görülebilmektedir. Kamu çal›flanlar›n›n ücret düzeyinin artt›r›lmas› rüflvet alman›n marjinal faydas›n› düflürüp, marjinal maliyetini yükseltecektir.
Bu ba¤lamda optimal bir kamu ücret politikas›n›n oluflturulmas› mümkündür.
Genelde bütün kamu çal›flanlar› için geçerli olan iliflki özelde Maliye Bakanl›¤› çal›flanlar› için de geçerlidir. Maliye Bakanl›¤›'nda istihdam edilen memurlara (vergi idaresi çal›flanlar› gibi) yap›lan fazladan ödemelerin (bonus) yolsuzluk düzeyini düflürdü¤ü sonucuna eriflilmifltir. Bu iliflki genelde geliflmekte olan
ve geçifl sürecindeki ülkelerde do¤rulanmaktad›r. Fazladan yap›lan ödemelerin,
mali yolsuzluklar› ortadan kald›rmada yeterli sonuç do¤urmasa bile, Maliye Bakanl›¤› çal›flanlar›n›n etkinli¤ini artt›rd›¤›, vergi kay›p ve kaçaklar›n› önledi¤i ve
yolsuzluk e¤ilimini azaltt›¤› görülmektedir. Maliye Bakanl›¤› çal›flanlar›na fazladan verilen prim ödemeleri elefltirilebilmektedir. Bu elefltirilerin kurumsal yö10 George A. Akerlof, Janet L. Yellen, "The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment",

The Quarterly Journal of Economics, Vol: 105 No:2, 1990, s. 255-283
11 Shahrzad Sedigh, Alex Muganda, “The Fight against Corruption in Tanzania”, Curbing
Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of
The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 151-178
12 Shahrzad Sedigh, Augustine Ruzindana, “The Fight against Corruption in Uganda”, Curbing
Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of
The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 179-206
13 Sahr J. Kpundeh, “The Fight against Corruption in Sierra Leone”, Curbing Corruption,
Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development Institute of The World
Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 207-233
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netiflimin, baflar›l› bir vergi, mali denetim ve muhasebe sisteminin varoldu¤u ülkelerde hakl›l›k pay› da vard›r. Çünkü bu primler kamu çal›flanlar› aras›nda ücret adaletsizliklerine yol açmaktad›r.14 Buna karfl›l›k etkin bir vergi sisteminin
ve denetiminin olmad›¤›, kurumsallaflma ile ilgili sorunlar›n yafland›¤› ülkelerde ek prim uygulamas› yolsuzlu¤un azalt›lmas› amac›na hizmet edebilmektedir.
Yolsuzluklar› engellemek amac›yla kamudaki ücret düzeyinin artt›r›lmas› için
katlan›lan maliyet bir tür yolsuzlu¤u önleme harcamas› olarak da alg›lanabilir.
Bu harcama miktar›, meydana gelebilecek yolsuzluklar›n mali tutar›ndan küçük
ise, kamuda ücretlerin artt›r›lmas› rasyonel hale gelecek ve sosyal refah düzeyi
ençoklanabilecektir.
Ayn› zamanda kamu çal›flanlar›n›n maafllar› bürokrasinin kalitesi ve kanun
hakimiyeti ile yak›ndan iliflkilidir. Bu nedenle ortaya ç›kacak etkileflim yolsuzluklar›n önlenmesinde etkili olabilecektir.
Bu konuda 25 ülke örne¤i üzerinde yap›lan bir regresyon analizi çal›flmas›nda15 kamu çal›flanlar›na ödenen ücretler imalat sanayindeki ücretlere nazaran
nispi olarak artt›¤›nda, bu art›fl›n yolsuzluk düzeyini düflürdü¤ü sonucuna ulafl›lm›flt›r. Buna göre memur maafllar›n›n imalat sanayi ücretlerine oran› 1'den 2'ye
ç›kt›¤›nda kamu yolsuzluk indeksinin 1 puan (0'dan 6'a kadarki bir aral›kta) iyileflti¤i görülmektedir. Sadece kamu çal›flanlar›n›n ücretlerini artt›rarak yolsuzluklara ile mücadele etmek de pek mümkün gözükmemektedir. Yukar›daki çal›flmadan elde edilen sonuçlara göre yolsuzlu¤u yar› yar›ya düflürmek için kamu
çal›flanlar›n›n maafllar›n› imalat sanayindekilere göre 3-7 kat artt›rmak gerekmektedir. Bu da ücret politikas›n›n yolsuzluklar ile mücadeledeki etkinli¤ini tart›flmal› hale getirmektedir. Yolsuzlukla mücadelede kamu çal›flanlar›n›n iç ve
d›fl denetime tabi tutulmas› yolsuzluklar›n düflürülmesindeki di¤er bir etken olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kamu çal›flanlar›n›n ücret düzeylerini artt›rmak, rüflvet düzeyinin düflük, buna karfl›l›k denetimin yo¤un oldu¤u durumda yolsuzluklar ile mücadelede sonuç vermektedir.
Akla gelebilecek di¤er soru yolsuzluklar ve kamu ücret politikas› aras›ndaki
nedensellik iliflkisinin hangi yönde a¤›rl›kl› olarak olufltu¤udur. Yolsuzluklar›n
önlenmesinin kamu gelirlerini artt›rd›¤› ve bunun da kamu personel ücretlerinin
yükseltilmesine izin verdi¤i bilinmektedir. Ayn› zamanda kamudaki ücret art›r›m›n›n tek bafl›na olmasa bile di¤er faktörleri de göz önünde tutarak yolsuzluk
14 Sheetal K. Chand, Karl O. Moene, "Controlling Fiscal ………..…, a.g.e., s. 1129-1140
15 Caroline Van Rijckeghem, Beatrice Weder, "Corruption and the Rate of Temptation: Do
Wages in the Civil Service Affect Corruption and by How Much?", IMF Working Paper No:
73, July 1997, s. 1-56
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düzeyini düflürdü¤ü ortadad›r. Buradaki nedensellik iliflkisinde birincisi yönün
de¤il, ikinci yönün daha etkili oldu¤u ifade edilebilir. Çünkü yolsuzluklar›n önlenmesi sonucu oluflacak bütçe gelirlerinin, personel ücretlerine yans›mas› daha
karmafl›k ve uzun dönemli bir süreç gerektirmektedir.
Ücret düzeyi, kamu denetimi ve yolsuzluk iliflkisini oyun teorisi ba¤lam›nda
ortaya koyan bir modelden söz edilebilir.16 Bu modele göre, bir toplumdaki optimum yolsuzluk düzeyi, o toplumdaki de¤iflik oyuncular›n (merkezi otorite, kamu çal›flan› ve özel sektör) davran›fl kal›plar› taraf›ndan belirlenmektedir. Ana
belirleyici merkezi otoritedir. Merkezi otorite kamu denetiminin ve çal›flan ücretlerinin maliyeti ile yolsuzluk düzeyi aras›nda bir denge kurmaktad›r. Yüksek
düzeyli bir kamu denetimi, çal›flanlar›n düflük ücretli olmas›na ra¤men yolsuzluk düzeyini dengede tutabilmektedir. Kamu denetiminin ve çal›flan ücretlerinin
efl zamanl› düflüklü¤ü durumunda, yolsuzluk düzeyi artmaktad›r. Merkezi otoritenin burada kamu çal›flanlar›n›n rüflvet almas›na göz yumdu¤u ifade edilebilir.
Kamu denetiminin ve ücret art›fllar›n›n maliyeti ile yolsuzluk aras›nda bir ödünleflim süreci karfl›m›za ç›kmaktad›r. Çeflitli koflullar›n varl›¤› durumunda merkezi otoritenin, maliyetlerini artt›rmadan yolsuzluk düzeyini azaltmas› mümkün
olmaktad›r. Bunlardan birincisi, kamu personel reformunun yap›l›p memur say›s›n›n ve niteli¤inin artt›r›lmas›d›r. Bu durumda memurlara verilen ücret art›fllar› toplam personel maliyetlerini artt›rmazken, yolsuzluk düzeyini düflürecektir. ‹kincisi, kamu denetimi haricinde d›flsal denetimlere imkan tan›nmas›, kamunun maliyetlerini artt›rmadan yolsuzluk düzeyini azaltabilecektir.
Model d›fl›nda gerçek hayatta, geliflmekte olan ülkelerin birço¤unda, zaten
memur ücretlerinin yolsuzluklar› önleme amac›yla yükseltilmesi bütçe olanaklar› d›fl›nda sürdürülemez bir durum ortaya koymaktad›r. Memur ücretlerinin
yolsuzluk düzeyi üzerindeki etkinsizli¤in, tam, kapsay›c› kamu hizmetleri reformu ve iyi bir denetim sistemi ile afl›labilece¤i ifade edilebilir.
‹sveç'te bu yüzy›lda yolsuzlu¤un çok düflük olmas›n›n, bu ülkede yüksek düzey yöneticilerin ortalama bir sanayi iflçisine göre 12-15 kat daha fazla ücret almas›ndan kaynakland›¤› iddia edilmektedir. Geçifl sürecindeki eski sosyalist ülkelerin, yolsuzluklar ile mücadele etmek için ‹flveç'teki gibi kamu çal›flanlar›n›n
ücretlerinin ciddi anlamda yükseltilmesi gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Bununla
birlikte, yolsuzlu¤u en alt düzeye çekebilmek için çok büyük ücret art›fllar› gerekmektedir. Yüksek ücret düzeylerinde dahi, kamu çal›flanlar›n›n yolsuzluklara kar›flt›¤› gözlenebilmektedir. Yüksek ücretlerin yolsuzluk düzeyini azaltabi16 Era Dabla-Norris, "A Game Theoretic Analysis of Corruption in Bureaucracies", IMF
Working Paper No: 106, June 2000, s. 1-22
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lece¤i; ama yolsuzluk yapmay› sürdürenler bak›m›ndan daha yüksek rüflvet taleplerine de yol açabilece¤ine iliflkin bir tak›m görüfllerde mevcuttur. Bunun nedeni, yüksek ücretlerin bir yandan ifli kaybetmenin alternatif maliyetini yükseltirken baz› görevlilerin h›rslar›n› ortadan kald›ramamas›d›r. Yüksek ücret politikas› yolsuzluk faaliyetlerinin say›s›n› azalt›rken, yolsuzluk için ödenen paran›n
toplam miktar›n› düflürmeyebilir. Son y›llarda baz› ülkeler, (Arjantin, Peru vb.)
gümrük ve vergi gibi duyarl› alanlarda, kamu çal›flanlar›n›n ücret seviyelerini
yükselterek yolsuzlu¤u azaltma girifliminde bulunmufllard›r. Örne¤in Peru'da,
vergi idaresindeki ücret yap›s›, di¤er kamu hizmet sektörüne nazaran daha yüksek hale gelmifltir. Ayr›ca, vergi idaresine vergi gelirlerinden belli bir pay verilerek bir tür teflvik sistemi infla edilmifltir. Ayr›ca rüflvet çark›n› azaltmak için
vergi idaresinde çal›flanlar›n yafl ortalamas› önemli ölçüde düflürülmüfltür. Ücret
politikas› aç›s›ndan di¤er bir örnek de Singapur'dur. Singapur'da bakanlar›n ve
di¤er üst düzey görevlilerinin ald›¤› ücret, dünyadaki en yüksek ücret seviyeleri aras›ndad›r.17 Bunun da yolsuzluk düzeyini düflürdü¤ü iddia edilmektedir.
Kamu çal›flanlar›n› yolsuzluk yapmaya yönelten bir etken olarak de¤erlendirilen ücret düzeyi ile kamu çal›flan say›s› aras›nda da bir iliflki kurulabilmektedir. Kamu kesimindeki istihdam›n küçük oldu¤u ülkelerde ücret düzeyinin yüksek tutulabilmesi bir ölçüde mümkündür. Buna karfl›l›k kamu kesiminde çal›flan
insanlar›n fazlal›¤› ve dolay›s›yla gizli iflsizli¤in varl›¤›, bütçe k›s›t› alt›nda kamu ücret düzeyinin yükseltilmesini engelleyebilmektedir. Kamu çal›flanlar›n›n
say›s›ndaki art›fl ücret düzeyinin düflmesine yol açmaktad›r. Özellikle geliflmekte olan ülkelerde kamu istihdam› rasyonel iflgücü planlamas›ndan daha çok politik kayg›lar ile yap›lan istihdama dayanmaktad›r. Bu durumda azalan verimler
kanunu ifllemekte ve etkinlik düflmektedir.
Bürokratik yolsuzluklar›n s›kl›¤›, kamu çal›flanlar›n›n rüflvet e¤ilimlerini artt›rabilmektedir. Burada hem arz hem de talep yönlü bir etkiden söz edilebilir.
Talep yönüyle, kamu çal›flanlar›n›n büyük bir k›sm›n›n yolsuzlu¤a bulaflmas›,
rüflvet vermek amac› tafl›yan özel kifli ve kurumlar›n rüflvet alacak bürokrat bulmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Arz yönüyle ise, e¤er amir yolsuzlu¤a bulaflm›fl ise,
alt›ndaki bir memurun yakalanma riski azald›¤›ndan daha kolay rüflvet almas›
durumu ortaya ç›kmaktad›r.18 Ayr›ca kamu ofisinin ço¤unlu¤u rüflvete bulaflm›fl
ise, rüflvet almay› reddedenlerin di¤erleri taraf›ndan oradan uzaklaflt›r›lmas›,
d›fllanmas› ve hatta tehdit edilmesi gündeme gelebilmektedir. Bu da yolsuzluk
konusundaki kamu çal›flanlar›n›n dirençlerini azaltmaktad›r. Sonuçta yolsuzlu¤un bir sarmak fleklinde büyümesi ve yayg›nlaflmas› söz konusu olabilmektedir.
17 Vito Tanzi, “Corruption Around the World…..”, a.g.e., s. 572-73
18 Jens Chr. Andvig, Karl Ove Moene, "How Corruption May Corrupt", Journal of Economic
Behavior & Organization, Vol: 13, No: 1, January 1990, s. 63-76
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Kamu kesiminde hem yolsuzlu¤un düflürülmesi hem de verimlili¤in artt›r›lmas›, çal›flan say›s›n›n düflürülmesine, etkin bir istihdam politikas›na ba¤l›d›r.
Ancak böylelikle kamuda istihdam›n azalt›lmas› ve reel ücret düzeyinin yükseltilmesi mümkündür. Kamu çal›flanlar›n›n say›s›n›n düflürülmesi kronik iflsizli¤in
ve güçlü sendika yap›lar›n›n oldu¤u ülkelerde siyaseten zor bir uygulamad›r. Di¤er taraftan kamu kesimi çal›flanlar›n›n ücret düzeyleri aras›ndaki farklar›n yüksekli¤i de adaletsizlikler yaratmakta alt düzeydeki memurlar›n bu fark› tazmin
etmek için rüflvete yönelmelerine neden olabilmektedir.
Ekonomik kriz sonras› baz› ülkelerde uygulanan istikrar politikas› önlemleri
aras›nda kamu çal›flanlar›n›n ücretlerinin düflürülmesi gündeme gelmektedir.
Özel sektöre göre nispeten düflük olan memur maafllar›n›n daha da düflürülmesi
sonucunda, özellikle kamu gelirlerin topland›¤› alanlarda çal›flanlar›n yolsuzluk
e¤iliminin artt›¤› ve verimliliklerinin düfltü¤ü gözlenmifltir.19 Bu nedenle ücret
azalt›mlar›n›n mali denge üzerindeki olumlu etkisi, meydana getirdi¤i olumsuz
d›flsall›klara nazaran daha düflük kalabilmektedir.
Yolsuzluklar›n düflük gelirli kamu görevlilerinin reel ücret düzeyini yükseltti¤i ve böylelikle gelir da¤›l›m›nda adaletin sa¤lanmas›na yard›mc› oldu¤u yönünde iddialar da bulunmaktad›r.

4.4.YOLSUZLUK VE E⁄‹T‹M S‹STEM‹
Bir ülkedeki e¤itim sistemi en çok kamusal kaynak kullanan hizmet kategorilerinin bafl›nda gelmektedir. E¤itim sisteminde ç›kt› uzun dönemde olufltu¤undan ve ölçme problemleri tafl›d›¤›ndan yolsuzluklara elveriflli bir yap› meydana
getirebilmektedir. Özellikle geliflmekte olan ülkelerde yolsuzluk e¤itim hizmetlerini hem nitelik hem de nicelik yönüyle azaltmakta, sonuçta ise, ülkenin potansiyel büyüme trendinin afla¤›ya do¤ru k›r›lmas›na neden olabilmektedir.
E¤itim sistemindeki yolsuzluklar› üç bafll›k halinde genellemeye tabi tutabiliriz.
Bunlar;
• ‹halelerdeki yolsuzluklar
• E¤itim sisteminin yönetimindeki yolsuzluklar
• Ö¤retmenler taraf›ndan s›n›fta yap›lan yolsuzluklard›r.20
E¤itim hizmeti do¤rudan kamu taraf›ndan üretilse bile, bu hizmetin üretilebilmesi için gerekli birçok girdi d›flar›dan ihale yöntemi kullan›larak tedarik edil19 Nadeem Ul Haque, Ratna Sahay, ''Do Government Wages Cuts Close Budget Deficits? Costs

of Corruption'', IMF Staff Papers, Vol: 43, No:4, December 1996, s. 754-778
20 Shinichiro Tanaka, “Corruption in Education Sector Development: A Suggestion for
Anticipatory Strategy”, The International Journal of Educational Management, Vol: 15, No:
4/5, 2001, s. 159 (158-166)
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mektedir. Buna örnek olarak, ders kitaplar›, üniformalar ve ö¤renciye sunulan
ö¤le yemekleri say›labilir. ‹hale sürecinde oluflan rüflvet hem e¤itim bürokrasisi
ve ö¤retmenlerin hem de ihaleyi almak isteyen sat›c›lar›n ortak ç›kar alan›n›
oluflturmaktad›r. Böylelikle iliflkiye taraf olanlar›n çat›flmas›ndan daha çok uzlaflmas› gündeme gelmekte ve toplam ihale bedeli rüflvet kadar artabilmektedir.
Bu da ö¤renci bafl›na e¤itim maliyetini yükseltmekte, bütçe k›s›t› alt›nda ö¤renci bafl›na e¤itim hizmeti miktar›n› ve kalitesini düflürmektedir.
E¤itim sisteminin yönetimindeki yolsuzluklar ise, daha çok terfi ve kariyer
yükseltmelerde, girifl ve mezuniyet s›navlar›nda, belirli imkanlardan ve kolayl›klardan yararlanmalarda, ifle almalarda v.b. alanlarda yo¤unlaflmaktad›r. Yönetimdeki bu yolsuzluklar genelde kurumsallaflm›fl bir nitelik arz edebilmektedir.
E¤itim sisteminin yönetimindeki yolsuzluklar›n, iliflkiye taraf olanlar› karfl›l›kl›
ç›kar çat›flmalar›n› içerdi¤i için ortaya ç›kar›lma olas›l›¤› yüksektir. Gerek ihaleler gerekse yönetim yolsuzluklar›n›n ö¤rencileri dolayl› olarak etkiledi¤i farz
edilir. Buna karfl›l›k ö¤retmenler taraf›ndan s›n›fta yap›lan yolsuzluklar ö¤renciyi do¤rudan hedef almaktad›r.
Ö¤retmenler taraf›ndan s›n›fta yap›lan yolsuzluklar e¤itim sistemine ve ö¤renci pedagojisine en ciddi zarar› veren yolsuzluklard›r. Bu tür yolsuzluklar ayn› zamanda yetiflme sürecindeki çocuklar›n yolsuzluklar›n hem taraf› hem de
ma¤duru olmalar› sonucunu do¤urmaktad›r. Ayr›ca ö¤rencilerin yaflamlar›n›n
ilerleyen dönemlerinde yolsuzluk kavram›n› kan›ksamalar›na ve ola¤anlaflt›rmalar›na yol açacakt›r. Ö¤retmenle ö¤renci aras›ndaki iliflki eflitler aras› iliflkiden
daha ziyade hiyerarflik iliflki tarz›na daha yak›nd›r. Bu nedenle ö¤retmenin yolsuzluk taleplerine ö¤rencinin duyars›z kalmas› çok zordur. Zengin ö¤renciler
için yolsuzluk talebine uyumlaflmak söz konusu olsa bile, fakir ö¤renci için ciddi eflitsizlik yaratmaktad›r. Özellikle geliflmekte olan ülkelerde fakir ö¤rencilerin ö¤retmenler taraf›ndan kendi özel tarlalar›nda çal›flt›r›lmas›, bir çeflit fakir
ö¤renciye rüflvet üretecek pozisyon yaratmaktad›r.21
Bu ba¤lamda e¤itim sisteminde yolsuzluk oluflturabilecek alanlar ve türleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

21 Shinichiro Tanaka, “Corruption in Education Sector……., a.g.e., s. 160
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Tablo 11. E¤itim Sisteminde Yolsuzluk Oluflturabilecek Alanlar›n Listesi
E¤itim Alan›
Okulun
Kurulmas›
E¤itim
Faaliyetleri

Ö¤renciler

Sa¤l›k,
Güvenlik ve
Yemek

Burs, Yard›m
ve
Dan›flmanl›k

Konusu
Okulun kurulmas›na uygunluk
verilmesi

‹hale
Yöntemi
Yoluyla

E¤itim Sistemi Ö¤retmen
Yönetimi
Taraf›nda
Yoluyla
n S›n›fta

√

‹dareci ve ö¤retmenleri ifle al›nmas›
Ders program›n›n oluflturulmas›
Ders kitaplar›

√

Kütüphane

√

Üniforma

Girifl, s›n›f geçme ve mezuniyet
s›navlar›

√

Karne

Ödüllendirme ve cezaland›rmalar
Sa¤l›k kontrolü

Sa¤l›k araç gereçleri ve ilaçlar
Güvenlik ekipmanlar›

√

Yemekler

Borçlanma ve ödenek miktar›
Faiz oran›

√

Kariyer planlamas›
Referans mektubu
‹fl da¤›l›m›

Personel ile ilgili sorunlar
‹fle almalar
Ö¤retmenler
ve ‹dareciler

Emekliye ayr›lma

Ö¤renci ve idarecilerin
ödüllendirilmesi ve
cezaland›r›lmas›

√

Hizmet içi e¤itim programlar›
Performans de¤erlendirme
Ücret

Bina, Demirbafl

Ö¤retmenlerin sertifikaland›r›lmas›
ve lisansland›r›lmas›
‹hale standartlar›

√

Kaynak: Shinichiro Tanaka, "Corruption in Education Sector Development: A Suggestion for Anticipatory Strategy", The International Journal of Educational Management, Vol: 15, No: 4/5,
2001, s. 162
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E¤itim sistemindeki yolsuzluklar› önlemekte, ö¤retmen ve idarecilerin ahlaki
yönden gelifltirilmesi, ücret düzeyinin artt›r›lmas›, ö¤rencilerin korunmas›, etkin
bir denetin ve gözetim mekanizmalar›n›n oluflturulmas›, sisteme d›flsal kat›l›mlar›n s›n›rland›r›lmas› ve yolsuzlu¤u düflürmenin faydas›n›n maliyetinden daha
büyük hale getirilmesi etkili olacakt›r.22

4.5. YOLSUZLUK GÖÇ VE fiEH‹RLEfiME
Ekonomik kalk›nma süreçlerinin di¤er bir boyutu tar›msal a¤›rl›kl› üretim yap›lar›ndan sanayi ve hizmet üretimine geçiflin sa¤lanmas›d›r. Tar›msal üretim
da¤›n›k yerleflim fleklini zorunlu k›lar. Bu nedenle tar›m toplumlar›nda nüfusun
büyük bir k›sm› k›rsal alanlarda yaflamaktad›rlar. Sanayileflme sürecine girilmesiyle beraber k›rsal kesimde yaflayan nüfusun büyük bir bölümü kentlere do¤ru
hareket etmeye bafllar. Çünkü sanayi tesisleri pazara yak›nl›k bak›m›ndan öncelikli olarak flehirlerin çevresinde kurulurlar. Burada hem k›rsal kesimde nüfus
art›fl›, miras yoluyla topraklar›n bölünmesi v.b. nedenler yoluyla istihdam fazlas› nüfusun kentlere do¤ru itildi¤inden, hem de sanayileflme ile birlikte oluflan
emek aç›¤› nedeniyle kentler taraf›ndan çekildi¤inden söz edilebilir.
K›rsaldaki istihdam fazlas›n›n kentlere gelmesi sadece mekansal bir de¤iflim
yaratmayacakt›r. Bu ayn› zamanda sosyal, kültürel, ekonomik ve hatta siyasi bir
dönüflümü de beraberinde getirecektir. K›rsal kesimde edilgen olan ve cemaat
yap›lar›n›n içerisinde hiyerarflik iliflki a¤›n›n bir parças› olan kifliler, etken ve cemiyet yap›lanmalar›n›n bir parças› olan eflit bireyler haline dönüflecektir. Bunun
siyasal ve ekonomik sonuçlar› olmas› normaldir.
H›zl› flehirleflme toplumdaki oturmufl iliflki a¤lar›n› ve ahlaki ve sosyal denetim mekanizmalar›n› erozyona u¤ratmaktad›r. Bu a¤lar›n zay›flamas› rüflvet ve
yolsuzlu¤u artt›r›c› etki yapmaktad›r.23
Sanayileflme ile yaflanan göçün bir di¤er sonucu da kentsel alanda yerleflim
problemlerinin ve gecekondulaflmalar›n ortaya ç›kmas›d›r. Gecekondulaflma
k›rsal kesimden kentlere göç edenler için bar›nma gereksinimlerini karfl›layabilecekleri, hukuksal gereklilikleri yerine getirmeden ve ço¤u kez de kamu arazilerini iflgal ederek gerçeklefltirdikleri bir tür bar›nma yöntemidir. Gecekondulaflma ile o andaki en öncelikli ihtiyaç karfl›lansa bile, ciddi bir yolsuzluk kayna¤›
da ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü flehirlerdeki idari otoriteler bu kanunsuzlu¤u siyasi, sosyal birçok nedenden dolay› engellemektense, rüflvet karfl›l›¤› göz yumma
yoluna gitmektedirler. Böylelikle yerel idare bürokrasisi bundan haks›z kazanç
22 Shinichiro Tanaka, “Corruption in Education Sector……., a.g.e., s. 162-163
23 Jeniffer Hunt, "Trust and Bribery: The Role of Quid pro quo and theLink with Crime",
National Bureau of Economic Research Working Paper No: 10510, May 2004, s. 1-36
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elde ederken, gecekondu sahipleri de flehir rant›n›n bir k›sm›na el koymufl olmaktad›r. Bu hukuksuz durum devam etti¤i sürece rüflvet iliflkisi aktif ve sürekli hale gelmektedir.
fiehirleflme h›z›n›n ve göçün artmas›, yeni gelenler ile kent çeperlerinin genifllemesi, seçim dönemlerinde yaflanan gecekondu aflar›, bir süre sonra yasalara
ayk›r› bir fiili durum olan gecekondulaflmay› hukuki hale getirmektedir. Bu durumda gecekondular›n çok katl› binalara dönüfltü¤ü ve sahiplerinin art›k mülk
zengini hale geldikleri görülmektedir. Gecekondu sahiplerinin yerel idare yöneticilerine verdikleri rüflvet, mülk sahibi olmak amac›yla yap›lan uzun süreli bir
yat›r›m olarak da de¤erlendirilebilmektedir.
Böyle olunca kente göç eden k›rsal kesim insan› gecekondu yapmay› ve böylelikle s›n›f atlamay› do¤al bir hak olarak alg›lamaya bafllamaktad›r. Yerel idare bürokrasisi için de ayn› süreçler normalleflmekte ve kamusal alanlar›n özel ç›kar amaçl› gasp› gündeme gelmektedir. Gecekondulaflman›n di¤er bir sonucu
ise, düzensiz ve plans›z kentleflme ve do¤urdu¤u altyap› ve kamusal hizmet sorunlar›d›r. Kentsel alanda ev yapmak her fleyi çözmemekte, bu eve elektrik, su,
kanalizasyon, iletiflim ve belediyecilik hizmetlerinin sunulmas› gerekmektedir.
Gecekondulara bu ve benzeri yerel ve merkezi kamusal hizmetlerin sunulmas›,
yeni yolsuzluk alanlar›n›n do¤mas›na yol açmaktad›r. Örne¤in eve su ba¤lanmas› için su ve kanalizasyon hizmeti sunan kamu kurumu çal›flanlar›na rüflvet önerilmesi veya bu çal›flanlar taraf›ndan rüflvet istenmesi söz konusu olabilmektedir. Rüflvet ile ifllerini çözmek maliyetli geldi¤i durumlarda ise, bu hizmetlerden
kaçak olarak yararlanma yoluna gidilebilmektedir. Zaten gecekondunun kendisi
kaçak oldu¤u durumda, di¤er kamusal hizmetlerin çal›nmas› ola¤an hale gelmektedir. Buna örnek olarak elektrik ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla gecekondular›n flehir flebekesine kaçak girifl yapmalar› gösterilebilir ve yayg›n karfl›lafl›lan
bir durumdur.
Sonuç olarak gecekondulaflma yolsuzlu¤un ana kayna¤› haline gelmekte, çarp›k flehirleflmeye yol açmakta, haks›z kazanç imkanlar› sunmakta, toplumsal ahlakta ve yerel yönetim bürokrasilerinde yozlaflmaya yol açmaktad›r. Bu nedenle, h›zl› kentleflme, gecekondulaflma ve yolsuzluk aras›nda do¤rusal bir iliflkinin
varl›¤›ndan söz edilebilir. Bir ülkede kentleflme h›z› ve kent nüfusunun artmas›,
buna karfl›l›k yeterli iskan politikalar›n›n uygulanmamas›, gecekondulaflmay› ve
dolay›s›yla yolsuzluk düzeyini artt›rabilecektir.
Bu öngörü ampirik veriler ile de do¤rulanabilmektedir. 1982-1995 y›llar› aras›nda 44 ülke verileri ile Rassal Etkiler S›ral› Probit Modeli, kullan›larak yap›lan bir araflt›rmada24 yolsuzluk ile kentsel nüfus art›fl› aras›ndaki istatistiksel
24 M. Umur Tosun, "Yolsuzlu¤un Nedenleri …………, a.g.e., s. 125-146
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olarak anlaml› bir iliflkinin varl›¤› ortaya konmufltur. Bu iliflkiyi sadece gecekondulaflma ile aç›klamak tam olarak do¤ru de¤ildir. Kentleflme ayn› zamanda kamu bürokrasisi ile insanlar›n daha fazla yüzleflmesini gerektirmektedir. K›rsal
alanda kamunun hem hizmet hem külfet (vergi) olarak varl›¤› daha az hissedilebilmektedir. Buna karfl›l›k flehirleflme hem hizmet hem de kamusal yükümlülükler yönüyle kiflileri daha çok devlet bürokrasisi ile karfl› karfl›ya getirmektedir.
Bu ortamda yolsuzluk meydana gelebilme olas›l›¤› da yükselmektedir.
Ayr›ca tar›mdan sanayiye geçifl sonucu, göç ve h›zl› kentleflme problemi ile
karfl›laflan ülkelerde, gerek yerel gerekse merkezi kamu idaresinin de¤iflim sürecine süratli bir biçimde uyum göstermekte zorland›¤› gözlenmektedir. Bu durum
esnek olmayan kamu idaresinin iflletilebilmesi sorununu beraberinde getirmektedir. Hukuki ve idari mevzuat›n yenilenmesi, ihtiyaca yönelik kamu bürokrasinin yetifltirilmesi ve nihayetinde kurumsallaflman›n sa¤lanmas› istenilen düzeyde mümkün olamamaktad›r. Bu yönüyle de h›zl› göç ve flehirleflmenin yolsuzluk üretmesinde söz edilebilir.

4.6. YOLSUZLUK VE GEÇ‹fi SÜREC‹NDEK‹ EKONOM‹LER
Eski Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Avrupa ve Balt›k ülkelerinde, piyasa ekonomisine geçiflte yolsuzluklar›n ciddi ölçüde artt›¤› gözlenmifltir. Hatta bu ülkelerdeki giriflimci s›n›f›n, yolsuzluklar›n bir sonucu olarak sermaye birikimi sa¤lad›klar› iddia edilmektedir. Özellikle 1990'lar›n ilk yar›s›nda bu ülkelerde görülen geliflmeler, vatandafllar›n serbest piyasa ekonomisinden kaynaklanan beklentilerinin olumsuzlaflmas›na yol açm›flt›r. Ayr›ca eski sisteme özlem duyan siyasi hareketlerin yükselifline zemin haz›rlam›flt›r. Ayn› dönemde gözlenen di¤er
bir gerçek, bu ülkelerde kay›td›fl› ekonominin ciddi anlamda artmas›d›r.25
Geçifl sürecindeki ekonomilerde, (transition economies) yolsuzlu¤un geçmifl
planl› ekonomi döneminin bir miras› oldu¤u iddia edilmektedir. Merkezi planlamaya dayal› ekonomilerde; mal ve hizmetlerin denge fiyat düzeyinin alt›nda
sunulmas›n›n yaratt›¤› darbo¤azlar, afl›r› takdir yetkisine sahip bürokratlar ve
komünist parti yöneticileri yolsuzluktaki belirleyici unsurlard›r.
Geçifl sürecindeki ekonomilerde yolsuzlu¤un, tam olarak olmasa bile büyük
oranda, uygulanan politikalardaki sapman›n ve zay›f kurumsal yap›lar›n bir sonucu olarak ortaya ç›kt›¤› söylenebilir. Özellikle daha önce devlet mülkiyetindeki kamu iktisadi teflebbüslerinin özellefltirme sürecinde, ciddi anlamda ve büyük tutarlar içeren yolsuzluklar ile karfl›lafl›ld›¤› bir gerçektir. Bu yolsuzluklar›n
geçifl sürecindeki ülkelerde gelir da¤›l›m›ndaki bozulmalara da kaynakl›k etti¤i
ifade edilmektedir. Kamu yönetimi reformu, devletin rasyonelleflmesi ve yap›25 Daniel Kaufmann, “Corruption: The Facts………….., a.g.e., s. 122
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sal düzenlemeler, bu gibi ülkelerde, yolsuzlu¤un azalt›lmas›nda ve ekonomik
performans›n artt›r›lmas›nda bir gereklilik olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Piyasa
fiyatlamas›na olan güvenin yükselmesi ve güçlü düzenleyici ve denetleyici mekanizmalar›n kurulmas› yolsuzluk düzeyinin düflmesine yard›mc› olmaktad›r.
Yolsuzluk düzeyinin düflmesi ülkelerin büyüme, enflasyon, yabanc› yat›r›mlar
ve kamu kesimi dengesi ile ifade edilen ekonomik performanslar›n› önemli ölçüde artt›rmaktad›r. Burada ayr›ca reform süresindeki gecikmelerin ciddi ölçüde yolsuzlukla mücadeleyi olumsuz yönde etkiledi¤ini de belirtmek gerekir. Yukar›daki iliflkiler 25 geçifl sürecindeki ülkede 1994-1998 döneminde ampirik veriler baz›nda do¤rulanabilmektedir.26 Bu ba¤lamda kurumsal geliflimin yolsuzluklar› düflürücü en önemli etken oldu¤u Sovyetler Birli¤i örne¤inde çok net görülmektedir. Kurumsal geliflimin ekonomideki ç›kt› düzeyi üzerinde belirleyici
etkiye sahip oldu¤u da ifade edilebilir.27 Sonuç olarak geçifl dönemindeki ülkelerde yap›sal reformlar›n zaman›nda ve gecikmelere u¤ramadan yap›lmas›, yolsuzluk düzeyini azaltacak temel politika seçene¤i konumundad›r.
Geçifl sürecindeki ülkeleri gösterdi¤i özellikler bak›m›ndan yeknesak bir blok
olarak alg›lamak mümkün de¤ildir. Bu ülkeler kendi aras›nda Merkezi ve Do¤u
Avrupa Ülkeleri (Central and Eastern Europe-CEE), Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u Ülkeleri (Commonwealth of Independent States-CIS) ve Güney Do¤u
Avrupa Ülkeleri (South Eastern Europe-SEE) olarak 3 ana gruba ayr›labilir. Avrupa Birli¤i'ne üyelik sürecinde bulunan Merkezi ve Do¤u Avrupa ülkelerinde
yolsuzluk düzeyi 1999'dan günümüze ciddi ölçülerde azal›rken, Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ve Güney Do¤u Avrupa ülkelerinde ayn› baflar›ya ulafl›lamad›¤› gözlenmektedir.28
Geçifl sürecindeki ekonomilerde yolsuzluklar›n nedenleri konusunda genel
kabul görmüfl görüfller ile çak›flan farkl› yaklafl›mlarda söz konusudur. Bu yaklafl›mlara göre, yolsuzluklar sosyalist geçmiflin yans›malar› olmay›p, ilkel kapitalist birikim süreçlerinin bir sonucudur. Özellikle Rusya'da yaflanan yolsuzluk
sorunu temel al›narak yap›lan bir incelemede29, bunun tek bafl›na ülkenin içsel
dinamiklerinden daha çok, küresel olarak flekillenen bir kapitalistleflme sürecinin ürünü olarak yans›t›lmaktad›r.
26 George T. Abed, Hamid R. Davoodi, “Corruption, Structural …………., a.g.e., s. 1-47
27 Julian Berengaut, Katrin Elborgh-Woytek, "Who Is Still Haunted by the Specter of
Communism? Explaining Relative Output Contractions Under Transition", IMF Working Paper
No: 68, April 2005, s. 1-22
28 Cheryl Gray, Joel Hellman, Randi Ryterman, Anticorruption in Transition, Corruption in
Enterprise-State Interactions in Europe and Central Asia 1999-2002, The World Bank
Publication, 2004, s. 45-48
29 P›nar Bedirhano¤lu, “Rusya’da Kapitalist Dönüflüm Süreci, Yolsuzluk ve Neoliberalizm”,
Toplum ve Bilim, Cilt: 92, Bahar 2002, s. 217-233
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Balt›k ülkeleri ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u'nda (Eski Sovyet Cumhuriyetleri) yap›sal reformlara yönelik politikalar› desteklemek fleklinde, yolsuzluk
ile mücadelede IMF'in dolayl› rol oynad›¤›ndan söz edilebilir. Piyasalar›n serbestlefltirilmesi, deregulasyon, özellefltirme ve teknik destek fleklinde verilen
yard›mlar yoluyla bütçeleme süreçlerinin güçlendirilmesi, kurumsal yap›n›n
oluflturulmas›, ekonomik yönetiflimin gelifltirilmesi, bankac›l›k sistemi reformu
ve rant kollama davran›fllar›na yönelik f›rsatç›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› IMF politikalar› ile teflvik edilmifltir.30
Bu konuda do¤rudan rol oynayan Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›
(UNDP) gibi uluslararas› kurulufllardan ve Aç›k Toplum Vakf› (Open Society
Foundation) gibi sivil toplum kurulufllar›ndan söz edilebilir. Gürcistan örne¤inde bu iki kuruluflun iflbirli¤i ile yolsuzluk düzeyi son y›llarda geriletilebilmifltir.
Bunda yap›lan reformlar›n yan› s›ra kamu yöneticilerine yap›lan 3 y›ll›k maafl
deste¤inin de etkili oldu¤u söylenebilir. Maafl deste¤i program› Aç›k Toplum
Vakf› ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› katk›lar›yla her ay cumhurbaflkan›, baflbakan ve meclis baflkan›na 1500, bakanlara 1200, milletvekillerine 700
ve polislere 100 dolar ek ödemeyi içermekteydi. Gürcistan nüfusunun yar›dan
fazlas›n›n 30 dolar›n alt›nda gelire sahip olduklar› düflünüldü¤ünde yap›lan deste¤in gerçek de¤eri daha yak›n anlafl›l›r. Burada polislere yap›lan katk›ya vurgu
yapmak gerekir. Çünkü Gürcistan'da en çok ve en yo¤un yolsuzluk polisler taraf›ndan yap›lmakta idi. Eski devlet baflkan› olan Eduard fievardnadze yönetimi
iktidarda kalabilmek için polis deste¤ine ihtiyaç duydu¤undan dolay› bu anlamdaki yolsuzluklar ile yeterince mücadele edememiflti. 2003 Kas›m ay›nda itibaren Gül Devrimi ile iktidara gelen Saakaflvili yönetimi maafl destek program›n›
uygulamaya sokarak hem siyasi sistemdeki hem de polisteki rüflveti gözle görülür ölçüde azaltmay› baflarm›flt›r.31
Bu yöntem di¤er geçifl sürecindeki ülkelerde de uygulanabilirlik tafl›maktad›r.
Böylece eski sistemden nemalananlar›n direnifli belli ölçülerde azalt›labilmekte
ve kamuoyunun bask›s› ile yolsuzlukla mücadeleye yönelik reformlar uygulamaya konulabilmektedir.
Geçifl sürecindeki ekonomilerin yolsuzluk düzeylerini gösteren endeks de¤erlerinde son y›llarda azalmalar gözlenebilmektedir. Bunda ekonomik flartlardaki
düzelmelerin ve iyimserlik alg›lamas›ndaki yükselmelerin etkisi büyüktür. Geçifl ekonomilerindeki yolsuzluk düzeyi azalmalar›, genelde idari yolsuzluklar›n
ve belli alanlardaki rüflvet ödemelerinin düflmesinden kaynaklanmaktad›r. Ayr›30 Thomas Wolf, Emine Gürgen, “Improving Governance and Fighting Corruption in the Baltic

and CIS Countries: The Role of the IMF”, IMF Working Paper No: 1, January 2000, s. 1-25
31 Eyüp Can, “Gül Devriminin Soros’a Alt› Ayl›k Maliyeti 3 Milyon Dolar”, Referans Gazetesi,
21.06.2006
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ca güçlü bask› gruplar› taraf›ndan devletin ele geçirilmesi konusunda da küçük
olumlu yönelimlerden bahsedilebilir. Buna karfl›l›k büyük yolsuzluk kaynaklar›
olarak nitelendirebilece¤imiz kamu ihalelerinde ve hukuk sisteminde belli bir
azal›fltan söz etmek güçtür.32

4.7. YOLSUZLUK VE ÖZELLEfiT‹RME SÜREÇLER‹
Özellefltirme süreçleri yolsuzluk yap›labilmesi konusunda kötü niyetli kifli ve
kurumlara birçok imkanlar sunabilmektedir. Geliflmekte olan ülkelerdeki özelefltirmeler IMF ve Dünya Bankas› gibi uluslararas› kurulufllar›n teflvikleri ve
hatta zorlamalar› ile yap›lmaktad›r. Özellefltirmelerde iktisadi kamu teflebbüsünün varl›klar›n›n de¤erlenmesi, fiyat tespiti, rekabete yönelik flartnamelerin
oluflturulmas› çok h›zl› ve yetersiz bir altyap› ile yap›lmakta ve ciddi problemler tafl›maktad›r. Özellefltirme sürecinin yeterli koflullar oluflturulmadan h›zl› bir
flekilde yap›lmas›, beklentilerin ötesinde durumlar meydana getirebilmektedir.
Örne¤in Rusya Federasyonu'nda serbest piyasa ekonomisine geçmenin ve ekonomik büyümeyi artt›rman›n bir ön flart› gibi sunulan özellefltirmeler, tam tersi
sonuçlar vermifl, büyüme oranlar› düflmüfl ve toplumsal refah gerilemifltir.33
Özellefltirme uygulamalar›ndaki bu eksiklikler, büyük tutarlardaki yolsuzluklara kap› aralamaktad›r.
Özellefltirme uygulamalar›ndaki baflar›s›zl›klar›n bir nedeni de tekel konumundaki kamu flirketlerinin, özel tekele dönüfltürülmesidir. Böylelikle tekel rant›n›n özel kesime aktar›lmas› yoluyla yolsuzluk meydana getirilmesi söz konudur. Burada yap›lmas› gereken kamu iflletmesinin tekel konumu ortadan kald›r›larak (demonopolized) uluslararas› flirketlerin de kat›l›m›n›n sa¤land›¤› fleffaf
bir ihale süreciyle özellefltirilmesidir. Ancak bu flekilde özellefltirme süreçlerinin
yolsuzluk meydana getirmemesi ve ekonomik etkinlik sa¤lamas› mümkün olmaktad›r. Hatta özellefltirme konusunda geç kalan ülkelerde yolsuzluklar›n daha fazla görüldü¤ü ve kay›td›fl› ekonominin ciddi oranda yükseldi¤i ifade edilebilir.34

4.8. YOLSUZLUK VE KAYITDIfiI EKONOM‹
Kay›t d›fl› ekonomi, çok k›sa bir cümleyle "devletin bilgisi d›fl›nda gerçekleflen ekonomik faaliyetler" olarak tan›mlanabilir. Devletin resmi organlar›na bildirilmeksizin gerçeklefltirilen üretim veya ticarete yönelik çeflitli faaliyetler,
gayri safi milli has›la (GSMH) tahminlerine yans›maz. Bu sebeple de resmi gayri safi milli has›la gerçekte oldu¤undan daha düflük tahmin edilir. Yani kay›t d›32 Stephen Knack, “Measuring Corruption: A Critique of…………………….., a.g.e., s. 1-64
33 Bu konuda bak›n›z Joseph Stiglitz, Globalisation and its Discontents, Norton Company Inc.,
2003
34 Daniel Kaufmann, “Corruption: The Facts………….., a.g.e., s. 121
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fl› ekonomi denilen olgu, devletin resmi GSMH tahminlerine yans›mayan gelir
yarat›c› ekonomik faaliyetlerdir. Bu ba¤lamda, ancak daha bilimsel olarak kay›t
d›fl› ekonomi, "resmi GSMH'y› tahmin etmek için kullan›lan mevcut istatistiksel
yöntemlerce ölçülemeyen ve bu sebeple resmi GSMH hesaplar› d›fl›nda kalan
gelir yarat›c› ekonomik faaliyetler" fleklinde tan›mlanabilir.35
Kay›t d›fl› ekonomi yasal alandan yasad›fl› alana kadar çok çeflitli faaliyetleri
bünyesinde bulundurur. Bu faaliyetlerin aras›nda içsel iliflkinin de olmas› faaliyetlerin s›n›fland›r›lmas›nda güçlük yarat›r. Her ne kadar iç içe geçmifl fleyleri
birbirinden ay›rt etmeye çal›flmak zor ve birtak›m s›k›nt›lar› beraberinde getirebilecek olsa da ortak baz› özelliklerinden hareketle kay›t d›fl› ekonomi içinde yer
alan ekonomik faaliyetler üç grupta toplanabilmektedir. Bunlar;36
1. Beyan d›fl› ekonomik faaliyetler,
2. Enformel ekonomik faaliyetler ve
3. Yasad›fl› (illegal-criminal) ekonomik faaliyetlerdir.
Yolsuzluk meydana getirici ifllemler genelde yasad›fl› ekonomik faaliyetlerin
içerisinde yer almaktad›r.
Yolsuzluk düzeyi ile kay›td›fl› ekonomi aras›nda genelde efl yönlü güçlü bir
iliflkinin varoldu¤u ifade edilmektedir. Bir ülkede kay›td›fl›l›¤›n artmas›, yolsuzluk düzeyini yükseltebilmektedir.37 Bu konuda yap›lm›fl birkaç tane ampirik
araflt›rmadan söz edilebilir. 49 tane Latin Amerika, OECD, Eski Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Blo¤u ülkesi üzerine yap›lan bir incelemede38 kay›td›fl› ekonomik
faaliyetler ile yolsuzluk aras›nda önemli düzeyde korelasyonun varl›¤› ispatlanm›flt›r. Di¤er de¤iflkenler ayn› kalmak koflulu ile (ceteris paribus) yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik azal›fl›n (yolsuzluk düzeyi 1 ile 6 aras›nda) kay›td›fl› ekonomide yüzde 8-11 aras›nda bir daralma meydana getirdi¤i görülmüfltür. Benzer
bir flekilde Uluslararas› Saydaml›k Derne¤i endeksi kullan›larak yap›lan baflka
bir çal›flmada ise, yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik azal›fl›n (yolsuzluk düzeyi
1 ile 10 aras›nda), kay›td›fl› ekonomiyi yüzde 5,1 oran›nda düflürdü¤ü ortaya
konmufltur.39
Geçifl sürecindeki ekonomilerde, piyasaya yönelik reformlar ile kay›td›fl› ekonomi yolsuzluk iliflkisi efl zamanl› olarak kurulabilmektedir. Bu ülkelerde piya35 Gülay Y›lmaz, Kay›t D›fl› Ekonomi ve Çözüm Yollar›, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirler Odas› Yay›n›, ‹stanbul, 2006, s. 26
36 Gülay Y›lmaz, Kay›t D›fl› Ekonomi……, a.g.e., s. 28
37 Friedrich Schneider, Dominik Enste, “Shadow Economies Around the World: Size, Causes,
and Consequences”, IMF Working Paper No: 26, February 2000, s. 44 (1-56)
38 Simon Johnson, Daniel Kaufmann, Pablo Zoido-Lobaton, "Corruption, Public ……,a.g.e., s. 21
39 Simon Johnson, Daniel Kaufmann, Pablo Zoido-Lobaton, "Regulatory Discretion and the
Unofficial Economy",The American Economic Review, Vol: 88, No: 2, s. 387-392
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sa ekonomisine yönelik reformlar›n h›zl› ve güçlü bir flekilde uygulanmas›, hem
kay›td›fl›l›¤› hem de yolsuzlu¤u azalt›c› etkiler göstermektedir. Piyasa ekonomisine geçiflte yavafl davranan ülkelerde ise, reform sürecinin istenilen sonuçlar›
vermedi¤i söylenebilir. Polonya, Merkezi ve Do¤u Avrupa ve Balt›k ülkelerinin
piyasa reformlar› konusundaki baflar›lar› kay›td›fl›l›¤›n ve yolsuzlu¤un önlenmesine de yans›m›flt›r. Eski Sovyet Cumhuriyetleri, Rusya ve Ukrayna'da ise piyasa ekonomisine yönelik reformlar›n istenilen düzeyde yap›lamamas› kay›td›fl›l›¤› ve yolsuzlu¤u olumsuz yönde etkilemektedir.40
Sonuç olarak yolsuzluk düzeyinin düflürülmesinde kay›td›fl› ekonomik faaliyetlerin kay›t alt›na al›nmas›n›n etkili bir mücadele yöntemi oldu¤unu söyleyebiliriz. Ayr›ca bu iliflkinin çift yönlü olarak da çal›flabildi¤i ifade edilebilir. Kay›td›fl› ekonomik faaliyetlerin azalt›lmas› yolsuzlukla mücadeleyi de kolaylaflt›racakt›r.

4.9. YOLSUZLUK VE ULUSLARARASI YARDIMLAR
So¤uk savafl öncesindeki dönemde uluslararas› yard›mlar›n genelde politik
tercihlere ve ülkeler aras›ndaki yak›nl›klara göre da¤›ld›¤› gözlenmekteydi. So¤uk savafl›n bitmesinden sonra uluslararas› yard›mlar daha çok açl›¤› ve yoksullu¤u ortadan kald›rmaya yönelik olarak dizayn edilmeye bafllanm›flt›r.
Yolsuzluk düzeyinin en yayg›n oldu¤u ülkeler genelde, dünyadaki en fakir ve
uluslararas› yard›m alan ülkelerdir. Bu durumda yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n
amac›na uygun olarak kullan›l›p kullan›lmad›¤› veya ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r›l›p ulaflt›r›lmad›¤› sorunu ortaya ç›kmaktad›r. Hatta yard›m alan ülke yönetimlerince, okul yapmak veya açlar› doyurmak amac›yla yap›lan yard›mlar›n silah
al›m›nda bile kullan›labildikleri gözlenmektedir.41 Böyle olunca ba¤›fl yapan kifli, kurum ve ülkelerin yolsuzluklar konusunda daha hassas davranmalar› gündeme gelmektedir.
Yard›m yapan ülkelerin yard›m alan ülkelerdeki yolsuzluklar› aflmak konusundaki çabalar› yap›lan yard›mlar›n denetlenmesi sonucunu do¤urmaktad›r. Hatta
baz› yard›mlar belli proje ve alanlara özel olarak verilmektedir. Ayr›ca bu projeleri gerçeklefltirecek firman›n seçimi ve denetlenmesi de yard›m yapan ülkeye
veya uluslararas› kuruma b›rak›lmaktad›r. Böylelikle yap›lan yard›mlar›n amaç
d›fl› kullan›m› ve yolsuzluklara kaynak teflkil etmesi önlenmeye çal›fl›lmaktad›r.
Yukar›daki yaklafl›m›n gerçekte ne kadar uyguland›¤› ve baflar›l› oldu¤u tart›flmaya aç›kt›r. Baz›lar›, bunun delile ve veriye dayanmayan bir tür mit oldu¤u40 Daniel Kaufmann,“Economic Reforms: Necessary but Not Sufficient to Curb Corruption?”,
Curbing Corruption, Edited by Rick Stapenhurst, Shahrzad Sedigh, Economic Development
Institute of The World Bank Publication, Washington D.C., 1999, s. 90-91
41 Paolo Mauro, "Corruption: Causes, Consequences........, a.g.e., s. 11-14
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nu iddia etmektedirler. Böyle olsa bile yolsuzluklar›n yüksek oldu¤u ülkelerde
uluslararas› yard›mlar ile fonlanan projelerin baflar›l› olma olas›l›klar› düflmektedir. 42
Az geliflmifl ülkelerdeki yolsuzluklar›n önlenmesinde teflvik edici unsur olmas› amac›yla, yard›mlar›n yolsuzluk düzeyi düflük olan ülkelere yap›lmas› gündeme gelmektedir. Yolsuzluk düzeyi yüksek olan ülkeler uluslararas› yard›mlardan çok düflük ölçüde yararlanabilecektir. Burada yolsuzluk ölçüsü olarak hangi verinin al›naca¤› tart›flma konusudur.
Baz› geliflmifl ülkeler Uluslararas› Saydaml›k Derne¤i yolsuzluk alg›lama endeksi de¤erlerini dikkate alarak d›fl yard›mlar›n› ve yat›r›mlar›n› flekillendirebilece¤i düflünülmektedir. Bu bak›mdan da endeksin yönlendiricili¤inden söz edilebilir. Böylelikle yolsuzluk düzeyi yüksek geliflmekte olan ülkelere etkin yard›m ak›m› engellenmektedir. Sonuçta ise, bu ülkelerdeki fakir halklar›n yard›mlardan yeterince yararlanma imkanlar›n› düflürmektedir. Yani yolsuzluk yapan
ülke yönetimleri de¤il fakir ülke halk› cezaland›r›lmaktad›r. Yaln›z yukar›daki
yaklafl›m›n ampirik veriler ile do¤rulanmas› pek mümkün olamamaktad›r. Hatta yolsuzluk düzeyi yüksek ülkelerin ABD ve OECD ülkelerinden daha fazla
yard›m ald›klar› görülmektedir. Yolsuzluklar›n yayg›n oldu¤u ülkelere yard›m
yap›lmamas› konusunda hassas olan ülkeler de mevcuttur. Avustralya, ‹sveç,
Norveç, Finlandiya, Danimarka bu ba¤lamda öne ç›kan ülkelerdir.43

42 Daniel Kaufmann, "Ten Myths About Governance and Corruption", Finance &
Development, September 2005, s. 42 (41-43)
43 Alberto Alesina, Beatrice Weder, "Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid?",
National Bureau of Economic Research Working Paper No: 7108, May 1999, s. 1-20
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