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Hazineyi yolsuzluklardan koruyabilmek için, parasal ifllemleri bütün toplumun
(flehrin) önünde yapal›m, bunlarla ilgili kay›tlar›n suretlerini çeflitli yerlerde saklayal›m.
Aristoteles "Politika"
G‹R‹fi
Yolsuzluk sözcü¤ü hem akademik anlamda hem de günlük yaflamda s›kça
kullan›lmaktad›r. Bu kullan›m ayn› zamanda pratikteki yayg›nl›¤›n bir yans›mas›d›r. Yolsuzlu¤un ciddi bir sorun olarak ortaya ç›kmas›, sorunu ortadan kald›rmaya yönelik çabalar› da beraberinde getirmektedir. Yolsuzluk üzerine yap›lan
bilimsel çal›flmalar son y›llarda h›zla artmaktad›r. Böylelikle yolsuzlu¤un anlafl›l›r k›l›nmas›na ve mücadele etmeye yönelik önlemlerin al›nmas›na çal›fl›lmaktad›r.
Yolsuzluk hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde bir sorun olarak alg›lanmaktad›r. Bu nedenle mücadele politikalar› oluflturulur iken hem ulusal hem de
küresel koflullar›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Yolsuzluk ile mücadelede IMF ve Dünya Bankas› gibi uluslararas› kurumlara büyük görev düflmektedir. Dünya Bankas› ve IMF, üye ülkelerdeki yönetiflimi güçlendirici yap›sal reformlar› gerçeklefltirmeleri ve ekonomi politikalar›n›n
oluflturulmas› yönünde pro-aktif çabalar sarf etmektedirler. Bu alanlarda kamu
politikalar›n›n ön plana ç›kt›¤› söylenebilir. Kamu kaynaklar›n›n yönetiminde
fleffafl›¤›n ve hesap verilebilirli¤in artt›r›lmas›, vergi idarelerinin güçlendirilmesi, bütçe d›fl› fonlar›n denetim alt›na al›nmas›, tasarrufçu ve iflletmeci K‹T'lerdeki mali denetimin sa¤lanmas›, Merkez Bankas›'n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n teflvik edilmesi, bankac›l›k sisteminde sa¤l›kl› bir düzenleyici denetleyici mekanizmalar›n
oluflturulmas›, ekonomik ve mali istatistiklerin zaman›nda, güvenilir bilgilere
dayal› olarak aç›klanmas› kamu politikalar›n›n içerisinde de¤erlendirilebilir.
Yolsuzluk üzerine yap›lan çal›flmalar›n ço¤u siyaset bilim ve kamu yönetimi
alanlar›nda yo¤unlaflmaktad›r. Yolsuzlu¤u iktisadi analizine yönelik çal›flmalar
ise çok s›n›rl›d›r. Bu kitap kapsam›nda yolsuzluk kavram›n›n ekonomik analizi
yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Kitap temel olarak yedi bölümden oluflmaktad›r.
Birinci bölümde yolsuzluk kavram› genifl biçimde incelenmektedir. Bu çerçevede yolsuzlu¤un tan›m›, türleri, nedenler ve etki eden faktörler ortaya konmaktad›r. Ayr›ca yolsuzluk düzeyinin teorik planda belirlenmesi üzerinde durulmaktad›r. Yolsuzlu¤un bafll›ca nedenleri olarak; ticari k›s›tlamalar, devlet sübvansi19
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yonlar›, fiyat kontrolleri, çoklu döviz kuru uygulamalar›, do¤al zenginliklerin
varl›¤› ve sosyolojik faktörler gösterilebilir. Bu bölümde yolsuzlu¤un nedenleri
tek tek analiz edilmektedir. Daha sonra ise, yolsuzlu¤u etkileyen do¤rudan ve
dolayl› faktörler iki bafll›k halinde ortaya konmaktad›r. Yasal düzenlemeler ve
yetkilendirmeler, vergileme, kamu harcama kararlar›, siyasi yozlaflma ve di¤er
takdire ba¤l› kararlar do¤rudan faktörler aras›nda say›labilir. Yolsuzlu¤u etkileyen dolayl› faktörler ise, bürokrasinin kalitesi, siyasi ve idari duyarl›l›k, yapt›r›m mekanizmas›, kurallar›n, kanunlar›n ve süreçlerin fleffafl›¤›d›r. Rüflvet günlük dilde yolsuzlukla ayn› anlamda kullan›lsa bile, gerçekte bir alt kategorisi
olarak alg›lanmaktad›r. Bu bölümde bir yolsuzluk türü olarak rüflvet ayr› bir bafll›k alt›nda incelenmektedir. Son olarak ise, yolsuzlu¤u belli ölçülerde olumlayan
ayk›r› görüfllere yer verilmektedir.
‹kinci bölümde, yolsuzlu¤un ölçülmesine odaklan›lmaktad›r. Yolsuzlu¤un
hem sosyal bir olgu olarak, hem de bir suç unsuru olarak gizlenmesi söz konusudur. Bu gizlilik yolsuzlu¤un ölçülmesi çabalar›n› güçlefltirmektedir. Bütün bu
güçlüklere ra¤men, belirli genellemeler kapsam›nda yolsuzlu¤un ölçülmesine
yönelik çeflitli çal›flmalar gündeme gelmektedir. Bunlar aras›nda en önemlileri
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü taraf›ndan ortaya konulmaktad›r. Yolsuzluk alg›lama ve rüflvet ödeyenler endeksi Uluslararas› Saydaml›k Örgütü taraf›ndan
yap›lan çal›flmalar aras›nda dikkat çekmektedir. Ayr›ca yönetiflim, politik risk
ve saydam olmama endekslerinden söz edilebilir. ‹kinci bölümde bu endeksler
ayr›nt›l› olarak incelenmektedir.
Üçüncü bölümde yolsuzlu¤un ekonomik etkileri gerek teorik öngörüler gerekse ampirik çal›flmalar kapsam›nda incelenmektedir. Bu çerçevede ilk olarak
yolsuzluklar›n tasarruflar, yat›r›mlar ve ekonomik büyüme ile iliflkisi gündeme
gelmektedir. Daha sonra yolsuzluklar›n kamu harcamalar›na, kamu gelirlerine
ve finansman dengesi üzerine etkisi çeflitli alt bafll›klar› da içerecek flekilde ortaya konmaktad›r. Bunu yolsuzluk para politikas› iliflkisi takip etmektedir. Ayr›ca yolsuzluk, gelir da¤›l›m› ve yoksulluk analiz edilmektedir. Bir toplumdaki
yolsuzluk düzeyinin yüksek olmas› gelir da¤›l›m› bozukluklar›n› ve yoksullu¤u
beraberinde getirmektedir. Bu ba¤lamda yolsuzlu¤un önlenmesi toplumsal adalet duygusunun oluflmas›na katk›da bulunmaktad›r. Yolsuzluklar›n hanehalk› d›fl›nda özel sektör üretici birimlerin üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bu çerçevede yolsuzluklar›n rekabeti engelledi¤i, ekonominin d›fla
aç›kl›k düzeyini düflürdü¤ü ve do¤rudan yabanc› yat›r›mlar› k›s›tlad›¤› söylenebilir. Üçüncü bölüm kapsam›nda yolsuzlu¤un özel sektör üretici birimleri üzerindeki etkileri ayr› ayr› bafll›klar alt›nda incelenmektedir. Bölümün bitiminde
ise, yolsuzluklar›n ekonomik ve befleri kalk›nma üzerindeki etkisi ortaya konmaktad›r.
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Dördüncü bölümde ise, yolsuzlu¤un di¤er ekonomik, sosyal ve siyasal yans›malar› analiz edilmektedir. ‹lk olarak politik rejimler ve yolsuzluk iliflkisi ortaya konmaktad›r. Bunu yerel yönetimler yolsuzluk iliflkisi takip etmektedir. Kamu çal›flanlar› yolsuzluk konusundaki ola¤an flüphelilerdir. Böyle olunca kamu
çal›flanlar›n› yolsuzlu¤a yönelten faktörler önem kazanmaktad›r. Bunlar›n analizi kamu çal›flanlar› yolsuzluk bafll›¤› alt›nda incelenmektedir. Yolsuzlu¤un en
çok zarar verdi¤i kamu hizmetlerinden biri e¤itimdir. E¤itim sistemi hem yolsuzluklar konu olmakta, hem de yolsuzluklar nedeniyle kaynak s›k›nt›s› yaflamaktad›r. Bu bölümde yolsuzluklar›n e¤itim sistemi üzerindeki yans›malar› ortaya konmaktad›r. Yolsuzlu¤un flehirleflme, nüfus art›fl› ve göç gibi sosyal olgulardan etkilenmemesi mümkün de¤ildir. Bu etkiler de bölüm içerisinde incelenmektedir. Ayr›ca bölüm kapsam›nda yolsuzluk geçifl sürecindeki ekonomiler,
özellefltirme süreçleri, kay›td›fl›l›k iliflkisi analiz edilmektedir. Son olarak yolsuzluklar›n geliflmekte olan ülkelere yap›lacak uluslararas› yard›mlar› nas›l sekteye u¤ratt›¤› belirtilmektedir.
Yolsuzluk endeksleri yard›m›yla dünya genelinde ve ülkeler baz›nda yolsuzluk düzeyinin belirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Y›llar itibar›yla endekslerin oluflturulmas›, küresel anlamda yolsuzluklardaki de¤iflimi de ortaya koyabilmektedir. Beflinci bölümde dünyada yolsuzluk bafll›¤› alt›nda, bu iliflkiler incelenmektedir. Bölümde ilk olarak 2005 y›l›ndaki Uluslararas› Saydaml›k Örgütü Yolsuzluk Alg›lamalar› Endeksi verilerine göre dünya ülkelerinin yolsuzluk
düzeyleri en düflük olandan en yüksek olana do¤ru bir tablo yard›m›yla s›ralanmaktad›r. Daha sonra küresel düzeydeki sorunlar aras›nda yolsuzlu¤un önceli¤i
belirtilmektedir. Bunu küresel düzeyde yolsuzluktan en çok etkilenen sektörler
ve kurumlar takip etmektedir. Küresel gelir düzeyine ba¤l› olarak yolsuzlu¤un
kiflisel yaflamlar üzerine etkisi ortaya konmaktad›r. Küresel düzeyde rüflvetin
yayg›nl›¤›, s›kl›¤›, miktar› ve flekli incelenmektedir. Ayr›ca yönetiflim, politik
risk ve saydam olmama endekslerine göre dünya ülkelerindeki yolsuzluk düzeyi tablolar yard›m›yla sunulmaktad›r. Son olarak dünya ülkelerdeki yolsuzlu¤un
parasal maliyetine yönelik baz› veriler ortaya konmaktad›r.
Alt›nc› bölümde Türkiye’deki yolsuzluklar mercek alt›na al›nmaktad›r. Öncelikle ülkemizde yolsuzluklar konusunda yap›lan ekonometrik çal›flmalardan söz
edilmektedir. Bunu yolsuzluk alg›lama endeksi, küresel yolsuzluk barometresi
ve yönetiflim endeksi verilerine dayal› olarak yap›lan Türkiye incelemesi izlemektedir. ‹nceleme kapsam›nda yolsuzlu¤un ulusal düzeydeki sorunlar aras›ndaki yeri, Türkiye’de yolsuzluktan en çok etkilenen sektörler ve kurumlar, yolsuzlu¤un siyasal yaflama, ifl dünyas›na, kiflisel ve aile hayat›na etkisi, yolsuzluk
düzeyinin yönelimi ve ülkemizde yaflanan rüflvet ve yolsuzluk deneyimleri ortaya konmaktad›r. Alt›nc› bölümde son olarak Türkiye’de yolsuzluk üzerine yap›21
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lan üç saha araflt›rmas› özetlenmektedir. Bunlar; TÜS‹AD taraf›ndan yap›lan kamu reformu çerçevesindeki yolsuzluk araflt›rmas›, TESEV taraf›ndan yap›lan
hanehalk› ve ifl dünyas› gözünden Türkiye’de yolsuzlu¤un nedenleri ve önlenmesine iliflkin öneriler araflt›rmalar›d›r.
Son bölümde ise, yolsuzlukla mücadele politikalar› analiz edilmektedir. Bu
kapsamda yolsuzlukla mücadelede ulusal güvenilirlik sistemi incelenmektedir.
Daha sonra ise, yolsuzlukla mücadele stratejileri ortaya konulmaktad›r. Bu stratejiler politik hesap verebilirli¤in artt›r›lmas›, sivil toplumun kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, rekabet edebilirli¤e sahip özel sektörün oluflturulmas› ve kamu yönetiminin gelifltirilmesi ana bafll›klar› alt›nda analiz edilmektedir. Yolsuzluklar›n en
önemli kaynaklar›ndan birini siyasi sistemin finansman› oluflturmaktad›r. Sa¤l›kl› bir siyaset finansman mekanizmas› kurulamamas›n›n yolsuzluklar› artt›r›c›
etki yapt›¤› bilinmektedir. Bu bölüm içerisinde siyasi sistemin finansman› ayr›nt›l› olarak ve çeflitli alt bafll›klar ba¤lam›nda incelenmektedir. Bunu hukuk sisteminin ve medyan›n yolsuzluklar ile mücadeledeki yeri izlemektedir. Ayr›ca yolsuzlukla mücadelede karfl›lafl›lan engeller de incelenmektedir. Yolsuzlukla mücadele maliyetli bir ifltir. Yolsuzlukla mücadele politikalar› dizayn edilirken,
mücadelenin maliyeti ve faydas› iyi analiz edilmelidir. Böylelikle optimal mücadele düzeyinin belirlenmesi söz konusu olabilir. Bu bölümde son olarak ise,
Türkiye’de yolsuzlukla mücadele çerçevesinde al›nan önlemler ortaya konmaktad›r.

22

