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Belediyelerde rüşvet tarifesi
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yayımladığı araştırmaya
göre, İstanbul’un genelinde trafik bir numaralı sorun olarak gösterilirken, belediyelerde “rüşvet
tarifesi” oluştu. İSMMMO’nun yayımladığı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
biriminin desteğiyle Prof. Dr. E. Figen Altuğ’un koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Murat Çak,
araştırma görevlileri Murat Şeker ve Önder Bingöl’ün yer aldığı ekip tarafından hazırlanan ve
saha araştırması Stata Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden
Memnuniyet ve Yolsuzluklar – İstanbul Araştırması” konulu çalışmaya göre, belediyelerde
geçerli bir rüşvet tarifesi söz konusu.
Buna göre, en fazla rüşvet ihalelerin paylaşımında yaşanıyor. 1.153 denekle yapılan araştırmaya
göre, ihalelerde yaşanan rüşvet olaylarının rakamı 5.000 TL ve üstü, imar işlemlerinde verilen
rüşvet miktarı 2.600 TL ve üstü, işe alım süreçlerinde yaşanan rüşvet olaylarının ortalaması da
1.650 TL olarak saptandı.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, ilk kez 2007’de
Maliye tarafından açıklanan verilere göre, belediyelerin 33.5 milyar TL’lik bir bütçeyi
yönettiklerinin hesaplandığını ancak bu rakamların sağlıklı olmadığını belirtti. Sadece İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 konsolide bütçesinin 18 milyar TL olduğunu anımsatan Arıkan
şunları söyledi:
“Maliye Bakanlığı’nın bülten olarak yayımladığı verilere göre 2007’de merkezi hükümetin 175.3
milyar TL’lik bütçesine karşın 33.5 milyar TL’lik bütçeyi yerel yönetimler yönetmektedir. Bu
veri, toplam 3 bin 335 yerel yönetim birimini; 81 il özel idaresi, 16 büyükşehir belediyesi, 101
büyükşehir ilçe belediyesi, 283 büyükşehir ilk kademe belediyesi, 65 il belediyesi, 749 ilçe
belediyesi ile 2 bin 11 belde belediyesini içermektedir. 16 büyükşehir belediyesinin bütçesi 8.4
milyar TL, diğer 65 il belediyesinin bütçesi ise 2.65 milyar TL düzeyinde açıklanmıştır. Bu
verilerin Maliye tarafından, ilgili yerel yönetimlerin ön bilgi göndermesiyle derlendiği
bilinmektedir ve sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 konsolide bütçesinin 18 milyar
TL’yi, 16 büyükşehir belediyesinin de konsolide bütçesinin 60 milyar TL’yi aştığı
düşünüldüğünde sağlıklı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Buradan yerel yönetimlerin Türkiye’nin
merkezi bütçesini neredeyse yakalayan bir ekonomik büyüklüğü yönettikleri gerçeği ortaya
çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin bütçelerindeki en önemli gelir kalemi vergilerdir. Buna karşın,
kamuoyu, yerel yönetimler ile bunlara bağlı işletmelerin finansal tabloları ve bütçeleri hakkında
herhangi bir bilgiye sahip değildir. Oysa kent halkının yerel yönetimlerin harcamalarında söz
sahibi olması demokratik düzenin en önemli koşullarındandır. Yerel Yönetimlerin şeffaflaşması,
gelirleri ile giderlerinin kamuoyu ile paylaşılması, harcamaların önceliklere gore planlanırken
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vergi veren kent sakinlerine söz hakkı tanınması Türkiye’nin özlemini duyduğu bir yönetim
biçimidir.”
İSMMMO’nun “Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar – İstanbul
Araştırması”ndaki saptamalar şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet
( 0: Hiç memnun değil – 10: Çok memnun )

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnuniyet düzeyi en yüksek olan hizmetler
itfaiye (7,7), meslek edindirme kursları (7,2) ve belediyeye ait sosyal tesisler (7,0) şeklinde
sıralanmıştır. Memnuniyet düzeyi düşük olan hizmetler ise otopark (3,8), inşaatların denetimi
(3,9) ve trafik düzenlemelerine (4,1) ilişkin hizmetlerdir. Görüldüğü üzere Büyükşehir
Belediyesi’nin yüksek memnuniyet duyulan hizmetleri, genellikle sosyal ve kültürel amaçlı
hizmetlerde yoğunlaşmaktadır. Buna karşın trafik, yol ve kaldırımlar, Pazar yerleri ve kent
temizliğine ilişkin hizmetlerinden duyulan memnuniyet istenilen düzeyde değildir. 19 adet
hizmet sınıflandırılmasında yapılan bu değerlendirmelerin ortalaması alındığında, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden duyulan memnuniyetin 0-10 aralığında 5,5 puana
denk geldiği gözlenmektedir.
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Literatür incelendiğinde görülmektedir ki; kamu hizmetlerinden memnuniyet ölçülürken
genellikle 6 ilke gözönünde bulundurulmaktadır. Bu ilkeler, genel memnuniyet, sorunları
çözmedeki gayret, güleryüzlü hizmet, eşit davranış, hizmette dikkatlilik ve meydana gelen
yanlışlıkların düzeltilmesi olarak sıralanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Duyulan Genel Memnuniyet Düzeyi
( 0: En olumsuz – 10: En olumlu )

Deneklere bu ilkeler çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 0-10 puan arası vererek
değerlendirmeleri istenmiştir. Genel memnuniyet olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4,6 puan
alırken, en düşük puan ise eşit davranış ilkesinde belirmiştir. Eşit davranış ilkesinde; gerek
vatandaşlara götürülen hizmetlerdeki mahallelere, semtlere, ilçelere ya da belli bölgelere göre
eşit davranış sergilenmesi kapsanırken, gerekse vatandaşlara götürülen hizmetlerde ihale yoluyla
aracı olan şirketlerin seçimindeki eşitlik de içerilmektedir.
TESEV’in Türkiye çapında yürüttüğü 1999 ve 2004 yıllarında benzer konulu araştırmalarda
yerel yönetimlerden duyulan memnuniyet 1999 yılında 5,1 iken, 2004 yılında bu düzey 5,3’e
yükselmiştir. Ancak araştırmamızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden duyulan genel
memnuniyet düzeyi hem 1999 hem de 2004 Türkiye ortalama değerlerinin altında 4,6 olarak
ortaya çıkmıştır.
Bireylere İstanbul Büyükşehir Belediyesi için “sorunlarınızı çözmekte ne derece gayret
gösteriyorlar” sorusu yöneltildiğinde ortalama olarak 4,1 puanı elde edilmektedir. 2004 yılındaki
TESEV’in Türkiye çapında yürüttüğü araştırmada yerel yönetimlerdeki sorunları çözmekteki
gayret düzeyi ortalama olarak 5,0 düzeyindedir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
bu alandaki memnuniyet düzeyi 2004 Türkiye ortalamasının altındadır.
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Algı Düzeyinde Belediyelerdeki Yolsuzluk Alanları
( 0: Çok düşük – 10: Çok yüksek )

Araştırmaya katılanlara göre yolsuzluklar, belediyelerde en fazla emlak, imar ve zabıta, en az ise
kültür-sosyal birimlerinde yoğunlaşmaktadır. Bireylerin zihninde oluşan belediyelerdeki
yolsuzluk algısını etkileyen birçok faktörden bahsedilebilir. Bu faktörler arasında medya
kuşkusuz en önemli paya sahip etkenlerdendir.

Belediyelerde İş Yaptırma Yöntemleri Arasında Hediye/Rüşvet/ Kayırmacılık
Toplam Yüzde 51.2 (%)
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Belediyelerde iş yaptırmak için en geçerli yol deneklerce, % 43,8 oranıyla ilgili birimdeki
yöneticilere işin yapılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin verilmesi olarak belirtilmiştir. Ancak bu
orana yakın bir oran olarak sayılabilecek düzeyde % 36,9 oranıyla ilgili birimdeki yöneticilere
uygun bir hediye alıp onlar için yapılabilecek bir şeyin olup olmadığını sormak tercihi ikinci
sırada yer almıştır. Yine bu görüşle birlikte değerlendirilebilecek ilgili birimdeki yöneticilerle
arkadaşlık ya da hemşehrilik ilişkisine girmeye çalışmak tercihi de % 14,3 ile üçüncü sırada
gelmektedir. Dolayısıyla hediye/rüşvet verme ve adam kayırmacılık birlikte düşünüldüğünde
belediyelerde bir işin yapılabilmesi için bu tür yollara başvurulması gerektiğini ifade edenlerin
oranı % 51,2 gibi yüksek bir orandır.

Belediyelerde Rüşvet Verilen Alan ve Tutarı (% Değer)
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Belediyelerle ilgili tespit edilen bu 7 alanda verilen ortalama rüşvet miktarları sıralandığında, en
fazla rüşvetin verildiği alan belediyelerin açtıkları ihalelerde yaşanan rüşvet olayları olduğu
gözlenmektedir. Ancak buradaki rakamların hesaplanmasında en üst aralık olan 5.000 YTL ve
üstü aralığı 5.000 YTL olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla hesaplanan değerlerin daha üstünde
değerlerin olma ihtimali yüksektir. Öte yandan bu rakamlar her ne kadar kesin rakamlar olmasa
bile, bir rüşvet tarifesinin çıkartılabilmesi için bir fikir verebilmektedir. İhalelerde ortalama
olarak yaklaşık 3.000 YTL rakamına ulaşılmışken, imar işlemlerinde verilen ortalama rüşvet
miktarı ikinci sırada yer alarak yaklaşık 2.600 YTL olarak kendini göstermektedir. Ortalama
rüşvet miktarlarında üçüncü sırada 1.650 YTL’lik değer ile işe alma süreçlerinde yaşanan rüşvet
olayları yer almaktadır. Ruhsat işlemlerinde ortalama rüşvet miktarı yaklaşık 900 YTL ile
dördüncü sıradadır. 5.000 YTL ve üstü aralığının işaretlendiği rüşvet alanları bu dört alan
olduğundan, bu dört rüşvet alanı yüksek oranlı rüşvetlerin verildiği alanlardır ve aslında burada
oluşturulan değerlerden daha yüksek değerlerde rüşvetler verilmektedir.

Rüşvet Tarifesi (Ortalama Rüşvet Düzeyi – TL)
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İSTANBULLU GÖZÜYLE KENTİN SORUNLARI
İlk Üç Sıralamaya Göre İstanbul’un Sorunları (%)

Deneklere İstanbul’un en önemli sorunu sorulduktan sonra kendi ilçelerindeki en önemli sorunun
ne olduğu da sorulmuştur. Bu soruda da deneklere İstanbul’un sorunları sorusundaki seçenekler
yöneltilmiş ve sadece bu sorunlardan sadece bir tanesini tercih etmeleri istenmiştir. Dolayısıyla
bir ilçe için bazı sorunlar 0 değerini alabilmektedir ve bu sonuç o ilçede o sorunun hiç
olmadığına işaret etmemektedir.

İlçelere Göre Trafik Sorunu (% Değer)
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Araştırmamızda trafik sorunu her ilçenin en önemli sorunu olmakla birlikte deneklerin cevapları
doğrultusunda trafik sorunun en fazla olduğu ilçeler, Kadıköy (%81,8), Beşiktaş (%74,5) ve
Zeytinburnu (%73,5), trafik sorunun en az olduğu ilçeler ise Ümraniye (%29,2), Maltepe (%32)
ve Bahçelievler (%35,7) olarak sıralanmıştır.

İlçelere Göre Asayiş Sorunu (% Değer)

Asayiş sorunun yüksek olduğu ilçeler, Bayrampaşa (%35,7), Beyoğlu (%32) ve Gaziosmanpaşa
(%31,3) olarak sıralanırken, Üsküdar (%1,9), Beşiktaş (%5,9) ve Kadıköy (%6,1) asayiş sorunun
düşük olarak hissedildiği ilçelerdir.

İlçelerdeki Yerel Yönetimlerden Duyulan Memnuniyet
Deneklerin yaşadıkları belediyeleri;
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Genel memnuniyet,
Sorunları çözmedeki gayret,
Güleryüzlü hizmet,
Eşit davranış,
Hizmette dikkatlilik,
Yanlışların düzeltilmesi açısından 0-10 aralığında puan vererek değerlendirmeleri
istenmiştir.
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İlçe Belediyelerinden Duyulan Genel Memnuniyet
( 0: Hiç memnun değil – 10: Çok memnun )

İlçe belediyelerinden duyulan genel memnuniyete göre, Zeytinburnu (6,8), Beşiktaş (6,5) ve
Beyoğlu (6,3) belediyeleri ilk sıralarda yer alırken, Bakırköy (3,7), Ümraniye (4,1) ve
Bahçelievler (4,1) belediyeleri son sıralardadır.

İlçe Belediye Başkanlarının Performans Değerlendirmesi
( 0: Çok Düşük – 10: Çok Yüksek )
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Araştırmaya katılan deneklerin ilçe belediye başkanlarının performanısını 0-10 aralığında
değerlendirilmeleri istendiğinde, ilk sırada Zeytinburnu Belediyesi (6,9) başkanının yer aldığı
görülmektedir. Zeytinburnu belediye başkanını Beşiktaş (6,5), Beyoğlu (6,4) ve Sarıyer (6,4)
belediye başkanları izlerken; Bakırköy (3,4), Bahçelievler (4,4) ve Ümraniye (4,7) belediye
başkanları son sıralarda yer almaktadır.
ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
Araştırmada İstanbul’da evreni temsil eden örneklem üzerinde genişlemesine bir saha araştırması
yürütülmüştür. Saha araştırması, profesyonel bir araştırma firması tarafından uygulanmıştır.
Araştırmanın evrenini İstanbul’da yaşayan nüfus oluşturmaktadır.
Araştırmanın Yürütüldüğü İlçeler
Avcılar

Beyoğlu

Maltepe

Bağcılar

Fatih

Sarıyer

Bahçelievler

Gaziosmanpaşa

Şişli

Bakırköy

Kadıköy

Ümraniye

Bayrampaşa

Kağıthane

Üsküdar

Beşiktaş

Küçükçekmece

Zeytinburnu

Araştırma toplam 1.153 denekten oluşan örneklemle yürütülmüştür. Dolayısıyla 1.153 denekten
oluşan araştırma örneklemi %95 güven aralığında ± %2,8 hata payı içermekle birlikte,
İstanbul’daki 18 ilçenin toplam kent nüfusunu temsil edebilecek düzeydedir.
Örneklem seçiminde iki aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. İlk aşamada tabakalı örnekleme
yöntemi uygulanarak, İstanbul ilçeleri içinden İstanbul’un kent nüfusunu temsil kabiliyeti olan
18 ilçe seçilmiştir. İlçelerdeki denek sayısı, ilçelerin sahip oldukları nüfusa göre oransal olarak
hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise seçilen ilçelerde meslek ve cinsiyet kotası uygulanmıştır.
Meslek kotası ve cinsiyet kotası için Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine başvurulmuştur.
Saha çalışması 21 Temmuz – 18 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılan araştırmanın örneklem
dağılımı ilçe, cinsiyet ve meslek kotaları ile aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Bu araştırmanın
yürütüldüğü ilçelerde 2007 yılındaki TÜİK’in nüfus sayımında gösterdiği ilçe sınırları
gözetilmiş, anket sorularının hazırlanmasında konuyla ilgili literatürdeki kaynaklardan
faydalanılmıştır.
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ARAŞTIRMANIN DEMOGRAFİK YAPISI
Araştırmaya katılan deneklerin %52’sini erkekler, %48’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Bu
oranlar, araştırma örneklemini oluşturan 18 ilçenin kent nüfusundaki cinsiyet dağılımına oldukça
yakın oranlardır. Deneklerin yaş dağılımında ise en fazla payı 25-39 yaş grubu %38,2 oranla
almakta iken, 18-39 yaş aralığı tüm deneklerin yaklaşık üçte ikisine yakın bir oranla temsil
edilmektedir.
Tablo 1. Cinsiyet ve Yaş Dağılımı
Cinsiyet Dağılımı
Erkek

601

% 52,0

Kadın

552

% 48,0

Yaş Dağılımı
18-24

278

% 24,1

25-39

441

% 38,2

40-54

394

% 34,2

55 ve üstü

40

% 3,5

Araştırmaya katılan bireylerin eğitim düzeyleri incelendiğinde, ortaokul/lise mezunu olan
deneklerin toplam denekler içindeki payının %61,3 olduğu gözlenmektedir. Bunu üniversite
mezunu olan denekler %27,4 oranla izlerken, ilkokul mezunu olan denekler ise %9,2 oranla
temsil edilmektedir. Araştırmadaki denekler arasında okur-yazar olmayanların oranı %0,9,
sadece okur-yazar olanların oranı ise %1,2’dir.
Eğitim Düzeyi (% Değer)
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