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BÖLÜM 6

6. TÜRK‹YE'DE YOLSUZLUK
Ülkemizde yolsuzlu¤un varl›¤› yads›namaz bir gerçektir. Hatta yolsuzlu¤un
Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal geliflmiflli¤inin önündeki en önemli engel oldu¤u bile söylenilebilir. Bu nedenle önemsenmesi ve üzerinde durulmas›
gereken bir konudur. Türkiye'deki yolsuzluk düzeyinin genellemeler ötesinde
ampirik verilere dayal› olarak ortaya konmas› ve zaman boyutu içerisinde, bu
düzeydeki de¤iflmelerin takip edilmesi gerekir. Böylelikle yolsuzluk derecesinin
art›p artmad›¤› veya yolsuzlukla mücadele politikalar›n›n istenilen sonuçlar› verip vermedi¤i anlafl›labilir.
Ülkemizdeki yolsuzluk ile ekonomik ve sosyal de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiyi inceleyen çal›flmalar daha çok teorik ve ankete dayal› nitelik tafl›maktad›r.
Buna karfl›l›k ekonometrik yöntemleri kullanarak yap›lan çal›flma say›s› çok s›n›rl›d›r. Ekonometrik temelli çal›flmalar›n eksikli¤inde veri yetersizliklerinin etkili oldu¤unu düflünüyoruz.
Ülkemizdeki yolsuzluk düzeyinin ölçülmesine yönelik zaman boyutu içeren
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü'nün yay›nlad›¤› endekslerden söz edilebilir.
Yurtiçi kaynakl› veriler ise, daha çok belirli y›llarda yap›lan anket çal›flmalar›na
dayanmaktad›r.
Bu bölümde s›ras›yla Türkiye'de yolsuzluklar konusundaki yap›lan ekonometrik çal›flmalar, yolsuzluk alg›lama endeksi verileri ve ciddi kurumlar taraf›ndan yap›lan anket çal›flmalar› incelenecektir.
6.1. YOLSUZLUK KONUSUNDA YAPILAN EKONOMETR‹K
ÇALIfiMALAR
Türkiye'deki yolsuzlu¤un nedenlerini ve makro ekonomik de¤iflkenler ile iliflkisini araflt›rmaya yönelik genel nitelikte tek araflt›rmadan söz edilebilir. Di¤er
çal›flmalar genel kamu ve belediye gelirleri yolsuzluk iliflkisini çözümlemeye
yöneliktir.
Genel nitelikli çal›flmada1 iki tane regresyon analizi yap›lm›flt›r. Birinci regresyon analizi yolsuzlukla ekonominin genel yap›s›na ait faktörler aras›ndaki
iliflkiyi ölçmeyi amaçlamaktad›r. Ba¤›ml› de¤iflken, yolsuzlu¤un bir göstergesi
olarak yolsuzluk suçlar›ndan hüküm giyenlerin say›s›d›r. Ba¤›ms›z de¤iflkenler
ise milli gelir (GSMH), enflasyon oran›, Emniyet Genel Müdürlü¤üne verilen
1 Güzin Bayar, "Türkiye'de Yolsuzluklar………..,a.g.e., s.1-23
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bütçe ödene¤inin GSMH'ya oran›, fakültelerden mezun olanlar›n say›s›, fakültelerdeki ö¤renci say›s› ve halk kütüphanelerini kullananlar›n toplam nüfusa oran›, ihracat ve ithalat toplam›n›n GSMH'ya oran› olarak tan›mlanm›flt›r. Regresyon sonuçlar›ndan, de¤iflkenlerin hiçbirinin anlaml› katsay›ya sahip olmad›¤›,
ancak regresyonun bütün olarak yüksek aç›klay›c› güce sahip oldu¤u görülmüfltür. ‹kinci regresyon, rüflveti alan kiflilerin ç›kar azamilefltirmesi yaparken göz
önünde bulundurduklar› de¤iflkenleri ölçmek amac›n› tafl›maktad›r. Yolsuzluk
suçlar›ndan hüküm giyenlerin say›s›n›n, kamu görevlilerinin maafl seviyesi, ekonomideki iflsizlik seviyesi, Emniyet Genel Müdürlü¤üne verilen bütçe ödene¤inin GSMH'ya oran› ve tutukland›ktan sonra ceza alma ihtimali üzerine regresyonu yap›lm›flt›r. Zaman serisi birinci regresyonda 1971-1999 y›llar›n›, ikinci
regresyonda 1988-1999 y›llar›n› kapsamaktad›r. Ba¤›ms›z de¤iflkenlerin ba¤›ml› de¤iflken üzerinde etkisini bir dönem gecikmeyle göstermesi ihtimali göz
önünde bulundurularak, regresyon ba¤›ms›z de¤iflkenlerin bir dönem gecikmeli
de¤erleri kullan›larak yap›lm›flt›r.
Elde edilen sonuçlar ilgi çekicidir. Buna göre Türkiye'nin ekonomik aç›dan
d›fla aç›lmas›yla yolsuzluk vakalar›n›n artt›¤› görülmektedir. Ayr›ca, kamu görevlilerinin maafl seviyesindeki art›fl ve iflsizlik oran›ndaki art›fl, yolsuzlu¤un
maliyetini art›rarak gelecek dönemin yolsuzluk seviyesini azalt›c› etki yapmaktad›r. Di¤er taraftan, enflasyonun ve devletin ekonomideki a¤›rl›¤›n›n yolsuzluk
üzerinde anlaml› bir etkisinin bulunmad›¤› görülmektedir.
Türkiye'de yolsuzluk düzeyi ile kamu gelirleri iliflkisi üzerine yap›lm›fl ampirik iki araflt›rmadan söz edilebilir. Bunlar›n birincisinde2 1980-2001 y›llar› aras›nda ülkemizdeki yolsuzluk düzeyi ile genel bütçe ve vergi gelirleri aras›ndaki
ba¤ incelenmifltir. Yolsuzluk düzeyinin ölçülmesinde Uluslararas› fieffafl›k Örgütü ve Uluslararas› ‹fl Dünyas› Örgütü verilerinden yararlan›lm›flt›r. Elde edilen regresyon sonuçlar›na göre; Türkiye'deki yolsuzluk düzeyinin artmas› hem
genel bütçe gelirleri hem de vergi gelirleri üzerinde azalt›c› etki meydana getirmektedir. Yolsuzluklardaki 1 puanl›k art›fl, kamu gelirlerinde yüzde 1'lik bir
azal›fl meydana getirmektedir. Bu ba¤lamda Türkiye'nin yolsuzluk endeks de¤erinin (6,4) Danimarka düzeyine (0,5) yükseltilebilirse, kamu gelirinde yaklafl›k
yüzde 6'lik bir art›fl meydana getirilebilmesi mümkün olabilecektir. Yolsuzluk
düzeyi bütün vergi gelirleri üzerinde ayn› etkiyi göstermemektedir. Dolayl› vergiler ile yolsuzluk aras›nda anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r. Buna karfl›l›k dolays›z vergiler (gelir, kurumlar) ile yolsuzluk düzeyi aras›nda ciddi bir iliflkinin
varl›¤› kan›tlanm›flt›r.
2 Muhlis Ba¤digen, Ahmet Beflkaya, “The Impact of Corruption on Government Revenues: The
Turkish Case”, Yap› Kredi Economic Review,Vol: 16, Number: 2, December 2005, s. 31-54
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‹kinci araflt›rma3 belediye gelirleri yolsuzluk iliflkisini ortaya koymaya yöneliktir. Bu yap›l›rken belediye gelirleri; merkezi idareden tahsis edilen vergi gelirleri, belediyelerce toplanan yerel vergi gelirleri, belediyelerin vergi d›fl› di¤er
gelirleri ve belediyelere yap›lan özel yard›m ve fonlar ayr›m›na ba¤l› bir analize tabi tutulmufltur. Merkezi idareden tahsis edilen vergi gelirleri ile yolsuzluk
endeksi aras›nda anlaml› bir iliflkiye rastlanmam›flt›r. Çünkü bu gelirlerin tahsisi ve kontrolü merkezi hükümet taraf›ndan gerçeklefltirilmekte ve temel tahsis
kriteri olarak nüfus kullan›lmaktad›r. Belediyelerce toplanan yerel vergi ve vergi d›fl› gelirler, belediyelere yap›lan özel yard›m ve fonlar ile yolsuzluk endeksi
aras›nda ters yönlü bir iliflki tespit edilmifltir. Di¤er bir ifade ile yolsuzluk düzeyi artt›¤›nda, belediyelerce toplanan yerel vergi ve vergi d›fl› gelirler, belediyelere yap›lan özel yard›m ve fonlar azalmaktad›r. Bu bulgular baflka ülkeler üzerine yap›lan ampirik araflt›rmalar ile benzerlik göstermektedir
6.2 . YOLSUZLUK ALGILAMALARI ENDEKS‹ SONUÇLARI
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü yolsuzluk alg›lama endeksi mevcut metodolojide on y›ll›k bir zaman sürecinde yay›nlamakta ve bu sürecin bütününde Türkiye'ye ait verileri içermektedir. Ülkemizdeki yolsuzlu¤a yönelik 1995 ve daha
önceki y›llara ait veriler çeflitli sorunlar› içerisinde bar›nd›rmas›na ra¤men sürecin kavranabilmesi aç›s›ndan Tablo 24'de sunulmufltur.
Tablo 24. Yolsuzluk Alg›lamalar› Endeksine Göre Türkiye'deki Yolsuzluk
Düzeyinin Geliflimi (1980-2005)
Y›llar
2006
2005

Yolsuzluk Düzeyi
3,8
3,5

2004
2003
2002

3,2
3,1
3,2

2001
2000

3,6
3,8

1999
1998

3,6
3,4

1997
1996

3,2
3,5

1995
1988-1992
1980-1985

4,1
4,1
4,9

Kaynak: Transparency International, Corruption Perception Index
3 Muhlis Ba¤digen, Mehmet Tuncer, “Yolsuzlu¤un Kamu Gelirleri Üzerine Etkisi, Belediye
Gelirleri Üzerine Ampirik Bir Çal›flma”, Vergi Dünyas›, Say›: 272, Nisan 2004, s. 168-174

193

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

Afla¤›daki grafikten de görülebilece¤i gibi, 1996 y›l› ve sonras› dönemde Türkiye'deki yolsuzluklar›n artt›¤› ve endeks derecesinin düfltü¤ü gözlenmektedir.
Bu süreç 1999-2001 y›llar› aras›nda biraz düzelme göstermesine ra¤men 20022004 döneminde tekrar kötüleflmifl, hatta 2003 y›l›nda en düflük endeks de¤erine (veya en yüksek yolsuzluk düzeyine) ulaflm›flt›r. 2005 y›l›ndan itibaren ise,
tekrar düzelmeye bafllam›flt›r. Veri sa¤lanan dönemler için ortalama yolsuzluk
endeks de¤eri 3,6'dir. Sa¤l›kl› veriler elde edildi¤i süreç dikkate al›nd›¤›nda ortalama endeks de¤erinin 3,4'e düfltü¤ü gözlenmektedir. Bu de¤erle ülkemiz, endekse dahil ülkeler aras›nda orta alt kademede yer almaktad›r. On y›ll›k dönem
boyunca yolsuzluk endeks de¤erinin dalgal› bir seyir göstermesine nazaran genelde azalmas›, Türkiye'de yolsuzlukla mücadele konusunda yeterince mesafe
al›nmad›¤›n› hatta gerilemelerin söz konusu oldu¤unu göstermektedir. Ayn› dönemde baz› Do¤u Avrupa ülkelerinin çok altlardan endekse dahil olup h›zla yükselmesi ilgi çekicidir. Yolsuzlukla mücadelede son on y›ll›k dönem Türkiye için
kay›p bir dönem olarak nitelendirilebilir.
Grafik 20. Yolsuzluk Alg›lamalar› Endeksine Göre Türkiye'deki Yolsuzluk
Düzeyinin Geliflimi (1980-2005)
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Kaynak: Transparency International, Corruption Perception Index

Y›llar itibar›yla endeks de¤erlerini okurken, endeks ile ilgili bölümde söz
edildi¤i gibi, baz› noktalara dikkat edilmesi gerekir. Aksi halde endeksi Türkiye'deki ekonomik ve sosyal geliflmeler ile aç›klamak güçleflecektir. Bunlardan
birincisi aç›klanan y›la ait endeks de¤erlerinin geçmifl üç y›ll›k anket de¤erlerine göre meydana geldi¤idir. Böyle olunca, örne¤in 1997 y›l›n›n endeks de¤eri
1994 y›l›na kadarki dönemin yolsuzluk alg›lamas›n› yans›tmaktad›r. Üç y›l ge-
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riden de¤erlendirme yapt›¤›m›zda daha anlaml› sonuçlara oluflabiliriz. Örne¤in
endeks de¤erinin en düflük oldu¤u dönemler ekonomik kriz dönemlerine rast
gelmektedir. (Örne¤in 1997-3=1994 gibi) 2000-2001 krizinin bu ba¤lamda yans›malar› da 2002-2003-2004 y›llar›nda görülmektedir. Son dönemdeki siyasi ve
ekonomik istikrar›n yolsuzluk endeksine yans›mas› ise, 2007-2010 y›llar›nda izlenebilecektir.
6.3. KÜRESEL YOLSUZLUK BAROMETRES‹ SONUÇLARI
Küresel Yolsuzluk Barometresi çerçevesinde Uluslararas› Saydaml›k Örgütü
taraf›ndan Gallup International'a yapt›r›lan anket uygulamas›na dahil ülkelerden
biri de Türkiye'dir. Ülkemiz anketin bafllang›ç y›l› olan 2003'den itibaren endekse dahil edilmifltir. Bu endeks çevresinde dünyadaki yolsuzluk alg›lamalar›n›n
ve gerçekleflmelerinin kamuoyu gözüyle de¤iflimi beflinci bölümlerde ortaya
konmufltur. Bu bölümde endeksin Türkiye de¤erlerin analiz edilecektir.
6.3.1. Türkiye'nin En Önemli Sorunlar›
2005 y›l›nda yer almamas›na ra¤men 2004 anketinde deneklere Türkiye'nin
karfl›laflt›¤› en önemli sorunlar› 1-4 aras›nda bir derecelendirmeye tabi tutmalar› istenmifltir. Buna göre ülkemizdeki en önemli sorunlar iflsizlik ve yolsuzluktur. Güvensizlik/suç/fliddet, enflasyon, insan haklar› ihlalleri ve olsuzluk ile ilgili sorunlar›n bu iki sorunu takip etti¤i görülmektedir.
Grafik 21. Türkiye'nin En Önemli Sorunlar›
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Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2004

Türkiye'nin özel koflullar› dikkate al›nd›¤›nda problemlerdeki öncelik s›ralamas›n›n dünya ortalamas› ile belli ölçülerde uyuflmazl›k gösterdi¤i söylenebilir.

195

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

6.3.2. Türkiye'de Yolsuzluktan En Çok Etkilenen Sektörler Ve Kurumlar
Ülkemizdeki çeflitli kurum ve sektörlerin yolsuzluktan etkilenme dereceleri
belli farkl›l›klar gösterse bile küresel e¤ilimler ile benzeflmektedir. Kat›l›mc›lar
taraf›ndan yolsuzluklardan etkilenme düzeyleri 1 ile 5 aral›¤›nda tan›mlanm›flt›r. 1 yolsuzluklardan etkilenme olmad›¤› durumu, 5 ise bütünüyle etkilenme durumunu ifade etmektedir. Buna göre ülkemizde 2004 ve 2005 y›l›ndaki kurum
ve sektör baz›ndaki yolsuzluktan etkilenme dereceleri karfl›laflt›rmal› olarak
Tablo 25 ve Grafik 22'de gösterilmifltir.
Tablo 25. 2004 ve 2005 Y›llar›nda Türkiye'de Çeflitli Kurum ve Sektörlerdeki
Yolsuzluk Alg›lama Düzeyleri
De¤erlendirme Aral›¤› (1-5)
Siyasi Partiler
Parlamento
Polis
Yarg› Sistemi
Vergi ‹daresi
Özel Sektör
Gümrükler
Sa¤l›k Hizmetleri
Medya
E¤itim Sistemi
Kamusal Kolayl›klar
Tapu ve Lisans Hizmetleri
Ordu
Sivil Toplum Kurulufllar›
Dini Kurumlar

2005
4,1
3,9
4,0
4,0
4,2
4,0
4,1
4,1
3,8
4,0
4,0
3,7
3,3
3,6
3,4

2004
4,0
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,1
3,8
4,1
3,9
3,8
4,1
3,1
3,5
3,3

Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2004, 2005

Küresel Yolsuzluk Barometresine göre ülkemizdeki yolsuzluk alg›lamas›
dünya ortalamas›na nazaran yüksektir. Kurumlar ve sektör içerisinde vergi idaresinde, siyasal partilerde, gümrüklerde, sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinde, kamusal kolayl›klarda, poliste, yarg› sisteminde ve özel sektörde yolsuzluk alg›lamas›n›n önemli düzeylere ulaflt›¤› görülmektedir. Yolsuzluk alg›lamas›n›n en düflük oldu¤u yap›lar ise, ordu ve dini kurumlard›r.
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Grafik 22. 2004 ve 2005 Y›llar›nda Türkiye'de Çeflitli Kurum ve Sektörlerdeki
Yolsuzluk Alg›lama Düzeyleri
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Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2004, 2005

2004 y›l›ndaki veriler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, sa¤l›k hizmetlerinde, kamusal
kolayl›klarda ve orduda yolsuzluk alg›lamas›n›n dikkat çekici flekilde artt›¤›,
özel sektörde, medyada ve tapu ve lisans hizmetlerinde azald›¤› gözlenmifltir.
6.3.3. Türkiye'de Yolsuzlu¤un Siyasal Yaflama, ‹fl Dünyas›na, Kiflisel ve
Aile Hayat›na Etkisi
Anket çerçevesinde ülkemizdeki siyasal yaflam›, ifl ortam›n›, kiflisel ve aile
hayat›n› yolsuzluklar›n ne ölçüde etkiledikleri sorulmufltur. Verilen cevaplar
yard›m›yla 1-4 aras›nda etki düzeyleri derecelendirmeye tabi tutulmufltur. Afla¤›daki grafikte 2004 ve 2005 y›llar› için 1 etkinin olmad›¤›, 4 ise bütünüyle etkilenmenin geçerli oldu¤u durumu göstermektedir.
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Grafik 23. Türkiye'de Yolsuzluklar›n Siyasal Yaflama, ‹fl Dünyas›na,
Kiflisel ve Aile Hayat›na Etkisi
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Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2004, 2005

Son iki y›ll›k dönemde ülkemizde yolsuzluklar›n siyasal yaflam ve ifl hayat›
üzerine etkisi 3,3 düzeyindedir. 2005 y›l›ndaki dünya ortalamas› siyasal yaflamda 3,1, ifl hayat›nda ise, 3'dür. Bu durumda Türkiye'deki siyasal yaflam ve ifl hayat›n›n dünya ortalamas›n›n üzerinde oldu¤u söylenebilir. Ayn› fley yolsuzluklar›n kiflisel ve aile hayat› üzerine etkisinde daha belirgin hale gelmektedir. Bu
alanda dünya ortalamas› 2,2 iken, ülkemizde 2004 y›l›nda 3,2 ve 2005 y›l›ndan
3,1 düzeyindedir. Kiflisel ve aile hayat› di¤er ülkelerde yolsuzluklardan çok daha az etkilendi¤i halde, Türkiye'deki yolsuzluk skalas›n›n geniflli¤i kiflisel ve aile hayat›nda daha fazla hissedilmesini sa¤lamaktad›r.
6.3.4. Türkiye'deki Yolsuzluk Düzeyinin Yönelimi
2005 y›l› itibar›yla ülkemizde yolsuzluklar›n son üç y›ldaki yönelimi afla¤›daki grafikte gösterilmektedir. Yönelim düzeyleri yüzde olarak ifade edilmifltir.
Buna göre kat›l›mc›lar›n yüzde 18'i yolsuzluklar›n çok, yüzde 21’i biraz yükseldi¤ini belirtmifllerdir. Ayn› dönemdeki dünya ortalamas› ise, yüzde 35 ve yüzde
22'dir. Türkiye'deki kat›l›mc›lar›n yüzde 15'i son üç y›lda yolsuzluk düzeyinin
de¤iflmedi¤ini, yüzde 28'i biraz azald›¤›n›, yüzde 7'si ise çok azald›¤›n› ortaya
koymufllard›r. Bu ülkemizdeki son dönemdeki yolsuzluk art›fl e¤iliminin dünya
ortalamas›n›n alt›nda kald›¤›n› göstermektedir. ‹flin di¤er bir yönü ise, uygulanan yolsuzluk ile mücadele politikalar›n›n çok s›n›rl› ölçülerde de olsa olumlu
sonuçlar ortaya koymaya bafllad›¤›d›r. Ayn› dönemde dünyada ortalamas›ndaki
e¤ilim; yüzde 27 oran›nda de¤iflmedi¤i, yüzde 9 oran›nda çok yüzde 2 oran›nda
biraz azald›¤› yönündedir.
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Grafik 24. Geçti¤imiz Son Üç Y›lda Türkiye'deki Yolsuzluk Düzeyindeki
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Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer, 2005

Yukar›daki duruma benzer flekilde gelecek üç y›ll›k dönemdeki ülkemizdeki
yolsuzluk düzeyindeki de¤iflim afla¤›daki Tablo 26 ve Grafik 25'de gösterilmektedir. Tabloda 2003'den 2005'e gelecek beklentisindeki dönüflüm de ortaya konmaktad›r. Ayr›ca her y›l›n alt›nda dünyadaki üç y›ll›k ortalama beklenti düzeyi
sunulmaktad›r. Böylelikle, Türkiye'deki yolsuzluk beklentileri di¤er ülke ortalamalar› ile karfl›laflt›r›labilir k›l›nmaktad›r.
Genelde y›llar itibar›yla bak›ld›¤›nda Türkiye'deki üç y›ll›k yolsuzluk beklentisinin düflüfl trendi gösterdi¤i söylenebilir. Örne¤in 2003 y›l›nda yolsuzlu¤un
çok yükselece¤i kat›l›mc›lar›n yüzde 37'si taraf›ndan ifade edilirken, 2005 y›l›na gelindi¤inde ayn› beklentiyi ancak yüzde 12'lik bir bölümün paylaflt›¤› gözlenmektedir. Bu ba¤lamda ülkemizdeki kamuoyunun ihtiyatl› bir iyimserlik tafl›d›¤› söylenilebilir. Yolsuzluk bekleyiflleri ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrar
ile paralellik göstermektedir.
Tablo 26. Gelecek Üç Y›ll›k Dönemde Türkiye'deki ve Dünyadaki Yolsuzluk
Düzeyindeki De¤iflim Beklentisi (yüzde)
(Yüzde)
2005
Dünya Ort.
2004
Dünya Ort.
2003
Dünya Ort.

Çok
yükselecek
12

Biraz
yükselecek
17

Ayn›
kalacak
22

Biraz
azalacak
23

Çok
azalacak
10

Yan›t yok
16

23
15
21
37,2
20,1

21
16
24
19,4
22

30
18
32
14,7
27,1

14
26
14
9
15,4

5
11
3
3
4,66

7
14
6
16,7
10,8

Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2003, 2004, 2005
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Benzer bir karfl›laflt›rma da ayn› dönemlerdeki dünya ortalamalar› ile yap›labilir. 2003 y›l› hariç tutuldu¤unda 2004 ve 2005 y›llar›nda dünyadaki yolsuzlu¤un az veya çok artaca¤›na yönelik ortalama beklentiler, Türkiye beklentilerinin
üzerindedir. Buradan önümüzdeki dönemde, ülkemizde yolsuzlukla mücadelede olumlu mesafeler al›nabilece¤ine yönelik toplumda umutlar›n var oldu¤u sonucuna eriflebiliriz.
Grafik 25. Gelecek Üç Y›ll›k Dönemde Türkiye'deki Yolsuzluk Düzeyindeki
De¤iflim Beklentisi (yüzde)
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Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2004, 2005

6.3.5. Türkiye'deki Rüflvet ve Yolsuzluk Deneyimleri
Küresel Yolsuzluk Barometresi çerçevesinde Türkiye'deki kat›l›mc›lara son
bir y›lda rüflvet ve yolsuzlukla ilgili olarak herhangi bir deneyim yaflay›p yaflamad›klar› sorulmufltur. 2004 ve 2005 y›llar›nda bu soruya verilen cevaplar Tablo 27 ve Grafik 26'da gösterilmektedir. Ayr›ca bu soruya ayn› dönemlerdeki
dünyada verilen ortalama cevaplar da tabloya dahil edilmifltir.
Tablo 27. Bir Y›ll›k Dönemde Türkiye'de Yaflanan Rüflvet Deneyimleri
(2004, 2005)
( Yüzde )

Evet

Hay›r

Bilmiyorum

2005

5

91

4

Dünya Ort.

9

87

4

2004

6

90

4

Dünya Ort.

10

87

3

Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2004, 2005

Gerek 2004 gerekse 2005 y›llar›nda ülkemizde yaflanan rüflvet deneyimleri
ayn› dönemlerdeki dünya ortalamas›n›n yaklafl›k yar›s› düzeyindedir. Bu yönüy-
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le ortaya ç›kan resim olumludur. 2004 y›l›na nazaran 2005 y›l›nda karfl›lafl›lan
rüflvet tecrübeleri azalm›fl ve yaklafl›k yüzde 5 düzeyine inmifltir.
Grafik 26. Bir Y›ll›k Dönemde Türkiye'de Yaflanan Rüflvet Deneyimleri (2005)
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Kaynak: Transparency International, Global Corruption Barometer 2005

6.4. YÖNET‹fi‹M ENDEKS‹ SONUÇLARI
Dünya Bankas›'ndaki bir grup uzman taraf›ndan oluflturulan yönetiflim endeksinin yolsuzlu¤un kontrolü kriterine ait Türkiye verileri afla¤›da Tablo 28'de sunulmufltur. +2,5 yolsuzlu¤un kontrolünde tam baflar›n›n sa¤land›¤›n›, -2,5 yolsuzlu¤un hiçbir flekilde kontrol edilemedi¤ini göstermektedir.
Tablo 28. Yönetiflim Endeksine Göre Türkiye'deki Yolsuzluk Düzeyinin
Geliflimi (1996-2005)
Y›llar

Yolsuzluk Düzeyi

2005
2004
2003

0,08
-0,25
-0,27

2002
2000
1998
1996

-0,45
-0,36
-0,07
0,10

Kaynak: Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, "Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005", World Bank Policy Research, September 2006

1996 ve 2005 y›l› verileri d›fl›nda endeks hep eksi de¤erler göstermektedir. Bu
y›llar d›fl›ndaki dönemlerde ülkemizin yolsuzluklar›n kontrolünde yetersiz kald›¤› ifade edilebilir. 2002 y›l› -0,45 düzeyi ile yolsuzlu¤un en kötü oldu¤u y›l
konumundad›r.
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Grafik 27. Yönetiflim Endeksine Göre Türkiye'deki Yolsuzluk Düzeyinin
Geliflimi (1996-2005)
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Kaynak: Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, "Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005", World Bank Policy Research, September 2006

2000 ve 2002 y›llar› aras›ndaki dönem, Türkiye'de ekonomik, sosyal ve siyasal krizin derinleflti¤i zaman periyodudur. 2003 y›l›ndan itibaren yolsuzlu¤un
kontrolünde olumlu bir trendin bafllad›¤› görülmektedir. 2006 y›l›nda yolsuzlu¤un kontrolü konusunda baflar›l› bir dönem geçirildi¤i söylenebilir.
6.5. TÜRK‹YE'DE YOLSUZLUKLAR ÜZER‹NE YAPILAN SAHA
ARAfiTIRMALARI
Ülkemizde yolsuzluklar üzerine yap›lm›fl saha araflt›rmalar›n›n say›s› s›n›rl›d›r. Bunlar›n aras›nda genel kamuoyundaki görüflleri belirlemede yönelik olanlar bulundu¤u gibi, belli bir alan veya meslek grubu üzerine yap›lm›fl çal›flmalarda söz konusu olabilmektedir. Ülkemizde hukuk sistemindeki yolsuzluklar
üzerinde yap›lan araflt›rma bu ba¤lamdaki çal›flmalara örnektir.4 Bu araflt›rma
Marmara Hukuk Fakültesinde bir akademisyen ve bir grup hukuk ö¤rencisi taraf›ndan 1999 y›l›nda ‹stanbul Barosu'na kay›tl› 666 avukat üzerinde yap›lm›flt›r.5 Elde edilen sonuçlara göre adli yarg›daki yolsuzluk düzeyinin çok yüksek
oldu¤u (yaklafl›k yüzde 95'lerde) ifade edilmektedir.
Belirli alanlardaki yolsuzluk araflt›rmalar›ndan daha ziyade genel kamuoyu
anketleri toplumdaki yolsuzluk düzeyini belirlemekte daha anlaml› veriler ortaya koyabilmektedir. Bu ba¤lamda, Türkiye Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
(TÜS‹AD) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf› (TESEV) gibi iki si4 Hayrettin Ökçesiz, ‹stanbul Barosu Çevresi Adli Yarg›da Yolsuzluk Araflt›rmas›, 2. Bask›,
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Yay›nlar›, ‹stanbul, 2001, s. 261
5 ‹lginçtir ki bu araflt›rman›n yay›nlanmas›ndan sonra baz› savc›lar ve yüksek yarg› mensuplar›
taraf›ndan elefltirilmifl, hatta konuyu bas›na tafl›yan bir hukukçu hakk›nda Türk Ceza Kanununun
159. maddesine dayan›larak dava aç›lm›flt›r.
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vil toplum örgütü taraf›ndan yap›lan araflt›rmalar ön plana ç›kmaktad›r. Biz bu
bölümde TÜS‹AD ve TESEV araflt›rmalar›ndan elde edilen sonuçlar› özetlemeye çal›flaca¤›z.
6.5.1. TÜS‹AD Taraf›ndan Yap›lan Kamu Reformu Çerçevesinde Yolsuzluk
Araflt›rmas›
TÜS‹AD kamu reformu ekseninde yolsuzluk üzerine genifl kat›l›ma dayal› bir
anket çal›flmas› yapm›fl ve bunu bir rapor halinde yay›nlam›flt›r.6 Biz bu bölümde TÜS‹AD çal›flmas›ndaki elde edilen veri ve sonuçlar› özetlemeye çal›flaca¤›z.
Araflt›rmada ilk olarak yolsuzluk kavram›n›n toplum taraf›ndan nas›l alg›land›¤› ve hangi anlamlar yüklendi¤i üzerinde durulmufltur. 2329 denek üzerinde
yap›lan araflt›rmada yolsuzluk denilince nelerin ça¤r›fl›m yapt›¤› afla¤›daki grafikte ortaya konulmaktad›r. Yolsuzluk teriminin ilk ça¤r›fl›m› olarak kullan›lan
ifadelerin yüzde 84'ü çeflitli eylem ya da davran›fl türlerine, yüzde 16's› ise belirli kurum ya da kiflilere at›fta bulunmaktad›r.
Eylem ya da davran›fllar ba¤lam›nda yolsuzluk ça¤r›fl›mlar›n›n yüzde da¤›l›m› afla¤›da verilmifltir. Yolsuzluk en çok h›rs›zl›k ve doland›r›c›l›k ile özdefllefltirilmektedir. Deneklerin yüzde 24,6'si yolsuzluktan h›rs›zl›k ve doland›r›c›l›k
eylemlerini anlamaktad›rlar. Yolsuzlu¤un en bilinen türü rüflvettir. ‹nsanlar›n
yüzde 17,5'i yolsuzlu¤u rüflvet ile ayn› anlamda kullanmaktad›r. Di¤er taraftan
ankete kat›lanlar›n yüzde 11,5'i yolsuzlu¤u devletin soyulmas› olarak nitelendirmektedir. Mali sistemdeki yolsuzluklar veya çok bilinen ismi ile hortumlamalar
toplumun yüzde 8,5'inin yolsuzluk denilince ilk oluflan ça¤r›fl›mlara karfl›l›k gelmektedir. Di¤er taraftan yolsuzluklar› hak gasp›n›n bir türü olarak adland›ran
deneklere de rastlanabilmektedir. Bu denekler toplam kitlenin yüzde 7,9'unu
oluflturmaktad›r. Yolsuzlu¤un en genel tan›m› kiflisel ç›kar sa¤lamak amac›yla
kamusal yetkilerin kötüye kullan›lmas›d›r. Bu resmi tan›m›n yolsuzluk ça¤r›fl›mlar› aras›nda yüzde 3,7 ile küçük bir yer tuttu¤unu söyleyebiliriz. Ayn› flekilde kay›rma eyleminin de yolsuzluk ile efl anlaml› olarak kullananlar›n oran› yüzde 3,3'dür. Türk toplumunun sadece yüzde 1,6's› vergi kaçakç›l›¤›n› yolsuzluk
alg›lamas›n›n içerisinde ele almaktad›r. Bu da vergi kaçakç›l›¤›n›n kan›ksand›¤›n› ve normalleflti¤ini göstermektedir. Son olarak örgütlü suçlar›n yolsuzluk
ba¤lam›nda ele al›n›fl›na bakabiliriz. Deneklerin sadece yüzde 1,4'ünün örgütlü
suçlar› yolsuzluk olarak alg›lad›¤› görülmektedir.
6 Tüsiad, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No. TÜS‹AD-T/2002-12/335, ‹stanbul, Aral›k
2002, s. 100-120
http://www.tusiad.org/raporlar.nsf/d775763bed800367c22568da003cc1f9/3b8fcac672b56635c2
256c8e0034c77b?OpenDocument
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Grafik 28. Türkiye'de Yolsuzluk Teriminin Alg›lan›fl›
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 102

Yolsuzluk ile belirli kifli ve kurumlar›n özdefllefltirilmesi geliflmekte olan ülkelerde karfl›lafl›lan bir durumdur. Ülkemizdeki yolsuzlu¤un alg›lanma flekli de
bu genellemeyi do¤rulamaktad›r. Deneklerin yüzde 9,9'unun zihninde yolsuzluk
ile devletin yasama, yürütme ve bürokrasisini aynileflebilmektedir. Bu yönetilenlerin yönetenler ve yönetim ayg›t›na karfl› ciddi güvensizli¤ini göstermektedir. Di¤er taraftan kötü yönetim fleklinin yolsuzlukla aynilefltirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Yolsuzluk ile belli kamu kurumlar›n› ve ifllevlerini özdefllefltirenlerin oran› ise yüzde 2'dir.
Türk toplumunda yolsuzluk e¤iliminin yayg›nl›k düzeyi bu araflt›rma ile ölçülmeye çal›fl›lm›flt›r. Burada 1'den 5'e kadar farkl› yayg›nl›k düzeyleri tan›mlanm›flt›r. 1 yolsuzlu¤un olmad›¤› düzeyi, 2 yayg›n olmad›¤› düzeyi, 3 k›smen
yayg›n oldu¤u düzeyi, 4 yayg›n oldu¤u düzeyi 5 ise çok yayg›n oldu¤u düzeyi
göstermektedir. Araflt›rmaya kat›lanlar›n say›s› 2397'dir. Yolsuzluk e¤ilimi konusundaki ortalama de¤erlendirmesinin say›sal karfl›l›¤› ise yüzde 4,29'dur.
Buna göre deneklerin yüzde 55,1'i ülkemizde yolsuzlu¤un çok yayg›n oldu¤unu kan›s›na sahiptir. Bunun yüzde 24,4 ile yolsuzlu¤un yayg›n oldu¤unu söyleyenler izlemektedir. K›smen yolsuzlu¤un var oldu¤unu düflünenler ise, yüzde
15,7 düzeyindedir. Yolsuzlu¤un ar›zi bir durum oldu¤unu söyleyenlerin, genel
toplama oran› ise, yüzde 4,8 gibi düflük bir seviyededir. Sonuç olarak Türk toplumunda yolsuzluk e¤iliminin çok yayg›n oldu¤u ifade edilebilir.
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Grafik 29. Türk Toplumunda Yolsuzluk E¤iliminin Yayg›nl›¤›
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 104

Genel e¤ilimin toplumun de¤iflik kesimlerinde nas›l flekillendi¤i ise, afla¤›daki grafikte sunulmufltur. Buna göre siyasetçilerin yolsuzluk e¤ilimin en yüksek
meslek grubunu oluflturdu¤unu söyleyebiliriz. Siyasetçileri üst düzey bürokratlar ve iflveren kesimi izlemektedir. Yolsuzluk e¤iliminin en düflük oldu¤u toplum kesimleri ise, çiftiler, iflçiler ve esnaflard›r. Toplumdaki de¤iflik kesimlerin
yolsuzluk e¤ilimlerini yolsuzluk f›rsatlar› ile beraber de¤erlendirmemiz daha
anlaml› olacakt›r. Yolsuzluk e¤iliminin en yüksek oldu¤u kesimlerin ayn› zamanda yolsuzluk f›rsatlar›na sahip kesimler oldu¤u görülmektedir. Buna karfl›l›k yolsuzluk e¤ilimi düflük kesimlerin yolsuzluk f›rsatlar›n›n çok daha k›s›tl› oldu¤u sonucuna var›labilir. Kamusal yetki kullanma düzeyi yüksek olan kesimlerin yolsuzluk f›rsatlar›na daha kolay eriflebildi¤i gözlenmektedir.
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Grafik 30. Toplumdaki De¤iflik Kesimlerin Yolsuzluk E¤ilimleri
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 107

Yolsuzlu¤un en çok bilinen hallerinden biri siyasi kay›rmac›l›kt›r. Siyasi kay›rmac›l›¤›n çeflitli türlerinden söz edilebilir. Personel politikas› yönüyle bak›ld›¤›nda siyasi kay›rmac›l›k kamu görevlerine yap›lan atamalarda objektif kriterlerden daha ziyade subjektif de¤erlendirmelerin kullan›lmas›d›r. Böyle olunca
siyasal, etnik ve dinsel yak›nl›¤a göre atamalar›n yap›lmas› gündeme gelmektedir. Araflt›rma kapsam›nda, siyasi kay›rmac›l›¤› ölçmek için deneklere iki farkl›
anket uygulanm›flt›r. Bu anketin birincisinde kamuda ifle almalarda siyasi kay›rmac›l›¤›n do¤ru olup olmad›¤› ve liyakat›n buradaki belirleyicili¤i sorulmufltur.
2410 denek üzerinde yap›lan araflt›rmada deneklerin yaklafl›k yüzde 94'ü ifle almada siyasal kay›rmac›l›¤›n yanl›fl oldu¤unu ve liyakate öncelik verilmesi gerekti¤ini vurgulam›fllard›r. Sadece yüzde 6's› siyasi kay›rmac›l›¤› normal olarak
nitelendirmifl ve parti seçmenlerine öncelik verilmesi gerekti¤ini ortaya koymufllard›r. Bu vurgu yafl aral›¤›na ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilmektedir. 1824 yafl aras›ndaki deneklerde siyasi kay›rmac›l›¤› normalleme e¤iliminin 25 ve
üzeri yafltaki deneklere göre daha yüksek oldu¤u söylenebilir. Sonuç olarak
Türk toplumu siyasal kay›rmac›l›¤› yüksek bir düzeyde yanl›fllamaktad›r. Bu
yanl›fllama e¤ilimi 25 yafl ve üzeri kesimde daha da belirgin hale gelmektedir.
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Grafik 31. Kamuda ‹fle Almada Siyasal Kay›rmac›l›¤a Bak›fl
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 107

Klientelizm olarak adland›rabilece¤imiz kamu kaynaklar›n›n siyasal iktidara
yandafl seçmen kesimlerini kay›racak biçimde yönlendirilmesi de bir tür siyasi
kay›rmac›l›k fleklidir. TÜS‹AD'›n araflt›rmas›nda klientalizmin boyutlar› da inceleme kapsam›na al›nm›flt›r. Klientalizm varl›¤› hükümet ve belediyelerin seçmen kitlesine nas›l davranmal›d›r sorusu ile ölçülmeye çal›fl›lm›flt›r. Klientalizmi savunanlar, partilere oy verenlerin oyunun karfl›l›¤›n› di¤erlerinden fazla almas› gerekti¤ini vurgulam›fllard›r. Buna karfl›l›k klientalizmi olumsuzlayan kitle ise, hükümetlerin ve belediyelerin bütün seçmenlere eflitli¤i gözeterek davranma gere¤inin üzerinde durmufllard›r. 2406 denet üzeride yap›lan anket sonucunda, deneklerin yaklafl›k yüzde 93'ünün kamu kaynaklar›n›n siyasal iktidara yandafl seçmen kesimlerine da¤›t›lmas›n› yanl›fl buldu¤u, sadece yüzde 7'lik kitlenin ise, klientalizmi normalledi¤i gözlenmektedir. Yafl gruplar› itibar›yla iliflkiye bak›ld›¤›nda 18-24 yafl aras› kitlenin klientalizm konusunda daha kabullenici bir yap›ya girerken, 25 yafl ve üzerindekilerin daha sert bir biçimde kay›rmac›l›¤› k›nad›klar› gözlenmektedir.
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Grafik 32. Kamu Kaynaklar›n›n Siyasal ‹ktidara Oyveren Seçmenlere
Daha Fazla Yönlendirilmesi Konusundaki Kamuoyu Alg›lamas›
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 108

Toplumdaki genel alg›laman›n ötesinde kamu kurumlar›nda yolsuzluk ve rüflvet alg›lamas› bu araflt›rma çerçevesinde incelenmifltir. Buna göre 2373 kifli üzerinde yap›lan bir ankette, kat›l›mc›lar›n yüzde 81'i kamu kurumlarnda yolsuzlu¤un çok yayg›n oldu¤u yönünde görüfl bildirmifltir. Yüzde 16's› ise yolsuzlu¤un
k›smen yayg›n oldu¤unu belirtmifltir. Deneklerin sadece yüzde 3'ü kamu kurumlar›nda yolsuzlu¤un (yayg›n) olmad›¤›n› ifade etmifltir.
Grafik 33. Kamu Kurumlar›ndaki Yolsuzlu¤un Varl›¤›na Yönelik Alg›lamalar
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 109
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Kamuda yolsuzlu¤un varl›¤›na yönelik alg›lmalar›n kamuda çal›flanlar ve çal›flmayanlar aras›nda farkl›laflabildi¤i gözlenmektedir. Kamuda çal›flmayanlar›n
yolsuzlu¤un yayg›nl›¤› konusunda, kamuda çal›flanlara nazaran daha karamsar
olduklar› söylenebilir. Kamuda çal›flmayanlar›n yüzde 81,6'si devletteki yolsuzluklar› çok yayg›n olarak nitelendirirken kamu çal›flanlar›nda bu oran yüzde
76,1'dir. Kamu çal›flanlar›nda bu oran›n düflük ç›kmas› normaldir. Aksi halde çal›flanlar dolayl› olarak kendi kendilerini daha çok suçlar konumda olacaklard›r.
Kamu kurumlar›nda yolsuzlu¤un varl›¤› tespit edildikten sonra hangi tür yolsuzluklar›n oldu¤u incelenmeye çal›fl›lm›flt›r. 2393 denek üzerinde yap›lan
ankette en yayg›n yolsuzluk türünün devlet mal›n›n/paras›n›n zimmete geçilmesi oldu¤u sonucuna eriflilmifltir. Bunu, devlet gücü kullan›larak ç›kar sa¤lama ve
yasad›fl› talebi rüflvet karfl›l›¤› yerine getirme türleri izlemektedir. Kamuda en az
gözlenen yolsuzluk türü ise, özel kurulufllar ile ç›kar al›flverifli yap›lmas›d›r.
Grafik 34. Kamu Kurumlar›nda Karfl›lafl›lan Yolsuzluk Türleri
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 110

Dikkat çekici di¤er bir bulgu yasal hizmetlerin yerine getirilmesi konusundaki gözlenen yolsuzluk e¤ilimidir. Buradan kamu çal›flanlar›n›n ücret düzeylerinin yasal görevlerini fiyatlayarak yükseltmeye çal›flt›klar› sonucu ç›kar›labilir.
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Kamu kurumlar›ndaki yolsuzluk alg›lamas› tekdüzelik arz etmemektedir. Baz› kamu kurumlar›ndaki rüflvet alg›lmas› di¤erlerine nazaran önemli ölçüde de¤iflebilmektedir. Örne¤in trafik polislerinde rüflvetin yayg›n oldu¤u genel kan›
olarak mevcuttur. Buna karfl›l›k din hizmetleri görevlilerinde rüflvetin istisna oldu¤u kabul edilir. Bu çerçevede de¤iflik kamu kurulufllar›nda rüflvetin yayg›nl›¤› afla¤›daki grafikte ortaya konulmaktad›r.
Araflt›rma sonuçlar›na göre, toplumdaki genel kan›ya uygun olarak kamu kurumlar› aras›ndaki rüflvetin en yayg›n oldu¤u yerlerin bafl›nda trafik polisleri ve
gümrükler gelmektedir. Bu iki kurumdaki yolsuzluklar›n varl›¤› deneklerin yüzde 90'n›ndan fazlas› taraf›ndan kabul edilmektedir. Bunlar› vergi ve tapu daireleri, emniyet hizmetleri ve belediyeler izlemektedir. Hastaneler, mahkemeler,
sosyal güvenlik kurumlar› ve okullar yolsuzlu¤un orta düzeyde görüldü¤ü kamu
kurumlar› statüsündedir. Yolsuzlu¤u düflük oldu¤u kurumlar olarak ise, köy hizmetleri, sa¤l›k ocaklar›, telefon ve posta iadesi belirtilmektedir.
Grafik 35. Rüflvetin Kamu Kurumlar› Aras›ndaki Yayg›nl›¤›na Yönelik
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 113
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Bu verilerden de anlafl›labilece¤i gibi Türkiye'de de¤iflik kamu kurumlar›ndaki yolsuzluk alg›lama düzeyi yetki, özel ç›kar oluflturabilme kapasitesi ve önemlilik ba¤lam›nda flekillenmektedir. Yetkisi ve özel ç›kar oluflturabilme kapasitesi yüksek olan kurumlarda rüflvet alg›lmas› yükselirken, bu nitelikleri daha k›s›tl› olan kurumlarda rüflvet alg›lamas› düflmektedir.
Kamu çal›flanlar›n›n rüflvet almas›nda farkl› alg›lamalar›n etkili oldu¤u söylenebilir. Bu alg›lmalar›n bafl›nda rüflvetin bir toplumda ne ölçüde meflru görüldü¤ü gelmektedir. Araflt›rma kapsam›nda meflruluk ve memurlar›n bu meflruluk alg›s›ndan ne kadar etkilendikleri çeflitli önermeler yoluyla test edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Grafik 36. Memurlar›n Rüflvet Almas› Konusundaki Alg›lamalar›
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 114-115-116

Önermelerden ilki devlet dairelerindeki afl›r› formalitelerin, baz› memurlar›n
vatandafl›n iflini halletmek için rüflvet istemesini kolaylaflt›rd›¤›d›r. 2394 kifli
üzerinde yap›lan araflt›rmada deneklerin yar›dan fazlas› afl›r› formalitenin rüflvet
taleplerini k›smen veya tamamen kolaylaflt›rd›¤›n› belirtmifllerdir.
Bir ülkedeki yolsuzluk düzeyi ile ahlak alg›lamalar› aras›nda da bir iliflki kurulabilmektedir. Türkiye ba¤lam›nda rüflvetin en önemli nedeninin ahlaki bozulma oldu¤u yönündeki görüfller a¤›rl›k kazanmaktad›r. 2396 kifli üzerinde yap›lan ankette, deneklerin yüzde 75'inin k›smen veya tamamen bu yarg›ya kat›ld›klar› gözlenmifltir.
Teorik bölümde de aç›klad›¤›m›z gibi kamuda ücret düzeyi ile yolsuzluk düzeyi aras›nda bir iliflkinin varl›¤›ndan söz edilebilir. Genel kan›, kamudaki ücret
düflüklü¤ünün rüflvet alma davran›fllar›n› teflvik etti¤i yönündedir. TÜS‹AD'›n
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yapt›¤› çal›flmada 2399 kifliye memur maafllar›n›n düflüklü¤ü karfl›s›nda, baz›
memurlar›n rüflvet yoluna sapmas›n› anlay›flla karfl›lay›p karfl›lamad›klar› sorulmufltur. Bu soruya verilen cevaplar›n yüzde 75'den fazlas› ücret düflüklü¤ünün
rüflveti meflrulaflt›rmad›¤› yönündedir. Ayn› soruya kamuda çal›flanlar›n verdi¤i
cevaplar ile kamuda çal›flmayanlar›n verdikleri cevaplar aras›nda farkl›laflmalar
gözlenmifltir. Kamuda çal›flanlar›n›n ücret düflüklü¤ünün rüflvet için mazeret
olamayaca¤›na yönelik alg›lamalar›, (yüzde 78,1) kamuda çal›flmayanlara göre
daha güçlü oldu¤u (yüzde 75) sonucu ortaya ç›kmaktad›r.
Son olarak rüflvetin meflrulu¤unu ölçmeye yönelik bir soru sorulmufltur. Bu soruda memurlar›n baz› ifllemler karfl›l›¤›nda para ya da hediye kabul etmelerinin
ülkenin de¤iflmez bir gerçe¤i ve/veya bir tür bahflifl olarak alg›lanmas› test edilmifltir. 2396 kat›l›mc›n›n yüzde 75,8'i bu önermeye kat›lmad›klar›n› söylerken,
yüzde 24,2'lik bölümü tamamen veya k›smen kat›ld›klar›n› belirtmifllerdir. Ayn› soru kamuda çal›flan ve çal›flmayan farkl› kitlelere soruldu¤unda kamuda çal›flanlar›n bu önermeye daha sert tepki gösterdikleri sonucuna eriflilmifltir. Yafl
gruplar› itibar›yla bak›ld›¤›nda ise, 25 yafl ve üzeri kitlelerin 18-25 yafl aras› kitlelere nazaran rüflvetin meflruiyetine yönelik yaklafl›mlara daha fazla karfl› olduklar› gözlenmifltir. Bütün bu sonuçlardan Türk toplumunda rüflvet ve yolsuzluklar› olumsuzlamaya yönelik karfl› tavr›n bask›n oldu¤u ifade edilebilir.
Bir toplumda rüflvet talebi ile karfl› karfl›ya kalan kiflilerin gösterdikleri davran›fl
kal›plar› önem tafl›maktad›r. Bu davran›fl kal›plar›n›n ihbar etmek veya isteyen
kiflileri yakalatmak yönünde olmas› rüflvet ile mücadeleyi kolaylaflt›rmaktad›r.
Yap›lan anket çal›flmas›nda bu e¤ilimi ölçmeye yönelik sorular sorulmufltur.
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Grafik 37. Türkiye'de Rüflvet Talebini ‹hbar Etme E¤ilimi
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 117

2407 kiflilik kat›l›mc› grubunun yüzde 62'si, rüflvet isteyen kiflileri ihbar edece¤ini beyan etmifltir. Buna karfl›l›k yüzde 22,9'u rüflvet isteyenleri ihbar etmeyece¤ini ifade etmifltir. Geri kalan yüzde 15,1'lik kitle ise, duruma ba¤l› olarak
hareket edece¤ini söylemifllertir. Buradan yüzde 38'lik kesimin rüflvet taleplerini görmezlikten geldi¤i veya duyars›z oldu¤u sonucuna eriflebiliriz. Böyle olunca kamudaki yolsuzlu¤un azalt›lmas›nda vatandafl deste¤inin s›n›rl› oldu¤u gerçe¤i ile karfl›lafl›lmaktad›r.
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Grafik 38. Türkiye'de Rüflveti ‹hbar Etmeme Nedenleri
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Kaynak: TÜS‹AD, Kamu Reformu Araflt›rmas›, Yay›n No: 335, ‹stanbul, Aral›k 2002, s. 117

Rüflvet isteyenleri ihbar etmeyece¤ini söyleyen deneklere bunun nedenleri sorulmufltur. Denetlerin yüzde 57'si ihbar›n sonuç vermeyece¤ini ve ayn› zamanda ifllerini de yapt›ramayacaklar›n› belirtmifllerdir. Kat›l›mc›lar›n yüzde 24'ü ise,
ihbar nedeniyle bafl›na daha büyük ifllerin aç›labilece¤ini ifade etmifllerdir. ‹hbar
merciini bilmediklerini söyleyenlerin oran› ise, yüzde 12'dir. Geri kalan denekler (yüzde 7) rüflvet isteyenin bafl›na ifl açmak istemediklerini belirtmifllerdir.
Buradan ülkemizde ihbar mekanizmas›n›n sonuç üretmedeki etkinsizli¤i gözlenmektedir. ‹stenilen sonuçlar› vermesi halinde ihbar mekanizmas›n›n yo¤un olarak kullan›labilece¤i ifade edilebilir.
Yolsuzluklar ile mücadelenin baflar›s›, kullan›lan yöntemlerin etkinli¤i ile
do¤ru orant›l›d›r. Ülkemizde hangi yolsuzluk ile mücadele yönteminin kullan›lmas› gerekti¤i bu araflt›rma kapsam›nda incelenmifltir. 2374-2400 denek üzerinde yap›lan anket çal›flmas› sonucu yolsuzluk yapanlar›n toplum karfl›s›nda teflhir
edilmesinin en etkin mücadele yöntemi oldu¤u kan›s›na eriflilmifltir. Türk toplumundaki hukuksal olmayan en önemli yapt›r›m mekanizmalar›ndan biri d›fllanmakt›r. Bu nedenle yolsuzluk yapanlar›n teflhir edilmesi yolsuzluk yapma güdüsünü ciddi ölçülerde geriletebilecektir.
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Grafik 39. Türkiye'de Yolsuzluk ile Mücadelede Etkili Olabilecek Yöntemler
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Di¤er bir etkili yolsuzluk ile mücadele yöntemi, halk›n e¤itilmesi ve ayd›nlat›lmas›d›r. Böylelikle toplumsal olarak yolsuzluklara karfl› bir bilinç oluflturma
yoluna gidilebilmektedir. Bunu siyasi partilerinin finansman yap›lar›n›n denetlenmesi de izlemektedir. Siyasi partilere kamu yard›m› sa¤lanmas› ve yap›lacak
ba¤›fllara s›n›rlama getirilmesi, politik güç yard›m›yla yolsuzluk üretilmesini s›n›rland›racakt›r. Memurlar›n düzenli aral›klar ile mal beyan›nda bulunmalar› ve
medyan›n halk› bilgilendirmesi yolsuzluklar›n önlenmesinde etkili sonuçlar do¤urabilmektedir. Özellikle üst düzey bürokratlar›n mal varl›klar›ndaki aç›klanamayan art›fllar›n mercek alt›na al›nmas› ve gelirleri ile orant›s›z bir yaflam sürmeleri halinde idari soruflturmaya tabi tutulmalar› konusunda hassasiyete sahip
olunmas› gerekmektedir. Son olarak sivil toplum kurulufllar›n›n ve din büyüklerinin yolsuzluklar ile mücadelede kendilerinde beklenen etkinlikleri tam olarak
gösteremedikleri ifade edilebilir.
6.5.2. TESEV Taraf›ndan Yap›lan Türkiye'de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve
Önlenmesine ‹liflkin Öneriler Araflt›rmas›
TESEV taraf›ndan ülkemizdeki yolsuzlu¤un nedenleri ve önlenmesine iliflkin
öneriler içeren farkl› tarihlerde yap›lm›fl iki araflt›rma bulunmaktad›r. Bu araflt›rmalar›n birincisinde hanehalk› ikincisinde ifl dünyas› incelemeye konu edinilmifltir. Afla¤›da söz konusu araflt›rmalar ayr›nt›l› olarak incelenmektedir.
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6.5.2.1. Hanehalk› Gözünden Türkiye'de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve
Önlenmesine ‹liflkin Öneriler Araflt›rmas›
Bu bölümde TESEV taraf›ndan yap›lan hanehalk›n›n gözünden Türkiye'de
yolsuzlu¤un nedenleri ve önlenmesine iliflkin öneriler araflt›rmas› elde edilen veri ve sonuçlara dayal› olarak özetlenecektir.7
TESEV taraf›ndan yap›lan bu araflt›rma kapsam›nda belediye s›n›rlar› içerisinde yaflayan 18 yafl ve üzeri, hane halk›n› oluflturan toplam 3021 kifli ile yüz
yüze görüflülerek anketler uygulanm›flt›r. Anketin temel amaçlar› araflt›rmac›lar
taraf›ndan flu flekilde s›ralanm›flt›r. Bunlar;8
• Hanehalk› gözünde yolsuzlu¤un Türkiye'nin di¤er sorunlar›na göre ne derece
önem tafl›d›¤›n›n saptanmas›,
• Hanehalk›n›n çeflitli kurumlara ne derece güven duydu¤unun sorgulanmas›,
• Hanehalk› aç›s›ndan çeflitli meslek mensuplar›n›n ne denli dürüst olduklar›n›n
araflt›r›lmas›,
• Hanehalk›n›n çeflitli kurumlar›n hizmetlerinden duydu¤u memnuniyetin
belirlenmesi,
• Hanehalk› gözüyle çeflitli kurumlarda yafland›¤› düflünülen yolsuzlu¤un
yayg›nl›k derecesinin sorgulanmas›,
• Hanehalk› aç›s›ndan çeflitli kurumlarda yafland›¤› düflünülen yolsuzlu¤un
"meflru" ve "gayrimeflru" olarak s›n›fland›r›lmas›,
• Hanehalk› aç›s›ndan çeflitli kurumlarda yaflanm›fl olan kiflisel deneyimler
baz›nda yolsuzlu¤un yayg›nl›¤›n›n, niteli¤inin ve çap›n›n araflt›r›lmas›,
• Hanehalk›n›n yolsuzluk karfl›s›ndaki kiflisel tavr›n›n anlafl›lmaya çal›fl›lmas›,
• Hanehalk›n›n yolsuzlu¤un önlenmesine dair çeflitli kurumlar baz›nda ne türlü
reform önerilerine destek verdi¤inin sorgulanmas›,
• An›lan tüm bu sorgulamalar›n kiflinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerine göre nas›l de¤iflik yan›tlar ortaya koyaca¤›n›n çözümlemesi,
• Güven-memnuniyet-rüflvet etkilefliminin irdelenmesidir.
Ülkemizde hanehalk›na göre en önemli problemlerin yüzde da¤›l›m› afla¤›daki grafikte gösterilmektedir. Buna göre enflasyon/hayat pahal›l›¤› ve iflsizli¤in
Türkiye'nin en önemli sorunlar› oldu¤u ifade edilmektedir. Üçüncü s›rada ise;

7 Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye’de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, Tesev Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul,
2001
8 Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden……, a.g.e., s. 20-21
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rüflvet ve yolsuzluk say›lmaktad›r. Rüflvet ve yolsuzluk; hanehalk› taraf›ndan;
e¤itimden, güneydo¤u sorunundan, demokrasi/düflünce özgürlü¤ünden ve sa¤l›k/sosyal güvenlikten daha da önemli bir sorun olarak görülmektedir.
Grafik 40. TESEV Anketine Göre Türkiye'nin En Önemli Problemleri
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul,
2001, s. 34

Kat›l›mc›lar›n yafl› ilerledikçe rüflvet ve yolsuzlu¤u en önemli sorun olarak
görme e¤ilimi artmaktad›r. Gençlerde ise, bu e¤ilim daha zay›ft›r. Benzer flekilde erkek deneklerin kad›nlara göre, kamuda çal›flanlar›n çal›flmayanlara göre,
küçük flehirlerde yaflayanlar›n metropollerde yaflayanlara göre rüflvet ve yolsuzlu¤u temel sorun olarak görme e¤ilimleri yüksektir.
Anket kapsam›nda hanehalk›na rüflvet ve yolsuzlu¤un hangi kamu kurumlar›nda yayg›n oldu¤u sorulmufltur. Kat›l›mc›lar taraf›ndan rüflvet ve yolsuzluklar›n yo¤un oldu¤u kamu kurumlar›n› 0-10 aras›nda puanlayarak afla¤›daki grafikteki sonuçlar› ortaya konmufllard›r. Burada verilen cevaplar TÜS‹AD araflt›rmas› ile benzerlikler göstermektedir.
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Grafik 41. Türkiye'de Yolsuzlu¤un En Yo¤un Oldu¤u Kamu Kurumlar›
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul,
2001, s. 55

Buna göre trafik polisleri ve gümrükler 7,6 puan ile yolsuzlu¤un en yayg›n olduklar› kamu kurumlar› olarak nitelendirilmifltir. Silahl› kuvvetler ise 2,7 puan
ile yolsuzluk ve rüflvetin en düflük oldu¤u kamu kurumudur. Tapu daireleri, belediyeler, gümrükler, mahkemeler ve silahl› kuvvetlerdeki yolsuzluk izlenimleri yafl gruplar›na göre farkl›l›k göstermemektedir. Buna karfl›l›k; devlet hastaneleri, trafik polisi, emniyet, okullar ve vergi dairelerindeki yolsuzluk alg›lmas›
yafl düzeyindeki azal›fla ba¤l› olarak yükselmektedir. Benzer bir iliflki de cinsiyet aras›nda kurulabilmektedir. Tapu daireleri, belediyeler, gümrükler, trafik polisi ve vergi dairelerinde rüflvet alg›lamas› cinsiyete göre de¤iflebilmektedir.
Devlet hastaneleri, emniyet, mahkemeler, okullar ve silahl› kuvvetlerdeki rüflvet
alg›lamas› erkek deneklerde daha düflüktür. Kurumlardaki yolsuzluk alg›lamas›n›n e¤itim düzeyi ile iliflkisine bak›ld›¤›nda; devlet hastaneleri, emniyet, mahkemeler, vergi daireleri ve silahl› kuvvetlerde e¤itim düzeyinin bu alg›lamay› etkilemedi¤i; buna karfl›l›k tapu daireleri, belediyeler ve gümrüklerde yolsuzluk alg›lamas›nda e¤itim seviyesine ba¤l› olarak azalma görüldü¤ü ifade edilebilir.
Mal sahipli¤ine ba¤l› olarak rüflvet alg›lmas› da farkl›laflabilmektedir. Mal sahibi olanlar›n tapu daireleri, gümrükler, vergi daireleri ve trafik polisi alanlar›ndaki yolsuzluk alg›lamalar› yükselmektedir. Çünkü mal sahiplerinin bu kurumlar ile iliflkisi mal sahibi olmayanlara göre daha fazlad›r.
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Ayr›ca daha önce rüflvet vermifl olanlar›n kamu kurumlar›ndaki yolsuzluk alg›lamalar›, hiç rüflvet vermeyenlere göre artabilmektedir. Kamusal düzeni ve
devleti sorgulayan radikal düflünceli kiflilerin di¤erlerine nazaran yolsuzluk alg›lamas› ciddi ölçüde yükselebilmektedir.
Kamu kurumlar›na duyulan güven ve memnuniyet aras›nda do¤ru orant›l› bir
iliflkiden söz edilebilir. Buna karfl›l›k güven ve memnuniyet ile rüflvet ve yolsuzluk alg›lamas› aras›nda ters yönlü bir iliflkinin varl›¤› araflt›rma sonuçlar›nda
gözlenmektedir. Di¤er bir ifade ile güvene sahip kamu kurumlar›nda yolsuzluk
azal›rken, güvenilmeyen kamu kurumlar›nda yolsuzluk düzeyi artmaktad›r. Ülkemizdeki kamu kurumlar›na hanehalk›n›n duydu¤u güven son derece zay›f, kamu kurumlar›n›n verdi¤i hizmetlerden ald›¤› memnuniyet de son derece düflüktür. Bu da yolsuzluk alg›lamas›n›n kamu kurumlar› genelinde artmas› sonucunu
do¤urmaktad›r. Trafik polislerine, vergi dairelerine ve gümrüklere güvenin düflük olmas› ile anket sonucunda bu kurumlarda yolsuzlu¤un yüksek olmas› buna
örnek gösterilebilir.
Kamu kurumlar›ndaki rüflvetin yayg›nl›k düzeyi ile sade vatandafllar›n bu kurumlara rüflvet verme e¤ilimi aras›nda bir iliflki kurulabilmektedir. Böyle olunca yolsuzlu¤a bulaflm›fl kurumlar›n, vatandafllar› da bu yap›ya uyumlu hale getirdikleri söylenebilir. Bu nedenle rüflvetin yayg›n oldu¤u kamu kurumlar›nda
etkin bir flekilde mücadeleye giriflilmesi, bunun ile uyumlu vatandafl davran›fl›n›n oluflmas›na da zemin haz›rlayacakt›r.
Yukar›daki kurumlardaki rüflveti iki temel ayr›ma tabi tutabiliriz. Bunlardan
birincisi hukuki görevi yapt›rabilmek için verilenlerdir. Burada vatandafl kamudan hakk› olan hizmeti almak için rüflvete yönelmektedir. ‹kinci olarak ise, kanunsuz bir fiili gerçeklefltirebilmek için verilen rüflvetlerden söz edilebilir. Burada vatandafl yolsuzlu¤un meydana getirilmesinde aktif konumdad›r. Afla¤›daki grafikte bu iliflkiler gösterilmektedir.
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Grafik 42. Türkiye'de Kamu Kurumlar›nda Hangi Tür Rüflvetin Yayg›n
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul,
2001, s. 57

Buna göre trafik polislerinde, gümrüklerde ve emniyette haks›z ç›kar sa¤lamak amaçl› ve rüflvet verenin etkin oldu¤u bir yolsuzluk yap›s›n›n a¤›rl›kta oldu¤unu, buna karfl›l›k vergi dairelerinde, mahkemelerde, belediyelerde, okullarda, tapu dairelerinde ve kamu hastanelerinde vatandafl›n hakk› olan hizmeti alabilmek için rüflvet vermek zorunda kald›¤›n› söyleyebiliriz.
Kamu kurumlar›nda rüflvetin nas›l verildi¤i de önemlidir. Son iki y›lda rüflvet
verdi¤ini söyleyen kat›l›mc›lara nas›l verdikleri sorulmufltur. Burada anket kat›l›mc›lar›na üç seçenek sunulmufltur. Bunlardan birincisi rüflvet kamu kurumunda çal›flanlar taraf›ndan aç›kça istendi¤idir. ‹kincisi rüflvetin arac›lar yoluyla verildi¤idir. Üçüncüsü ise vatandafl taraf›ndan kamu hizmeti almak için do¤rudan
memurlara teklif edildi¤idir. Elde edilen sonuçlar afla¤›daki grafikte gösterilmifltir.
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Grafik 43. Türkiye'de Kamu Kurumlar›nda Rüflvetin Nas›l ‹stendi¤i
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul,
2001, s. 61

Buna göre okullarda, emniyette, trafik polislerinde, vergi dairelerinde rüflvet
kamu çal›flanlar› taraf›ndan a¤›rl›kl› olarak aç›kça istenirken, kamu hastanelerinde, tapu dairelerinde, belediyelerde ve mahkemelerde do¤rudan vatandafl taraf›ndan hizmet alabilmek amac›yla veya arac›lar yoluyla teklif edilmektedir. Sonuçta rüflvet iliflkisinde memurlar›n belirleyici oldu¤unu ve aç›kça korkmadan,
utanmadan istenebildi¤i görülmektedir.
Bir ülkedeki verilen rüflvetin veya meydana gelen yolsuzlu¤un miktar›n› belirlemek ciddi zorluklar içermektedir. Buna ra¤men çeflitli yöntemler kullan›larak, ortalama rüflvet miktar›n›n öngörülmesi söz konusu olabilmektedir. TESEV'in
hanehalk› yolsuzluk araflt›rmas›na göre ortalama rüflvet miktar›n›n en yüksek oldu¤u kurumlar gümrükler ve mahkemelerdir. Bunu emniyet, belediyeler, tapu
daireleri ve kamu hastaneleri izlemektedir. Miktarsal olarak en az rüflvet ise, tarfik polislerine verilmektedir.9 Trafik polislerinde rüflvet çok yayg›n olmas›na
9 Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden ……, a.g.e., s. 62
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ra¤men miktarsal olarak mahkemelerin ondabirinden, belediyelerin dörte birinden azd›r.
Türkiye gibi iflsizli¤in yayg›n ve temel sorun olarak nitelendirildi¤i ülkelerde,
ifle almadaki kay›rma ve yolsuzluk düzeyinin de yüksek oldu¤u gözlenmektedir.
Araflt›rmadan elde edilen sonuçlara göre kat›l›mc›lar›n yüzde 75'i kamuda ve
belediyelerde ifle almada kay›rmac›l›¤›n oldu¤unu ifade etmektedirler. Yerel ve
merkezi kamu idaresinde istihdam kararlar›nda tarafs›z bir de¤erlendirmenin ve
liyakatin belirleyici oldu¤unu savunanlar›n oran› ise, yüzde 10-15'ler düzeyindedir. Siyasi taraftarl›¤›n ve partizanl›¤›n bir tür iktisadi getiri elde etme alan›
gibi görüldü¤ü bizim gibi ülkelerde bu sonucun normal oldu¤u ifade edilebilir.
Hatta özel sektörde ifle almalarda bile, kat›l›mc›lar›n yüzde 45'i kay›rmac›l›¤›n
oldu¤unu belirtmifllerdir. Kar amaçl› faaliyet gösteren ve nisbeten objektif oldu¤u düflünülen özel sektörde böyle bir sonucun ç›kmas› ilginçtir.
Grafik 44. Türkiye'de Kamu Kurumlar›nda ‹fle Almadaki Kay›rmac›l›k
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul,
2001, s. 62

Medyan›n yolsuzluklar›n ortaya ç›kar›lmas›ndaki etkisi bütün toplumlarca
genel kabul gören bir yaklafl›md›r. Yaln›z medyadan yolsuzluklar ile mücadelede beklenen deste¤in sa¤lananbilmesi belirli ön flartlar› da gerekli k›lmaktad›r.
Medya sahiplerinin baflka ifl kollar›nda faaliyet göstermeleri, hatta kamu özellefltirmelerine ve ihalelerine kat›lmalar›n›n yolsuzluk konusundaki duyarl›l›klar›n›
etkileyebilece¤i iddia edilebilir. Bu durumlarda medya sahiplerinin ellerindeki
yay›n organlar›n› rakiplerine, kamu bürokratlar›na ve politikac›lara karfl› bir silah gibi kullanabildikleri gözlenebilmektedir. Bu durumda medya yolsuzluklar›
önleyen de¤il, örten bir konuma bile eriflebilmektedir. Ülkemizde Uzan ailesinin
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ve Star Medya Grubunun tav›rlar› buna örnek gösterilebilir. Bu iliflkiler çerçevesinde öncelikle medyan›n temiz ve yolsuzluklardan uzak olmas› gerekmektedir. TESEV araflt›rmas›nda medya sahiplerinin medya d›fl›nda ticari faaliyetler
ile ugraflmalar›n›n yolsuzluklar›n ortaya ç›kar›lmas›nda engel teflkil edip etmedi¤i sorulmufltur.
Grafik 45. Türkiye'de Medya Sahiplerinin Baflka Ticari Faaliyetle
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye'de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul, 2001, s. 66

Grafikten de gözlenebilece¤i gibi kat›l›mc›lar›n üçte ikiye yak›n› medya sahiplerinin baflka ticari faaliyet ile u¤raflmalar›n›n yolsuzlukla mücadeleye zarar
verece¤ini ifade etmifllerdir. Bunun yolsuzluk ile mücadeleyi olumsuz etkilemeyece¤ini düflünenlerin oran› ise, sadece yüzde 24'dür.
Yolsuzluk gerçe¤inin ortaya ç›kmas›nda rüflvet alma e¤ilimi kadar rüflvet verme e¤iliminin de belirleyici oldu¤u gözlenmektedir. TESEV hanehalk› yolsuzluk anketi kapsam›nda rüflvet verme e¤ilimi de ölçülmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu ölçüm üç farkl› senaryoya ba¤l› olarak yap›lm›flt›r. Deneklere h›z s›n›r›n› aflt›klar›nda, tapu dairesinde acil ifl halletmeleri gerekti¤inde ve kaçak kat inflaat› yapt›klar›nda rüflvet verip vermeyecekleri sorulmufltur. Burada üç alternatif söz konusudur. Birincisi, rüflvet vermemek, bunun yerine kanuni prosedürü yerine getirip gerekli cezaya katlanmakt›r. ‹kincisi rüflvet teklif etmemek, ama sorununu
çözmek için rüflvet istenildi¤inde bu rüflveti ödeyip iflini halletmektir. Üçüncüsü
ise, bizatihi rüflvet teklif edip, herhangi bir cezai yapt›r›ma maruz katmadan k›sa yoldan sorunu çözmektir. Afla¤›daki grafikte yukar›daki üç senaryoya ba¤l›
olarak verilen cevaplar›n ortalamas› al›nm›flt›r.
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Grafik 46. Türkiye'de Rüflvet Verme E¤ilimi
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul,
2001, s. 70-71

Verilen cevaplara göre; kat›l›mc›lar›n yüzde 13'ü hukuksuz bir flekilde iflini
halledebilmek için, rüflvet teklif etmek ve vermek e¤ilimindedir. Bunun ile ayn›
oranda kendileri teklif etmeseler bile istendi¤inde rüflvet verme konusunda direnmedikleri gözlenmektedir. Buna karfl›l›k deneklerin yüzde 68'i gibi bask›n bir
k›sm› ise, rüflvet vermeme ve cezaya da katlanarak iflini kurallara göre halletmek
istediklerini beyan etmektedirler. Sonuçta hanehalk›nda rüflvet verme e¤ilimin
düflük bir düzeyde de olsa varoldu¤u görülmektedir. Hatta belli ölçülerde küçük
çapta yolsuzluk ve rüflvetin toplum taraf›ndan normalize edildi¤i ve içsellefltirildi¤i bile söylenilebilir. Ama bask›n davran›fl kal›b›n›n toplumsal ahlak›n bir gere¤i olarak rüflvet teklif etmemek oldu¤u ifade edilebilir.
Yukar›daki analiz çerçevesinde erkeklerde kad›nlara nazaran, gençlerde yafll›lara nazaran, e¤itim düzeyi yüksek olanlarda düflük olanlara nazaran, çal›flt›klar› ifli uzmanl›k gerektirenlerde serbest meslek mensuplar›na nazaran rüflvet
verme e¤ilimlerinin daha düflük oldu¤u gözlenmektedir.
Kamu kurumlar›nda mevcut yolsuzluklar ile nas›l mücadele edilece¤i önemli
bir soru olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu soru araflt›rma kapsam›nda deneklere
sorulmufl ve çözüm yolu olarak alt› farkl› alternatif sunulmufltur. Her kamu kurumu için bu alternatifleri tercih etmeleri istenmifltir. Çözüm alternatifleri s›ras›yla; devlet kontrolünün artt›r›lmas›, kamu çal›flanlar›n›n ücretlerinin yükseltilmesi, halk›n hesap sorabilece¤i mekanizmalar›n kurulmas›, politikac›lar›n müdahalelerinin önlenmesi, kaynak ve hizmet kapasitesinin artt›r›lmas› ve bürokra224
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tik formalitelerin azalt›lmas›d›r. Afla¤›daki grafikte yolsuzluk e¤iliminin yo¤un
olarak görüldü¤ü kamu kurumlar›nda, mücadelede kullan›lmas› gereken yöntemler ortaya konmaktad›r.
Grafik 47. Türkiye'de Kamu Kurumlar›nda Yolsuzlu¤u Önlemede Kullan›lan
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, Hanehalk› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 24, ‹stanbul,
2001, s. 73

Bütün kamu kurumlar›nda devlet kontrol ve denetiminin artt›r›lmas› yolsuzluklar ile mücadelede en etkili yol olarak görülmektedir. Di¤er bir ifade ile yolsuzlu¤un bireysel çabalar ve u¤rafllardan daha çok devletin yapt›r›m gücüne dayal› olarak çözülebilece¤i ifade edilmektedir. Kurumlar baz›nda bak›ld›¤›nda
gümrükler ve vergi dairelerinde devlet denetiminin artt›r›lmas›n›n, yolsuzluklar› önlemekteki etkinli¤inin yüksek oldu¤u gözlenmektedir. Buna karfl›l›k okullar ve belediyelerde devletin denetiminin artt›r›lmas›n›n istenilen etkinli¤e sahip
olmad›¤› izlenimi edinilmektedir. Okullar ve belediyelerdeki rüflvetin örtük ola-
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rak kamu otoritesinin bilgisinde yap›ld›¤› alg›s› do¤maktad›r. Buna örnek olarak
okullarda kay›t paras› istenmesi gösterilebilir.
Yolsuzlukla savaflta ikinci en etkili yöntem olarak kamu çal›flanlar›n›n ücret
düzeylerinin artt›r›lmas› ifade edilmektedir. Buradan ücret düzeyi art›nca memurlar›n rüflvete tenezzül etmeyecekleri sonucu ç›kmaktad›r. Di¤er bir ifade ile
ihtiyaçtan rüflvet al›nmaktad›r. Ücret düzeyinin artt›r›lmas›n›n her kamu kurumunda ayn› etkiyi yapt›¤› söylenemez. Örne¤in gümrüklerde ücret düzeyinin
artt›r›lmas› yolsuzluklar›n önlenmesinde yeterli sonuç vermez iken, okullardaki
ücretlerin artt›r›lmas›n›n yolsuzluklar› önemli düzeyde engelledi¤i sonucuna
ulafl›lmaktad›r.
Yolsuzluklar ile mücadelede kullan›lan di¤er bir yöntem halk›n hesap sorabilece¤i mekanizmalar›n kurulmas›d›r. Bu yöntem toplumun yolsuzluklar ile mücadeleye aktif olarak kat›l›m›n› yans›tmaktad›r. Özellikle belediyelerde bu aktif
kat›l›m›n etkili olaca¤› ifade edilmektedir. Kamuoyu denetimini talep eden kitlenin flehirlerde yaflayan, e¤itimli ve toplumsal düzeni sorgulayan kiflilerden
olufltu¤u gözlenmektedir.
Baz› yöntemlerin kurumlar baz›nda etkinli¤inin farkl›laflt›¤› belirtilmektedir.
Buna en bariz örnek olarak kaynaklar›n ve hizmet kapasitesinin artt›r›lmas› seçene¤i gösterilebilir. Gümrüklerde ve trafik polislerinde kaynaklar›n ve hizmet
kapasitesinin artt›r›lmas› yolsuzluklar›n önlenmesine yüzde 5'lik marjinal bir
katk› yaparken, kamu hastanelerinde ve okullar›nda yüzde 24-23'lük ciddi etkilerde bulunabilmektedir. Buradan flu sonuca eriflilebilir. Yolsuzluk ile mücadele
yöntemlerinin kurumlar aras›nda farkl›aflt›r›larak uygulanmas› gerekir.
Bütün kurumlar baz›nda yolsuzluk ile mücadelede en etkinsiz önlemler ise,
bürokratik formalitelerin ve politikac›lar›n müdahalelerinin önlenmesidir. Yolsuzluk ile mücadelede kamu otoritesine yönelik deste¤in a¤›rl›¤› kentli e¤itimli
kitlelerden gelmektedir. Kamunun bu konuda alaca¤› önlemlerin toplumsal deste¤e sahip oldu¤u söylenebilir.
6.5.2.2. ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve
Önlenmesine ‹liflkin Öneriler Araflt›rmas›
Hane halk› yolsuzluk araflt›rmas› ile paralel olarak TESEV taraf›ndan yap›lan
di¤er bir çal›flma ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve
Önlenmesine ‹liflkin Öneriler araflt›rmas›d›r.10 Bu araflt›rma kapsam›nda ülkemizin de¤iflik bölgelerinden ve farkl› ifl kollar›ndan 560'› iflletme sahibi, 275'i firma orta¤›, 56's› yönetim kurulu baflkan›/üyesi, 96's› genel müdür, 229'u müdür,
80'i mali ifller/muhasebe/personel müdürü, 2'si bölge müdürü, 6's› genel müdür
10 Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye’de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, Tesev Yay›nlar›, ‹ç Politika Serisi
No: 2, ‹stanbul, 2003
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yard›mc›s›, 16's› magaza/acente/iflyeri sorumlusu toplam 1320 kifli ile yüz yüze
görüflülerek anketler uygulanm›flt›r. Biz bu bölümde TESEV taraf›ndan yap›lan
ifl dünyas› gözünde yolsuzluk araflt›rmas›ndan elde edilen sonuçlar› özetlemeye
çal›flaca¤›z.
Araflt›rma kapsam›nda kat›l›mc›lara iki farkl› tipte sorular yöneltilmifltir. Birinci tipteki sorular ankete kat›lan ifl dünyas› temsilcilerinin toplumdaki ve farkl› kurumlardaki yolsuzluk alg›lamalar›n› ölçmeye yöneliktir. ‹kinci tip sorularla ise,
kat›l›mc›lar›n do¤rudan rüflvet deneyimlerine ait bilgilerine ulafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Yolsuzluklar›n ana kayna¤›n› kamu kurumlar› ile giriflilen informal iliflkiler
oluflturmaktad›r. Bu ba¤lamda ifl dünyas› temsilcilerinin yolsuzluklar ile karfl›laflma veya alg›lama olas›l›klar› hanehalk›na göre daha yüksek olabilmektedir.
Çünkü hane halklar› kamu kurulufllar› karfl›s›nda sadece hizmet al›c› konumundad›rlar. ‹fl dünyas› ile kamu kurulufllar› aras›ndaki iliflki ise, iki yönlüdür. ‹fl
dünyas› temsilcileri kamu kurulufllar›ndan hem hizmet al›rlar, hem de ihaleler
yoluyla hizmet satarlar. Böylelikle hanehalk›na nazaran yolsuzluk deneyimlerinin artmas› normal karfl›lanmal›d›r.
‹fl dünyas›n›n ülke sorunlar›na bak›fl› ve bu sorunlar içerisinde yolsuzluklara
verdi¤i önem bu araflt›rma kapsam›nda ölçülmeye çal›fl›lm›flt›r. Afla¤›daki grafikte ifl dünyas›na göre Türkiye'nin en önemli problemleri yüzde da¤›l›m fleklinde gösterilmektedir. Buna göre enflasyon/hayat pahal›l›¤› ülkenin en önemli
problemi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n yüzde 29'unun görüflü bu
yöndedir. ‹kinci s›ray› ise, yüzde 22 ile rüflvet ve yolsuzluklar almaktad›r. Bunu
iflsizlik ve e¤itim takip etmektedir. ‹fl dünyas›na göre sa¤l›k/sosyal güvenlik ve
güneydo¤u sorunu öncelik bak›m›nda en geride yer alan sorunlard›r.
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Grafik 48. ‹fl Dünyas›na Göre Türkiye'nin En Önemli Problemleri
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 2, ‹stanbul,
2003, s. 91

Yukar›daki sonuçlar hanehalk› gözüyle yolsuzluk anketi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda belirli farklar gözlenmektedir. Bunlardan en önemlisi iflsizliktir. ‹flsizlik hanehalk› taraf›ndan enflasyon/hayat pahal›l›¤›ndan sonra en önemli ikinci sorun
olarak görülürken, ifl dünyas›nda daha gerilerde alg›lanmakta ve yerini rüflvet ve
yolsuzluklara b›rakmaktad›r. ‹fl dünyas›n›n iflsizli¤i daha gerilerde alg›lmas› öncelik s›ralamalar› bak›m›ndan anlafl›labilir bir durumdur. ‹fl dünyas›n›n hanehalk›na göre daha duyarl› oldu¤u konular olarak e¤itim ve ahlaki yozlaflmadan da
söz edilebilir.
‹fl dünyas› temsilcilerinin alg›lamalar›na ba¤l› olarak rüflvet ve yolsuzlu¤un
en yayg›n oldu¤u kamu kurumlar› sorulmufltur. Kat›l›mc›lar rüflvet ve yolsuzluklar›n yo¤un oldu¤u kamu kurumlar›n› 0-10 aras›nda puanlayarak afla¤›daki
grafikteki sonuçlar› ortaya koymufllard›r.
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Grafik 49. ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de Yolsuzlu¤un En Yo¤un
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 2, ‹stanbul, 2003, s. 51

Buna göre gümrükler (7,7 puan ile) ve trafik polisleri (7,6 puan ile) yolsuzlu¤un en yayg›n oldu¤u kamu kurumlar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bunlar› tapu daireleri ve belediyeler izlemektedir. Emniyet ve vergi dairelerindeki rüflvet
alg›lamas› yaklafl›k 5,5 puan düzeyindedir. Yolsuzluk alg›lamas›n›n en düflük
oldu¤u kamu kurumlar› ise, üniversiteler (2,5 puan ile) ve silahl› kuvvetlerdir.
(2,3 puan ile) Yolsuzluk alg›lamas›n›n en üstte ve en altta oldu¤u kurumlar aras›ndaki fark yaklafl›k üç katt›r.
Hanehalk› anketi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda verilen cevaplar›n birbirleri ile benzer özellik gösterdikleri söylenebilir. Her iki ankette de yolsuzlu¤un en yayg›n
ve az oldu¤u kurumlar paraleldir. Bunlar›n haricinde en önemli farkl›l›k vergi
dairelerindeki rüflvet ve yolsuzluk alg›lamas›nda ortaya ç›kmaktad›r. Hanehalk›na göre vergi dairelerindeki rüflvet ve yolsuzluk alg›lamas› 7,1 puan ile üçüncü
s›rada iken, ifl dünyas› temsilcilerine göre 5,6 puan ile alt›nc› s›radad›r. ‹fl dünyas› temsilcilerinin vergi daireleri ile iliflkisinin hanehalk›na göre daha fazla oldu¤u söylenebilir. Çünkü hanehalk›n› oluflturan bireylerin ço¤unun vergileri stopaj usulü ile kaynakta kesilmektedir. Beyanname veren hanehalk› temsilcisi say›s› s›n›rl›d›r. Buna karfl›l›k ifl dünyas›n›n büyük bir bölümü vergilerini beyan
usulüne göre vermekte ve do¤rudan vergi dairesi ile muhatap olmaktad›r. Bu
yüzden ifl dünyas›n›n alg›lamas›n› daha do¤ru oldu¤u çal›flmada belirtilmektedir.
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Araflt›rma ba¤lam›nda kat›l›mc›lara yolsuzlu¤un yo¤un olarak alg›land›¤› kurumlar ile birlikte güven ve memnuniyet duyduklar› kurumlar da sorulmufltur.
Buradan elde edilen sonuçlardan yolsuzluk ile güven ve memnuniyet alg›lamalar›n›n hanehalk› verileri ile benzer flekilde ters yönlü bir iliflkiye sahip oldu¤u
gözlenmifltir.
‹fl dünyas›ndaki büyük flirketlerin do¤rudan tek tek bürokratlara yönelik olmayan ve tekil bazda ifl kotarma hedefi gütmeyen iliflkilerin bir biçimi de, belirli kurumlardaki görevlilere bayram, y›lbafl› hediyesi vermeleri, baz› durumlarda
flirketten düzenli olarak yemek sa¤lamalar› ve benzerleridir. Büyük flirketlerle
kamu kurumlar› aras›ndaki iliflkilerde s›kça rastlanan bir yöntem de kurumlar›n
bir bütün olarak desteklenmesi, yani kiflisel olmayan gereksinimlerin karfl›lanmas›d›r. Yayg›n örnek kamu binalar›n›n onar›m ya da donat›m›n›n özel firmalarca k›smen ya da tamamen gerçeklefltirilmesidir. Bu iliflki bazen flöyle bir formül ile gerçekleflebilmektedir: Kamu kurumu sat›n ald›¤› bir hizmetin bedelini
firma ile anlaflarak yüksek göstermekte, buna karfl›l›k bütçe kurallar›n›n s›n›rlamas› dolay›s›yla, normal olarak giriflemeyece¤i bir iflin de firma taraf›ndan yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. ‹ki taraf da bu iliflkiyi meflru görme e¤iliminde olmakta ve afl›r› bürokratik s›n›rlar›n afl›lmas› olarak yorumlayarak hofl görmektedir.11
Yukar›daki veriler ile ba¤lant›l› olarak ifl dünyas› temsilcilerine hangi kamu
hizmetleri için ne s›kl›kla kurald›fl› ödeme yapmak zorunda kald›klar› sorulmufl
ve bunlar› 0-10 aras›nda puanlamalar› istenmifltir. Afla¤›daki grafikte kamu kurumlar›na yap›lan kurald›fl› ödeme s›kl›klar› gösterilmektedir.

11 Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden………, a.g.e., s. 135
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Grafik 50. Türkiye'de Kamu Kurumlar›na Yap›lan Kurald›fl› Ödeme S›kl›¤›
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Elde edilen sonuçlar dikkat çekicidir. Buna göre gümrükler 4,2 puan ile kurald›fl› ödemelerin en fazla yap›ld›¤› aland›r. Bunu ruhsat al›m› izlemektedir. En
az kural d›fl› ödemenin yap›lmak zorunda kal›nd›¤› alanlar ise, telefon hizmetleri ve yang›n denetimidir. Bu sonuçlar› de¤erlendirirken kat›l›mc›lar›n ihtiyaç
duyduklar› hizmeti ön plana ç›kard›klar›, ihtiyaç duymad›klar› hizmetleri ise puanlamad›klar› unutulmamal›d›r.
Hane halklar›ndan farkl› olarak ifl dünyas›n›n ayn› zamanda kamu kurumlar›na tedarikçilik hizmeti verdi¤i ifade edilebilir. Di¤er bir ifade ile ifl dünyas› kamu kurum ve kurulufllar›na ihale yoluyla mal ve hizmet satar. Kamu ihalelerinin
rüflvetin en yayg›n ve büyük miktarda görüldü¤ü yönünde toplumda bir izlenim
mevcuttur. Bu ba¤lamda firmalara kamu kurumlar› taraf›ndan ihalelerde ne derece eflit muamele edildi¤i önem kazanmaktad›r. Eflit davran›fl gösterilmemesi
bir tür yolsuzluk ve rüflvetin varl›¤›na iflaret etti¤i söylenebilir.
Yap›lan araflt›rma kapsam›nda yerel yönetim ve merkezi yönetim al›mlar›nda
özel firmalara ne derece eflit davran›ld›¤› sorulmufltur. Bu soruya çeflitli puanlamalar ile verilen cevaplar belli bir genellemeye tabi tutularak afla¤›daki grafikler yard›m›yla ortaya konulmaktad›r. Burada kat›l›mc›lardan birden ona kadar puanlamalar› istenmifl ve skalan›n ortas› bilmiyorum cevab› olarak grafi¤e yans›t›lm›flt›r.
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Grafik 51. Yerel Yönetim ‹halelerinde fiirketlere Ne Derece Eflit Davran›ld›¤›
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Elde edilen sonuçlara göre, gerek yerel yönetim gerekse merkezi yönetim ihalelerinde, kat›l›mc›lar›n dörtte üçü firmalara eflit davran›lmad›¤›n› düflünmektedirler. Yerel yönetimlerde merkezi yönetime göre kamu al›m ihalelerindeki eflitsiz davran›fl kal›b›n›n nisbeten düflük oldu¤u da ifade edilebilir.
Grafik 52. Merkezi Yönetim ‹halelerinde fiirketlere Ne Derece Eflit
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 2, ‹stanbul,
2003, s. 54
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Hanehalk› sonuçlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda kamu ihalelerinde eflit davran›lmad›¤› düflüncesinin ifl dünyas›nda daha yüksek oldu¤u görülmektedir.
Kamu ihalelerinde eflit davran›fl kal›b›ndan uzaklaflma rüflvet alg›lamalar›n›
da beraberinde getirmektedir. Bu alg›laman›n ihaleyi kazanan ve kazanamayan
firmalar aras›nda de¤iflim göstermesi normaldir. Elimizdeki anket çal›flmas› bunu yans›t›r niteliktedir. ‹haleyi kazanan firmalar›n yüzde 55'i ihalelerde kurald›fl› ödemelerin yap›ld›¤›n›, yüzde 36's› ise yap›lmad›¤›n› belirtmifltir. ‹haleye kat›l›p da kazanamayan firmalarda bu oran›n daha da yükseldi¤i gözlenmektedir.
Bu firmalar›n yüzde 48'i ihalelerde rüflvet ödendi¤ini, yüzde 44'ü ise rüflvet
ödenme¤ini ifade etmifllerdir.
E¤er kamu ihalelerinde kural d›fl› ödemeler yap›l›yor ise, bunun miktar›n›n bilinmesi ve öngörülmesi önem tafl›maktad›r. Anket kapsam›nda kamu ihalelerinde yap›lan kural d›fl› ödemelerin ihale bedelinin yüzde kaç›n› oluflturdu¤u sorulmufltur. Burada eriflilen sonuçlar kayg› verici niteliktedir. Kamu ihalelerinin
yaklafl›k üçte birinde, kural d›fl› ödemelerin ihale maliyetinin yüzde 10'nundan
fazla tuttu¤u izlenimi edinilmifltir. Kat›l›mc›lar›n yüzde 30'u ise ihale sürecinde
verilen rüflvetlerin toplam ihale maliyetinin yüzde 5’i ile 10'u aras›nda bir de¤ere karfl›l›k geldi¤ini belirtmifllerdir. Rüflvet tutar›n›n ihale bedelinin yüzde 1'i ile
5'i aras›nda bir maliyet içerdi¤ini söyleyenlerin ise, deneklerin yüzde 31'ini oluflturduklar› görülmüfltür. Kamu ihalelerindeki kurald›fl› ödemelerin ihale bedellerine oran› afla¤›daki grafikte gösterilmifltir.
Grafik 53. Kamu ‹halelerinde Kural D›fl› Ödemelerin ‹hale Bedeline Oran›
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‹fl dünyas› temsilcilerine göre rüflvetin ne kadar rutinleflti¤inin göstergesi, istenilen rüflvet miktar›n›n öngörülüp öngörülmedi¤idir. Yap›lan anket çal›flmas›nda kat›l›mc›lar›n yüzde 44'ü rüflvet miktar›n› öngörebilirken, yüzde 41'i öngöremediklerini belirtmifllerdir. Di¤er bir ifade ile kat›l›mc›lar›n büyük k›sm›,
rüflvetin tarifesi belli bir iliflki oldu¤unu ifade etmifllerdir.
Verilen rüflvet sonucunda vaat edilen hizmetin yerine getirilip getirilmedi¤i,
rüflvet iliflkisinin sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan önemlidir. Aksi halde rüflvet alan
ile veren aras›nda "güven ortam›n›n" oluflturulmas› söz konusu olmamaktad›r.
Buna yönelik kat›l›mc›lar›n verdi¤i cevaplar rüflvetin karfl›l›¤›n›n büyük oranda
al›nd›¤›n› göstermektedir. Kat›l›mc›lar›n yüzde 72'si kurald›fl› ödeme yap›ld›¤›nda vaat edilen hizmetin yerine getirildi¤ini belirtmifllerdir. Sadece yüzde 15'i
rüflvetin karfl›l›¤›n› alamad›klar›n› ifade etmifllerdir.
‹fl dünyas› ile kamu aras›ndaki di¤er bir akçal› iliflki türü teflviklerdir. Bu teflviklerin en önemlileri yat›r›m indirimi ve vergi iadesi gibi konularda yo¤unlaflmaktad›r. Kat›l›mc›lara bu gibi kamusal teflviklerin ne ölçüde adil verildi¤i sorulmufltur. Bu sorulara verilen cevaplar afla¤›daki grafikte gösterilmektedir.
Kat›l›mc›lar›n yüzde 41'i bu tür teflvik mekanizmalar›nda baz› kifli ve kurumlar›n de¤iflik ölçülerde kay›r›ld›klar›n› belirtmifllerdir. Kamusal teflvik mekanizmas›n›n objektif kurallara dayand›¤›n› ifade edenlerin oran› ise, yüzde 41'dir.
Burada adaletsizlik vurgusunun daha yayg›n olarak yap›ld›¤› görülse bile,
yolsuzluklar ile ilgili di¤er sorulara verilen cevaplara nispetle daha olumlu bir
tablo ile karfl›laflmaktay›z. Bunda vergisel teflviklerin ço¤unun belli bir kural
çerçevesinde verilmesinin ve kurallar› gerçeklefltirenlerin teflvikten yararlanabilmesinin etkisi büyüktür. Baz›lar› için bu kurallar esnetilse bile, genelde kural
egemenli¤inin cari oldu¤u söylenebilir.
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Grafik 54. Kamusal Teflviklerin Ne Ölçüde Adaletli Da¤›t›ld›¤›
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Yolsuzlu¤un bir türü olan kay›rmac›l›k, genelde personel al›mlar›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ciddi iflsizlik sorunu yaflayan ülkelerde ifl sahibi olabilmek
önemli bir kiflisel kazan›m olarak görülmektedir. ‹fl dünyas›ndaki personel al›mlar›nda belediyelerde, merkezi devlet örgütünde ve özel flirketlerde kay›rma ve
torpil olup olmad›¤› TESEV anketi çerçevesinde sorulmufltur. Buna göre merkezi devlet örgütü ve belediyelerdeki durum afla¤›daki grafikte gösterilmifltir.
Bu grafik oluflturulurken merkezi devlet örgütü ve belediye verilerinin belli bir
genelleme çerçevesinde ortalamas› al›nm›flt›r. Kat›l›mc›lardan kay›rma olup olmad›¤›na yönelik alg›lar›n› birden ona kadar puanlamalar› istenmifl ve skalan›n
ortas› bilmiyorum cevab› olarak grafi¤e yans›t›lm›flt›r.
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Grafik 55. ‹fl Dünyas›na Göre Türkiye'de Kamu Kurumlar›nda ‹fle Almadaki
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Kat›l›mc›lar kamu sektöründe ifle almalarda ciddi anlamda kay›rma ve torpil
oldu¤u izlenimlerine sahiptirler. Bu deneklerden sadece yüzde 9'u gibi bir az›nl›k, personel al›mlar›n›n bilgi ve beceriye dayal› yap›ld›¤›n› ifade etmifltir. ‹fl
dünyas› kamunun personel politikas›n› bu flekilde elefltirirken özel flirketlerin bu
konuda daha rasyonel davrand›klar›n› ortaya koymufltur. Afla¤›daki grafikte özel
firma ifle almalar›ndaki kay›rmac›l›k ve rüflvet gösterilmifltir.
Grafik 56. ‹fl Dünyas›na Göre Türkiye'de Özel Firma ‹fle Almalar›ndaki
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 2, ‹stanbul, 2003, s. 52
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Hanehalk› yolsuzluk anketindeki iki tür rüflvet ayr›m›n› burada da tekrarlayabiliriz. Bunlardan birincisi hukuki görevi yapt›rabilmek için verilenlerdir. Burada ifl dünyas› temsilcisi kamudan hakk› olan hizmeti almak için rüflvete baflvurmaktad›r. ‹kinci olarak ise, kanunsuz bir fiili gerçeklefltirebilmek için verilen
rüflvetlerdir. Genellikle kamu al›mlar›nda ve hak edilmeyen hizmet ve menfaatlerin sa¤lanmas›nda bu tür rüflvetler gündeme gelmektedir. ‹fl dünyas›n›n temsilcilerinin üretim maliyetlerini düflürmek veya rakiplerine karfl› avantajl› bir konuma geçmek için bu tür yollara baflvurdu¤u gözlenebilmektedir. Birinci durumda yolsuzlu¤un kayna¤› kamu kurumu iken, ikinci durumda özel sektör haline gelmektedir. Afla¤›daki grafikte ifl dünyas›nda hangi tür rüflvet ve yolsuzlu¤un yayg›n oldu¤u gösterilmektedir.
Grafik 57. ‹fl Dünyas› Gözüyle Türkiye'de Hangi Tür Rüflvetin Yayg›n Oldu¤u
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 2, ‹stanbul, 2003, s. 68

‹fl dünyas› taraf›ndan asl›nda yasalara göre hak olan bir hizmetten yararlanmak için ödenen rüflvetlerin genelde yayg›n oldu¤u ifade edilmektedir. Bunun
tek istisnas› trafik polislerinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Trafik polislerine ödenen
rüflvetlerin ço¤u yasalara göre hakk› olmayan bir ifli yapt›rmak için ödenmektedir. Buradan trafik suçlar›n›n Türk toplumunda ne kadar yayg›n ifllendi¤i ve cezalardan rüflvet ile daha düflük maliyetli olarak kaç›n›labildi¤i sonucu ç›kar›labilir.
Birinci tür rüflvetin en yayg›n oldu¤u kurumlar yüzde 63 ile devlet hastaneleri ve tapu daireleridir. ‹fl dünyas› buradan yasal hakk› olan hizmeti para ödeyerek almak zorunda kalmaktad›r. Di¤er bir ifade ile bu hizmetler kamu memurlar›nca önce karaborsalaflt›r›lmakta (bürokratik formaliteler ile) daha sonra ise fiyatland›r›l›p sat›lmaktad›rlar.
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Kural d›fl› ödemelerin nas›l ve kimin taraf›ndan bafllat›ld›¤› önemlidir. Bunlar›n tespit edilmesi yolsuzluklar ile mücadelede do¤ru tekniklerin uygulanabilmesine imkan tan›yacakt›r. Böylelikle ifl dünyas› temsilcilerinin süreçteki etken
veya edilgen rollerinin belirlenmesi de mümkün olacakt›r. Kural d›fl› ödemenin
flekli yard›m›yla bu bilgilere eriflmek mümkün olabilecektir. Üç tür kural d›fl›
ödeme fleklinden söz edilebilir. Bunlar›n birincisi, kamu çal›flan› taraf›ndan
aç›kça istenmesidir. ‹kincisi, iflini halledebilmek amac›yla özel sektör temsilcisi
taraf›ndan teklif edilmesidir. Üçüncü ise, arac›lar yard›m›yla rüflvet sürecinin flekillendirilmesidir. Arac›lar kullan›lmas› süreci de bir tür ifl dünyas›nca yap›lan
dolayl› rüflvet teklif mekanizmas› olarak nitelendirilebilir. Afla¤›daki grafikte üç
tür kural d›fl› ödeme flekline göre yolsuzlu¤un kurumlar›ndaki yayg›nl›¤› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Grafik 58. ‹fl Dünyas› Taraf›ndan Yap›lan Kural D›fl› Ödemelerin fiekilleri
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‹fl dünyas› temsilcilerine göre genelde kural d›fl› ödeme aç›kça kamu görevlileri taraf›ndan istenmektedir. Özellikle trafik polisleri ve emniyette rüflvetin bu
türü çok bask›n (yüzde 67-62) olarak görülebilmektedir. Buna karfl›l›k kamu
hastanelerinde, tapu dairelerinde, mahkemelerde, elektrik hizmetlerinde ve belediyelerde ifl dünyas› temsilcilerinin sorunlar›n› gidermek için göze çarp›c› bir
flekilde kural d›fl› ödeme teklif edebildikleri sonucuna var›labilir. Kural d›fl› ödeme sürecinde arac›lar›n en yayg›n olarak kullan›ld›¤› kurumlar ise, mahkemeler,
gümrükler ve tapu daireleridir. Arac›lar›n kullan›lmas› kural d›fl› ödeme teklif
etmenin riskini azaltmaktad›r. Ayr›ca bu kurumlardaki kural d›fl› ödeme temelli
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arac›l›k hizmetlerinin bir sektör haline geldi¤i ve bu konuda uzmanlaflm›fl kiflilerin bulundu¤u söylenebilir. Arac›lar yoluyla kural d›fl› ödeme tekliflerinde ifl
dünyas› temsilcilerinin etken oldu¤u düflünülmelidir.
Kamu kurumlar›na ödenen rüflvetlerin miktar› bak›m›ndan bir karfl›laflt›r›lma
yap›ld›¤›nda gümrüklere ödenen rüflvetin aç›k ara fark ile baflta oldu¤u söylenebilir. Bunu belediyeler ve mahkemeler izlemektedir. Belediyelere ve mahkemelere ödenen rüflvetler gümrüklere ödenenlerin yaklafl›k yar›s› düzeyindedir. Miktarsal olarak en düflük rüflvet emniyet ve devlet hastanelerine yap›lmaktad›r.
Yolsuzlu¤un ifl dünyas›na maliyeti sadece ödenen rüflvet ile s›n›rl› de¤ildir.
Yolsuzlu¤un ayn› zamanda uluslararas› rekabet ve ülkeye gelecek yabanc› sermaye yat›r›mlar› üzerinde cayd›r›c› etki meydana getirdi¤i gözlenmektedir. Bu
anket çerçevesinde, ülkemizde büyük ihalelerde rüflvet ve yolsuzlu¤un tamamen
engellenmesinin ifl dünyas›n›n uluslararas› rekabet edebilirli¤ini artt›r›p artt›rmad›¤› sorulmufltur. Elde edilen cevaplar afla¤›daki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 59. Yolsuzluklar ve Uluslararas› Rekabet
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 2, ‹stanbul,
2003, s.90

Deneklerin yüzde 94'ü rüflvet ve yolsuzlu¤un tamamen engellenmesinin uluslararas› rekabet gücünü artt›raca¤› görüflüne sahip olduklar›n› belirtmifllerdir.
Benzer bir durum yabanc› sermaye yat›r›mlar› düzeyinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹fl dünyas›na göre ülkemize yabanc› sermayenin yeterince gelmemesinde
yolsuzluklar›n etkisinden söz edilebilir. Bu etki afla¤›daki grafikten de gözlenebilmektedir.
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Grafik 60. Yolsuzluklar ve Yabanc› Sermaye
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Kaynak: Fikret Adaman, Ali Çarko¤lu, Burhan fienatalar, ‹fl Dünyas› Gözünden Türkiye'de
Yolsuzlu¤un Nedenleri ve Önlenmesine ‹liflkin Öneriler, TESEV Yay›nlar› No: 2, ‹stanbul,
2003, s. 90

Ankete kat›lan temsilcilerin yüzde 82'si Türkiye'de yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n düflük olmas›n›n nedeni olarak yaflanmakta olan rüflvet ve yolsuzluk
olaylar›n› göstermektedirler.
Özel sektörün kamu kurumlar›nda karfl›laflt›¤› rüflvet ve yolsuzluk süreçleri
ile mücadelede farkl› stratejilerin izlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu stratejilerin ne olmas› gerekti¤i ifl dünyas› temsilcilerine anket kapsam›nda sorulmufltur. Çözüm alternatifleri ise, hanehalk› anketi ile ayn›d›r. Bunlar s›ras›yla;
devlet kontrolünün artt›r›lmas›, kamu çal›flanlar›n›n ücretlerinin yükseltilmesi,
halk›n hesap sorabilece¤i mekanizmalar›n kurulmas›, politikac›lar›n müdahalelerinin önlenmesi, kaynak ve hizmet kapasitesinin artt›r›lmas› ve bürokratik formalitelerin azalt›lmas›d›r. Afla¤›daki grafikte yolsuzluk e¤iliminin yo¤un olarak
görüldü¤ü kamu kurumlar›nda, ifl dünyas› taraf›ndan önerilen mücadele yöntemleri gösterilmektedir.
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Grafik 61. ‹fl Dünyas›na Göre Türkiye'de Kamu Kurumlar›nda Yolsuzlu¤u
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Buna göre gümrük ve vergi dairelerinde en etkin yolsuzluk ile mücadele flekli devlet denetimin artt›r›lmas›d›r. Bunu bürokratik formalitelerin azalt›lmas› ve
memur maafllar›n›n artt›r›lmas› izlemektedir. Özellikle kamudan hizmet alma
süreçlerinin karmafl›k bürokratik ifllemlere bo¤ulmas›n›n, ifl dünyas›ndan rüflvet
almak için kas›tl› olarak yap›ld›¤› görüflü yayg›nd›r. Ayr›ca ifl dünyas›n›n, karmafl›k bürokrasiyi aflabilmek ve kamu ile iyi iletiflim kurabilmek için eski kamu
bürokratlar›n› çal›flt›rmak gibi rasyonel olmayan bir istihdam politikas› gelifltirmesine yol açmaktad›r.
Trafik polislerinde ve emniyet hizmetlerinde ise, kamu çal›flanlar›n›n ücretleri artt›r›larak yolsuzlu¤un önlenmesinde önemli mesafe al›nabilece¤i belirtilmifltir. Tapu dairelerinde tercih edilmesi gereken yöntemler aras›nda bürokratik formalitelerin azalt›mas› ön plana ç›kmaktad›r. Kamu hastanelerinde, elektrik hiz241
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metlerinde ve üniversitelerde kaynak ve hizmet kapasitesinin artt›r›lmas›n›n,
yolsuzluklar› ve rüflveti ciddi anlamda engelleyebilece¤i düflünülmektedir. Politikac›lar›n müdahalelerinin mahkemelerde rüflvet do¤urdu¤u, müdahaleler engellenirse bunun rüflvet düzeyini azaltaca¤› iddia edilmektedir.
‹fl dünyas›n›n yolsuzluk ile mücadele stratejileri hanehalk›n›n çözüm önerileri ile farkl›l›k gösterebilmektedir. Hanehalk› çözüm önerileri aras›nda devlet denetiminin artt›r›lmas› bask›n bir yer tutarken, ifl dünyas› daha karmafl›k ve
kompleks öneriler sunmaktad›r. Ayr›ca bürokratik formalitelerin azalt›lmas›na
ifl dünyas›n›n yapt›¤› vurgu hanehalk›na göre hayli fazlad›r.
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