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ÖZET 

TOPKAYA Ahmet, Yolsuzluk Ve Ekonomik Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2014 

 

Temelde birey olmak üzere toplumların ortak menfaatlerine zarar 

veren, dejenerasyonlara sebep olan ve ülkelerin geleceğini dahi olumsuz 

etkileyebilecek “yolsuzluk” hakkında yapılan birçok ampirik çalışma 

literatürde bulunmaktadır. 

Bu çerçevede tezin amacı, yolsuzluğun ekonomik etkileri hakkında 

teorik bir çalışma yapmaktır. Bu amaçla öncelikli olarak yolsuzluğun, farklı 

bakış açıları tarafından yapılmış tanımları derlenmiş ve özellikle iktisadi 

açıdan yolsuzluğun açıklanmasında kullanılan modeller referans alınarak, 

yolsuzluğun tanımı, türleri, ölçülmesi ve bu olguyu açıklamak için 

oluşturulmuş modellere yer verilmiştir.  

Daha sonra yolsuzluğun ekonomik etkilerine ilişkin çalışmalarda 

ulaşılmış olan temel sonuçlar çerçevesinde yolsuzlukların büyüme ve 

kalkınma üzerinde olumsuz etkisi olduğu, kamu gelirlerini azalttığı, kamu 

harcamalarını arttırarak harcama kompozisyonunu değiştirdiği, doğrudan 

yabancı yatırımları azalttığı,  bütçe açıklarına sebep olduğu, kayıt dışı 

ekonomiyi arttırdığı, enflasyon ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin 

sebeplerinden biri olduğu sonuçlarına ilişkin ampirik çalışmalar derlenmiştir.  

Son bölümde ise yolsuzlukla mücadele kapsamında dünya düzeyinde, 

bölge düzeyinde ve ülkemizde yapılan çalışmalar ve yeni yaklaşımlar 

hakkında bilgi verilmiştir. 
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ABSTRACT 

Corruption is a phenomenon that has harmful effects to mainly 

indiviual and society joint interest, causes degenerations and even has 

negative effects on country’s development. Because of these facts there are 

lots of emprical studies about corruption in the literature. 

In this context the purpose of this thesis is to make a theoratic study 

on the economic effects of corruption. For this purpose, the definitions of the 

corruption made by different perspectives are compiled and by taking 

reference especially the models that explain corruption in terms of economy; 

definition, types, measurement of corruption and the models that explains 

this subject are included. 

After that emprical studies are compiled about the economic effects of 

corruption and pursuant to results of these studies we realized that corruption 

has negative effects of on economic growth and development, causes the 

decrease in public revenues and the increase in public spendings and 

changes the spending composition, declines the foreign direct investment, 

rises budget deficit, inreasese under ground economy, one of the reason of 

inflation and income inequality.  

In the final chapter, some information is given about the works and studies 

that are made to fight against corruption and new approaches around the 

world and in Turkey.  

Key Words:  

1-Corruption  

2- Effects of Corruption 

3-Fight Against Corruption 

4-StAR Initiative  

5-Asset Recovery Office(ARO) 



ÖNSÖZ 

Siyaset, kamu yönetimi, sosyoloji, ekonomi gibi çeşitli bilim dallarını 

ilgilendiren “yolsuzluk” üzerine her bilim dalı çeşitli çalışmalar yapmaktadır. 

Bu çalışma ile yolsuzluğun ekonomi bilimi çerçevesinde anlaşılmasının 

ardından ekonomik etkilerinin neler olduğunun gözler önüne serilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yolsuzluğun ekonomik etkilerine yönelik 

teorik bir inceleme yapılmış ve literatürde yolsuzluğun ekonomik etkileri 

konusundaki çalışmalar irdelenmiştir. 

Literatüre baktığımızda 1995 yılında Mauro ile birlikte başlayan, 

yolsuzlukların ekonomik nedenleri ve etkilerine ilişkin uygulamalı ampirik 

çalışmaların geniş bir yer tuttuğu, bu çalışmaların büyük çoğunluğunun 

yabancı literatürde yer aldığı, ülkemize yönelik olarak ise çok fazla çalışma 

yapılmadığı görülmüştür. 

Yolsuzluklarla mücadelenin daha etkin ve daha caydırıcı yapılabilmesi 

için yolsuzluklara neden olan etmenlerin bilinmesinin ardından yolsuzluğun 

ekonomi üzerinde ne türlü bir etkisinin olduğunun anlaşılması büyük önem 

taşımaktadır.  

Son dönemde yolsuzlukların ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen bir 

unsur olduğu konusunda fikir birliği oluşmaktadır. 

Bu sorunun ülke ekonomisinde yol açabileceği tahribatların iyi analiz 

edilebilmesi, yolsuzlukla ciddi bir şekilde mücadele edilebilmesine imkan 

sağlayacaktır.  

Çalışma süresince bana olan desteklerini esirgemeyen başta 

danışmanım Prof. Dr. M.Nejat COŞKUN olmak üzere, eşim Hatice 

TOPKAYA’ya, abim Namık TOPKAYA’ya ve çalışmanın yoğunluğundan 

dolayı kendisine gereken ilgiyi gösteremediğim ancak varlığıyla beni motive 

eden biricik oğlum Alaattin Eren’e, ayrıca desteklerini benden esirgemeyen 

ailem ve dostlarıma teşekkürlerimi sunmak isterim. 
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GİRİŞ 

Yolsuzluk sosyal hayatın başlangıcına kadar dayanan çok eski bir 

olgudur. Tarihte ilk yolsuzlukların Sümerler de yaşandığı tahmin edilmektedir. 

Sümerolog Veysel Donbaz’ın çözümünü yaptığı M.Ö. 4000 yıllarına ait 

Sümer tableti, rüşvetin tarihteki ilk belgesi olarak kabul edilen belgelerden 

biridir. “Sümer Okul Günleri“ başlıklı tablette, okulunda başarısız olan bir 

öğrenci ailesinin çocuklarının öğretmenini misafir ederek ona hediyeler 

sundukları ve bunun sonucunda da çocuklarının başarılı olduğu 

anlatılmaktadır.1 M.Ö. dördüncü yüz yılda Hindistan kralının veziri 

Kautilya’nın yazdığı “Arthasastra” adlı eser, yolsuzlukla ilgili olarak bilinen ilk 

yazılı kaynaklardan birisi olma özelliği taşımaktadır. Kautilya, "...dilin ucuna 

konulan balın yenmemesi ya da en azından tadına bakılmaması nasıl ki 

imkânsız ise, devlet görevlisinin de kralın kazancından faydalanmaması 

imkânsızdır...", "...kamu görevini yapmakla görevli kimselerin, kendileri için 

ne zaman ne kadar para tahsis ettikleri bilinemez... ", "...gökte uçan bir kuşun 

bile yolunu bilmek mümkün olabilir ama kamu görevlilerinin gizledikleri 

amaçları ile nasıl hareket ettiklerinin yolu bilinemez... " şeklindeki ifadeleriyle 

yolsuzlukların kamu yönetimindeki varlığına işaret edilmektedir.2 Ayrıca ilk 

çağın önemli hukuk eserlerinden “Hammurabi Kanun”larında ise, “rüşvetle 

ilgili bir konuda hüküm veren hâkimin, sonradan bu kararını değiştirmesi 

halinde görevinden alınacağı, bir daha kesinlikle hâkimlik yapamayacağı ve 

davaya konu olan miktarın on iki katı tutarında tazminat ödeyeceği hükmünün 

yer aldığı görülmüştür”.3 

Yolsuzluk sosyal bir olgu olması sebebiyle tarihsel süreçten günümüze 

kadar birçok bilim dalının ilgilendiği, sebep ve sonuçları üzerinde 

                                                           
 
1 TBMM (2003) "Bir Olgu Olarak Yolsuzluk; Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri", Yolsuzlukların 

Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu (10/9), Kısım I, s.15J. 
2 Başar, Selim; “Yolsuzluk ve Makroekonomik Etkileri” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora Tezi, Erzurum-2004, s.9. 
3 Ata, Ahmet, Yılmaz;”Kurumsal İktisat Çerçevesinde Yolsuzluğun Fırsat ve Motivasyonları:  AB 

Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim 

Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.57-59. 
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değerlendirmelerde bulunduğu ve önem verdikleri bir konu olmuştur. Bu 

çerçevede yolsuzluk olgusu siyasetten, kamu yönetimine, sosyolojiden, 

antropolojiye, iktisattan, hukuka kadar birçok bilim dalı tarafından 

incelenmiştir. Her bilim dalı kendi ilgi alanı çerçevesinde yolsuzluğun tanımını 

yapmıştır. Bu tanımların ortak yönünü, bir menfaatin varlığından bahisle 

kişilerin bulundukları konumun gücünü kullanarak bu menfaati kendilerine 

sağlamaları şeklinde ifade edebiliriz. İktisadi açıdan ise yolsuzluğun 

literatürde birçok tanımı yapılmış olup çoğunlukla Dünya Bankası’nın tanımı 

genel kabul görmüştür. Bu tanımda yolsuzluk, “kamu gücünün ve 

kaynaklarının kişisel menfaatler ve amaçlar doğrultusunda kötü niyetli olarak 

kullanılması” şeklinde açıklanmaktadır. 

İktisat biliminin yolsuzluğa ilişkin ilk bilgileri sınırlı ve yetersiz iken 

ilerleyen süreçte yolsuzluk alanında yapılan ampirik çalışmalar sonucunda 

sayısal bilgilerin artması ile birlikte yolsuzluğun ekonomik analizi, daha geniş 

kapsamlı olarak ele alınmış ve inceleme alanları artmıştır. İktisadi anlamdaki 

ilk teorik tartışmaların 1960'lı yıllarda başladığı söylenebilir. 

Yolsuzlukların ekonomik nedenleri ve etkilerine ilişkin olarak ilk 

uygulamalı çalışmaların 1995 yılında Mauro ile birlikte başladığı 

görülmektedir. Bu çerçevede ilerleyen süreçte diğer ekonomistlerde 

yolsuzlukların ekonomik analizi konusunda farklı ampirik çalışmalar 

yapmışlardır. Özellikle ilk yıllarda yolsuzluğun ekonomiyi olumlu mu yoksa 

olumsuz mu etkilediği yönünde farklı görüşler bulunmaktadır. Fakat ilerleyen 

süreçte yolsuzluğa ilişkin bilgilerin ve çalışmaların artması sonucunda; 

yolsuzlukların kamu gelirlerini azalttığı, kamu harcamalarını arttırdığı, 

büyüme ve kalkınma üzerinde negatif etkisi olduğu, yatırımları azalttığı, kayıt 

dışı ekonomiyi arttırdığı ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin sebeplerinden biri 

olduğu konusunda yoğunlaşmalar vardır. 

Yolsuzluğun kişiler ve toplumlar üzerinde ağır ve telafisi son derece 

güç bu kadar çok olumsuz etkisinin olması ve dünyanın giderek 

küreselleşmesinin sonucu olarak yolsuzlukla mücadele konusu hem ülkelerin 

bir iç problemi hem de uluslararası camianın birlikte hareket etmesi ve 



3 
 

 
 

çözümünü bulması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çerçevede ülkeler kendi mevzuatları ile uluslararası kuruluşlarda yolsuzlukla 

mücadele konusunda yeni yaklaşımlar ve işbirliği çalışmaları yapmaktadırlar. 

Bunun en önemli örneği 140 ülke tarafından imzalanan ve 167 ülkenin taraf 

olduğu “BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi”dir. Ayrıca bölgesel bir örgüt 

olan AB’nin de yolsuzlukla mücadele konusunda üye ülkelerin uyması 

gereken çeşitli düzenlemeleri mevcuttur. Bu çerçevede ülkemizde; 

mevzuatımız, yolsuzlukla mücadelede görev alan kurumlarımız ve üyesi 

olmaya çalıştığımız AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde, 

yolsuzlukla mücadele çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bağlamda tezin amacı, yolsuzluğun ekonomik etkileri hakkında 

teorik bir çalışmayla yolsuzlukla mücadele kapsamında ülkemizde ve Dünya 

da yapılan çalışmalar ile yeni yaklaşımlar hakkında bir değerlendirme 

yapmaktır.  

Çalışmanın birinci bölümünde yolsuzluğun tanımına, özellikle iktisat 

bilimi çerçevesinde açıklanmasına, türlerine, boyutuna ve ölçülmesine kısaca 

değinilmektedir. 

İkinci bölümde  yolsuzlukların ekonomik etkileri konusunda teorik bir 

inceleme yapılmıştır. Bu çerçevede yolsuzlukların, büyüme ve kalkınma, 

kamu gelir ve giderleri, doğrudan yabancı yatırımlar, gelir dağılımı ve sosyo-

ekonomik faktörler, kayıt dışı ekonomiye ve diğer ekonomik etmenlere olan 

etkileri literatürdeki araştırma ve tartışmalar yardımıyla ele alınmıştır. 

 Üçüncü bölümde ise yolsuzlukla mücadele konusunda dünyada ve 

Türkiye’de yapılan çalışmalar ve bu konu ile ilgili yeni yaklaşımlar ele 

alınmıştır.



BİRİNCİ BÖLÜM 

1. YOLSUZLUK KAVRAMI, YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ VE 

YOLSUZLUKLARA NEDEN OLAN ETMENLER 

1.1. YOLSUZLUK KAVRAMI 

1.1.1. Yolsuzluğun Tanımı 

Yolsuzluk; “yıkmak, kırmak, ihlal etmek” anlamındaki Latince bir kelime 

olan “corrumpere”den gelmektedir, İngilizcede "corruption", Almancada ise 

“korroptus” olarak karşılık bulmaktadır. Yolsuzluk dar anlamda; “yasa dışı, 

ahlaksız, tehlikeli ve hatta gayrimeşru” olarak tanımlanmakta, geniş anlamda 

ise; tanımın yapıldığı toplumun tarihsel geçmişine,  kültürel yapısına, sosyal 

ve gerçek dinamiklere bağlı olarak birbirinden farklılık göstermektedir.4 

Yolsuzluğun çok çeşitli bilimsel tanımları yapılmıştır. Yaygın bir tanıma 

göre, kamu gücünün şahsi menfaatler amacıyla kötüye kullanılması olan 

yolsuzluk,  daha kapsamlı olarak kamu gücüyle sınırlı olmayan herhangi bir 

görevin şahsi menfaatler için kötüye kullanılmasıdır. Kaynakların 

kullanılmasında tekelci gücü olan, çeşitli konularda takdir yetkisine sahip ve 

bu yetkiyi kötüye kullanan, kişilerin ve kurumların hesap vermesine ilişkin 

denetim ve yargı mekanizmalarının kurulmadığı yapılarda, kişilerin kendi 

menfaatlerini gözetmeleri yolsuzluğa neden olmaktadır.5 Sosyal, ekonomik, 

kültürel, siyasal alanlarda birçok etkileri olan yolsuzluk; ahlaki yozlaşma ve 

toplumsal sorunların sonucu ve belirleyicisidir. 6 

Yolsuzluk; siyaset, kamu yönetimi, sosyoloji, antropoloji, iktisat gibi 

çeşitli sosyal bilimler tarafından incelenen bir olgu olması sebebiyle, her bilim 

                                                           
 
4 Gedikli, Ayfer; “Kamu Hizmetlerinin Yönetimi Sürecinde Yolsuzluğun Derinleştirdiği Ekonomik 

Büyüme Ve Yoksulluk Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt IX, sayı 36, Temmuz 2011,  s.170. 
5 TBMM; “Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun  (10/9) Esas 

Numaralı Raporu”, Ankara 19.06.2003, s.4. 
6 Aydın S, Yılmazer; “Yolsuzluk ve Mali Suçlar”, Ankara, Adalet Yayın Evi, 2010, s.33. 
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dalı değişik tanımlamalar yapmıştır. İktisadi açıdan yapılan tanımlamalardan 

bazılarında; 

Mc Mullan (1961) göre, bir kamu görevlisi, kamu görevini icra ederken sahip 

olduğu bu yetkiyi kullanması/kullanmaması veya geçerli bir sebebi olmaksızın 

görevini ihlal etmesini makul bir sebeple açıklamaya çalışması ve bunun 

sonucu olarak para veya parasal değerleri olan hediyeleri kabul etmesi,7 

 NYE (1967)’ye göre, kamu kesiminin servet ve makam gibi özel menfaatleri 

sebebiyle asıl görevinden uzaklaştığı davranış,8  

Huntington (1968)’a göre, kişisel menfaatler elde etmek amacıyla kamu 

görevlilerinin yetkilerini kötüye kullanmaları veya kullanmamaları,9 

David H. Bayley (1989)’e göre, özellikle rüşvet fiili ile çok yakından ilişkili 

olarak şahsi menfaat sağlama çabasının bir sonucu olarak yetkinin kötüye 

kullanılmasını,10  

Shleifer ve Vishny (1993)’ye göre, devlet mallarının kişisel menfaat elde 

etmek amacıyla devlet görevlilerince satılması veya kötüye kullanılması,11   

Osterfeld (1994)’e göre, 

1) Devletin dışındaki kişilerin kendi menfaatlerini doğrudan arttıracak 

şekilde; 

(a) Yürüklükteki yasalardan ya da politikalardan kaçınmak suretiyle, 

(b) Yürürlükteki yasaların ya da politikaların değiştirilmesi veya 

yürürlükten kaldırılması suretiyle kamu çalışanlarına bazı menfaatler 

sağlamaları, 

                                                           
 
7 McMullan, M.; “ A Theory of Corruption”, Sociology Review 9, 1961, pp.183-184. 
8 Nye, Joseph S.; “Corruption anad Poltical Deelopment: A Cost-Benefit Analysis” American 

Political Science Review 61, No.2, June 1967, pp.418. 
9 Huntıngton, Samuel P.; “Political Order in Changing Societies”, New Haven Conn., Yale 

University Press, 1968, pp.60-61.  
10 Bailey, David H.; "The Effects of Corruption in Developing Nation" Political Research Quarterly, 

1989, pp.936.  
11 Shleifer, Andrei; Vishny, W.Robert; “Corruption”, The Quarterly Journal Of Economics,  

Vol.108, Aug.1993, No. 3, pp.599.  
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2) Devletin içindeki kişilerin kendi görev pozisyonlarını kullanarak 

kendilerine, ailelerine ve yakın dostlarına; 

(a) Doğrudan veya dolaylı olarak bazı menfaatler sağlamak 

suretiyle, 

(b) Bazı yasa ve politikaları yürürlüğe koymak veya yürürlükten 

kaldırmak suretiyle menfaatler sağlamaları,12 

Tanzi (1995)’ye göre, kişinin kendisine veya kendisi ile ilgili başkalarına 

menfaat sağlamak üzere maksatlı bir itaatsizlik hali yaratması,13 

Tanzi (1998)’ye göre, bir kimsenin kendisi veya yakın çevresinde ilişkili 

olduğu arkadaşları, ailesi, partisi veya sosyal sınıfı için bilinçli olarak kamu 

gücünü kötüye kullanması,14 

Barreto (2000)’ya göre, kamu görevlisinin devletin temsilcisi olması sıfatıyla 

bulunduğu makamı kullanarak yasa dışı gelir elde etmesi,15 

olarak tanımlanmıştır. 

Klitgaard (1998) ise yolsuzluğu tanımlamak için diğer iktisatçıların 

yapmış olduğu tanımlamalardan farklı olarak bir model oluşturmuş ve bu 

modelde yolsuzluğu tekel gücü (M), takdir yetkisi (D) ve hesap verme 

sorumluluğu (A) şeklinde belirlemiş ve16 

“C (Yolsuzluk) = M (Tekel Gücü (Monopoly Power))+D (Takdir Yetkisi 

(Discretion)) –A (Hesap Verme Sorumluluğu (Accountability))”      şeklinde 

formüle etmiştir. 

Bu formülden anlaşıldığı üzere, kamu veya özel sektör olup olmadığına 

bakılmaksızın tekel gücü ve takdir yetkisinin artması halinde yolsuzlukların 

                                                           
 
12 Aktan, Coşkun Can; Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara, Hak-İş Yayınları, 2002., s.168. 
13 Tanzi, Vito; “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures”, IMP 

Working Paper WP/98/63, May 1998. pp.8. 
14 Tanzi, a.g.m., pp.8. 
15 Aksu, Hayati; Başar, Selim; “Yolsuzlukların Bütçe Açıkları Üzerindeki Etkisi”, Marmara 

üniversitesi İİBF Dergisi, cilt XX, Sayı 1, 2005, s.286. 
16 Klittgard, Robert; “International Cooperation Against Corruption” Finance And Development, vol. 

35, number:1, Mart 1998 pp.4. 
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artacağı, tersine hesap verme sorumluluğunun artmasıyla yolsuzlukların 

azalacağı beklenmektedir.17 

BM Kalkınma Programı (United Nations Development Program UNDP) 

Klitgard (1998)’ın yapmış olduğu yolsuzluğa ilişkin formalizasyonu tekrar 

yorumlayarak, 

C (Yolsuzluk) =  M (Tekel Gücü) + D (Takdir Yetkisi) – (A (Hesap 

Verilebilirlik) – T (Şeffaflık (Transparency)) – I (Tamlık (Integrity))18         

şeklinde formalize etmiştir. 

Berkman (2009) yaptığı çalışmada yukarıdaki formüle etik faktörünü 

de ilave ederek, etik değerlerin yolsuzluk sürecinde azaltıcı etki yaptığı 

üzerinde durmuştur. Yolsuzluğu ise,  

“C (Yolsuzluk) = M (Tekel Gücü) + D (Takdir Yetkisi) – A (Hesap 

Verilebilirlik)– T (Şeffaflık) – E (Etik)”19  şekilde formüle etmiştir. 

Bu formül ile ahlaki değerlerde olması gereken algının toplumsal düzeyde 

oluşturulması ile birçok küçük yolsuzluk girişiminin yasal cezalar vermeden 

önüne geçilebileceğini belirtmiştir.20 

Khan (1996) yolsuzluğu tanımlarken normatif ve pozitif olmak üzere bir 

ayırım yapmıştır. Normatif tanıma göre;  etik normlardan sapmalar ve kamu 

çıkarına zarar veren eylemler olarak, pozitif tanıma göre ise; yasal 

normlardan veya kurallardan sapmalar olarak tanımlamıştır. İktisat ve 

sosyolojik karşılaştırmalarda genelde yolsuzluğun pozitif tanımının 

kullanıldığını ifade etmektedir.21  

                                                           
 
17 Dye, M.Kenneth; Stapenhurst, Rick; “Pillars of Integrity: The Importance of Supreme Audit 

Institutions in Curbing Corruption”,The Economic Development Institude of The World Bank, 

1998, pp.2. 
18 UNDP Practice note, Anti-Corruption Final Version, February 2004,pp.2.  
19 Berkman, Ümit; “Değişen Etik Anlayışı ve Yolsuzlukla Mücadele”, 2009, (Erişim)   

http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/etikliderlikseminerleri/etikliderlikseminerleri.htm, 05 Haziran 

2013. 
20 Gedikli, a.g.m., s.172. 
21 Khan, Mushtaq H.; "The Efficiency Implications of Corruption", Journal of International 

Development, Vol.8, Issue 5, September 1996,  pp.684.  

http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/etikliderlikseminerleri/etikliderlikseminerleri.htm
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Literatürde tüm bunları kapsayacak şekilde yolsuzluğu tanımlamada 

çoğunlukla Dünya Bankası’nın tanımı genel kabul görmekte, “kamu gücünün 

ve kaynaklarının kişisel menfaatler ve amaçlar doğrultusunda kötü niyetli 

olarak kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır.22 

1.1.2. Yolsuzluğun Ekonomi Bilimi Çerçevesinde Açıklanması 

İktisat bilimi sınırlı ve yetersiz bilgiler ile yolsuzluğu çoğunlukla, rant 

kollama davranışı çerçevesinde değerlendirdiğinden, hükümetlerin yaptıkları 

düzenlemeler ve kısıtlamalar sonucunda oluşan rant kavramının, yolsuzluğun 

nedeni olduğu belirtilmiştir. İlerleyen süreçte sayısal bilgilerin artması ile 

birlikte yolsuzluğun ekonomik analizi, daha geniş kapsamlı ele alınmış ve 

inceleme alanları artmıştır.23 Özellikle Becker (1968), Rose-Ackerman 

(1975), Klitgaard (1988) ve Tanzi (1998) yolsuzluğu iktisat bilimi 

çerçevesinde ele almış ve incelemişlerdir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla 

yolsuzluğun ekonomik performans üzerine olan olumsuz etkileri ve bunun 

çözümü üzerinde durulmuş olmakla birlikte Ades and Di Tella (1999), Rauch 

and Evans (2000) ve Tresiman (2000) ise yapmış oldukları çalışmalarda 

yolsuzluğun nedenleri üzerine yoğunlaşmışlardır.24 

Ata (2009)  yolsuzluk olgusuna yol açan en temel faktörü, piyasada 

rekabetçi durumun oluşmaması olarak tanımlamaktadır. Bunun sonucu 

olarak da piyasanın özelliğinin yolsuzluğu açıklamada önemli bir faktör 

olduğunu ifade etmektedir. 

Yolsuzluğu iktisadi olarak açıklamada kullanılan bir diğer kavram, bilgi 

yetersizliği kavramıdır. Bu kavrama göre, taraflardan birinin bilgi avantajını 

kendi menfaatine kullanması sonucunda yolsuzluk oluşmaktadır.25 

Sonuç olarak yolsuzluğu ortaya çıkaran temel iktisadi koşulları; “aksak 

rekabet piyasaları” ve “bilgi yetersizliği” olarak özetleyebiliriz. 

                                                           
 
22 Tanzi, a.g.m., pp.8. 
23 Ata, Ahmet Yılmaz; “Kurumsal İktisat Çerçevesinde Yolsuzluğun Fırsat ve Motivasyonları: AB 

Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim 

Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nisan 2009, s.98. 
24 Abed, George; Davoodi, Hamid; “Corruption, Structural Reforms and Economic Performance in the 

Transition Economies”, IMF Working Paper No. 132, Washington, 2000, pp. 3. 
25 Ata, a.g.m., s.99. 
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1.1.2.1. Aksak Rekabet Piyasalarının Yol Açtığı Yolsuzluğa Dair 

Shleifer-Vishny (S-V) Modeli 

 Shleifer ve Vishny (1993) tarafından yolsuzluğa neden olan faktörler 

üzerinde durulmuştur. Kamu kurumlarının yapısı, politik süreçler, zayıf olan 

hükümetlerin kamu kurumları üzerinde denetimlerinin yetersizliği gibi 

unsurların sonucunda yüksek seviyede yolsuzluklar yaşanacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca yolsuzluğun; yasa dışılığı ve gizli tutulma zorunluluğunun vergilemeye 

göre daha maliyetli, deformasyon etkisinin daha yüksek oluşu sebebiyle 

ülkede tekel güçleri arttırdığı ve başka yatırımcıların ülkeye girişlerini 

engelleyebileceğini açıklamıştır.26 

Aksak rekabet koşullarının yol açtığı yolsuzluk “Shleifer-Vishny (S-V) 

Modeli” ile açıklanmaktadır. Bu modelde yolsuzluklara yol açan iki farklı 

durum açıklanmıştır. 

Birincisinde; devlet kamu hizmetinin tek üreticisi olduğundan rekabetçi 

piyasa koşulları geçerli değildir. Kamu hizmetinin üretimi, kullanımı, satımı ve 

denetlenmesi kamu görevlileri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Kamu 

görevlileri kendine bireysel çıkar sağlamak veya rüşvet alabilecek pozisyon 

oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bunun sonucunda kamu görevlileri kamu 

hizmetinin satışını zorlaştırıp, hizmet fiyatı dışında ve buna ek olarak belli bir 

miktar rüşvet talep etmektedir. Bu durumda rüşvet dâhil fiyat her zaman 

hizmetin resmi fiyatının üzerinde gerçekleşecektir. Buna “hırsızlıksız 

yolsuzluk ya da çalma içermeyen yolsuzluk (Corruption without theft)” 

denilmektedir.  

İkincisinde ise; kamu görevlileri tarafından bir kamu hizmeti satışı 

yapılmakta ve bu satış devlet kayıtlarında gösterilmemektedir. Kamu görevlisi 

satıştan elde edilen gelirin tamamını kendine almakta ve satış fiyatı rüşvet 

düzeyine eşit olmaktadır. Bürokratın yaptığı gizli satışların fiyatı, kamu 

hizmetinin resmi satış fiyatından düşük belirlenmektedir. Bu durum kamu 

                                                           
 
26 Shleifer, Vishny, a.g.m., pp.601-610. 
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hizmetini satın alan kişinin de işine gelmektedir. Böylelikle kamu hizmetine 

daha ucuz bir maliyetle ve hızlı bir şekilde sahip olabilmektedir. Sonuç olarak 

tüketici kamu hizmetine, resmi fiyatı hiç ödenmeden, kamu görevlilerine 

verilen rüşvet yardımıyla resmi fiyatın altında bir maliyetle sahip olmaktadır. 

Buna “hırsızlıklı yolsuzluk ya da çalma içeren yolsuzluk (Corruption with 

theft)” denilmektedir.27  

İki model arasındaki en önemli fark, devletin gelir kaybının olup 

olmadığıdır. Hırsızlıklı yolsuzluk modelinde, yapılan satışlar kayıt altına 

alınmadığından devletin gelir kaybı daha fazla olmaktadır. Ayrıca hırsızlıklı 

yolsuzlukta, çoğunlukla malın değerinden daha düşük değerde rüşvet 

istenmesi, kısa dönemde bir talep fazlası oluşturmakta, ancak uzun dönemde 

fazla miktarda oluşan gelir kaybı, arzı sınırlayarak, mal üretiminde ve 

satışında bir azalma meydana getirebilmektedir.28  

Sonuç olarak kamunun ürettiği ya da sattığı mal ve hizmetlerde 

rekabetçi koşulların var olmasının yolsuzluğun düşük miktarlarda 

gerçekleşmesini sağlayacağı ve bu bağlamda piyasaların tekelci yapıdan 

rekabetçi yapıya doğru gelişmesiyle, yolsuzluk düzeyi ve hâsılasının 

azalarak, ekonomik etkinliğin sağlanması beklenmektedir.29  

1.1.2.2. Bilgi Yetersizliğinin Yol Açtığı Yolsuzluk 

Ekonomik hayatta işlem maliyetinin ve fırsatçılığın ortaya çıkmasına 

yol açan en önemli etkenlerden bir tanesi asimetrik bilginin varlığıdır. Dünya 

Bankası’nın yolsuzluğa ilişkin, “kamu gücünün ve kaynaklarının kişisel 

menfaatler ve amaçlar doğrultusunda kötü niyetli olarak kullanılması” 

şeklindeki tanımı değerlendirildiğinde kamu görevlilerinin yetkilerini kötüye 

kullanmalarının esas kaynaklarından biri de bilgi avantajına sahip olmalarıdır. 

Bu noktada bilgi avantajının yol açtığı yolsuzluk süreci aşağıda açıklanacak 

                                                           
 
27 Shleifer, Vishny, a.g.m., pp.601-610. 
28 Sanjeev, Gupta;  Davoodi, Hamid;  Tiongson, Erwin R.; “Corruption and the Provision of Health 

Care and Education Services”, IMF Working Paper,WP/00/116, June 2000, pp.6. 
29 Ata, a.g.m., s.108. 
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olan iki temel mikro iktisadi analiz yöntemi olan; “Oyun Kuramı” ve  “Asil-Vekil 

Modeli” çerçevesinde ele alınacaktır.30 

1.1.2.2.1. Yolsuzluğun Oyun Teorisi Çerçevesinde Açıklanması 

Oyun teorisi kullanılarak yolsuzluğun açıklanması David Kang (2002) 

tarafından Güney Kore ve Filipinlerde yolsuzluk ve büyüme arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmasında yapılmıştır. Bu çalışmada ekonomik ve siyasi olarak 

güçlü ve birbirini denetleyen kurumların olduğu durumlarda devlet ve özel 

sektörün aynı oranda güçlenerek ekonomik ve siyasi özgürlüklerin 

korunacağı ve bunların sonucunda yolsuzluğun daha az görüleceği üzerinde 

durularak bu durum oyun teorisi çerçevesinde “Aşağıdan Yukarıya – 

Yukarıdan Aşağıya Yolsuzluk Modeli” ile açıklanmaktadır. 

Aşağıdan Yukarıya – Yukarıdan Aşağıya Yolsuzluk Modelinde 

savunulan tez: “devlet ya da özel sektörden hangisi güçlü ise güçlü olanın bu 

gücü istismar edeceği” şeklindedir. Bu modelde; bağımlı değişken, devlet ve 

özel sektör arasındaki rüşvetin değiş tokuşu, bağımsız değişken ise devlet ve 

özel sektör arasındaki ilişki olarak tanımlanmıştır.31 

 

 

 

 

                                                           
 
30 Güvel, Enver A.; Ata, Ahmet Y.; “Yolsuzluk Olgusunun Ortaya Çıkmasında Asimetrik Bilginin 

Rolü: Teorik Bir Bakış Açısı”, Sosyo Ekonomi Dergisi, 2009-1/090109, Ocak-Haziran, s.170. 
31 Kang, David C.; Crony Capitalism, Corruption and Development in South Korea and The 

Philippines, Dartmouth College, Cambridge University Press, 2002, pp.15-16. 
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Şekil 1: Yolsuzluğun 4 Farklı Çeşidinin Oyun Teorisi Çerçevesinde 

Açıklanması: Devlet, İş Âlemi Kazanç Matrisi32 
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 III: Yağmacı Devlet   IV: Bırakınız Yapsınlar 

Tip 
Yukarıdan Aşağıya    Arada Kalanlar 

Miktar 
 Yüksek   Düşük 

 

Buna göre, devletin toplum üzerinde güçlü olduğu durumlarda 

yukarıdan aşağıya, toplumun taleplerini devlete kabul ettirebildiği, zayıf devlet 

modellerinde ise aşağıdan yukarıya yönlü yolsuzlukların söz konusu olduğu 

ve tek tarafın güçlü olduğu modellerde ise yozlaşmanın en fazla olduğu 

görülmüştür. 

(a) Yukarıdan aşağıya yolsuzluk modeli (Hücre III-Yağmacı Devlet): 

Devletin baskın yani güçlü, özel sektörün ise dağınık yani çok fazla sayıda 

olduğu bu durumda bürokratlar bu avantajı kullanmakta, özel sektörden bağış 

adı altında rüşvet tahsil etmektedir. Bu durumda yüksek oranda yolsuzluklar 

görülmektedir. 

(b) Aşağıdan yukarıya yolsuzluk modeli (Hücre II-Rant Kollama): III 

numaralı hücrenin tersi durumunda olan bu modelde özel sektör güçlü, 

bürokrasi ise dağınık yani zayıftır. Buna göre, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde devletin özel sektörün rant taleplerine karşı durması mümkün 

olmadığından çıkar grupları devlet üzerinde hakimdir. Bu durum ise “rant 

kollama” tipi yolsuzluk modeline örnektir. 

                                                           
 
32 Kang, a.g.e., pp.15. 



13 
 

 
 

(c) Bırakınız Yapsınlar Modeli (Hücre IV): Hücre IV’te ise özel 

sektörde yoğunlaşma düşük olduğundan özel sektör örgütlü değildir. 

Bürokrasinin de aynı şekilde dağınık olduğu durumda, politika yapımı 

üzerinde etkili olabilecek güçlü bir grup bulunmayacaktır. Devletin ve iş 

aleminin hakimiyeti ele geçiremediği örneklerde rant kollama faaliyetleri 

azalmaktadır. Bürokratlar da hizmet sunumu konusunda kendileri arasında 

rekabet edeceği için rüşvet maliyeti en düşük olmaktadır33. Bu modelde 

yozlaşma düşük ve yolsuzluk en az seviyededir. Laissez Faire (Bırakınız 

Yapsınlar Modeli) olarak adlandırılmıştır. Özellikle birçok gelişmiş 

demokrasiye sahip ülkelerde bu durumun yaşandığı belirtilmektedir. 

(d) Karşılıklı Rehine Modeli (Hücre I - Mahkûmlar Çıkmazı): 

Mahkûmlar çıkmazı durumunda ise devlet ve iş âlemi eşit derecede yoğun ve 

etkili varsayılmaktadır. Her iki oyuncunun davranışlarının karşılıklı olarak 

birbirine bağlı olduğu bu örnekte devlet ve iş âleminin bir gelir çekişmesine 

gitmek yerine işbirliğine gitmeyi tercih etmesi hâkim strateji olmaktadır.34 

Sonuç olarak; özellikle kamu sektörünün ya da özel sektörün tek 

başına güçlü olduğu, sırasıyla Hücre II ve Hücre III’teki durumlarda 

yolsuzluğun olumsuz etkileri daha fazla artmaktadır. 

John Macrae (1982) yolsuzluğun oyun teorisiyle açıklanmasında, 

öncelikle yolsuzluk yapmaya karar veren mantıklı birinin nasıl davranacağını, 

rüşvetin nasıl baskın bir strateji olduğunu, mahkûmlar çıkmazının hâkim ve 

gardiyanların yolsuzluğa karışmasıyla daha karmaşık bir hal aldığını, bir ihale 

sırasında ise ihale ile ilgili kamu görevlisinin sadece bir şirketten rüşvet kabul 

edeceğini ama hangi şirketin ihaleyi kazanacağının tahmininin zor olduğunu 

ifade etmektedir.35 

                                                           
 

33 Kang, a.g.e., pp.17. 
34 Yurdakul, Mehmet, Onur; Uluslararası Sözleşmeler ve AvrupaBirliği Hukuku Çerçevesinde 

Suç Kaynaklı Malvarlılarının Geri Alınması, Ülke Uygulamaları ve Türkiye ile Mukayese, 

Masak yayın no:23, Temmuz 2013, s.18. 
35 Macrae,  John; “Underdevelopment and the Economics of Corruption: A Game Theory Approach”, 

World Development, Vol.10, No.8, 1982, pp.677-687. 
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Güzin BAYAR (2003) tarafından hazırlanan çalışmada, üç farklı oyun 

teorisi modeli ile yolsuzluk anlaşmalarında aracıların rolünü irdelenmektedir. 

Birinci model de; yolsuzluk, rüşveti alan ve veren arasında bir ticari 

anlaşma olarak incelenmektedir. Aracılar, daha uzun vadeli ve güvene dayalı 

ilişkiler kurarak yolsuzluğa taraf olan kişilerin birbirlerini iyi tanımıyor 

olmalarından doğan riskleri azaltıcı rol oynamakta, bunun karşılığında da 

komisyon alarak çıkar sağlamaktadır. Anlaşma, rüşveti alan (kamu görevlisi) 

tarafça başlatılmaktadır. Aracıların varlığının, yolsuzluk anlaşmasındaki 

yakalanma riskini sıfıra indirebileceği böyle bir durumda, kamu görevlisi için 

rüşvet istemenin neredeyse her zaman istememeye göre daha kârlı olduğunu 

göstermektedir. 

İkinci model de; anlaşmanın rüşveti veren tarafça başlatıldığı durumda 

aracıların rolü incelenmektedir. Aracının varlığı, müşteri açısından daha kârlı 

bir seçenek olarak anlatılmakta ve yolsuzluk anlaşmasının gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Bu durumda müşterinin karşılaşabileceği riskler aracı 

tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Böylece olmama ihtimali olan yolsuzluk 

anlaşması gerçekleşmekte ve bu durum yolsuzluğu artırıcı rol oynamaktadır. 

Üçüncü model de; sahte bir aracı, müşterinin bilgisizliğinden 

yararlanarak ona işi yapan kamu görevlisinin yolsuzluğa meyilli olduğunu, 

doğrudan kamu görevlisine başvurursa hizmeti alamayacağını, ancak 

kendisinin aracılığını kabul ederse, belli bir ücret karşılığında kendisine 

hizmetin sağlanmasını garanti edebileceğini söylemektedir. Hizmeti veren 

kamu görevlisi dürüst bile olsa, sahte aracı müşteriyi aldatarak kendisine 

rüşvet vermeye ikna edebilmektedir.  

Üç modelde de aracılar rüşveti artırıcı rol oynamaktadır. İlk iki modelde 

aracının olmaması halinde tarafların riskleri göze alamayarak yolsuzluktan 

vazgeçebilecekleri belirtilirken, aracıların varlığı sonucunda yolsuzluk 

anlaşmalarının aracılar vasıtasıyla yapıldığı ve yolsuzluğun arttığı ifade 
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edilmektedir. Üçüncü modelde ise zaten sahte aracının salt varlığının başlı 

başına yolsuzluğun sebebi olduğu belirtilmiştir.36 

1.1.2.2.2. Yolsuzluğun Müvekkil(Asil)-Vekil (Principal-Agent) Modeli 

Çerçevesinde Açıklanması 

Bu model, ilk olarak özel sektördeki yönetici ile işveren arasındaki 

ilişkileri açıklamak için geliştirilmiş, süreç içerisinde ise kamu yönetiminde var 

olan birçok ilişkileri açıklamada da kullanılmıştır. Rose-Ackerman (1975, 

1978, 1999), Banfield (1975), Becker and Stigler (1974) ve Darden (2002), 

yaptıkları çalışmalarda kamu sektöründeki yolsuzluk olgusunu bu model 

çerçevesinde incelemiştir.37 Johnston (1996) bürokratik yolsuzluğu açıklayan 

en uygun görüşün bu model olduğunu belirtmiştir.  

Özellikle Klitgaard (1988) tarafından yapılan çalışmada38 ortaya konan 

“Asil-Vekil-Halk (Principal-Agent-Client)” modeli, çoğunlukla az gelişmiş 

ülkelerdeki yolsuzluğu açıklamak için kullanılmıştır. Bu modelde yolsuzluk 

mikroekonomi boyutuyla açıklanmış ve kamu görevlilerinin, yolsuzluk 

faaliyetinde bulunmaları için gerekli dürtü ve teşviklerin neler olduğu 

belirtilmiştir.39 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
36 Bayar, Güzin; “Corruptıon-a Game Theoretıcal Analysıs” Middle East Technical Universty, 

Department Of Economıcs,  June 2003, s.108.  
37 Osipian, Ararat; “Methodology of Research on Corruption in Education”, Boston, MA: 

Northeastern University Press, MPRA Paper No. 8473, Posted 26 April 2008, pp.27. 
38 Klittgard, Robert; “Controlling Corruption”, University of California Press,  England,1988, pp.69-

74. 
39 Ata, a.g.m., s.109. 
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Şekil 2: Asil Vekil Halk İlişkisi 40 

 

Modelde; Müvekkil-asil, işveren olarak hükümet, vekil ise, kamu 

sektörü çalışanları anlamındadır. Hükümet, kamu görevlisine belli bir 

sözleşmeye dayalı olarak iş havale etmekte ve kendi adına hareket etme 

yetkisi vermektedir. Hükümet ile kamu görevlisi arasında asimetrik bilgi 

olması, sözleşme ile sağlanan yetki devri kamu görevlisi tarafından hükümet 

aleyhine ve kendi lehine çıkar sağlamak amacıyla kullanılması yolsuzluğa 

sebep olmaktadır.41 

Örneğin, şirketlerin daha düşük bir vergi ödemek için çalıştırdığı kişi 

sayısını, olduğundan az gösterip bunun karşılığında belli bir rüşvet bedelini 

kamu görevlisine ödemeye razı olması gibi yolsuzluk durumları ancak 

hükümetin yeterli denetim ve kontrol sisteminin olmadığı, kamu görevlilerinin 

bilgi avantajına sahip oldukları koşullar çerçevesinde gerçekleşebilecektir.42 

                                                           
 
40 Güvel, Ata, a.g.m., s.172.  
41 Çelen, Mustafa; “Kamusal Bir Kötülük Olarak Yolsuzluğun Ekonomik Analizi” İstanbul Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2007, s.27. 
42  Güvel, Ata, a.g.m., s.173. 
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Bu modelin temel hareket dayanağı, hükümet ile kamu görevlisinin 

çıkarlarının ayrışması veya çatışmasıdır.43  

Klitgaard (1988), “Asil-Vekil” modeli ile yolsuzluk arasındaki ilişkiyi bu 

özellik doğrultusunda açıklamıştır. Ona göre, yolsuzluk olgusunun 

oluşmasında bu iki aktörün (hükümet ve kamu görevlisi) çıkarlarının 

farklılaşması gerçeği yatmaktadır. Amacı faydasını arttırmak olan kamu 

görevlisi, sahip olduğu bilgi avantajını da kullanarak, hükümetin farkında 

olamayacağı bir takım faaliyetlerde bulunur.  

Ayrıca, bilgi asimetrisinin varlığı, sonucunda hükümetler “Ters Seçim 

Kuramı” ve “Ahlaki Çöküntü Kuramı” ile karşı karşıya kalmaktadır.  

Ters Seçim Kuramı; hükümetin, kamu görevlisini işe almadan önce 

onun ne iş yapacağına ilişkin sınırlı bilgiye sahip olması sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Böyle bir durumda kamu görevlisi, sahip olduğu bilgi avantajını 

veya gizli bilgiyi kullanarak, kendi menfaatini artırmayı amaçlayıp bunun 

sonucunda da menfaati için kamu yararını göz ardı etmiş olabilir.  

Ahlaki Çöküntü kuramın da ise; kamu görevlisi işe başladıktan sonra, 

yaptığı iş ve bu işin kendisine sağladığı avantajlar hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olur, bu avantajılar sayesinde kendi menfaatini arttırmayı amaçlar. 

Hükümet kamu görevlisinin kendisine avantaj sağlamak için yapmış olduğu 

davranışlardan haberdar değildir.44  

Özetlenecek olursa, Rose-Ackerman ve Klitgaard’ın bilgi yetersizliği 

sonucunda oluşturdukları Müvekkil(Asil)-Vekil modeli ile şu sonuçlara 

ulaşılmıştır; 

                                                           
 
43 Lambsdorff, Johann G.; The Institutional Economics of Corruption and Reform, Cambridge 

University Press., 2007, pp.126. 
44 Güvel, Ata, a.g.m., s.174. 
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 Kamu görevlileri, yolsuzluk faaliyetinde bulunmaları halinde elde 

edecekleri fayda ile katlanacakları maliyet arasında bir değiş tokuş 

yapmaktadır ve buna göre karar vermektedir. 

 Kamu görevlisi, tekel gücü ve takdir yetkisi ne kadar yüksek ve 

hesap verilebilirliği ne kadar düşük ise daha fazla yolsuzluk faaliyeti içinde 

olacaktır. 

Kamu sektöründe yukarıda Müvekkil-Vekil modelinin yaygınlığı, 

yolsuzluğun da yoğun bir şekilde gerçekleşmesine yol açacaktır.45  

1.1.3. Yolsuzluğun Unsurları ve Türleri  

Bir yolsuzluk eylemi ya da ilişkisinde dört esas unsur bulunmaktadır.  

Bunlar;  

 Ortak yetkiyle donatılmış kişi ya da kişiler,  

 Kişi ya da grubun karar alma gücünü veya ortak yetkilerini 

düzenleyen mevcut kurallar,  

 Kuralların kişi ya da grup tarafından ihlal edilmesi,   

 Kuralların ihlal edilmesi sonucunda kişi ya da gruba çıkar 

sağlanırken ortak değerlere zarar verilmesi,  

şeklinde sıralanabilir. 

 Yetki unsuru; kamu ve özel sektör ayırımı yapmaksızın kişi veya 

kişilerin ortak yetki kullanma veya ortak karar alma gücü olarak ifade edilir. 

 Yetki veren kurallar unsuru; yazılı veya sözlü kuralları ifade 

etmektedir. 

 Kuralların kişi veya gruplar tarafından ihlal edilmesi unsuru; bir 

görevlinin kendisine verilen yetkiyi “yazılı” kurallara aykırı olarak kullanması 

                                                           
 
45 Ata, a.g.m., s.117-118. 
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veya yasaları ihlal etmesi unsuru, en geniş anlamda, kamusal (ortak) yararın 

ihlali şeklinde anlaşılmaktadır. 

 Çıkar unsuru; siyasi ya da ekonomik güce sahip kişiler bu güçlerini 

kullanarak yetkili kişiden ayrıcalıklı bir işlem yapılmasını istenmesi 

durumunda kişinin, ileride kendisi için kullanabileceği bir çıkar olanağına 

sahip olmasıdır.46  

Yolsuzlukların türlerine bakacak olursak, Tanzi’ye göre (1998); 

yolsuzluk faaliyetleri; 

 Bürokratik (küçük ölçekli) veya politik (büyük ölçekli), 

 Maliyeti azaltıcı (rüşvet veren için) veya menfaat arttırıcı, 

 Rüşvet teklif eden veya rüşvet talep eden kaynaklı, 

 Zorunlu veya kişisel rızaya dayalı, 

 Merkezi hükümette veya yerel yönetimlerde, 

 Tahmin edilebilir veya keyfi, 

 Nakit bir ödeme içeren veya içermeyen, 47  

şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Boyutları açısından yolsuzluklar, küçük ölçekli ve büyük ölçekli 

yolsuzluklar şeklinde sınıflandırılabilir. Bu şekildeki bir sınıflandırma, üst 

düzey kamu görevlilerinin büyük miktarlarda gerçekleştirdiği yolsuzluklar ile 

düşük seviyedeki kamu görevlisinin küçük miktarlarda gerçekleştirdiği 

yolsuzlukları ayırt etmek için kullanılır.48  

Kamu gücünün kullanılmasına bağlı olarak yolsuzluklar, siyasal 

yolsuzluklar ve yönetsel yolsuzluklar olmak üzere sınıflandırılabilir. Siyasal 

işlemlere ilişkin kamu yetkisinin, kişinin kendi menfaatini gözeterek, 

yürüklükteki mevzuata aykırı biçimde kullanılması siyasal yolsuzluk veya 

                                                           
 
46 TEPAV, Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, Ankara, 2006,  

s.24-25. 
47 Tanzi, a.g.m., pp.9. 
48 Jain, Arvind, K.; “Corruption: A Review”, Journal of Economic Surveys, Vol.15, No.1, February 

2001,  pp.73. 
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politik yolsuzluk olarak nitelendirilebilir. Kamuya ait bir yetkiyi kullanmakla 

yetkilendirilmiş kamu görevlilerinin bu yetkiyi, veriliş amacının dışında başka 

bir amaç için kurallara veya mevzuata aykırı olarak menfaat sağlamak için 

kullanması, yönetsel yolsuzluk ya da bürokratik yolsuzluk olarak 

tanımlanabilir. 49 

Ekonomik yaşamda yol açtığı etkiye göre yolsuzluklar, “iyi 

yolsuzluklar” ve “kötü yolsuzluklar” olarak sınıflandırılabilir.  

Kötü yolsuzluklar; kamu sektörü açısından gelirlerin azalmasına ve 

dolaylı olarak verimsiz yatırımların yapılması sonucu harcamaların artmasına 

ve bunların sonucunda gelir dağılımının bozulmasına sebep olan, özel sektör 

açısında ise verimsiz ve israf niteliğinde olan işlem maliyetlerini artırarak 

yatırımların yapılmasını engelleyen yolsuzluklardır.  

İyi yolsuzluklar; ekonomik verimliliği artırarak büyümeye olumlu 

katkıda bulunan yolsuzluk tipleri olarak tanımlanmaktadır. Buna göre iyi 

yolsuzluklar, merkeziyetçi yapıların hantal yapısının azalmasına katkı 

sağlamakta, ekonomideki belirsizlikleri ortadan kaldırmakta, kaynakların daha 

verimli kullanılmasını sağlayarak ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.50  

Oluşum şekline göre yolsuzluklar, “bireysel yolsuzluklar” ve “sistematik 

yolsuzluklar” olarak sınıflandırılabilir.  

Bireysel yolsuzluklar; toplumun genelinde kabul görmeyen sadece 

kamu yetkisinin kişiye sağladığı bir takım fırsatları kişilerin kendi menfaatleri 

için kullanması sonucu oluşan münferit yolsuzluklardır.  

                                                           
 
49 Thomas, Melissa A; Meagher, Patrick; “A Corruption Primer: An Overview of Conceptsin The 

Corruption Literatüre”, The IRIS Discussion Papers on Institutions and Development  , Paper No. 

04/03, February 2004, pp.17. 
50 Ata, a.g.m., s.73. 
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Sistematik yolsuzluklar; yolsuzluğun organize şekilde olduğu üst düzey 

yöneticilerin, polis, yargı mensubu, politikacı vb. kişilerin organize bir şekilde 

yolsuzluk sürecine dâhil olduğu yolsuzluk türüdür.51 

Bunun dışında yolsuzluklar TBMM Yolsuzluk Araştırma Komisyonu 

Raporunda, doğrudan ve dolaylı olarak cezai yaptırıma bağlanan yolsuzluk 

olarak iki kategoride incelenmiştir.  

Doğrudan cezai yaptırıma bağlanan yolsuzluk türleri;  rüşvet, zimmet, 

irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, kara paranın aklanması, 

güveni ve görevi kötüye kullanma, denetim görevinin ihmali, içerden 

öğrenenlerin ticareti, örtülü kazanç aktarımı, göreve ilişkin sırrın açıklanması, 

kamu görevlisinin ticareti ve hileli iflas şeklinde mevcut ceza veya diğer 

yasalarda suç olarak sayılan eylemlerin gerçekleşmesi sonucu oluşan 

yolsuzluk türleri olarak tanımlanmaktadır.  

Dolaylı olarak ceza yaptırımına bağlanan veya suç sayılmayan 

yolsuzluk türleri; rant kollama, lobicilik, oy ticareti ve kayırmacılık gibi mevcut 

ceza veya diğer yasalarda suç olarak sayılmayan eylemlerin gerçekleşmesi 

sonucu oluşan yolsuzluk türleri olarak tanımlanmaktadır.52 

1.1.4. Yolsuzluğun Boyutları 

Küreselleşen dünyamızda, sınır aşan bir özelliğe sahip olarak 

yolsuzluk olgusu etkileri tüm dünyaya yayılmaktadır. 

UNODC’nin 2007 yılında yapmış olduğu çalışmada, gelişmekte olan 

ve geçiş ekonomilerinde kamu görevlilerinin aldığı rüşvet tutarının yılda 20 ile 

40 milyar Amerikan Doları tutarında olduğu, bu tutarın da resmi kalkınma 

yardımlarının %20 ile %40’ı tutarına denk geldiği ifade edilmektedir.53  

                                                           
 
51 Thomas, Meagher, a.g.m., pp.1-7. 
52 TEPAV, a.g.e., s.25-32. 
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Küresel Finansal Bütünlük (Global Financial Integrity) adlı bir başka 

düşünce topluluğu adına Baker tarafından yapılan çalışmada, ise 2005 

yılında sınır ötesi kirli para transferi tutarı toplamının 1 ila 1,6 trilyon USD 

olduğu, bu tutarın 0,7 ila 1 trilyon USD’nin yasadışı ticari işlemlerden, 

özellikle de ulusal vergi kanunlarını ihlal etmekten, 0,3 ila 0,5 trilyon USD’nin 

ise başta uyuşturucu ticareti olmak üzere suç faaliyetinden elde edilen 

gelirlerin transferinden, 30 ila 50 milyar USD’likkısmının ise yolsuzluk 

gelirlerinden kaynaklandığı hesaplanmıştır.54 

EURODAD’ın çalışmasında da bu tahmini destekleyen bir çıkarım 

yapılmış, küresel düzeyde sınır ötesi fon transferinin %64’ünün ticari amaçlı, 

%31’inin suç geliri transferi, %5’inin ise yolsuzluk kaynaklı olduğu 

belirtilmiştir.55  

1.2. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ 

Yolsuzluğun bir ülkedeki azalış veya artış sürecini incelemek, farklı 

ülkelerdeki yolsuzluk düzeylerini karşılaştırmak, yolsuzluğun sebepleri ve 

sonuçları üzerine çalışmalar veya araştırma yapmak için öncelikle 

yolsuzluğun ölçülmesi gerekmektedir.56  

Dünya Bankası tarafından, yolsuzluğu ölçmek için dört farklı yöntem 

tanımlamaktadır. Bunlar;   

 Net varlık değerlendirmesi,  

 Tutuklanmalar ve mahkûmiyetler, 

 Anket yöntemi, 

                                                                                                                                                                     
 
53 UNODC, “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan”, 

The World Bank, Washington D.C, 2007, pp.1. 
54 W.Baker, Raymond; Capitalism’s Achilles Heel; Dirty Money and How to Renew the Free 

Market System, Chichester, John Wiley and Son, New Jersey, 2005, pp.172. 
55 Eurodad, “Adressing Development’s Black Hole: Regulation Capital Flight” A Eurodad, CRBM, 

WEED And Bretton Woods Project Report, May 2008, pp.10. 
56 Bayar, Güzin; “Türkiye'de Yolsuzluk-Ekonometrik Bir İnceleme”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:28, Yıl: 2010/1, s.105-131. 
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 Makroekonomik ampirik çalışmalar,57 şeklindedir. 

Berg (2001) yolsuzluk ölçütlerini “objektif ölçütler” ve “subjektif ölçütler” 

olarak ikiye ayırmaktadır.  

Objektif ölçütler; istatistikî verilere dayanan ölçümlerdir. Örneğin, 

ülkedeki yolsuzluk suçlarından mahkûm olan hükümlülerin sayısı gibi kesin 

ve net şekilde ispatlanabilir verilere dayanan ölçütlerdir.  

Subjektif ölçütler; anlayış veya tecrübelere dayanan ve anketler 

yapılarak toplanan verilerden oluşmaktadır. Bu anketler genellikle toplumun 

yolsuzluğun seviyesi hakkındaki görüşlerini içeren sorulardan oluşmaktadır.  

Berg (2001) tarafından iyi bir yolsuzluk göstergesinin sahip olması 

gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

 Güvenilirlik: Yolsuzluğa ilişkin endeksi hazırlayan kişiler veya 

örgütler objektif olmalı ve endeks birkaç kişinin şahsi görüşünü değil, 

toplumun genel kanaatini yansıtmalıdır. 

 Geçerlilik: Konunun aslı üzerinde değerlendirmelerde bulunulmalı, 

konu (yani yolsuzluk) dağıtılmamalıdır. 

 Doğruluk: İstatistikî yöntemler doğru kullanılmalı ve (popilasyonun 

rastgele seçilmesi gibi)standart sapmalar küçük olmalıdır. Popilasyon arttıkça 

doğrulukta artacaktır. 

 Kesinlik: Araştırmanın amacı belli olmalı ve sorular muğlak, 

anlaşılması zor, kişisel olmamalıdır.58  

                                                           
 
57 Bayar, Güzin; “Türkiye'de Yolsuzluk-Ekonometrik Bir İnceleme”, Türkiye Ekonomi Kurumu 

Tartışma Metni,  Mayıs 2007, s.4. 
58 Bayar, Türkiye'de Yolsuzluk-Ekonometrik Bir İnceleme, s. 109. 
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1.2.1. Uluslararası Şeffaflık Endeksleri (Transparency International (Tl) 

Endeksleri) 

1.2.1.1. Yolsuzluk Algılama Endeksi (CPI) 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) yolsuzluğa 

karşı dünya çapında savaşan küresel bir sivil toplum kuruluşudur. Bu örgütün 

amacı, yolsuzluğa karşı farkındalığın ve duyarlılığın artırılması ve yolsuzluğa 

karşı toleransın azaltılmasıdır.  Örgüt tarafından “hükümetlerin, politikacıların, 

iş dünyasının, sivil toplumun ve günlük yaşamdaki insanların yolsuzluktan 

uzak olduğu bir dünya…”  sloganıyla her yıl düzenli olarak raporlar 

yayınlamaktadır. Bu raporlarda temel olarak yolsuzluğun sebepleri, ölçülmesi 

ve yolsuzluğa karşı alınması gereken önlemler üzerinde durulmaktadır.  

Uluslararası Şeffaflık Örgütü yolsuzluğun ölçülmesi konusunda 

“Yolsuzluk Algı Endeksini” (Corruption Perception Index, CPI) 

kullanılmaktadır. Yolsuzluk Algı İndeksinin uluslararası kuruluşların 

hazırladığı yolsuzluk endeksleri içinde güvenilir bir kaynak olarak önemli yeri 

vardır. Örgüt, dünya çapındaki 174 ülkede kamu kesimindeki yolsuzluğun 

algılanan seviyesini ölçmek için her yıl anketler yapmaktadır. Bu bağlamda 

CPI, anketlerin anketi olarak adlandırılmaktadır. Örgüt tarafından belirlenen 

kriterlere göre ortalama puan üzerinden ülkelerin yolsuzluk seviyesini ölçmek 

için kullanılan bu endeks, 2012 yılından önce ülkeleri, sıfır ile on arasında 

değişen puanlara göre tasnif ederken, 2012 yılından itibaren değerlendirme 

sistematiğini değiştirmiş ve ülkeleri sıfırdan yüze kadar puanlandırmıştır.. Bir 

ülkenin puanının sıfır olması o ülkede yolsuzluk algılamasının en yüksek 

derecede olduğunu, puanın yüz olması ise yolsuzluk algılaması açısından o 

ülkenin çok temiz olduğunu ifade etmektedir.  

 CPI Endeksi, yolsuzluğa sebep olan faktörleri harmanlayarak bir 

anlamda genel bir gösterge olma özelliğini taşımakta ve bu konuda ülkelerin 

birbirleri ile kıyaslanabilmesine olanak vermektedir.  
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CPI kapsamında; 

 Hükümetin yolsuzluğa yönelik engelleyici politikaları, 

 Ülkenin karar alıcıları arasında rüşvet ve yolsuzluğun mevcut olup 

olmadığı, 

 Kamu sektöründe yolsuzluğun ciddiyetinin ne ölçüde olduğu, 

 Kamu finansmanı anlamında önemli yere sahip olan fonların 

istismar edilmesine yönelik çeşitli boyutlarda önlemlerin alınması, 

 Özel çıkarlar amacıyla kamu gücünün istismar edilip edilmediği, 

 Kamu sözleşmeleri, toplanan vergiler, yargı kararları, kamu 

imkânları, ithalat ve ihracata yönelik belgelendirilmemiş normal dışı (ekstra) 

ödemeler, 

 konularında veriler derlenmektedir.59 

2012 Yolsuzluk Algılama Endeksine “Corruption Perceptions Index- 

CPI” ilişkin 176 ülkenin yolsuzluk algısının ölçüldüğü rapora göre; bu ülkelerin 

büyük bir çoğunluğu (2/3’ü) 5 puanın altında kalmamış, hiçbir ülke %100 

yolsuzluktan uzak olarak tespit edilmemiş olup 90 puanla Danimarka, Yeni 

Zelanda ve Finlandiya birinci olarak yani yolsuzluğun en az olduğu ülkeler 

olarak tespit edilmiştir. Türkiye, 49 puanla 54. Sırayı Çek Cumhuriyeti, 

Malezya ve Litvanya ile paylaşmıştır. Yolsuzluk Algı Endeksi’nin sonuncuları 

ise 8 puanla Afganistan, Kuzey Kore ve Somali olmuştur.60  

 

 

 

                                                           
 
59 TOBB İktisadi Raporlama Ve İstatistik Müdürlüğü, Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Uluslararası 

Yolsuzluk Algılama Endeksi,  Sayı: U.34.3/359 07.12.2012, (Erişim) www.tobb.org.tr 20 Haziran 

2013, s.2. 
60 Transparency International, Corruptıon Perceptıons Index 2012,  (Erişim) http://www.transparency. 

org/cpi2012/results, 01 Mayıs 2013. 

http://www.tobb.org.tr/
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Tablo 1: CPI Endeks değerlendirmesi 

 

2012 yılı CPI Endeksi sonuçlarına göre endeks kapsamına dâhil edilen 

176 ülke, 4 grupta kategorize edildiğinde, Türkiye 54. sıra ile  “Yolsuzluk 

Algısı Yüksek” olan ülkeler kategorisinde yer almaktadır.61  2013 yılı CPI 

Endeksi sonuçlarına göre ise Türkiye 53. Sırada yer almıştır. 

Tablo 2: Yıllar İtibariyle Türkiye’nin CPI sıralaması 

 Her yıl yayınlanmakta olan Yolsuzluk Algılama Endeksine göre 

Türkiye’nin 1998-2012 yılları arasındaki sıralaması tabloda görüldüğü gibidir.  

                                                           
 
61 TOBB, a.g.m., s.3-4. 
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1.2.1.2. Rüşvet Verenler Endeksi (BPI) 

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün diğer bir endeksi ise “Rüşvet Verenler 

Endeksi” (Bribe Payers Index-BPI) olup bu endeks yabancı ülkelerde iş 

yapmak amacıyla kamu görevlilerine rüşvet veren gelişmiş ülkelerdeki 

ihracatçı firmaların eğilimlerini göstermektedir. Rüşvet Verenler Endeksi sıfır 

ile on arasında ülkeleri derecelendirmekte ve on puan hiç yolsuzluk 

yapmamış yani rüşvet verme eğilimi olmayan ihracatçı ülkeyi ifade ederken, 

sıfır ise söz konusu ülkenin ihracatçılarının işlem yaptığı her ülkede 

yolsuzluğa karışarak işlerini rüşvetle sürdürdüklerini göstermektedir.  

Uluslararası Saydamlık Örgütü (TI) tarafından 2011 yılı rüşvet verenler 

endeksine ilişkin yapılan çalışmada; 28 öncü ekonomiye sahip ülke, yurt 

dışında iş alabilmek için rüşvet ödeme durumuna göre sıralanmıştır.  

2008 yılında yayınlanan rüşvet verme endeksi ile 2011 yılı endeks 

sonuçları karşılaştırıldığından rüşvet verme eğiliminde bir azalma olmadığı 

görülmektedir. Anket sonuçlarına göre rüşvetin her türlü iş sektöründe yer 

aldığı fakat kamu ile ilgili sözleşmelerde ve inşaat sektöründe daha fazla 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Hollanda ve İsviçre 8,8’lik en yüksek skoru elde etmiş ve bu ülkelerin 

şirketlerinin ülke dışında rüşvet olaylarına karışmadıkları tespit edilmiştir. 

Fakat Çin ve Rusya menşeli şirketlerin rüşvet vermeye daha yatkın olduğu, 

bunun sonucunda da uluslararası ticarette bu iki ülkenin öneminin artmasına 

bağlı olarak bu konuya öncelik verilmesi gerektiği görülmüştür.  
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Tablo 3: 2011 Rüşvet Verme Endeksi Ülke Sıralaması62 

 

Türkiye, 2008 yılı rüşvet verenler endeksinde yer almamakta iken 

2011 yılı sonuçlarına göre 7,5 puanıyla 19. sırada yer almıştır.63 

                                                           
 
62 Transparency International, a.g.m., pp.5. 
63 Transparency International, “Bribe Payers Index 2011 Report”, 2011, pp.3-4. 
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1.2.2. Uluslararası Risk Rehberi (ICRG) Yolsuzluk Endeksi 

Uluslararası risk rehberi yolsuzluk endeksi (ICRG); akademik 

araştırmacılar, iş dünyasına veya hükümetlere danışmanlık yapan kişiler, 

bankacılar ve ticaret temsilcileri arasından seçilen ülke uzmanları tarafından 

derlenen ülke verilerinin, Politik Risk Hizmetleri yöneticileri tarafından 

sentezlenerek sayısal risk değerlendirmeleri haline getirilmesiyle oluşturulan 

ve para karşılığı satışa sunduğu bir endekstir. Uluslararası risk rehberi 

yolsuzluk endeksi (ICRG) 1982 yılından bu yana ülkelerin çeşitli faktörlere 

göre risk haritasını çıkarmaktadır. Çeşitli ülkeler hakkında yapılan 

değerlendirmeler sonucunda hesaplanan yolsuzluk endeksi, 0-6 arası 

skorlardan oluşmaktadır. Ülkelerin aldığı skorun 0’a yaklaşması 

yolsuzlukların artmasını, 6’ya yaklaşması ise yolsuzlukların azalmasını ifade 

etmektedir.64  

Endeks 140 ülke için aylık ve 21 ülke içinde yıllık veri sağlamaktadır. 

Risk bileşenleri ekonomik, politik ve finansal olmak üzere üç kategoriye 

ayrılmıştır. Politik risk grubunda on iki, finansal ve ekonomik risk grublarında 

beşer alt bileşen bulunmakta olup toplamda 22 bileşenden oluşmaktadır. 

Yolsuzluklar da Politik Risk bileşenlerinden birisi olarak belirlenmiştir.65  

1.2.3. Global Rekabet Endeksi (GCI) 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından ülkelerin rekabet güçlerine göre 

sıralandığı “Küresel Rekabet Raporu” 1979 yılından beri yayımlanmaktadır. 

Ülkelerin rekabet düzeyini niceliksel olarak ölçebilmek ve sıralayabilmek için 

Küresel Rekabet Endeksi (GCI) kullanılmaktadır. 

Endeks 12 grupta toplanmış birbirini tamamlayan verilerin oluşturduğu 

üç alt endeksten yararlanılarak hesaplanmaktadır. 

                                                           
 
64 Başar, a.g.m., s.18. 
65 Öcal, Nilay; “Neo-Liberal Birikim Modelinde Yolsuzluk Ekonomisi: Türkiye Örneği” Mustafa 

Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Hatay 2008, s.25. 
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Alt endekslerden ilki; kurumsal yapı, altyapı, makroekonomik istikrar ile 

sağlık ve temel eğitim’e ait veriler bir araya getirilerek oluşturulan temel 

gereklilikler (üretim faktörleri odaklı ekonomiler)’dir. 

İkincisi; yükseköğrenim ve hizmet içi eğitim, ürün piyasalarının 

etkinliği, emek piyasalarının etkinliği, finansal piyasalarının gelişmişliği, 

teknolojik altyapı ve pazar büyüklüğü verilerinin bir birleşimi olan verimlilik 

artırıcılar (verimlilik odaklı ekonomiler)’dır. 

Sonuncusu ise; iş dünyasının gelişmişlik düzeyi ve inovasyon’a ait 

verileri kapsayan inovasyon ve çeşitlilik faktörleri (inovasyon odaklı 

ekonomiler)’dir.  

Dünya Ekonomik Forumu araştırmayı yaparken, uluslararası rakamsal 

göstergeleri ve yönetici görüşü anket verilerinden yararlanmaktadır. Ayrıca 

ekonomik büyümeye etkisinin önemli olduğu düşünülen yargı bağımsızlığı, 

kurumsallaşmış yolsuzluğun varlığı, hükümetin ekonomiye yararsız 

müdahalelerinin boyutu gibi şirket yöneticileriyle yapılan anket çalışmaları 

sonucunda elde edilen öznel verilerden yararlanılmıştır.  

Küresel Rekabet Endeksi 2012-2013 Raporu; Kosova dışındaki tüm 

Güneydoğu Avrupa ülkeleri dâhil olmak üzere 144 ülkeyi kapsamaktadır.  

Raporda rekabet gücü sıralamasında İsviçre’nin ilk sırayı aldığı, ikincilik ve 

üçüncülüğün ise sırasıyla Singapur ve Finlandiya arasında paylaşıldığı 

görülmektedir. 2012-2013 yılı raporunda Türkiye’nin, 7 üzerinden 4.45 puan 

alarak 16 basamak birden yükselip 43’üncü sıraya yerleştiği ve GCI'de 

sıralamasını yükselten dört Güneydoğu Avrupa ülkesi arasında rekabet gücü 

en yüksek ülke olarak yer aldığı görülmektedir.66 

                                                           
 

66 Demir, Ü. Sinem; “Küresel Rekabet Endeksi 2012-2013 Raporu”, Türkiye Rekabet Kurumu, 

http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=rjyxdXNKvOZsIIb8vxRa5w==-H7deC+LxBI8= 

(Erişim) 16 Haziran 2013. 

http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=rjyxdXNKvOZsIIb8vxRa5w==-H7deC+LxBI8
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1.2.4. Şeffaf Olmama- Opasite Endeksi (OPIN) 

Opasite endeksi şeffaf olmama durumunda işletme ve yatırım 

maliyetlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bir ülkede şeffaf olmama seviyesinin 

artması yani şeffaflığın azalması yatırımcılar açısından iş yapmanın 

maliyetini arttırmaktadır.67  

Şeffaf olmama (opacity) endeksi, işletme ve yatırım maliyetlerini 

ölçmek amacıyla özel sektörden Kurtzman Group tarafından 2000 yılından 

bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan bir grup ülke bazında hazırlanmaktadır. 

Şeffaf olmama derecesini ölçmek için aşağıda yer alan beş farklı kriterden 

yararlanılmaktadır. 

 Kamu ve özel sektöründeki yolsuzluk 

 Hukuk sistemindeki etkinsizlik 

 Zararlı ekonomi politikası 

 Yetersiz muhasebe ve yönetişim uygulamaları 

 Zararlı düzenleyici yapılar 

Endeks, her kriter için 100 üzerinden değerlendirilmekte ve ortalaması 

alınarak şeffaf olmama değerine ulaşılmakta, bu değer ne kadar düşükse o 

ülke o kadar şeffaf, ne kadar yüksekse o kadar az şeffaf olduğu kabul 

edilmektedir.68 2009 yılı opasite endeksi ile 48 ülke sıralanmış ve en şeffaf 

ülke olarak ilk üç sırada 9 puanla Finlandiya, 12 puanla Hong Kong, 14’er 

puanla Avustralya ve Singapur yer almaktadır. Türkiye ise 36 puanla 31. 

sırada yer almaktadır.69 

                                                           
 
67 Uysal, Özge; “Yolsuzluğun Ölçülmesi Sorunu ve Opasite Endeksi” Finans Politik ve Ekonomik 

Yorumlar Dergisi, cilt 48, sayı 555, 2011, s.21-34. 
68 Çelen, a.g.m., s.92. 
69 Kurtzman, Joel; Yago, Glenn;  “Measuring Global Business Rrisks”, 2009 Opacity Index, April 

2008, pp.1-14. (Erişim) http://www.milkeninstitute.org/pdf/InstituteOpacityIndex_Apr8.pdf, 03 

Haziran 2013. 
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1.2.5. Kaufmann, Kraay ve ZoidoLobaton (KKZ) Yolsuzluk Endeksi 

KKZ endeksleri, Kaufmann, Kraay ve Zoido Lobaton tarafından 1999 

ve 2002 yıllarında, Kaufmannn ve Kraay tarafından 2002 yılında ve 

Kaufmann, Kraay ve Mastruzzi tarafından 2003 yılında yapılan ve Dünya 

Bankası tarafından desteklenen çalışmalarda hesaplanan çeşitli 

endekslerden oluşmaktadır. Endeksin hesaplanmasında değişen sayıda 

kurum ve kuruluşun çalışmaları esas alınmaktadır. KKZ yolsuzluk 

endeksinde hesaplanan skorlar -2,5 ile +2,5 değerleri arasında değişmekte 

olup, skorun yükselmesi yolsuzlukların azalmasını ifade etmektedir.  

KKZ yolsuzluk endeksinin 1996-2002 dönemi ortalamasının, CPI 

endeksinin 1995-2003 dönemi ortalaması ve ICRG yolsuzluk endeksinin 

2003 değerleri arasındaki korelâsyonun oldukça yüksek ve anlamlı olduğu 

yani CPI ve ICRG yolsuzluk endekslerindeki sonuçların KKZ endeksi ile 

tutarlı olduğu görülmektedir.70 

1.3. YOLSUZLUĞA NEDEN OLAN ETMELER 

1.3.1. Yolsuzluğun Ekonomik Nedenleri 

Yolsuzlukların esas dayanağının, rantlara ulaşma ve bunun paylaşımı 

olduğuna göre, yolsuzlukların genelde,  hükümet müdahalelerinin ve 

sınırlamalarının çok olduğu yerlerde ortaya çıktığı konusunda araştırmacılar 

arasında görüş birliği bulunmaktadır.   

Bu alandaki örneklere bakacak olursak; ticaret sınırlamalarını (gümrük 

vergileri ve ithal kotaları benzeri), tercihli sanayi politikalarını (hükümet 

tahsisleri ve vergi indirimi benzeri), fiyat kontrollerini, değişken döviz oranları 

uygulamalarını ve yabancı döviz tahsis programlarını ve hükümetçe kontrol 

edilen kredi imkânlarını, kapsadığını görebiliriz.71 Bu bağlamda Lederman 

‘v.d.’ tarafından yapılan çalışmada, kamu kesiminin ekonomideki ağırlığının 

                                                           
 
70 Başar, a.g.m., s.20-24. 
71 Mauro, Paolo; “Corruption: Causes, Consequences, and Agenda for Further Research”, Finance 

And Development, March 1998, pp.11-14.  
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artmasının yolsuzlukları artırdığı sonucu elde edilmiştir.72 Ayrıca Ackerman 

ise, yolsuzlukların devletin fonksiyonlarının zayıflığından ve ülkedeki üretim 

yapısının etkin olmamasından kaynaklandığını ileri sürmektedir.73 

Vito TANZİ (1998) yolsuzluğa neden olan etmenleri doğrudan ve 

dolaylı faktörler olarak iki başlıkta incelenmiştir. 

(1) Yolsuzluğa doğrudan etkide bulunan faktörler; 

(a) Yasal Düzenlemeler ve Onay İşlemleri 

Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede, lisans 

verilmesi, izin süreçleri ve onay verme gibi çeşitli süreçlerde devletin rolü 

bulunmaktadır. Bu bürokratik süreçleri tamamlamadan ilgili ülkede herhangi 

bir yatırım yapmak, araba kullanmak üzere ehliyet almak, gayrimenkul 

edinmek gibi çeşitli faaliyetler yapılamaz. Bu işlemlerin yapılabilmesi için 

kamu görevlileri ile irtibata geçmek gerekmektedir. Bu durumda kamu 

görevlilerine yetki alanları çerçevesinde tekel gücü vermektedir. Bunun 

sonucunda da kamusal yetkilere sahip olan kişiler bu yetkiyi rüşvet almak için 

kullanılabilmektedir.74   

(b) Vergilendirme 

Yolsuzluğa neden olan diğer bir faktör ise ülkelerin vergi yapısıdır. 

Yolsuzluğun en yaygın olduğu alanların başında da vergilerle ilgili birimler 

gelmektedir.75 Özellikle vergi toplama işinde çalışan kamu görevlilerinin 

maaşlarının düşük olması bu kişilerin daha az vergi ödemek isteyen 

mükelleflerden rüşvet almasına neden olabilmektedir.   

                                                           
 
72 Lederman, D.Loazya N.; Soares, R.Rodigo; “Accountability Anad Corruption: Political Institutions 

Matter”, Economics And Politics, Volume:17, Issue 1, March 2005, pp.29. 
73 Ackerman, S.Richard; “Grand” Corruption And Ethics Of Global Business”, Journal of Banking 

And Finance, Volume 26, September 2002,  pp.1892. 
74 Tanzi, a.g.m., pp.10. 
75 Giray, Filiz; “Yolsuzluk Ve Yolsuzluğun Vergi Yapısı Üzerine Etkileri”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Mart 2005, s.113. 
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Bu kapsamda Chand ve Moene (1997)’nun Gana Kamu Harcama 

Reformunu incelenmesi sonucunda, vergi memurlarına bonus programı 

uygulanması, genel vergi oranının düşürülmesi ve cezaların artırılmasıyla 

Gana'da devletin vergi toplama kabiliyetinde iyileşmelerin olduğunu tespit 

edilmiştir. Ayrıca, daha üst yönetim seviyelerindeki yolsuzluğun da 

sınırlandırılması durumunda, vergi memurlarına verilen bonusların yolsuzluk 

saikini azaltacağı ve bildirilen ile gerçek vergi yükümlülükleri arasındaki 

açığın azalmasını sağlayacağı görülmüştür.76   

(c) Harcama Kararları 

 Yolsuzluk kamu harcamalarını da etkilemektedir. Kamu yatırım 

projelerinde üst düzey kamu görevlilerinin takdir yetkisine sahip olmaları, 

devletin mal ve hizmet alımı demek olan “ihaleler” ve “bütçe dışı hesaplar” 

yolsuzluk açısından bir risk olarak değerlendirilebilmektedir. Bu sebeple, tüm 

bu alanlarda şeffaflığın ve etkin kurumsal kontrolün bulunmaması, yolsuzluğa 

yol açan temel faktörlerdir.77 

(d) Malların ve Hizmetlerin Piyasa Fiyatlarının Altında Sunulması 

ve Takdire Bağlı Diğer Kararlar 

Birçok ülkede devletin, ücretsiz olarak sunduğu eğitim ve sağlık 

hizmetleri, su, elektrik ve barınma imkânları,  çeşitli mal, hizmet ve belirli 

kaynakları piyasa fiyatlarının altında sunması gibi uygulamalar da kamu 

görevlilerinin takdir yetkisinin olması yolsuzluklara neden olabilmektedir. 

Ayrıca kamu görevlilerinin vergilere, devlet arazilerinin kullanımına, kamu 

mallarının satışına, özelleştirmelere, yabancı yatırımcılara izin verilmesine 

ilişkin önemli kararlara ilişkin takdir yetkisinin olması sonucunda bazı 

bireylerin, rüşvet vererek veya kamu görevlileri ile yakın ilişkiler kurarak, 

                                                           
 
76 Bayar, Güzin; “Türkiye'de Yolsuzluk-Ekonometrik Bir İnceleme”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:28,  2010/1, s.112. 
77 Tanzi, a.g.m., pp.12. 



35 
 

 
 

kendi menfaatlerine uygun kararların alınması için girişimlerde bulunmalarına 

neden olabilecektir.78 

(e) Siyasi Partilerin Finansmanı 

İtalya Sosyalist Parti Bakanı Martelli bir konuşmasında, İtalyan siyasi 

partilerinin seçim kampanyaları gibi çeşitli faaliyetlerini finanse etmek için 

sürekli para ihtiyacı içerisinde olduğunu ve ihtiyaç duyulan fonların ise çeşitli 

yolsuzluk faaliyetleri sonucunda bir şekilde karşılandığını belirtmiştir. Bunun 

sonucu olarak siyasi partilerin fon bulma çabalarının çeşitli yolsuzluklara 

neden olduğu anlaşılmaktadır.79  

(2) Yolsuzluğa dolaylı etkide bulunan faktörler; 80 

(a) Bürokrasi Kalitesinin Zayıflığı 

 Bürokrasinin kalitesi ülkeden ülkeye farklılık göstermekte olup kamuda 

bazı görevler çok daha prestijli sayılabilmektedir. Kişilerin siyasi endişeler 

duyulmadan işe alınması, eş dost kayırmanın ve kadrolaşmanın olmaması, 

mesleğe alınma ve meslekte terfi konularının çeşitli düzenlemelere tabi 

olması gibi faktörlerle demokrasinin kalitesinin artması daha az yolsuzluklara 

neden olacaktır. Özellikle mesleğe başlama ve terfi konularında çeşitli 

düzenlemelerin ve başarı ölçütünün dikkate alınmaması ve teşvik sistemleri 

yolsuzluklara neden olabilecektir. 

(b) Kamu Sektöründeki Ücret Düzeyinin Düşüklüğü 

 Literatürde yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda kamu sektöründe 

çalışan kişilerin ücret seviyelerinin düşük oluşu söz konusu kişiler tarafından 

rüşvet alma gibi çeşitli yolsuzluk olaylarına bulaşılmasına neden olarak 

görülmektedir. Özellikle vergi ve gümrük alanlarında çalışan kamu 
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görevlilerinin ücret seviyelerinin düşük olması çeşitli yolsuzluklara kapı 

aralayabilecektir.  

 Kamu sektöründeki ücret düzeyinin düşüklüğünün yolsuzluk ile 

ilişkisine yönelik olarak, Rijckeghem ve Weder (2001) tarafından 31 ülke 

üzerinde 1982–94 yılları arası döneme ilişkin yapılan panel veri analizi 

çalışması sonucunda, yolsuzluk ile devlet görevlilerinin ücret seviyesinin 

üretim sektöründeki ücret seviyesine oranı arasında istatistiksel olarak 

negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Fakat çalışma, bunun uzun vadeli bir ilişki 

olduğunu, kısa vadede ise daha yüksek ücretlerin daha az yolsuzluğa yol 

açmadığını, ücret politikasının yolsuzluk üzerindeki etkilerinin, sosyal ve 

siyasi atalet sebebiyle gecikmeli olarak oluşabileceğini tespit etmiştir.81 

(c) Ceza Sistemlerinin Caydırıcı Olmaması 

 Bir suçun cezasının yüksek olması durumunda bu suçun işlenme 

oranının daha az olması beklenmektedir. Bu sebeple yolsuzluk suçlarına 

verilecek olan ceza miktarlarının artırılmasıyla yolsuzlukların azalacağı 

beklenmektedir. Fakat uygulamalarda daha yüksek cezaların, yolsuzlukları 

azaltabileceği fakat hali hazırda yapılmakta olan yolsuzluklarda daha yüksek 

miktarlarda rüşvet talep edilmesine de neden olabileceği tahmin edilmektedir. 

(d) Kurumsal Kontrollerin Azlığı Ve Güçsüzlüğü 

 Bir kişinin suç işlemesi halinde yakalanma olasılığının yüksek olması 

durumunda o kişi suç işlemekten cayabilecektir. Bu kapsamda kurumsal iç 

kontrollerin az ve zayıf olması bu kurumlarda daha rahatlıkla yolsuzlukların 

yaşanmasına neden olabilecektir. 

(e) Kanun, Düzenleme Ve Çeşitli Uygulamaların Saydam 

Olmayışı 

                                                           
 
81 Rijckeghem, Van, Caroline; Weder, Beatrice; “Bureaucratic Corruption And The Rate Of 
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 Ülkelerin çoğunluğunda Kanun vb. çeşitli uygulamaların saydam 

olmaması yani kanunların karmaşık olması, halkın bu düzenlemelere 

kolaylıkla erişememesi veya düzenlemelerden haberdar olmaması 

yolsuzluklara yol açabilmektedir. 

(f) Yolsuzlukla Mücadelede Kararlı Lider Eksikliği 

 Özellikle baştaki kişilerin yolsuzluklarla mücadelede kararlı olması 

gerekmekte olup bu konuda akrabalarını, eş ve dostlarını ya da aynı siyasi 

görüşü paylaştığı kişilerin yolsuzluk faaliyetlerini ortaya çıkarmada isteksiz 

davranan liderlerin varlığı ülkede yolsuzluklar için uygun bir ortam 

oluşmasına neden olacaktır. 

1.3.2. Yolsuzluğun Sosyo-Kültürel Nedenleri 

Yolsuzluğun sosyo-kültürel nedenlerine ilişkin olarak Treisman 

tarafından önemli çalışmalar yapılmıştır. Treisman (2000) 1980 ve 1990'larda 

yapılmış olan çeşitli iş dünyası risk araştırmalarından elde ettiği yolsuzluk 

endekslerini kullanarak yapmış olduğu çalışmasında; kültürel, kurumsal, 

hukuk devleti ve demokrasi geleneğinde uzun bir geçmişi olan ülkelerin, 

anlamlı derecede daha düşük yolsuzluk seviyesine sahip olduğunu tespit 

etmiştir. Ayrıca, daha kalkınmış ve ekonomik olarak dışa daha açık ülkelerin 

daha az yolsuzlukla karşı karşıya olduğu sonucuna da ulaşmıştır.82  

Tosun (2003) ise, 1982-1995 yılları arasında 44 ülkede yolsuzluk 

düzeyini belirleyen faktörleri tespit etmeye yönelik çalışmasında; yolsuzluğa 

neden olabilecek faktörleri kanun hâkimiyeti, bürokratik kalite, genel devlet 

harcamalarının GSYİH içindeki payı, kentsel nüfus artış hızı, ekonomik 

büyüme oranı, ücret ve maaşların toplam kamu harcamaları içindeki payı ile 

enflâsyon oranı olarak belirlemiştir. Ayrıca “Rassal Etkiler Sıralı Probit 

Modeli” ile yaptığı analiz sonucunda ise söz konusu faktörlerden, kanun 

hâkimiyeti, bürokratik kalite, genel devlet harcamalarının GSYİH içindeki payı 
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ve kentsel nüfus artış hızının yolsuzluk düzeyini belirlemede istatistiksel 

anlamlılığa sahip olduğunu tespit etmiştir. Sonuç olarak kanun hâkimiyeti, 

bürokratik kalite ve kamu harcamalarındaki artış ile yolsuzluk düzeyinin 

azaldığı, bununla birlikte kentsel nüfus artış hızı artarken, yolsuzluğun arttığı 

görülmüştür.83  

Daniel Treisman (2006) tarafından yapılan çalışma sonucunda, bir 

ülkenin gelişmişlik düzeyi, uzun yıllardan beri liberal demokrasinin varlığı, 

medyanın bağımsızlığı ve yaygınlığı, bayanların kamu görevlerinde daha 

fazla yer alması, serbest ticaretin yaygınlığı gibi unsurların yolsuzluğu azalıcı 

etkisi olduğu belirtilmiştir.84  

Sonuç olarak demokrasi kültürünün, serbest ticaretin ve bağımsız 

medyanın tam olarak bulunmadığı ülkelerde yolsuzluk seviyesinin daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Aynı şekilde bunun tersi durumunda, az 

gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için geçerli olduğu sonucuna varılabilir. 

Çünkü az gelişmiş ülkelerde bürokratik kalitesizlik, plansız nüfus artışı 

(özellikle kent nüfusunun artması) ve kaynak dağılımındaki adaletsizlik gibi 

unsurların bir araya gelmesi toplumu olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz 

etkilerin sonucunda toplumda sosyal, kültürel, ahlaki ve ekonomik 

yozlaşmalar ortaya çıkmaktadır.  

Yozlaşmalar beraberinde yolsuzluk olgusunun toplumda normal bir 

davranış olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kaynak 

dağılımındaki adaletsizlik, kent nüfusundaki artışlar gibi olumsuz faktörlere 

rağmen kişilerin hayatlarını devam ettirebilme veya hizmetlere ulaşabilme 

çabaları, beraberinde suçun veya yasa dışı faaliyetlerinde oluşmasına sebep 

olmaktadır. Bunun en güzel örneği adalete güvenin azalarak mafya vb. illegal 

                                                           
 
83 Tosun, M.Umur; “Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz İ.İ.B.F. 
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yapıların düzeni veya hakkaniyeti sağlayacağı düşüncesinin toplumda 

oluşmasıdır.85 

Ekonomik yozlaşma; devlet tarafından ekonomiye yapılan 

müdahaleler, kısıtlamalar ve harcamalar ne kadar çok olursa kar elde etme 

ve lobicilik imkânı da o kadar fazla olacaktır. Firmalar veya bireylerde bu 

fırsatları kendi lehlerine çevirmek adına kamu görevlileri ile işbirliğine 

gideceklerdir. Bu işbirliği de genelde rüşvet verme şeklinde olacaktır. Bu 

şekilde ekonomi kurallarının aşırı sert ve keyfiyete dayanması yolsuzluğun 

artmasına sebep olacaktır.86  

                                                           
 
85 Altay, Asuman; Yozlaşma ve Temiz Toplum Arayışları, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1994, s.10. 
86 Çimen, Adnan; “Demokrasilerde Yozlaşma Süreci: Politik Mübadele, Ekonomik Yozlaşma ve 

Yolsuzluk”, Türk İdare Dergisi, sayı 442, Mart 2004, s.118.  



 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. YOLSUZLUĞUN EKONOMİK ETKİLERİ 

Hayatın tüm alanlarını etkileyen yolsuzluğun sonuçlarından bir tanesi 

de ekonomiyi etkilemesidir. Literatüre baktığımızda, yolsuzluğun ekonomiyi 

etkilemesi hakkında iki farklı görüş ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda 

yolsuzluğun; ekonomiyi olumlu bir şekilde etkilediğini düşünenlerce 

savunulan “tekerlekteki yağ” mı, yoksa ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu 

düşünenlerin tabiriyle “tekerlekteki kum” mu olduğu sorusuna cevap arandığı 

görülmektedir.87  

Yolsuzluğun yağ mı, yoksa kum mu olduğuna dair tartışmalarda, 

yolsuzlukların etkin olmayan kamu yönetimleri sonucunda ortaya çıktığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. Leff (1964) tarafından da yapılan değerlendirmede 

yolsuzlukların bürokrasinin hantallığı ve kamu otoritelerinin yanlış politika 

seçeneklerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır.88 

Özellikle 1900’lü yıllara kadar yolsuzluğun ekonomiye olumlu etkiler 

yaptığına dair görüşler bulunmaktadır. Bu dönem de yatırımları engelleyen 

politikalar ve büyüme ile ilgili ekonomik katılıkları ortadan kaldıran etkinlik 

artırıcı fonksiyonu olması sebebiyle yolsuzluğun iktisadi açıdan yararlı olduğu 

görülmüştür. Yüksek oranda yolsuzlukların olmasına rağmen, Tayland ve 

Endonezya gibi Uzak Doğu ülkelerinin büyümesi bu görüşleri destekleyen bir 

kanıt olmuştur. Endonezya’da sistematik yolsuzlukların rastgele yolsuzluklara 

                                                           
 
87  Wei, Shang-Jin; “Corruption in Economic Development:Beneficial Grease, Minor Annoyance, or 
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göre daha az zararlı olduğundan büyümeyi olumlu etkilediği görülmüştür.89 

Ayrıca Bulgaristan örneğinde de görebileceğimiz üzere; 1990-2000 yılları 

arasında özellikle lisans ve izin alma işlemlerinin çok sayıda kanuni 

düzenlemeye tabi tutulması nedeniyle yasal şartların yerine getirilmesinin 

maliyeti 168 iş günü ve 5556 USD olmuş, bu şartlara uyulmayıp rüşvet 

verilmesiyle sürecin 50 iş günü ve 2105 USD maliyetle tamamlanması, 

yolsuzlukların ülkenin büyümesinde iyi bir araç olduğu düşüncesinin 

savunulmasını sağlamıştır.90 

Huntington’un 1968 yılında ekonomik büyüme ile ilgili olarak öne 

sürdüğü “katı, aşırı merkezileşmiş ve dürüst olmayan bir bürokrasiden daha 

kötüsünün, katı, aşırı merkezileşmiş ve dürüst bir bürokrasi” ifadesi 

yolsuzluğun ekonomiyi olumlu etkilemesi görüşünün temelleri olmuştur.91 

Dolayısıyla yolsuzluğun, “katı bir idarenin gıcırdayan tekerlekleri için en çok 

ihtiyaç duyulan yağ” olduğu savunulmuş ve literatürde bu duruma “etkin yağ 

hipotezi” de denildiği görülmüştür.92  

Yolsuzlukların; yatırımları engellemeye yönelik kamusal katılıkları 

ortadan kaldırması ile kamu yönetiminde alınan yanlış kararların telafi 

edilebilmesi anlamında “bürokratik mekanizmanın yağı” işlevi gördüğü ve 

ekonomik sistemin işleyişi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespitleri 

de bulunmaktadır.93 

“Etkin Yağ Hipotezi”ne göre; kamu hizmetlerindeki işlemleri 

hızlandırması şeklinde ifade edilen rüşvet sayesinde  “En yüksek miktarda 

rüşveti veren bireyin, ilgili mal veya hizmete ve/veya zamana en fazla değer 

biçen kişi olduğu ve bu bireyin işinin daha çabuk bir şekilde yürüyeceği 

düşünülmektedir. Ayrıca yolsuzluk sayesinde arz-talep sürecinin etkin ve hızlı 

                                                           
 
89 Tanzi, a.g.m., pp:22 
90 Wei, a.g.m., pp.114. 
91 Huntıngton a.g.m., pp.1-92. 
92 Yurdakul, a.g.e., s.16-17. 

93 Başar Selim; “Yolsuzlukların Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Üzerindeki Etkileri” İktisat 

İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:222, Eylül 2004, s.68.  
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bir şekilde işleyeceği ve kaynakların ise etkin bir şekilde tahsisine yardımcı 

olacağı”  değerlendirilmektedir.94 Ayrıca “Hızlandıran para” yani rüşvet 

sayesinde rüşveti alan kamu görevlilerinin daha çok çalışarak bürokratik 

engelleri ortadan kaldırdığı ve bu sayede yatırımların artacağına dair görüşler 

de mevcuttur.95 Shleifer ve Vishny, bu konudaki değişik bakış açıların da; 

“kamu kurumlarının yapıları ile politik süreçlerin, yolsuzluğun seviyesinin 

belirlenmesinde etkili olduğunu, kamu kurumlarının denetimlerini yapamayan 

zayıf hükümetlerin yüksek seviyelerde yolsuzluklara neden olacağını, alınan 

rüşvetin miktarı arttıkça, gizlenme ihtiyacı artacağından ekonomik büyümeyi 

daha zararlı etkileyeceğini, fakat koordinasyonlu rüşvetlerin daha az zararlı 

olacağını” belirtmişlerdir.96 

Kamu görevlileri arasında rekabetin bulunmadığı varsayımı altında, 

rüşvet ödemeye istekli olanlar arasındaki rekabetin, bürokratik katılıkları 

azaltarak, kaynak dağılımında etkinlik sağlayacağı Bardhan (1997) tarafından 

ileri sürülmektedir. Bu görüşü savunan Leys (1965), kamu görevlilerine 

yapılan küçük çaplı ödemelerin, bürokratik süreci hızlandıracağını ve 

ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını vurgulamıştır. Lui (1985) ise, 

zamana önem veren kişilerin rüşvet yoluyla zamandan tasarruf edeceğini ve 

bunun sonucunda yolsuzluğun etkinlik arttırıcı bir işlev göreceğini iddia 

etmiştir.97 

Yolsuzlukların ekonomiyi olumlu etkilediğine dair farklı bir bakış açısı 

da; Leff, Beck ve Maher ile Lien’in çalışmalarında belirtilen, bir kamu işinin 

alınabilmesi için ödenen rüşvetin, rüşveti ödeyenler için ek bir maliyet olması 

yüzünden rüşveti verenlerin daha verimli ve etkin çalışacağı ve bunun 

                                                           
 
94 “Yolsuzluk Nedenleri, Ekonomik Etkileri ve Mücadele Yolları”, Asomedya Ocak 2003. 

(Erişim)http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak2003/dosyaocak2003.htm

l, 20 Haziran 2013, Bölüm 4.  
95 Çağlar, Atilla ; “Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası İşbirliği ve Örgütler”, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim 

Dalı, s. 20-21. 
96 Shleifer, Anrei; W.Visny, Rober; “Corruption”, National Bureau of Economic Research, May 

1993, NBER Working Paper No 4372, pp:2.  
97 Gerni, Mine, ‘v.d’; “Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri”, Internatıonal 

Conference On Eurasıan Economıes, 2012, s. 132. 

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak2003/dosyaocak2003.html
http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak2003/dosyaocak2003.html
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sonucunda ekonomide verimliliğin artacağı şeklindedir.98 Rüşvet alan 

kimsenin rüşvet veren kişiye göre marjinal tüketim eğiliminin düşük olmasına 

rağmen yatırım eğiliminin yüksek olması sonucunda yolsuzlukların yatırımları 

arttırabileceği Bayley (1966), tarafından iddia edilmiştir.99 Gelişmiş ve az 

gelişmiş 73 ülkeye ait veriler üzerinde Egger ve Winner tarafından 2005 

yılında yapılan çalışmada, yolsuzluğun doğrudan yabancı yatırımlar için 

olumlu bir uyarıcı olduğu şeklinde paralel bir sonuca ulaşılmıştır.100 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise yolsuzluğun ekonomik 

kalkınmaya ve büyümeye olumsuz etkileri olabileceğine ilişkin görüşlerde bir 

artış göze çarpmaktadır.101 

Yolsuzluğun ülkelerin kalkınmasını olumsuz etkilediğine ilişkin görüşler 

özellikle Uzak Doğu ülkelerinde 1990’lı yıllarda yaşanan şiddetli finansal 

krizlerden sonra sorgulanmaya başlamış ve 1990 sonrası dönemde 

yolsuzluğun olumsuz yanları da görülmüştür.  Çeşitli yolsuzluk endeksleri 

kullanılarak 1995 yılı sonrasında yapılan çalışmalar da, yolsuzlukların yurt içi 

yatırımları ve büyümeyi azalttığı, gelir dağılımını olumsuz etkilediği, kamu 

harcamalarının etkin yapılmasını engelleyerek eğitim ve sağlık harcamalarına 

ayrılan payı azalttığı, firmaları kayıt dışı çalışmaya yönelttiği, enflasyona yol 

açtığı ve para politikalarının etkin olarak uygulanmasını engellediği yönünde 

bulgular elde edilmiştir.102 

Yolsuzluğun ekonomiyi olumlu mu yoksa olumsuz mu etkilediğine 

ilişkin ilk teorik tartışmalar 1960’lı yıllarda başlamış olsa da bu dönemde 

yolsuzlukla ilgili yapılan çalışmalarda iktisadi nitelikte olanların sayıca 

yetersiz olduğu tespitleri bulunmaktadır. Örneğin Uluslararası Şeffaflık 

                                                           
 
98 Başar, a.g.m., s. 69. 
99 Bailey, David H.;“The Effects of Corruption in a Developing Nation”, Political Research 

Quarterly, 19 Aralık 1966, pp:721. 
100 S.Aidt, Toke;  ”Corruption, Institutions, And Economic Development”, Oxford Review of 

Economic Policy, Cilt XXV, Sayı 2, 2009,  pp. 273. 
101 Tanzi, Vito;  Davoodi, Hamid;   “Corruption, Growth and Public Finances”, IMF Working Paper, 

WP/00/182, 2000, pp. 2. 
102 Aksu, Başar, a.g.m.,  s. 290. 
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Örgütünün 2001 tarihli raporunda da belirtildiği üzere 1990-2000 yılları 

arasında yolsuzlukla ilgili yapılan çalışmaların %74’ünün siyaset ve kamu 

yönetimi, sadece %4’ünün iktisat alanında yapıldığına ilişkin tespitler 

bulunmaktadır. Yolsuzlukların ekonomik nedenleri ve etkilerine ilişkin olarak 

ilk uygulamalı çalışmaların ise 1995 yılında Mauro ile birlikte başladığı 

görülmektedir.103 Bu kapsamdaki ilk ampirik çalışmayı yapan Mauro; 70 

ülkeye ait 1980-1983 yılları arası yolsuzluk verilerini analiz etmesi 

sonucunda, yolsuzluğun yaygın olduğu ülkelerde özel sektör yatırımlarının 

azaldığı, büyümenin yavaşladığı tespitlerine ulaşmıştır.104 Yine bu çalışma 

da; yolsuzluk endeksindeki 1 standart sapmalık iyileşme sonucunda 

yatırımların, GSYİH’nın %5’i kadar artmasına neden olacağı, ayrıca 

GSYİH’daki kişi başına yıllık büyüme oranını da %0,5 arttıracağı tespitlerine 

yer verilmiştir.105  

Mauro’nun yanı sıra, 1990’lı yıllarda yolsuzluğun ekonomik etkileri 

konusunda literatürde yapılan çalışmaların öncüleri olarak sayılabilecek 

Davoodi, Tanzi ve Wei tarafından, yolsuzluğun genel ekonomik etkileri olarak 

yatırımları ve ekonomik büyümeyi olumsuz şekilde etkilediği, bunların 

sonucunda sağlık, eğitim, alt yapı ve diğer sosyal amaçlı kamu 

harcamalarındaki azalmaların sosyal refah kaybına neden olacağı 

belirtilmiştir.106 Ayrıca Kaufman ve Wei (1998) tarafından 58 ülkede yaklaşık 

2400 firma ile yapılan araştırma sonucunda da yolsuzlukların yoğun olduğu 

ülkelerde çok rüşvet veren firmaların bürokratlarla daha fazla zaman 

harcadığı ve sermaye maliyetlerinin arttığı tespitleri ile etkin yağ hipotezine 

karşı çıkılmıştır.107 

                                                           
 
103 Aksu, Başar, a.g.m., s. 286. 
104 Çağlar, a.g.m., s. 20-21. 
105 Yolsuzluk; Nedenleri, Ekonomik Etkileri ve Mücadele Yolları, Asomedya Ocak 2003. 

(Erişim)http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak2003/dosyaocak2003.htm

l, 20 Haziran 2013, Bölüm 4. 
106 Asiedu, Elizabeth; Freeman, James; “The Effect of Corruption on Investment Growth: Evidence 

from Firms in Latin America, Sub-Saharan Africa and Transition Countries”, Review of 

Development Economics, Volume:13, Issue:2, Mayıs 2008, pp:203. 
107 Kaufmann, Daniel; Wei, Shang-Jin; “Does ‘Grease Payment’ Speed Up the Wheels of 

Commerce?”, NBER Working Paper 7093, April 1999, pp:1-29. 

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak2003/dosyaocak2003.html
http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak2003/dosyaocak2003.html
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Özellikle son yıllarda, yolsuzluğun ülke ekonomileri açısından olumsuz 

bir faktör olduğu konusunda neredeyse tüm araştırmacıların fikir birliği 

oluşturduğu görülmektedir.  

Başta ekonomik kurum ve kurallar olmak üzere, makro ekonomik 

istikrar, ekonomik büyüme ile kalkınma, gelir dağılımı, doğrudan yabancı 

yatırımlar, enflasyon, kayıt dışı ekonomi ve kamu mali dengesi gibi çeşitli 

ekonomik alanların yolsuzluktan olumsuz bir şekilde etkilendiğini 

destekleyen, kamu gelirlerini azalttığı ve kamu harcamalarını arttırdığından 

dolayı bütçe açıklarına neden olduğuna dair literatürde birçok çalışma 

bulunmaktadır.108  

IMF tarafından yapılan ve Göktan (2009) tarfında aktarılan  bir çalışma 

sonucunda, bir ülkenin 0 ila 10 arasındaki yolsuzluk algılama endeksindeki 

bir puanlık olumsuz artışın;  

• Kişi başına düşen GSYİH’da %0,3 ila 1,8, 

• Yatırımların GSMH’ya oranında %1 ila 2,8, 

• Yoksulların gelirinde %2 ila 10 arasında düşüşe,  

• Kamu eğitim harcamalarının GSMH’ya oranında %0,7 ila 0,9,  

• Kamu sağlık harcamalarının GSMH’ya oranında %0,6 ila 1,7 

arasında azalmaya,  

• Bebek ölüm oranlarında ise binde 1,1 ila 2,7 arasında artışa, 

yol açtığı tespit edilmiştir. 109 

 

                                                           
 
108 Dökmen, Gökhan; Yolsuzlukların “Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri 

Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı 13, 2012, s. 41. 
109 Göktan, Alper; “Yolsuzluğun Büyüme Üzerindeki Etkileri Ve Yolsuzluğu Önleme Stratejileri”, 

Çimento İşveren Dergisi, cilt XXIII, sayı 4, Temmuz 2009, s.22. 
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2.1.  YOLSUZLUKLARIN BÜYÜME VE KALKINMA ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Ekonomik büyüme; kişi başına gerçek gelirin artış göstermesi, milli 

gelirin zaman içinde artması, iktisadi yapıda nitelik ve nicelik itibariyle yığılımlı 

değişme ve gelişme anlamlarına gelmektedir. Bir ülkenin ekonomik gelişme 

düzeyi, bu ülkede kişi başına düşen milli gelir ile ölçülmektedir. Ekonomik 

kalkınma ise, ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasi yapılarının değişerek insan 

yaşamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve toplumsal refahın 

artmasıdır.110 Başka bir deyişle ekonomik kalkınma bir ülkede ya da bölgede 

yaşayan insanların; gelir, tüketim, tasarruf gibi maddi kavramlarının yanı sıra 

eğitim, sağlık gibi hizmetlerin kalitelerinin artarak yaşam standartlarının 

yükselmesidir. Ekonomik gelişme ise ekonomik kalkınmaya çok yakın bir 

anlam ifade etmekte olup kalkınma aşamasını tamamlamış ve yapısal 

değişim içine girmiş ekonomiler için kullanılan bir kavramdır.111 

Yolsuzluğun ekonomi içindeki etkileri incelenirken, gelir dağılımı bir 

yana bırakıldığında ortaya çıkan bütün diğer etkilerin, nihai olarak dolaylı ya 

da doğrudan ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde olduğu 

görülmektedir.112 

Daha önce de belirtildiği üzere literatürde, yolsuzluk ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki ile ilgili iki farklı yaklaşım bulunmakta olup ilki, 

yolsuzluğun ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini ileri sürerken, diğeri ise, 

olumsuz etkilediğini ifade etmektedir. 

Özellikle Keynes mantığıyla değerlendirildiğinde; yolsuzluğun sermaye 

birikiminin belirli ellerde toplanmasına yol açarak, büyümeyi sağlayacağı ve 

                                                           
 
110 Demircan, Siverekli, Esra; “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmaya Etkisi”, Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 21, Temmuz-Aralık 2003, s. 98.  
111 Eğilmez, Mahfi; “Büyüme Başka Şey Gelişme Başka”,7 Eylül 2012, (Erişim) 

http://www.mahfiegilmez.com/ 22 Haziran 2013 s. 1.  
112 Yakar, Soner; Cebeci, Kemal; “Yolsuzluğun Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Teorik Bir 

İnceleme”, Çimento İşveren Dergisi, cilt XXI, sayı 4, Temmuz 2007, s.25.  

 

http://www.mahfiegilmez.com/


47 
 

 
 

yatırımlara ivme kazandıracağı düşüncesine dayalı görüşler bulunmaktadır. 

Ayrıca yolsuzlukların, yatırımları engelleyen ve büyüme ile ilgili ekonomik 

kararlarla çatışan kamusal katılıkları (dolaylı bir şekilde) ortadan kaldırıp 

etkinlik arttırıcı bir işlev görerek ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği de 

savunulmuştur.113 

Ekonomik kalkınmayı geçiş süreci yaşayan ülkelerde özellikle devlete 

ait kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesinde yaşanan yolsuzluklar gelir 

dağılımının bozulmasına etki etmektedir. Yolsuzluklar, gelir dağılımında 

bozulmalara neden olduğundan bir ülkede yolsuzluk düzeyi düştüğünde 

ekonomik kalkınmada artış beklenmektedir. Harvard Üniversitesi’nde 63 

gelişmekte olan ülkeden gelen 150 yöneticinin katılımıyla 1996 yılında 

yapılan ankete katılanlara yöneltilen, ülkelerinde kalkınmanın önündeki en 

önemli engeller sorusuna, verilen en çarpıcı cevap da kalkınmaya en büyük 

engelin,  “kamudaki yolsuzluklar” olduğu belirtilmiştir.114  

Farklı yol, şekil ve kanallarla ekonominin büyümesini etkileyen 

yolsuzluklar ekonomik gelişmenin kalitesini düşürebilir.115 Ayrıca vergi gibi bir 

rol oynayarak yatırımları olumsuz etkileyip karar birimlerinin yerel veya 

merkezi yöneticilerden kaynak alabilme yeteneğinin artmasına sebep 

olabilecek ve bunun sonucunda da kamu kaynaklarının verimsiz alanlara 

kaymasına ve hükümet harcamalarının dağılımının değişmesine sebep 

olabilecektir.116 

Mauro (1995) tarafından, yolsuzluğun ve diğer kurumsal faktörlerin 

ekonomik büyümeyi etkileyen kanalları tanımlamak ve bu etkilerin 

büyüklüğünü ölçmek amacıyla, 70 ülkenin 1980-1983 dönemini kapsayan 

verileri üzerinde yapılan çalışma sonucunda; bürokratik katılıkların çok ağır 

                                                           
 
113 Gerni ‘v.d’, a.g.m. s.131. 
114 Aydın, Süleyman; Yılmazer, Yakup; “Yolsuzluk ve Mali Suçlar”, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, 

Ankara, 2010, s.60 
115 Göktan, a.g.m. s.21. 
116  Baldemir, Ercan;  Özkoç, Hatice; İşçi, Öznur; “MIMIC Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye 

Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt XXIV, 

sayı 2, 2009, s. 54.  
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olduğu ülke örneklerinde bile yolsuzluğun, özel yatırımları azalttığı ve böylece 

ekonomik büyümeyi düşürdüğü ortaya konulmuş ve sonuçta yolsuzlukla 

mücadele politikalarının ekonomik büyüme için önemi vurgulanmıştır.117 Bu 

çalışmada sonuç olarak yolsuzluk ve büyüme arasında negatif bir ilişki 

bulunmuş, yolsuzlukla yapılan mücadelenin büyümeyi olumlu etkileyeceği 

bürokratik etkinliği artırarak yatırım düzeyinin artmasına yardımcı olacağı ve 

büyümeyi olumlu etkileyeceği belirtilmiştir.118   

Wei (1997, 1998, 2001) tarafından çeşitli çalışmalarında yolsuzluk ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki aşağıda belirtilen üç başlık altında 

incelenmiştir. 

 Ekonomik büyümenin oranı; Yatırım yapılan ülkelerdeki yolsuzluklar 

yabancı yatırımları olumsuz etkilemektedir. 

 Şirket düzeyindeki kanıtlar; Bir ülke içerisinde ortalama olarak daha 

fazla rüşvet ödeyen şirketin yöneticilerinin kamu görevlileri ile uzlaşmada 

daha fazla zaman kaybettikleri ortaya çıkarılarak rüşvetin yağlama etkisi 

hipotezi reddedilmiştir. 

 Büyümenin kalitesi; Yolsuzluğun ekonomik büyümenin oranını 

düşürmesine ek olarak kaynakların yanlış dağıtılmasına yol açacağından, 

büyümenin kalitesi üzerinde de negatif bir etkiye sahip olacağı ve banka 

borçları ile hükümet yatırım fonlarının paylaşımının şirket yöneticilerinin 

yeterliliklerinden çok kişisel argümanlara bağlı olacağından söz konusu 

yatırımların ve borçların gereksiz bir şekilde daha riskli ve hiç bir geri dönüşü 

olmayan projelere yönlendirileceği tespit edilmiştir.119 

Tanzi ve Davoodi (1998) tarafından, yatırım projelerinin uygulanması 

sırasında yaşanacak yolsuzlukların, kamu yatırımlarının milli gelir içindeki 

payını büyütürken, bu yatırımların verimliliğinin düşmesiyle ülkenin 

                                                           
 
117 Gerni ‘v.d’, a.g.m. s.133. 
118 Mauro Paolo; “Corruption anad Growth”, The Quarterly Journal of Economics, Volume:110, 

No:3, Aug 1995, pp: 681-712. 
119 Yüksel, Harun; “Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı 43 

Kasım 2009-Ocak 2010, s. 41-47.   



49 
 

 
 

büyümesini durdurabileceği değerlendirilmiştir. Yani yolsuzluklar yatırımların 

kalitesini ve etkinliğini azaltmakta bunun sonucunda da büyüme oranını 

düşürmektedir. 120  

Silva ‘v.d.’ (1998) tarafından 81 ülke üzerinde yapılan çalışma da; 

yolsuzluğun bir ülkenin kalkınmasını, refah düzeyi ve sermaye verimliliğini 

azaltarak büyümeyi olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.121 

Salisu (2000) tarafından yolsuzluğun Nijerya ekonomisindeki etkisini 

tespit etmek için, öncelikle yolsuzluğa yakın bir ölçüm aracı olan kayıt dışı 

ekonomi tahmini yapılmış, sonrasında kurulan büyüme modeli ile Nijerya’da 

yolsuzluklar arttıkça büyüme oranının negatif yönde etkilendiği tespit 

edilmiştir.122  

Uganda’nın 1995-97 verileri üzerinde Fisman ve Svensson (2000) 

tarafından yapılan çalışma da; rüşvet, vergiler ve şirketlerin büyümeleri 

arasındaki ilişki incelenmiş, vergileme ve rüşvetin şirket büyümesi ile negatif 

bir ilişkisi görülmüş,  sonuç olarak rüşvetlerdeki %1’lik artışın, büyümeyi  %3 

oranında olumsuz etkilediği ve büyüme üzerinde rüşvetlerin vergilerden üç 

kat daha fazla olumsuz etkisi olduğu tespit edilmiştir.123 

Monte ve Papagni (2001) tarafından yapılan bir başka çalışma da; 

kamu kaynaklarının bürokratlarca kamu mal veya hizmeti üretmek amacıyla 

kullanıldığı durumlarda yolsuzlukların yükseldiği, bunun da, devletin düşük 

kaliteli malları özel sektörle aynı fiyata, ya da aynı malları daha yüksek fiyatla 

sunabileceği ve özel sektöre sunulan kamu altyapı ile hizmetlerinin kalite ve 

                                                           
 
120 Tanzi, Vito; Davoodi, Hamid; “Roads to Nowhere: How Corruption in Public Investment Hurts 

Growth”, Economic Issues12, IMF 1998, pp:12 
121 Gonçalves da Silva, Marcos, Fernandes;  Garcia, Fernando; Bandeira, Camara, Andrea; “How does 

corruption hurt growth? Evidences about the effects of corruption on factors productivity and per 

capita income”, Escola De Economia De Sao Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil) İn İts 

Series Textos Para Discussao, sayı 103, 2001, pp: 1-24.  
122 Salisu, Muhammed; “Corruption in Nigeria”, Lancaster University, Management School, 

Working Paper, 2000/006, 2000, pp:1-26. 
123 Fisman, Raymond; Svensson, Jakob; Are Corruption and Taxation Really Harmful to Growth? 

Firm Level Evidence, World Bank, Development Research Group, Washington, DC, Draft, May 

2000, pp:1-24 
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miktarını azaltarak ekonomik büyümeyi negatif şekilde etkilediği tespit 

edilmiştir.124 Kamu harcamalarının çoğunlukla halktan toplanan vergilerle 

karşılandığı,  devletin çok etkin olmadığı, bürokratların geniş imkânlara sahip 

olduğu gelişmemiş ülkelerde yapılabilecek bu tür yolsuzlukların kamu 

harcamalarının etkinliğini azaltacağı belirtilmiştir.125  

Ellis ve Fender (2003) tarafından yapılan çalışma ile Ramsey tipi 

ekonomik büyüme modeli kurarak, kamu sermaye birikimi ile yolsuzluk 

arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda büyümeyle yolsuzluk arasında 

negatif bir ilişki tespit edilmiştir.126 

Akai ve diğerleri (2005) tarafından yolsuzluğun büyüme üzerindeki 

kısa dönem (1998-2000), orta dönem (1995-2000) ve uzun dönem(1991-

2000) etkisi incelenmiş kısa dönemde anlamlı bir ilişki bulunamamış fakat 

orta ve uzun dönemde yolsuzluğun ekonomik büyümeyi olumsuz şekilde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.127 

Svensson (2005) tarafından yapılan araştırma da, Mauro’nun 

çalışmasında kullandığı veriler güncellenmiş fakat yolsuzluk ve büyüme 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.128 Bunun yanında yolsuzluğun 

ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini MENA ülkeleri ve Latin Amerika 

ülkeleri açısından inceleyen Kutan ‘v.d’, yolsuzluğun farklı bölgelerde 

ekonomik kalkınmaya etkisi açısından anlamlı bir ilişki tespit edememiş, 

Guetat (2006) ve Gyimah-Brempong ve Camacho (2006) tarafından 

                                                           
 
124 Baldemir, Özkoç, İşçi, a.g.m., s.54. 
125 Baldemir, Özkoç, İşçi, a.g.m., s.55. 
126 Ellis, Christopher J.;  Fender, John; “ Corruption And Transparency in a Growth Model”, 

Preliminary Draft, June 2003,pp:1-28 (Erişim) http://economics.uoregon.edu/papers/UO-2003-

13_Ellis_Corruption.pdf., 24 Haziran 2013  
127 Akai, Nobuo; Horiuchi, Yusaku;  Sakata, Masayo; “Short-Run And Long-Run Effects Of 

Corruption On Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United 

States”, International and Development Economics Working Papers, 05-5,  2005, pp:1-30.  
128 A. Houston, Douglas; “Can Corruptıon Ever Improve An Economy?”, Cato Journal Cato 

Institute, 2007, Vol. 27, No. 3. pp.327. 

http://economics.uoregon.edu/papers/UO-2003-13_Ellis_Corruption.pdf
http://economics.uoregon.edu/papers/UO-2003-13_Ellis_Corruption.pdf
http://ideas.repec.org/s/idc/wpaper.html
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yolsuzluğun MENA ve Latin Amerika ülkelerinde ekonomik büyümeyi 

caydırıcı etkisi olduğu sonucuna ulaşılamamıştır.129 

Drury ‘v.d.’ (2006), demokratik olan ve olmayan rejimlere sahip 

100’den fazla ülkenin 1982-1997 dönemini kapsayan verileri alınarak, 

yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırılmış ve sonuçta 

demokratik ülkelerde yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı fakat demokratik rejimle yönetilmeyen ülkelerde ekonomik 

büyümenin yolsuzluktan çok büyük oranda zarar gördüğü tespit edilmiştir.130 

Swaleheen ve Stansel (2007), 60 ülke üzerinde yaptıkları çalışma 

sonucunda, yolsuzluğun yüksek ekonomik özgürlüklerin olduğu ülkelerde 

ekonomik büyümeyi artırdığı, ekonomik özgürlüğün olmadığı ülkelerde ise 

yolsuzluğun ekonomik büyümeyi azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.131 

Everhart ‘v.d.’ (2009), yolsuzluk ile ekonomik büyümenin 

belirleyicilerinden beşeri, özel ve kamusal sermaye birikimi arasındaki teorik 

bağlantıyı araştırmış ve bu bağlantıların geçerliliğini test etmişlerdir. Bunun 

için 50 yükselen ekonominin 1984-1999 dönemine ait verilerinden 

yararlanmışlardır. Analiz sonuçlarından elde edilen en önemli bulgu, 

yolsuzluk ve kamusal yatırım arasındaki etkileşimin dışlama etkisinin de 

eklenmesiyle özel yatırımları fazlasıyla kaçırdığıdır. Yolsuzluğun devlet 

yönetimi üzerindeki etkisi ise negatif bulunmuş ve bunun da dolaylı olarak 

ekonomik büyüme üzerine engelleyici rol oynadığı ifade edilmiştir.132 

Ülkelerin politik sistemlerinin ve yolsuzluğun ekonomik büyümeyi 

etkilemesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, demokratik rejimlerin büyüme 

                                                           
 
129 Kutan, Ali M.;  Douglas, Thomas J.;  Judge, William Q.; “Does Corruptıon Hurt Economıc 

Development?: Evıdence From Mıddle Eastern, North Afrıcan And Latın Amerıcan Countrıes”, 

Working Paper,pp:1-27  (Erişim) http://www.siue.edu/business/economicsandfinance/pdf/070102.pdf, 

25 Haziran 2013  
130 Drury, A.Cooper; Krieckhaus, Jonathan;  Lusztig, Mıchael; “Corruption, Democracy And 

Economic Growth”, International Political Science Association, Vol. 27, 2006,  No.2, pp.121-136. 
131 Swaleheen, Mushfiq Us; Stansel, Dean; “Economic Freedom, Corruption, and Growth”,  

Academic journal article from The Cato Journal, Vol. 27, No. 3, 2007, pp.343-358.  
132 Gerni ‘v.d.’, a.g.m. s.133. 

http://www.siue.edu/business/economicsandfinance/pdf/070102.pdf
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üzerinde dolaylı etkisinin olduğu, yolsuzluğun ise ekonomik büyümeyi 

doğrudan ve olumsuz şekilde etkilediği görülmektedir. Bunun yanı sıra farklı 

siyasi rejimlerde yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ile ilgili 

mukayeseli çalışmalarda bulunmaktadır.  

Assiotis ve Sylwester (2010), farklı siyasi rejimlere sahip ülkelerin 

ekonomik büyümeleriyle ilgili 1984 ve 2007 yılları arasındaki verilerini 

incelediklerinde, yolsuzluğun etkilerinin demokratik ve otoriter rejimlere sahip 

ülkelerde farklılık gösterdiği, otoriter rejimlerin olduğu ülkelerde yolsuzluğun 

azaltılmasının büyümeye demokratik ülkelere göre daha fazla katkı yapacağı 

sonucuna ulaşmışlardır.133 

Gerni ‘v.d.’ (2012), yolsuzluğun belirleyicileri ve yolsuzluğun ekonomik 

büyüme ile olan ilişkisini tespit etmek amacıyla, geçiş ekonomileri olarak 

adlandırılan 23 ülke grubu için 2002-2010 dönemi dikkate alınarak,  yapılan 

panel veri regresyon analizleri sonucunda; sosyalist sistemin ağır kamu 

müdahaleciliğinden kurtulma çabalarına paralel olarak liberalleşme 

yönündeki çabaların ve bu bağlamda ekonomiyi dışa açmanın yolsuzluk 

algısını minimize ettiği tespit edilirken, yolsuzluk algısının zayıflatılmasının 

ekonomik büyümeyi uyarıcı yönde geri beslemesi olduğu görülmüştür. 134 

Sonuçta genel olarak yolsuzluklar ekonomik büyümeyi, kamu 

yatırımlarının etkinliği ile var olan altyapının kalitesi ve üretim harcamaları 

alanında devletin ihtiyaç duyduğu mali gelirleri azaltarak olumsuz etkilemekte 

ve kaynakların yanlış dağıtılmasına yol açarak da büyümenin kalitesi 

üzerinde negatif bir etki yapmaktadır.135 

2.1.1. Yolsuzluğun Büyümeyi Etkileme Kanalları 

Yolsuzluklar ekonomik büyümeyi; 

                                                           
 
133 Assiotis, Andreas; Sylwester, Kevin; "Do the Effects of Corruption upon Growth Differ across 

Political Regimes?", Southern Illinois Universty Carbondale Open SIUC Discussion Paper, 09. 

2010, pp:1-38. 
134 Gerni ‘v.d’, a.g.m. s.134. 
135 Göktan, a.g.m., s.22. 
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 Kaynakların dağılımının bozulması, 

 Beşeri sermayeye yönelik harcamaların azalması, 

 Vergi gibi bir etki yaparak üretim maliyetlerini artması, 

 İşlemlerin gizlilik içerisinde yapılması sebebiyle yasa dışılıkların 

gizlenmesi sonucunda işlem maliyetlerinin artması, 

 Ön planda tutulan kişisel çıkarların kamu kurumlarının 

etkinliklerinin azalması, 

 Belirsizlik ortamı oluşturması sebebiyle maddi ve beşeri 

sermayenin yatırımlarının azalması,136 

gibi nedenlerden dolayı olumsuz etkilemektedir. 

Literatürde yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda yolsuzluğun; kamu 

yönetimi ile kamu mali yönetiminin etkinliğini zayıflattığı, kamu harcama 

kompozisyonunu değiştirerek kaynakların etkin dağılımını engellediği, 

yatırımların riskini yükselterek yatırım hacmini düşürdüğü ve beşeri sermaye 

yapılanmasını olumsuz yönde etkileyerek ekonomik büyümeyi negatif 

etkilediği tespitlerine ulaşılmıştır. 

MO (2001), yolsuzluğun ekonomik büyümeyi etkilediği kanalları 54 

ülkenin 1970-1985 dönemi verileri üzerinde araştırmış ve bu araştırmada 

aktarma kanalları; yatırımlar, kamu yönetiminin etkinliği yani politik 

istikrarsızlıklar ve beşeri sermaye olarak dikkate alınmış ve farklı modeller 

kurararak yapmış olduğu değerlendirmede,137  

 Büyüme oranındaki %28'lik azalmanın yolsuzluk büyüme ilişkisinde 

yatırım,  

 Büyüme oranındaki %9,7’lik azalmanın yolsuzluk büyüme ilişkisinde 

beşeri sermaye,  

                                                           
 
136 Gyimah-Brempong, Kwabena; Camacho, Samaria Munoz de;  “Corruption, Growth, and Income 

Distribution: Are there Regional Differences?”, Economics of Governance, 2006, pp.245–269. 
137 Mo, Pank, Hung; “Corruption and Economic Growth”, Journal of Comparative Economics, Vol. 

29, 2001, No. 1, pp.66-79. 
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 Büyüme oranındaki %64’lük verimlilik azalmasının yolsuzluk 

büyüme ilişkisinde politik istikrarsızlık, 

kanalıyla gerçekleştiği görülmüştür. Bunun sonucunda yolsuzluk 

endeksindeki bir birimlik artışın büyümeyi %0,72 azalttığı, yolsuzluğun 

büyüme üzerindeki negatif etkisinin %53’ünün siyasi istikrarsızlık kanalından 

gerçekleştiği tespit edilmiştir.138 

Şekil 3: Yolsuzluk ve Büyüme İlişkisi139 

 

Yolsuzluğun ekonomiyi etkilediği kanalların, literatürde yer alan çalışmalar da 

dört başlık altında toplandığı görülmüş ve aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

                                                           
 
138 Mo, Pank, Hung, a.g.m., pp. 66-99. 
139 Ugur, Mehmet;, Dasgupta, Nandini; Evidence on the economic growth impacts of corruption in 

low-income countries and beyond, August 2011, pp.21. 
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2.1.1.1. Kamu Yatırım ve Harcamaları 

Yolsuzluklar, kamu yatırım projelerinin seçiminde, hantal, büyük 

sermayeli yoğun projelerin tercih edilmesine ya da ekonomik veya sosyal 

getirisinden ziyade, yüksek politik getirisi olan, etkin olmayan ya da 

büyümeye az etkisi olan projelerin seçilmesine neden olmaktadır.140 

Kamu harcamalarını arttırıp verimliliği azaltan yolsuzluklar, ekonomik 

büyüme oranını düşürmekte ve alt yapıları kalitesizleştirip büyümeyi 

yavaşlatmakta, bunun sonucunda kamu ve özel sektörün maliyetlerini 

arttırmakta, artan maliyetler de düşük oranlı büyüme ve üretime neden 

olmaktadır.141 

Kamu yönetiminin etkinliği ile kamu gelir-harcama mekanizmasının 

sağlıklı bir şekilde işleyişini bozan yolsuzluk, öncelikle kamu harcamalarını 

artırmakta ve bunun sonucunda da ekonomik büyümenin olumsuz 

etkilenmesine neden olmaktadır. Tanzi ve Davoodi, 63 ülkede 1980-1995 

arası veriler üzerinde yaptıkları çalışmada, yolsuzluğun, yüksek kamu 

harcamalarına ve kamu gelirlerinin azalmasına sebep olduğu ve bunun 

sonucunda ekonomik büyümeyi azalttığını tespit etmişlerdir.142 

Monte ve Papagni’nin (2001) çalışmalarında da yolsuzluğun, özel 

sektöre sunulan kamu altyapı ve hizmetlerinin kalite ve miktarını 

azaltmasıyla, ekonomik büyüme üzerinde güçlü bir negatif etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. İtalyan ekonomisi üzerinde yapılan bu çalışmada sermaye başına 

çıktı, tüketim, yatırım ve hükümet tarafından sağlanan hesaba katılmayan 

mallar, reel GSYİH modelin değişkenleri olarak belirlenmiştir. Bu modelde 

hükümet toplumdan vergi toplamakta ve kamu malı üretimi için özel 

üreticiden mal almaktadır. Bu piyasanın hükümet tarafından yönetilmesi 

asimetrik bilgiye neden olabilecektir. Halk tarafından fiyatlar kolayca 

                                                           
 
140 Ugur, Dasgupta, a.g.e., s. 22. 
141 Gedikli, a.g.m., s.179. 
142 Yakar,  Cebeci, a.g.e., s.22.  
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araştırılabilinirken, hükümet tarafından elde edilen mal miktarının 

araştırılmasında bazı zorluklar görülecektir. Bunun sonucunda da bürokrat ve 

girişimcilerin yolsuzluktan kar elde ettiği, yolsuzluğun yüksek olduğu yerlerde, 

hükümet harcamalarının etkinliğinin azaldığı ve ekonomik büyümeyi negatif 

yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.143 

Toatu (2004), Pasifik ada ülkeleri örneğinde, yolsuzluğun ekonomik 

performans üzerindeki etkisi, yolsuzluğun hükümet harcamaları, kamu 

yatırımları düzey ve dağılımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda, Pasifik ada ülkelerinin ekonomileri üzerinde yolsuzluğun, gayri 

safi hâsıla büyüme oranını % 2 oranında azaltıcı etkide bulunduğu tespit 

edilmiştir.144 

Karagöz ve Karagöz (2010), Türkiye için yolsuzluk, ekonomik büyüme 

ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi araştırmış ve analizlerinde Türkiye’ye 

ait 1980-2005 dönemi verilerinden yararlanarak nedensellik testleri 

yapmışlardır. Analiz sonuçlarına göre,  Türkiye’de ekonomik büyümeden 

yolsuzluğa doğru bir nedensellik ilişkisi olduğuna dair bulgu elde edilmiştir. 

Regresyon tahmini sonuçları, ekonomik büyümenin, kişi başına yolsuzluk 

miktarını artırdığını ortaya koyarken, kamu harcamaları ile yolsuzluk arasında 

bir nedensellik ilişkisi yakalanamamıştır.145 

2.1.1.2. Özel Sektör Yatırımları 

Yolsuzlukların ekonomik büyümeyi etkilemesinin kanallarından biri 

olan yatırımlara etkisi; maliyetleri artırması, hızlı izin ve kararların verilmesi, 

üretimin dolaylı maliyetlerini artırması, yatırım yapılan sermayenin getirisi ile 

ilgili belirsizlik ortamı yaratması şeklinde ortaya çıkmaktadır.146 

                                                           
 
143 Monte A.D.; Papagni, E.; “Public Expenditure, Corruption, and Economic Growth: The 

Case On Italy”, European Journal of Political Economiy, volume:17,ıssue:1, march 2001, pp:1-16. 
144 Karagöz, Kadir; Karagöz, Murat; “Yolsuzluk, Ekonomik Büyüme Ve Kamu Harcamaları: Türkiye 

İçin Ampirik Bir Analiz”, Sayıştay Dergisi, Sayı 76, Ocak-Mart 2010, s.8. 
145 Karagöz, Karagöz, a.g.m., s.17. 
146 Ugur, Dasgupta, a.g.e., s. 22. 
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Bir ülkedeki yatırım harcamaları ile büyüme arasında, çok önemli bir 

ilişki bulunmakta olup yatırımların yolsuzluklardan olumsuz etkilenmesi 

sonucunda kıt olan kaynakların etkin kullanılamaması büyümeyi olumsuz 

etkileyebilecektir. Yolsuzlukların öngörülebilir olmasının ve düzeyinin de 

yatırımlar üzerindeki etkisinin yönünü belirlediğine ilişkin Campos, Lien ve 

Pradhan tarafından yapılan çalışmada ülkeler; yolsuzluğun yüksek-

öngörülebilirliğin düşük olduğu ülkeler, yolsuzluğun düşük-öngörülebilirliğin 

yüksek olduğu ülkeler ve yolsuzluk ile öngörülebilirliğin de yüksek olduğu 

ülkeler olarak ayrılmıştır. Yolsuzluğun ekonomi üzerindeki etkisinin, 

yolsuzluğun öngörülebilirlik düzeyine göre farklılık gösterebildiği ve 

öngörülebilirliğin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerin düzeyini azaltabildiği 

sonucuna ulaşılmıştır.147 

Yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğu durumlarda, istikrarsız bir 

ekonomik ortam yatırım kararları üzerinde başlıca iki sonuca yol açmaktadır;  

 Artan maliyetler yatırımın beklenen getirisini azaltır.  

 Belirsizlik ve dolayısıyla risk daha da büyümektedir.  

Her iki etki de uzun dönemli, sürdürülebilir büyüme açısından hayati önem 

taşıyan yatırımları olumsuz etkilemektedir.148 

Mauro (1997) tarafından yapılan çalışma ile yolsuzlukların yatırımları 

azaltması yoluyla büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Herhangi bir ülkede, yolsuzluk endeksinde 1 puanlık olumlu standart sapma 

olduğunda bunun o ülkenin 1’den 10’a kadar olan sıralama içerisindeki yerini 

6’dan 8’e yükseltmek suretiyle, yatırımların %4 oranında artması yoluyla 

istihdam ve büyümenin de olumlu etkileneceğini belirtmiştir.149 

                                                           
 
147 Yakar,  Cebeci, a.g.e., s.22.  
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Yabancı yatırımlar ile yolsuzluk arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmasında, Wei tarafından 14 kaynak ülkeden 45 ülkeye yapılan yabancı 

yatırımlar ile yolsuzluk arasında negatif bir ilişki tespit edilmiş ve yatırımın 

yapıldığı ülkede yolsuzlukların yüksek olmasının yatırımcılar açısından ek 

vergi gibi bir etki yaptığı, uzun dönemde de sürdürebilir büyüme için gerekli 

olan yatırımlarda azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir.150 

Sarkar ve Hassan (2001), tarafından 87 ülke üzerinde yapılan 

çalışmada öncelikle yolsuzlukların yatırım kaynaklarının dağılımını olumsuz 

etkilediği, yolsuzluklar sonucunda yatırımların verimli alanlardan, daha 

verimsiz alanlara kaydığı yolsuzluğun azalması durumunda da yatırımların 

hacminin ve etkinliğinin artacağı belirtilmiştir. Yolsuzluk algı endeksindeki 

%1’lik artışın yani yolsuzluktaki azalmanın yatırımların etkinliğinde %1’den 

fazla artışa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.151 

Yolsuzluk nedeniyle yabancı yatırımların azalması, sermaye birikimi 

yoluyla milli gelirdeki artışı doğrudan etkileyebilmektedir. Zayıf kamu 

yönetimine ve yüksek yolsuzluk düzeyine sahip ülkelerde doğrudan yatırımlar 

azalırken, kısa vadeli sermaye hareketleri yani sıcak para artacağından 

ülkelerin döviz krizine sürüklenme olasılıkları yükselecek, ülkede güven 

ortamının zayıflaması sermaye çıkışlarına yol açabilecek ve büyük miktarda 

sermaye çıkışları, kalkınmayı olumsuz etkileyecektir. Ramey (1995) 

makroekonomik belirsizlikler ile uzun dönem ekonomik büyüme arasında 

negatif bir ilişki olduğunu yaptığı çalışma ile gösterilmiş ve bu ters yönlü 

ilişkinin en önemli nedenlerinden birisi yolsuzluklar olarak tespit edilmiştir.152 

                                                           
 
150 Wei, Shang-Jin; “How Taxing is Corruption on International Investors”, National Bureau of 

Economic research, May 1997, Working Paper No 6030, NBER. P.1 
151 Sarkar, Hiren; M.Aynul, Hassan; “Impact of Corruption on the Efficiency of Investment: Evidence 

from a Cross-country Analysis”, Asia-Pacific Development Journal, Vol. 8, 2001, No. 2, pp.111-

116. 
152 Gedikli, a.g.m., s.182.  
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2.1.1.3. Beşeri Sermaye 

Beşeri sermaye oluşumunu yani insanın gelişmesine yönelik eğitim ve 

sağlık harcamalarını olumsuz yönde etkileyecek her unsur aynı zamanda 

ülkelerin büyümelerini olumsuz etkileyecek olup bu kapsamda yolsuzluğun, 

beşeri sermaye üzerindeki olumsuz etkileri dolaylı olarak büyümeye 

yansıyacaktır.153  

Gupta ‘v.d.’, tarafından 62 ülke üzerinde yapılan çalışmada, 

yolsuzluğun eğitim ve sağlık harcamalarını azalttığı tespit edilmiş, ayrıca 

yapılan diğer çalışmalarda da rüşvet ile sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki 

gecikme arasında güçlü bir ilişki ortaya konmuştur. Eğitimle ilgili göstergeleri 

de olumsuz yönde etkilediği ortaya konulan ve 53 ülkeyi kapsayan bir 

analizde, yolsuzluğun düşük, kamu hizmet sunum kalitesinin iyi düzeyde 

olduğu ülkelerde okulu yarım bırakma oranının, yolsuzluğun yüksek ve kamu 

hizmet sunum kalitesinin düşük olduğu ülkelere göre %26 daha düşük olduğu 

tespit edilmiştir.154  

Wei (1998) tarafından da yolsuzluğun ekonomik büyümeyi etkilediği 

kanallar yerli ve yabancı yatırımları azaltması, kamu harcamalarını artırması, 

kamu harcamalarının kompozisyonunun değişerek eğitim ve sağlık 

harcamalarına daha az pay ayrılması olarak belirlenmiştir. 

2.1.1.4. Kamu Yönetiminin Etkinliği 

Yolsuzlukların, ekonomik aktörlerin daha iyi karalar almalarını, yatırım 

kararlarındaki risklerin hesaplanmasını ve bir ülkeye yeni market olma fırsatı 

sağlayarak veya var olanların derinleşmesiyle ekonomik büyümesini olumsuz 

etkilediği değerlendirilmektedir.155 

                                                           
 
153 Yakar,  Cebeci, a.g.e., s.22. 
154 Sanjeev, Gupta; Davoodi, Hamid; Tiongson, Erwin R.; “Corruption and the Provision of Health 

Care and Education Services”,IMF Working Paper, WP/00/116, 2000,  pp:8-10. 
155 Ugur, Dasgupta, a.g.e., s. 22. 
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Devletin müdahaleci olması ile siyasi istikrarın olmadığı bir ortamda 

yolsuzluklarda artış yaşanmakta olup bunun sonucunda kamu yönetimi 

işlevlerini verimli olarak yerine getirememekte, kamu yönetimine duyulan 

güven azalmakta ve bir sonraki aşamada hukuk sistemine duyulan 

güvensizlik, yolsuzlukların özel sektör içinde de yaygınlaşması ile 

sonuçlanabilmektedir.156  

Yolsuzluklar kaynakların yanlış dağılmasına da neden olacağından, 

büyümenin kalitesi üzerinde de negatif bir etkiye sahip olacaktır. Ayrıca 

yolsuzluklar mali kaynakların etkin kullanımını azaltarak da büyümeyi 

olumsuz etkilemektedir.157 

Ugur ve Dasgupta (2011), düşük gelir düzeyine sahip 43 ülke üzerinde 

yaptıkları araştırma sonucunda; yolsuzluğun ülkelerin büyümeleri üzerinde 

doğrudan %0,07, dolaylı olarak kamu maliyesi ve beşeri sermaye kanallarıyla 

%0,52, toplamda GSMH’da (kişi başına düşen gelirde) %0,59 negatif etkisi 

olduğu tespitini yapmışlardır. Yani düşük gelirli ülkelerde yolsuzluk 

endeksinde bir puanlık artış GSMH’da 0,59’luk azalmaya neden olacaktır. 

Karma ülke grubunda ise yolsuzluğun düşük gelirli ülkelere göre daha 

yüksek oranda kişi başına düşen gelirde 0,86 negatif etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. 

Yolsuzluğun büyüme üzerindeki etkisinin karma ülke grubuna doğru 

gidildikçe artış gösterdiği, bu çerçevede yolsuzluğun büyüme üzerindeki 

dolaylı etkisinin;  

 Kamu yatırım ve harcama kanallarıyla düşük gelirli ülke grubunda 

0,23 ve beşeri sermaye kanallarıyla 0,29 iken bu oranların karma ülke 

grubunda sırasıyla 0,74 ve 0,14, 

                                                           
 
156 Yakar,  Cebeci, a.g.e., s.19. 
157 Agun, Bilge, Hakan; Budak, Tamer ; “Yolsuzluk Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Çimento  

İşveren Dergisi, cilt XX, sayı 4, Temmuz 2006, s.19. 
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 Özel sektör yatırımları kanalı ile olan etkisi ise düşük gelirli ülke 

grubunda 0.12 ve karma ülke grubunda 0.04, 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonuç ile yolsuzluğun yağlama etkisini yatırım kanalında 

doğrulandığı ve yatırımcıların bürokratik engellere takılmadan işlerini 

yürütmelerini sağladıkları belirtilmiştir.  

Ayrıca araştırmada hem politik hem de bürokratik yolsuzlukların 

ekonomik büyümeyi olumsuz etkiledikleri vurgulanmıştır. Politik 

yolsuzlukların, ekonomik büyümeyi özel sektör yatırımları, beşeri sermaye ve 

kamu yönetiminin etkinliği kanallarıyla etkileyeceği, bürokratik yolsuzlukların 

ise kamu yatırım ve harcamaları kanalıyla büyümeyi etkileyeceği 

belirtilmiştir.158 

2.2. YOLSUZLUKLARIN KAMU GELİR VE GİDERLERİNE ETKİLERİ 

Yolsuzlukların başta vergiler olmak üzere kamu gelirleri üzerinde 

çeşitli olumsuz etkilerinin yanı sıra, kamu giderlerinde de kamu harcama 

kompozisyonunun değişmesine neden olmak gibi çeşitli etkileri 

bulunmaktadır. 

Bunların sonucunda başta kamu mali dengesi olmak üzere kamu 

harcamalarının miktarı ve bileşimi üzerinde önemli sonuçlara neden olmakta, 

vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı ve yasal olmayan vergi muafiyeti şeklini 

alarak devlet için vergi kaybı ortaya çıkararak vergi sisteminin etkinliğini 

azaltmaktadır. Bu durum kamu kesimince sunulan mal ve hizmetlerin 

aksamasına yol açmakta, sunulan kamu hizmetlerini eksik ve verimsiz 

kılmakta, kaynakların aşırı tüketilmesini tetiklemekte ve tahmin edilen kamu 

gelirlerinin gerçekleşme oranlarının beklenenden daha az çıkmasına neden 

olmaktadır.159  

                                                           
 
158 Ugur, Dasgupta, a.g.e., s. 42-43. 
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Kısaca yolsuzluklar kamu gelirlerini düşürür ve harcamalarını arttırır. 

Bunun sonucunda büyük mali açıklar oluşabilmekte ve hükümetler için 

sağlıklı bir maliye politikası izlenmesi zorlaşmaktadır. Asya Kalkınma 

Bankasının verilerine göre, yolsuzluk devletin ürettiği kamusal mal ve 

hizmetlerin maliyetlerini %20-100 oranında artırarak, vergi gelirlerinin %50’si 

kadar devlete yük getirmekte ve ülkenin dış borçlarının daha fazla artmasına 

neden olmaktadır.160 

Tanzi (1997)  makalesinde yolsuzlukların, yüksek kamu harcamaları 

ile düşük kamu gelirleri ve düşük kaliteli altyapı tesislerine neden olduğu, 

yolsuzlukların varlığı durumunda ülkenin fiziki alt yapı tesisleri üzerindeki 

bakım ve onarım harcamalarının kasten azaltılabileceği ve böylece yeni 

ihalelere çıkılabileceği ifade edilmiştir.161 

Tanzi (1998) başka bir makalesinde; 

Gümrüklerde ve vergi idarelerinde yaşanan yolsuzluklar sonucu vergi 

gelirlerinde azalmaya neden olup sonuçta kamu harcamalarına ayrılacak 

finansman olanaklarının düşmesine, 

Kamu harcamalarının kompozisyonunu değiştirerek bütçe kararlarını 

verenlerce yolsuzluk faaliyetlerine çok olanak sağlamayan eğitim ve sağlık 

hizmetlerine yönelik kamu harcamalarının azalmasına neden olduğu, 

belirtmiştir.162  

Kamu maliyesinde yolsuzluklar sonucu meydana gelen değişimler, 

kamu kesimince sunulan mal ve hizmetlerde aksamalara neden olmakta, 

sunulan hizmetleri eksik ve verimsiz kılmakta, kaynakları aşırı tüketmekte ve 

                                                                                                                                                                     
 
159 Bağdigen, Muhlis; Tuncer, Mehmet; “Yolsuzluğun Kamu Gelirleri Üzerine Etkisi: Belediye 

Gelirleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 272, Nisan 2004, s.169.  
160 Giray, Filiz; “Yolsuzluk Ve Yolsuzluğun Vergi Yapısı Üzerine Etkileri”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Mart 2005, s.124. 
161 Tanzi, Vito;  Davoodi, Hamid;   “Corruption, Public Investment, and Growth”, IMF Working 

Paper, WP/97/139, October 1997, pp.8-9. 
162 Tanzi, “Corruption around the World: Causes, Consequences, Scope, and Curesa.g.m., pp.29.  
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tahmin edilen kamu gelirlerinin gerçekleşme oranlarının beklenenden daha 

az çıkmasına neden olmaktadır. Kamu harcamalarının yolsuzluk düzeyini 

azaltması, gelişmiş ve azgelişmiş ülke ayırımında farklılaşmakta olup 

gelişmiş ülkeler, büyük kamu harcamaları yapsalar da, harcamalar 

yolsuzluğun ortaya çıkmasını önleyecek şekilde gerçekleşmektedir.163  

2.2.1. Yolsuzluğun Kamu Gelirlerine Etkisi 

Öncelikle yolsuzlukların kamu gelirlerine etkisine bakacak olursak 

yolsuzluğun vergiler üzerindeki etkisini iki başlıkta ele alabiliriz; 

 Kamu gelir esnekliğinin azaltılması: 

Vergilerin temel gelir kaynağı olması sebebiyle yolsuzluklar sonucunda 

vergi gelirlerindeki azalma diğer gelir kaynağı olan borçlanmayı artıracak ve 

sonuçta gelir esnekliği azalacaktır. 

 Vergilerde eşitsizliğe neden olması: 

Yolsuzluklar sonucunda vergi gelirlerindeki azalmanın telafisi amacıyla 

vergilerin artırılması sonuçta vergisini ödeyen mükelleflerin daha fazla vergi 

ödemesine neden olacaktır.164 

Bu sebeple kamu kesiminde yolsuzluklardan en fazla etkilenen 

alanların başında verginin tarh, tahakkuk ve tahsil süreci gelmekte olup bu 

durum, gelir idaresindeki yolsuzluklara bağlı olarak, vergi kayıp ve kaçaklarını 

arttırmakta ve devletin elde ettiği vergi gelirlerini sekteye uğratmaktadır. 

Ayrıca vergi gelirlerinin yanında vergi dışı gelirlerde yolsuzluktan etkilenecek 

yolsuzlukların varlığı durumunda harçlar, şerefiyeler, vergi benzeri gelirler ile 

                                                           
 
163 Bağdigen, Muhlis;  Dökmen, Gökhan; “Yolsuzluklarla Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkinin 

Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt II, Sayı 4, 2006, s.23–38.  
164 Yakar,  Cebeci, a.g.e., s.21. 
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emlak ve teşebbüs gelirlerinde azalma, borçlanmada artışlar söz konusu 

olacaktır.165 

Ghura (1998), vergi alanındaki yolsuzluklar ile ilgili 39 Sahra Altı Afrika 

ülkesinin 1985-96 yılı verileri üzerinde yaptığı çalışmada, vergi gelirlerinde 

azalma ile sonuçta adaletsiz bir vergi sisteminin oluştuğu tespit edilmiştir.166 

Tanzi ve Davoodi’nin (2000), yolsuzluklar ve kamu gelirleri arasındaki 

ilişkiyi incelenmesi sonucunda; yolsuzluk algılama endeksindeki 1 puanlık 

artış (yolsuzluğun artması) sonucunda;  

 Toplam kamu gelirlerinin/ GSYİH’ya oranının %1,5 azaldığı,  

 Vergi gelirlerinin/ GSYİH’ya oranının %2,7 azaldığı, 

 Vergi dışı gelirlerin/ GSYİH’ya oranının %1,3 arttığı, 

 Kişisel vergi gelirlerinin/ GSYİH’ya oranının %0,63 oranında 

azaldığı, 

görülmüş ve yolsuzlukların fazla olduğu zengin kaynaklara sahip olan 

ülkelerde vergi dışı gelirlerin artmasının söz konusu olduğu tespit edilmiştir. 

167 

Yolsuzluk algıma endeksindeki 1 puanlık bir artışın vergi türleri üzerindeki 

etkisinin ise; 

 Doğrudan vergilerin/GSYİH’ya oranının %1,8 azaldığı,  

 Dolaylı vergilerin/GSYİH’yaoranının ise %1,2 oranında azaldığı, 

tespit edilmiş ve bu sonuçlarda dolaysız vergilere göre dolaylı vergilerde 

daha çok yolsuzluk yapılma ihtimali olduğunu göstermiştir. 168 

                                                           
 
165 Bağdigen, Dökmen, a.g.m., s.23-38. 
166 Dhaneshwar, Ghura; “Tax Revenue in Sub Saharan Africa:Effects of Economic Policies and 

Corruption”, IMF Working Paper 98/135, September 1998, pp.1. 
167 Tanzi, Davoodi, a.g.m., s.18.  
168 Tanzi, Davoodi, a.g.m., s.20. 
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Dökmen (2012) tarafından farklı vergi türlerinin yolsuzluklarla olan 

ilişkisi incelenmiş, hangi vergilerin yolsuzluk yapılmasına daha uygun 

olduğunu tespit etmek amacıyla 25 OECD üyesi ülkenin 1984-2007 yılları 

arasındaki verileri temel alınarak analiz edilmiş ve analiz sonucunda 

yolsuzluklarla farklı vergi türleri arasında negatif ve istatistiksel açıdan 

anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuç olarak bir ülkedeki vergi gelirlerinin, vergi 

sisteminin yapısı ile vergi idaresinin etkinliğine bağlı olduğu ve 

yolsuzluklardan da yoğun bir biçimde etkilendiğini belirtmiştir. Ayrıca 

yolsuzlukların vergi gelirleri üzerindeki etkisinin ise verginin konusu, vergiyi 

doğuran olay ve verginin tarh, tebliğ ve tahakkuk şekline bağlı olarak 

değiştiğini ifade etmiştir. Yolsuzlukların yüksek olduğu ülkelerde toplam vergi 

gelirlerinin azalma eğiliminde olduğu, vergi tabanını daralttığı ve vergi 

matrahının olması gerekenden daha düşük düzeyde kalmasına neden olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Bu durumun çeşitli vergilerin yolsuzluklardan farklı 

şekilde etkilenmesine neden olduğu ve bunun sonucunda toplam vergi 

gelirleri içerisindeki vergi türlerini kısmen de olsa yolsuzluklara bağımlı hale 

getirdiği tespit edilmiştir. Çeşitli vergi türlerinin yolsuzluklarla nasıl bir 

etkileşim içerisinde olduğu da araştırılmış olup hem dolaysız hem de dolaylı 

vergi türlerinin de yolsuzluklardan olumsuz yönde etkilendiği tespit 

edilmiştir.169 

Türkiye’de yaşanan yolsuzluğun vergi gelirleri üzerindeki etkisi de 

çeşitli yazarlar tarafından incelenmiş;  

Bağdigen ve Beşkaya (2005), 1980-2001 dönemi verileri üzerinden 

yaptığı araştırma da; yüksek düzeyde yolsuzluğun vergi gelirlerini özellikle 

dolaysız vergi gelirlerini azalttığını tespit etmişlerdir.170 

Oral ve Sayın (2009), 1985-2007 dönemi verileri üzerinden yaptığı 

araştırma da; yolsuzluk, vergi yükü, genel bütçe vergi gelirleri, dolaysız ve 

                                                           
 
169 Dökmen, a.g.m., s.41-51. 
170 Bağdigen, Muhlis; Beşkaya Ahmet; “The Impact of Corruption on Government Revenues: The 

Turkish Case”, Yapı Kredi Economic Review, Vol: 16, Number:2, 2005, PP:31-54.  
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dolaylı vergilerin GSYİH’deki payı ve denetim oranı değişkenleri arasında 

kısa ve uzun dönemli bir ilişki olduğunu görmüşlerdir.171 

Bakırtaş (2012), 1996-2010 dönemi verileri üzerinden yaptığı 

araştırma da; yolsuzluklar ve vergi gelirleri arasında pozitif ve güçlü bir ilişki 

bulunmuş, yolsuzlukların toplam vergi gelirlerinde azalmaya neden olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.172  

Başka bir açıdan ülkelerin vergi yapıları da yolsuzluğa neden olan 

faktörler arasında olup vergileme alanındaki yolsuzluklar vergi gelirlerini 

olumsuz yönde etkileyecektir. Yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerde tahsil 

edilen vergilerin GSYİH içindeki payı (diğer faktörler veri iken) daha düşük 

olmaktadır. Türkiye ile ilgili olarak Giray (2005) tarafından yapılan çalışmada, 

Türkiye’de 1995-2002 dönemi itibariyle yolsuzluk düzeyi ile yolsuzluğun 

nedenleri arasında yer alan vergi yapısı arasında ilişki incelenmiş ve vergi 

yapısının belirleyicileri olarak; vergilerin (gelir, kurumlar ve katma değer) 

GSYİH içindeki payı (vergi yükü), vergi denetmenleri ile vergi inceleme sayısı 

alınmıştır. Sonuçta vergileme alanındaki yolsuzlukta vergi yapısının özellikle 

gelir vergisi payının olduğu tespit edilmiştir.173  

Ayrıca yolsuzlukların yaygın olduğu ülkelerde vergi toplamanın daha 

zor olduğu, mükelleflerin vergi vermekten kaçındığı görülmektedir. Vergi 

mükelleflerinde ödedikleri verginin devletçe hizmet olarak kendilerine 

döneceği düşüncesi yerine çeşitli kimselerin kişisel menfaatleri için 

harcanacağı kanaati oluşmakta ve vergi kaçırmayı bir hakmış gibi 

görebilmekte ve sonuçta hükümetin vatandaşlara söz verdiği projeleri 

gerçekleştirme olasılığı azalmaktadır.174 Yolsuzlukların yüksek olduğu 

                                                           
 
171 Oral, Burcu G.;  Sayın, Ferhan; “Mali Yolsuzluğun Yansımaları: Türkiye İçin Eşbütünleşme 

Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 2009, 

s.141-176. 
172 Bakırtaş, Doğan; “Yolsuzluğun Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, Yönetim ve 

Ekonomi Dergisi, Cilt XIX, 2012, Sayı 2, s.94. 
173 Giray, a.g.m., s.131. 
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ülkelerde ya mükellefler tarafından ödenilen bazı vergilerin devlet hazinesine 

gitmemesi ya da vergilerin eksik veya hiç ödenmemesi sebebiyle vergi 

gelirlerinde azalmalar olmaktadır. Dolaylı vergiler ile dolaysız vergiler 

kıyaslandığında, dolaylı vergilerin yolsuzluklardan daha az etkilendiği 

sonucuna ulaşılmış olmasına rağmen, yolsuzlukların yaygın ve yoğun olduğu 

bir ekonomide hem dolaysız vergilerde hem de dolaylı vergilerde bir azalma 

beklenmektedir.175 Sonuç olarak yolsuzluğun vergi kaçakçılığını artırdığı 

genel kabul görmüştür. Yolsuzluk ve birim başına nominal oranda katma 

değer vergisinin verimliliği arasında da negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiş, 

yolsuzluğu azaltmak için alınan önlemlerin önemli ölçüde vergi gelirlerini 

artırması beklenmiştir.176  

Tanzi (1998) genel olarak vergileme alanında yolsuzluğun söz konusu 

olabileceği alanlar ile vergileme alanındaki yolsuzluğa neden olan etmenleri 

aşağıdaki gibi belirtmiştir.  

 Belirgin kanunlara dayalı olan ve vergi ödeyenlerle vergi 

müfettişlerini karşı karşıya getirmeyen vergiler, daha az yolsuzluğa neden 

olurlar. Bununla birlikte, aşağıdaki durumların var olması halinde yolsuzluk, 

vergi ve gümrük yönetiminde çok büyük bir problem halini alabilir.  

 Kanunlar, anlaşılması güç nitelikte olabilir ve farklı şekilde 

yorumlanabilir. Bu durumda vergi mükellefleri, kanuna uygun davranmak için 

yardıma ihtiyaç duyabilir. 

 Vergilerin ödenmesi, vergi mükellefleri ile vergiyi toplayanların sık 

sık karşı karşıya gelmelerine neden olabilir. 

 Vergi toplayanların ücretleri düşük olabilir. 

                                                                                                                                                                     
 
174 Kömürcü, Mehmet; Çalışkan, Yusuf; “Yolsuzluk Problemine Karşı Uluslararası Toplumun 

Tepkileri Ve Ortak Bir Hukuki Düzenleme Oluşturma Çabaları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 

Sayı 2000/1, Ocak 2000, s.74.  
175 Dökmen, a.g.m., s.41-51. 
176 Giray, a.g.m., s.130.  



68 
 

 
 

 Vergi toplayanların yaptığı yolsuzluklar görmezden gelinebilir, 

kolayca ortaya çıkartılamayabilir ya da ortaya çıkarıldığı zaman hafif bir ceza 

ile cezalandırılabilir. 

 İdari prosedürler (Örneğin; Denetimden geçirilecek vergi 

mükellefinin seçilmesinde kullanılan kriter.) şeffaflıktan yoksun olabilir, vergi 

ya da gümrük idarelerince izlenmeyebilir. 

 Vergi teşviklerinin sağlanmasında, verginin tahakkukunda, 

denetlenecek mükellefin seçilmesinde, gerekli davaları açmada vb. vergi 

idaresinde görev alan yöneticiler takdir hakkına sahip olabilir. 

 Daha geniş olarak devletin, kendi faaliyetlerini yürütmekle 

görevlendirdiği kuruluşlar üzerindeki denetimi zayıf olabilir.  

Hatta vergi idaresindeki yolsuzlukların çok sıklıkla görüldüğü bazı 

ülkelerde (Örneğin; Peru ve Uganda), bir dönem hükümetlerin, var olan 

idareleri kaldırıp yerine yenilerini kurmaya karar verdiği ve aynı şekilde 

gümrük idarelerinde de sıkıntılı durumların olduğu belirtilmiştir. 177 

Yukarıdaki tespitlerin aksine, Mookherjee (1997) tarafından 

yolsuzlukların vergi gelirlerini artırabileceği fikri öne sürülmüş ve mali 

yolsuzluğa bulaşmış vergi görevlilerinin vergi kaçıranlardan daha fazla rüşvet 

alabilmek için diğer vergi kaçıranları tespit amacıyla yoğun çaba sarf 

edecekleri ve denetimlerdeki yoğunluğun artması sonucunda vergi 

mükelleflerini vergi kaçırmaktan vazgeçirerek vergi gelirlerinde artışa sebep 

olacağı belirtilmiştir.178 

                                                           
 
177 Tanzi, Vito; “Dünya Çapında Yolsuzluk Nedenleri, Sonuçları, Boyutları, Çözüm Yolları”, çev. 

Gamze Kösekahya Maliye Dergisi, sayı 138, Eylül 2001, s.117-118. 
178 Mookherjee, Dilip; ‘Incentive Reforms in Developing Country Bureaucracies: Lessons From Tax 

Administration’, Annual Bank Conference in Development Economics 1997, pp:1-40.  
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2.2.2. Yolsuzlukların Kamu Harcamalarına Etkisi 

Literatürde ulaşılan sonuçlara göre yolsuzlukların kamu harcamalarını 

artırması ile ilgili olarak yolsuzluklar arttıkça başta konsolide bütçe 

harcamaları olmak üzere eğitim, sağlık, savunma ve yatırım harcamalarında 

artış gözlendiği, ayrıca kamu harcamaları sırasında da kamu kesiminde 

yaşanan ağır bürokrasi, kamu görevlilerinin hizmetlerin yerine getirilmesi 

sırasında sahip oldukları tekel güç, kamusal mal ve hizmetleri sunan idarenin 

sorumluluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ölçütlerine uymaması ve denetim 

ve ceza sistemlerinin yeterli olmaması gibi nedenlerden dolayı yolsuzluklar 

daha sık görülebilmektedir.  

Bağdigen ve Dökmen (2006) Türkiye’de 1982–2003 yılları itibariyle 

yolsuzluk ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve söz konusu 

dönemde yaşanan yolsuzluklarla kamu harcamaları arasında aynı yönde bir 

ilişkinin olduğu yani yolsuzluk algılama endeksi arttıkça kamu harcamalarının 

da hem toplam düzeyde, hem de alt bileşenler olarak arttığı, aynı şekilde 

yolsuzlukların azalması durumunda da kamu harcamalarının azaldığı tespit 

edilmiştir. 

Türkiye’nin yolsuzluk algılama endeksinde meydana gelen 1 birimlik artış 

karşısında, GSYİH oranı olarak; 

 Yatırım harcamalarının %0,24 oranında arttığı, 

 Eğitim harcamalarının %0,33 oranında arttığı 

 Sağlık harcamalarının ise %0,06 oranında arttığı, 

 Savunma harcamalarının arttığı, 

tespit edilmiştir.179 

                                                           
 
179 Bağdigen, Dökmen, “Yolsuzluklarla Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: 

Türkiye Örneği”, s.23-38. 
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Kamu harcamalarının her türü aynı derecede yolsuzluk potansiyeli 

taşımamakta olup geliri yeniden dağıtıcı harcamaların yolsuzluğa daha fazla 

yol açacağı savunulmaktadır.  

Karagöz ve Karagöz (2010) tarafından Türkiye üzerinde yolsuzluğun 

kamu harcamaları ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmak için 

yapılan başka bir nedensellik analizi sonucunda, Bağdigen ve Dökmen 

(2006)’in bulgularının tersine yolsuzluk ve kamu harcamaları arasında bir 

ilişki bulunamamıştır.180 

Yolsuzluklar sonucu artan kamu harcamalarının karşılanması 

amacıyla vergilerin artırılması gibi bir sonuç da ortaya çıkabilecektir. 

Yolsuzlukların kamu harcama kompozisyonunu değiştirmesine ilişkin 

olarak çeşitli tarihlerde Mauro ve Gupta tarafından değişik çalışmalar 

yapılmıştır. 

Mauro (1998), yolsuzluk ve kamu harcamalarının kompozisyonu 

başlıklı çalışmasında; yolsuzluk yapan politikacıların kamu harcamalarının 

çeşitliliğine nasıl bir etki yaptığını detaylı şekilde incelemiştir. Kamu 

harcamalarındaki yolsuzluklar da rüşvet alma olasılığının yüksek olduğu 

harcamalara öncelik verilmesiyle, örneğin basit ders kitabı ve maaş 

ödemelerinden oluşan eğitim harcamaları yerine savunma gibi daha fazla 

teknoloji, alt yapı projeleri gerektiren ve daha az firmanın katılabileceği 

alanların tercih edilebileceğini ifade etmiştir. Sağlık harcamaları ve yolsuzluk 

arasındaki ilişkide ise durumun biraz daha farklı olduğu, doktor ve hemşire 

maaşları ödenmesi gibi cari harcamalardan ziyade daha yüksek teknoloji 

gerektiren hastane inşaatı gibi yatırım amaçlı harcamaların yolsuzlukla 

ilişkisinin daha fazla olduğu, transfer harcamalarında ise bürokratların takdir 

                                                           
 
180 Karagöz, Karagöz; a.g.m., s.18. 
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yetkisi olması sebebiyle malullük ödemeleri ve işsizlik yardımlarında emekli 

aylıklarına göre daha fazla yolsuzluk olduğu belirtilmiştir.181 

Gupta ‘vd.’ (2000/a) tarafından 1985–1997 yılları arasında 128 ülkeye 

ait veriler üzerinde, yolsuzluklar ile eğitim ve sağlık harcamaları arasındaki 

ilişki incelenmiş, bu ilişki incelenirken bebek ve çocuk ölüm oranı ile ilkokulu 

terk etme oranları kullanılmıştır. Sonuçta yolsuzluğun artmasıyla birlikte 

bebek ölüm ve ilkokulu terk etme oranlarında artış tespit edilmiştir. 

Yolsuzluğun daha fazla olduğu ülkelerde yolsuzluğun az olduğu ülkelere göre 

çocuk ölüm oranların üçte bir oranında daha yüksek, bebek ölüm oranının iki 

kat ve ilkokulu terk etme oranının ise beş kat fazla olduğu tespit edilmiştir.182 

Gupta ‘v.d.’ (2000/b) tarafından 1985-98 yılları arasında 120 ülkeye ait 

veriler üzerinde yolsuzluklar ile askeri harcamalar arasındaki ilişki incelenmiş 

ve yolsuzluğun yoğun olduğu ülkelerde askeri harcamalara ayrılan payın 

yüksek olduğu görülmüştür.183 

Paolo (1998) tarafından kamu harcamaları ile yolsuzluk arasındaki 

ilişkinin tespiti amacıyla 100 ülkenin 1970-1985 yılları arasındaki verileri 

incelenmiş, yolsuzlukların artması halinde özellikle eğitim harcamalarının 

azalacağı başka bir ifadeyle yolsuzluk endeksindeki 1 standart sapmalık 

iyileşmenin eğitim harcamalarını %6 oranında artıracağı tespit edilmiştir.184 

Kamu harcama kararlarının toplumun refahını artırmak yerine kişisel 

menfaatler elde etmek amacıyla alınarak değişim göstermesi halinde 

harcamalar toplumun refahını artıran bir unsur olmak yerine kişisel çıkarların 

ön plana çıktığı bir unsur haline gelecektir. Örneğin devlet hazinesinden bir 

milyon dolar çalındığında kamu harcamalarında bir milyon dolarlık bir azalma 

                                                           
 
181 Mauro, Paolo; “Corruption and the Composition of Government Expenditure”, Journal of Public 

Expenditure, Vol.69, 1998, pp.263-279. 
182 Sanjeev, Gupta;  Davoodi, Hamid;  Tiongson, Erwin R.; “Corruption and the Provision of Health 

Care and Education Services”, IMF Working Paper,WP/00/116, June 2000, pp.24-25. 
183 Sanjeev, Gupta;  Mello, Luiz de;  Sharan, Raju; “Corruption and MilitarySpending,” IMF 

Working Paper, WP/00/23, February 2000, pp.16.  
184 Mauro, a.g.m., pp. 263-279. 
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olacak fakat hiç para çalınmasa da harcama yetkililerinin toplum yerine kendi 

çıkarlarını düşünmesi bir milyon doların hazineden çalınmasına göre toplum 

üzerinde daha kötü bir etki yaratacaktır. 185 

2.2.3. Yolsuzlukların Bütçe Açıklarına Etkisi 

Yolsuzluklar bütçe açıklarına, kamu gelirlerinin azalması veya/ve kamu 

harcamalarının artması şeklinde etken olmakta ve literatürde kamu 

gelirlerinin azaltılmasının;  

 Yolsuzluklardaki artışla vergi gelirlerinin GSYİH oranının 

azalmasıyla,  

 Yolsuzluğun büyümeyi olumsuz etkilemesi sonucunda milli gelirin 

azalmasıyla, 

 Yolsuzlukların kayıt dışı ekonomiyi artırmasıyla, 

olabileceği tespitleri bulunmaktadır. 

Ayrıca kamu harcamalarının artması sonucunda, yolsuzlukların kamu 

yatırımlarını eğitim, sağlık gibi alanlardan rant sağlayabilecek başka alanlara 

kaydırılması ile alt yapı yatırımlarının kalitesinin düşmesi şeklinde olumsuz 

etkilediği görülmektedir.186 

Aksu ve Başar (2005) tarafından yapılan çalışma ile az gelişmiş ve 

gelişmekte olan 40 ülkenin verileri üzerinden elde edilen sonuçlarda, 

yolsuzlukların bütçe açıkları üzerinde olumsuz etkilerine dair istatistik olarak 

anlamlı herhangi bir bulguya ulaşılamamış ancak dış ticaret açıkları, borç 

stoku, reel faiz oranları, enflasyon oranları ile ülkelerin nüfus ve yüzölçümü 

büyüklerinin bütçe açıklarını etkilediği tespit edilmiştir.187 

                                                           
 
185 Morgan, L. Amanda;“Corruption: Causes, Consequences and Policy Implications: A Literature 

Review,” The Asia Foundation Working Paper Series, No. 9, 1998, pp.31. 
186 Aksu, Başar, a.g.m., s. 291. 
187 Aksu, Başar, a.g.m., s.292. 
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Sonuçta yolsuzluklar, sadece bütçe yatırımlarını olumsuz yönde 

etkilemekle kalmadığı gibi, kalkınma için hayati değer taşıyan bütçe ve vergi 

gelirlerinde azalmaya yol açarak borçlanmayı artırmaktadır. Bununla beraber 

yerel yönetimlerin bütçe açıkları da ulusal seviyede ve uzun vadede 

ekonomik kalkınmayı tehdit etmektedir.188 

2.3. YOLSUZLUKLARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Bir büyük şirketin üretimini kurulu bulunduğu ülkenin sınırlarının 

ötesinde yapmak üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim tesisi 

kurması veya mevcut üretim tesislerini satın alması, sermayesini arttırarak 

kendine bağlı bir şirket durumuna getirmesi doğrudan dış yatırım olup 

yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından bir başka ülkeye 

taşınması şeklinde de ifade edilen doğrudan dış yatırımlar, üretime dönük 

olan yabancı ülkelerin fiziki üretim araçları üzerinde gerçekleştirilen 

yatırımlardır.189  

DPT yayınları ise portföy yatırımları hariç doğrudan yabancı 

yatırımları, bir veya daha fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip 

olduğu veya yerli firma/firmalarla ortaklık halinde gerçekleştirdiği yatırımlar 

olarak tanımlamaktadır.190  

Bir ülkede ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri, ülke 

kaynaklarından elde edilen tasarrufların kullanılması ya da yabancı 

tasarrufların çekilmesi olup bu da dış borçlanma veya yabancı sermaye girişi 

ile olmaktadır. Yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelerdeki tasarruf 

                                                           
 
188 Gedikli, a.g.m., s. 180. 
189 Düzenli, Celal; “Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri: 

Serbest Bölgeler Açısından Bir Analiz”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Isparta 2006, s.4-5. 
190 DPT, ”VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu”, DPT Yayını, Ankara 2000, s.1. 
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açığını, dolayısıyla da sermaye açığını gidermede büyük etkisi 

bulunmaktadır.191 

Küreselleşen dünyamızda, ülkeler arasındaki sınırların da kalkmasıyla 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları, az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik kalkınmaları için önemli bir unsur haline gelmiştir. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları; ülkelerin sermaye açığını kapatmak, 

üretimi artırmak, işsizliğe çözüm getirmek, üretim maliyetlerini düşürmek, 

ucuz hammadde kullanmak, döviz rezervlerini genişletmek, ülke içinde 

sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak, yeni teknolojiler elde etmek, know-how 

geliştirmek, gelişmiş ve sermaye ihraç eden ülkelerin politik ve ekonomik 

desteğini sağlamak, promosyon, dışa açılmak, çevreyi korumak ve insan 

kaynaklarının geliştirilmesi gibi nedenlerden dolayı önemlidir. Genel olarak 

doğrudan yabancı yatırımların, yatırım yapılan ülkedeki kişi başına gelir, 

altyapı kalitesi, politik denge, yolsuzluk durumu, gelir vergisi muafiyeti, 

kazanç transferine getirilen kısıtlamalar ve döviz kurları gibi çeşitli 

faktörlerden etkilendiği bilinmektedir.192 

Yolsuzluklar doğrudan yabancı yatırımları;  

 Kapalı bir ekonomide üretim ve dağıtım kanallarında kimlerin söz 

sahibi olacağını belirleyerek, 

 Karar verici konumundaki kamu görevlilerinin güçlü takdir 

yetkilerinden dolayı önemli bir rant kaynağı oluşturarak, 

 Yatırım öncesi ve sonrasında kamu memurlarının farklı 

değerlendirmelerine bağlı olarak kamu kararların yolsuzlukla yönlendirilmesi 

sonucunda belirsizlikleri arttırarak, 

 Projelerin kârlılığını etkileyerek, 

 İşlem maliyetlerini arttırıp güvenli yatırım ortamını ortadan 

kaldırarak, 

                                                           
 
191 Düzenli, a.g.m., s.12-16.  
192 Düzenli, a.g.m., s.12-16. 
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 Yolsuzlukların maliyetlerinden dolayı kamu hizmetlerinin pahalı hale 

gelmesini sebebiyet vererek, 

 Dolaylı da olsa fiyatların yükselmesine neden olarak, 

etkilemektedir.193 

Ayrıca bir ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi için siyasal ve idari 

açıdan istikrarlı olması gerekmekte olup, yolsuzluğun yoğun olduğu ülkelerde 

kuralsızlık ve kanunsuzluk gibi durumların söz konusu olması yabancı 

yatırımcıların ülkeye gelmesini engelleyebilmekte ve yatırımcıların yatırım 

yapmaktan vazgeçmesine neden olabilmektedir.194 Yabancı yatırımcılar, 

yatırım yapacakları ülkede yolsuzlukların olması durumunda; lisans veya 

hükümetten izin alınmasında rüşvet verme gibi ekstra maliyetlere katlanmak 

zorunda kalmakta olduğundan, bu durum yatırımların maliyetlerinde artışa 

neden olabilecek, bu ekstra maliyet yatırımın kârlılık oranını azaltacak ve 

sonuçta yolsuzluklar yatırımların kârı üzerinde bir vergi gibi etki yapacak olup 

yatırımcılar yolsuzlukların olduğu ülkelere yatırım yapmaktan 

kaçınabilecektir. 195  

Bardhan (1997) tarafından öne sürülen katı düzenlemelerin ve etkin 

olmayan bir bürokrasinin varlığında yolsuzlukların doğrudan yabancı 

yatırımlar üzerinde karar alma sürecini hızlandırarak olumlu etkisinin 

olabileceği görüşü ise daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar ile 

reddedilmektedir.196 Bardhan’ın yanı sıra Wheeler ve Mody (1992), Henisz 

(2000) tarafından yapılan çalışmalarda yolsuzluk ve doğrudan yabancı 

yatırımlar arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiş,  Çin ve Nijerya gibi 

                                                           
 
193 Demirtaş, Gökhan; “Kurumsal Faktörlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi: 

Ekonometrik Bir Analiz”, Afyonkarahisar AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 

Bölümü, Ağustos 2005, s.10. 
194 (Erişim) http://www.ekodialog.com/Konular/yolsuzlugun-ekonomik-etkileri.html, 30 Haziran 

2013. 
195 Al-Sadig, Ali; “The Effects of Corruption on FDI Inflows”,  Cato Journal, Vol.29, No.2, 

Spring/Summer 2009, pp.267-294. 
196 Bardhan, Pranab; “Corruption and Develpoment: A Review of Issues”, Journal of Economic 

Literature, Vol.35, Sep.1997, No.3, pp.1320-1346. 
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yolsuzlukların yüksek olduğu ülkelerin yüksek miktarda doğrudan yabancı 

yatırımlar aldığı örnek gösterilmiştir.197 

Yolsuzluk seviyesi, doğrudan yabancı yatırım girişleri için uyarıcı bir 

etkiye sahiptir. Sermaye ihtiyacı içindeki azgelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin çoğunluğunda da yolsuzluklar çok ileri boyutlarda olup bu durum, 

kalkınma sürecinde doğrudan yabancı yatırımlara umut bağlayan ülkelere 

doğudan yabancı sermaye girişini engellemektedir.198 

Kaufman (1997) yolsuzlukların doğrudan yabancı yatırımları 

yavaşlattığını belirtmiş ve Wei tarafından da yolsuzlukların yoğun olduğu bir 

ülkede yapılacak yatırım maliyetinin yolsuzlukların olmadığı bir ülkeye göre 

%20 oranında daha fazla olduğu, ekstra bir vergi gibi etki yaptığı belirtilmiş ve 

doğrudan yabancı yatırımların önündeki en önemli engellerden birinin 

yolsuzluk olduğu vurgulanmıştır.199  

Wei tarafından 1997 yılında 14 ülke tarafından yine 14 ülkeye yapılan 

yabancı yatırımlarla ilgili verileri kullanarak yapılan çalışmalarda; yolsuzluğun 

ev sahibi ülkeye olan yabancı yatırımları negatif yönde etkilediği, 

yolsuzlukların yatırımcılar için vergi gibi bir etki yaptığı, yolsuzluk düzeyinin 

ne kadar az tahmin edilebilir olursa doğrudan yabancı yatırıma etkisinin o 

kadar büyük olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca yolsuzlukların ortaya çıkardığı 

belirsizlik ortamının yurt içine sermaye girişini olumsuz etkileyeceği ve 

yolsuzlukların vergilerden daha zararlı olacağı, çünkü hiç değilse toplanan 

vergilerin halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıldığı 

değerlendirilmiştir.  Yolsuzluklardan dolayı doğrudan yabancı yatırımların 

                                                           
 
197 Cuervo-Cazurra, Alvaro; “Who cares about corruption?”, Journal of International Business 

Studies, Vol.37, 2006, pp.803-822. 
198 Aydoğuş, İsmail; Kutlu, Erol; Yıldırım, Selim; “Yolsuzluk ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar”, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt VII, S.2, 2005, s. 6. 
199 Kaufmann, Daniel; “Corruption: The Facts by Daniel Kaufmann”, Foreign Policy 1997 ,pp:1-17 

(Erişim) http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/fp_summer97.pdf 

Temmuz 2013.  
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azalmasının yatırımların ülke ekonomisinin büyümesi için sağladığı faydaları 

olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.200   

Wei ve Kaufman (1999) tarafından 45 azgelişmiş ve 12 gelişmiş ülke 

üzerinde yapılan araştırmada da yolsuzluklardaki bir puanlık artışın doğrudan 

yabancı yatırımların girişleri üzerinde yaklaşık olarak %16 oranında azaltıcı 

etkisi olduğu tespit edilmiştir.201 

Wei’nin 2000’li yıllarda yaptığı çalışmalarında;  doğrudan yabancı 

yatırımlar üzerinde vergilerin ve yolsuzlukların etkisini incelemiştir. Sonuçta 

vergi oranında %1 puanlık artışın, doğrudan yabancı yatırımları %1,92 

oranında azalttığı, yolsuzluk derecesindeki %1 puanlık artışın ise vergi 

oranlarında %4.69’luk bir artışa neden olduğu, bunun sonucunda 

yolsuzlukların doğrudan yabancı yatırımları yaklaşık %10 oranında 

azaltacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca 12 kaynak ülke ve doğrudan yabancı 

yatırımların gittiği 45 ev sahibi ülkenin verileri üzerinden yapılan çalışmada 

yolsuzlukların ev sahibi ülkedeki doğrudan yabancı yatırımları azalttığı ve çok 

uluslu şirketler için vergi oranlarında da artışa neden olduğu ifade 

edilmiştir.202 

Yatırımların yapıldığı bir ülkede yolsuzlukların artması, yerli 

bürokrasinin şeffaflığını ve dolayısıyla yerel ortağa duyulan güveni de 

azaltmaktadır. Yolsuzlukların doğrudan yabancı yatırımların girişini azalttığı 

ve şirket sahipliklerinin ortak girişim şeklinde tercih edildiği bir ülkenin 

yolsuzluk seviyesinin artmasının tek kişinin sahip olduğu ortaklıklarda %10-

20 arasında bir azalmaya neden olacağı, teknoloji yoğun şirketlerin ise 

ortaklığı çok fazla istemediği, özellikle Amerikan şirketlerinin diğer yatırımcı 

                                                           
 
200 Wei, a.g.m., pp.2-30. 
201 Kaufmann, Wei, a.g.m., pp.1-18. 
202 Wei, Shang-Jin; “Corruption in Economic Development: Grease or Sand” Economic Survey 

of Europe, Issue:2, 2001, p.101. 
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ülkelerin şirketlerine göre yolsuzlukların yoğun olduğu ülkelerde ortaklıklara 

yanaşmadığı belirtilmiştir.203 

Abed ve Davoodi (2000) geçiş ekonomilerinde yolsuzluğun doğrudan 

yabancı yatırımlara etkisini araştırmış ve daha az yolsuzluğa sahip ülkelerin 

daha fazla doğrudan yabancı yatırım çektiği fakat doğrudan yabancı 

yatırımlara etki eden faktörlere yapısal reformların eklenmesi durumunda 

yolsuzluk etkeninin önemsiz bir hal aldığı ve sonuçta yapısal reformların 

doğrudan yabancı yatırımları çekmekte yolsuzlukların azaltılmasından daha 

etkili olduğu tespit edilmiştir.204 

Drabek ve Payne (2001) ise şeffaflığın doğrudan yabancı yatırımlara 

olan etkisini incelemiştir. Çalışma sonucunda; yabancı yatırımcılar için şeffaf 

olmayan bir ortamın riski ve belirsizliği artıran bir unsur olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Bu risk ve belirsizlik ortamının da rüşvet ve yolsuzluğu 

artıracağını ifade etmişlerdir. Ayrıca ülkenin şeffaflık düzeyinin o ülkeye 

yönelik yabancı yatırımcıların yatırım kararlarını etkilediğini ve şeffaflığın 

olmadığı ülkelere yabancı yatırımların gelmek istemediğini de belirlemişlerdir. 

Sonuçta ülkenin şeffaflık düzeyinin olumlu yönde bir puan artmasının o 

ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımları %40 oranında artıracağını ve 

dolayısıyla sosyal refahın ve ekonomik etkinliğin artacağını belirtmişlerdir.205 

Habib ve Zurawick (2002) tarafından, 7 ülkeden doğrudan yabancı 

yatırımların gittiği 89 ev sahibi ülkeye ait 1996-1998 yılları verilerinin 

incelenmesi sonucunda; yolsuzluk ve doğrudan yabancı yatırımlar arasında 

negatif bir ilişki tespit edilmiş ve bir ülkede yolsuzlukların yüksek olması 

                                                           
 
203 Smarzynska, Beata. K; Wei, Shang-Jin; “Corruption and Composition of Foreign Direct 

Investment: Firm Level Evidence”, Working Papaer 7969, October 2000, NBER, pp.14. 
204 Abed, George; Davoodi, Hamid; “Corruption, Structural Reforms and Economic Performance in 

the Transition Economies.”, IMF Working Paper No. 132, July 2000, pp:3-46. 
205 Zdenek, Drabek; Warren, Payne; “The Impact of Transparency on Foreign Direct Investment”,  

World Trade Organization Economic Research and Analysis Division, Revised November 2001, 

pp.2-27.  
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durumunda o ülkeye yönelik doğrudan yabancı yatırımların azalacağı 

vurgulanmıştır.206  

Voyer ve Beamish (2004) Japon doğrudan yabancı yatırımları 

üzerinde yaptıkları çalışmada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluğun 

doğrudan yabancı yatırımları olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.207  

Başar (2004) yolsuzlukların doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki 

etkilerini 58 ülke için 1995-2001 dönemi açısından ele almıştır. Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, yolsuzluklar doğrudan yabancı 

yatırımlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğundan yolsuzlukların vergi 

yükünü ve rasyonel olmayan sermaye kontrollerini azaltarak doğrudan 

yabancı yatırımlar üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu ileri süren “etkin 

yağ hipotezini” desteklememektedir.208  

Larrain ve Tavares (2004) tarafından yapılan çalışmada ise literatürde 

genellikle karşılaştığımız yolsuzluk düzeyinin doğrudan yabancı yatırımlara 

olan olumsuz etkisinin tersine doğrudan yabancı yatırımların yolsuzlukları 

nasıl etkilediği incelenmiştir. Çalışma sonucunda; GSMH’nın bir unsuru olan 

doğrudan yabancı yatırımların ithalat düzeyi göz önüne alınmadan düşük 

yolsuzluk düzeyi ile ilişkili olduğu, ayrıca doğrudan yabancı yatırımların 

yolsuzluk üzerindeki sayısal etkisinin kişi başına düşen milli gelire olan etkisi 

ile aynı olduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek düzeyde doğrudan yabancı 

yatırımların yolsuzlukları azaltıcı etkisi olduğu, %1 oranında doğrudan 

yabancı yatırımlardaki artışın, yolsuzluklarda bir azalma yani 1’den 10’a 

kadar olan yolsuzluk endeksinde 0,3’lük bir azalma tespit edilerek yüksek 

doğrudan yabancı yatırımların yolsuzlukları caydırdığı belirtilmiştir.209  

                                                           
 
206 Habib, Mohsin;  Zurawicki, Leon; “Corruption and Foreign Direct Investment: What Have We 

Learned”, Journal of International Business Studies, Vol. 33, 2002, pp. 291-307.  
207 Cuervo-Cazurra, a.g.m., pp.803-822. 
208  Başar, a.g.m., s. 66-76.  
209 Larraın  B. Felıpe; Tavares,Jose; “Does Foreıgn Dırect Investment Decrease Corruptıon?”, 

 Cuadernos De Economıa, Vol. 41 (Agosto), 2004, pp. 217-230.  
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Winner ve Egger (2006) ise yolsuzluğun, doğrudan yabancı 

yatırımların önünde özellikle gelişmiş ülkelerde engel olduğunu fakat 

gelişmemiş ülkeler için bu durumun o kadar da önemli olmadığını tespit 

etmiştir.210  

Cuerva (2006), yolsuzluğun doğrudan yabancı yatırımları etkilemesinin 

yanında doğrudan yabancı yatırımların geldiği ülkelerin kompozisyonlarının 

da doğrudan yabancı yatırım kararı alınmasında etkili olduğunu görmüştür. 

Sonuçta yüksek yolsuzluğa sahip ülkelerin, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 

“OECD Yabancı Kamu Görevlilerinin Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’ni” 

imzalamak gibi etkin düzenlemelere sahip ülkelere göre daha az miktarda 

doğrudan yabancı yatırım aldığı fakat yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerden 

bu sözleşmeyi imzalayan ülkelere daha çok doğrudan yabancı yatırım geldiği 

bulgularına ulaşılmıştır.211 

Zhou (2007), çok uluslu şirketlerin doğrudan yabancı yatırım 

kararlarının, yolsuzluklardan olumsuz etkilendiğini tespit etmiştir.212 

Mathur ve Singh (2007) tarafından yapılan çalışmada; Çin’de düşük bir 

yolsuzluk algısının olmasının Güney Asya’da bulunan diğer ülkelere yönelik 

doğrudan yabancı yatırımları da etkilediği, yolsuzlukların ekonomik 

özgürlükler ile yüksek oranda ilişkili olmasına rağmen politik özgürlükler ile 

herhangi bir ilişkisi olmadığı belirtilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların 

gelişmekte olan ülkelere girişinin yüksek oranda birbirine bağımlı olması, 

başka bir deyişle daha demokratik olan ülkelerin demokratik olmayan 

ülkelere göre daha az doğrudan yabancı yatırım alması bunu göstermiştir.213 

                                                           
 
210 Winner, H.; Egger, P. E.; “How Corruption Influences Foreign Direct Investment”, A Panel Data 

Study, Economic Development and Cultural Change, 2006, 54, pp.459-486.  
211 Cuervo-Cazurra, a.g.m., pp.803-822. 
212 Zhou, Ying; “An empirical study of the relationshipbetween corruption and FDI: with sample 

selection error Correction”, Economics Department University of Birmingham Edgbaston B15 

2TT, www.etsg.org/ETSG2007/papers/zhou.pdf , August 14, 2007. 
213 Mathur, Aparna; Singh, Kartikeya; “Foreign Direct Investment, Corruption, and Democracy”,  

Applied Economics, Vol. 45, No. 8, Nov 2011, pp.991-1002. 
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Cole ve Elliott (2008) tarafından Çin’de 1999-2003 yılları arasında 

yönetim, yolsuzluk ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiye yönelik 

yapılan çalışma sonucunda; etkin bir yönetim ile yolsuzlukla mücadelenin 

olduğu durumlarda doğrudan yabancı yatırımlarda artış olduğu tespit 

edilmiştir.214  

Asiedu ve Freeman (2008) yolsuzluğun doğrudan yabancı yatırımlar 

üzerindeki etkisini hem şirketlerin yatırım kapasitelerinin artması hem de ülke 

düzeyindeki durum ile birlikte ele almıştır. Bu çalışmada ayrıca yolsuzlukların 

doğrudan yabancı yatırımlara etkisinin ele alınması sebebiyle firmalar için 

yabancı yerli ayrımı yapılmadan tüm yatırımlar üzerindeki etkisi üzerinde 

durulmuştur. Çalışma ile yolsuzlukların söz konusu yatırımlar üzerindeki 

etkisinin bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği, geçiş ekonomisi ülkelerindeki 

şirketler için yolsuzlukların yatırımları önemli bir şekilde negatif olarak 

etkilediği, fakat Latin Amerika ve Sahra altı Afrika ülkelerinde önemli bir 

etkisinin görülmediği, sonuç olarak yolsuzluğun geçiş ülkelerindeki yatırımları 

etkileyen en önemli etken olduğu tespit edilmiştir.215   

Ayrıca bu çalışmada yolsuzluk ve doğrudan yabancı yatırım arasındaki 

ilişkiyi inceleyen diğer çalışmaların mikro, yarı mikro ve makro düzeyde 

olmak üzere üçe ayrılarak incelendiği görülmektedir. Bu kapsamda; 

 Batra tarafından 2003 yılında 81 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede 

3100 şirket üzerinde yapılan mikro çalışma sonucunda yolsuzluğun yatırımlar 

üzerinde negatif ve önemli bir etkisinin olduğu, 

Gaviria tarafından 2002 yılında 29 Latin Amerika ve Caribbean 

ülkesinde 2612 şirket üzerinde yapılan mikro çalışmada yolsuzluk ve 

şirketlerin yatırım seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığı,  

                                                           
 
214 Cole Matthew A.; Elliott, Robert J.R.; Zhang, Jing; “Corruption, Governance and FDI Location in 

China: A Province-level Analysis”,  Department of Economics, University of Birmingham, UK, 

2008, pp.1-32. 
215 Asiedu, Freeman, a.g.m., 200-214. 
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Smarzynska ve Wei tarafından 2000 yılında hem şirket hem de ülke 

düzeyinde yapılan yarı mikro çalışmada 22 doğu Avrupa ülkesindeki 

yolsuzluğun şirketlerin yatırım kararlarını olumsuz etkilediği,  

Mauro,  Wei, Rock ve Bonnet, Pellegrini ve Gerlagh tarafından yapılan 

makro çalışmalarda ise yatırımlar ve yolsuzluk arasındaki ilişki ülke 

düzeyinde ele alınmış olup yolsuzluğun yatırımları olumsuz etkilediği, 

tespitleri yapılmıştır. 

Habib ve Zurawicki (2010) tarafından yolsuzluk ve doğrudan yabancı 

yatırımlar arasındaki ilişkiye yönelik literatürde yapılmış çalışmalar 

incelenmiştir. İncelenen bu çalışmalar sonucunda;  

Gani’nin (2007) Asya ve Latin Amerika ülkeleri üzerinde doğrudan 

yabancı yatırımlar ve yönetimlerin etkinliğinin bazı göstergeleri arasındaki 

ilişkiyi incelediği ve sonuçta hukukun üstünlüğü, düzenlemelerin kalitesi, 

hükümetlerin etkinliği, politik istikrar ve yolsuzlukların önlenmesi ile doğrudan 

yabancı yatırımlar arasında pozitif bir ilişki olduğu,  

Djankov et al. (2002) 85 ülkede doğrudan yabancı yatırımların ülkeye 

girişlerine ilişkin kanuni düzenlemeler üzerinde yapılan çalışmada, ülkeye 

yönelik sermaye girişlerine ilişkin ağır kanuni düzenlemelerin olması 

durumunda yolsuzlukların arttığı ve yasa dışı ekonomilerin oluştuğu,   

Habib ve Zurawicki (2005) yolsuzluklar sonucunda bir ülkeye 

doğrudan yabancı yatırımların girişinin ülkenin ihracatından daha fazla 

etkilendiği, aynı zamanda doğrudan yabancı sermayenin çıkışının ülkenin 

ithalatından daha fazla etkilendiği,  

Caetano and Caleiro (2006) tarafından ise 97 ülke üzerinde yapılan 

araştırmada yolsuzlukların yüksek seviyede olduğu ülkelerde doğrudan 

yabancı yatırımların olumsuz etkilendiği fakat daha düşük düzeyde 

yolsuzlukların olduğu ülkelerde ise doğrudan yabancı yatırımların 

yolsuzluklardan daha az etkilendiği, 
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tespitlerine ilişkin bir derleme yapıldığı görülmüştür.216 

Sonuç olarak yatırımcılar açısından kişisel hakların korunması, ülke 

içine ve dışına sermayenin serbest dolaşımı veya serbest ticaret kapasitesi 

gibi özelliklere sahip uygun bir ekonomik ortamı olan ve yolsuzlukların az 

olduğu ülkeler daha fazla doğrudan yabancı yatırımları çekebilmekte ve 

yolsuzlukların olduğu ülkelerden yatırımlar kaçmaktadır. Öncelikle yolsuzluk 

algısı bir yatırımcının yatırım kararını almasında önemli rol oynamaktadır. 

Yolsuzlukların yüksek olduğu ülkeler daha az doğrudan yabancı yatırım 

almaktadır.  

2.4. YOLSUZLUKLARIN GELİR DAĞILIMI VE SOSYO-EKONOMİK 

FAKTÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Yolsuzluklar, sosyal düzen üzerinde etkisini gelir dağılımındaki 

eşitsizlikleri artırması şeklinde göstermektedir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik 

birçok sosyo-ekonomik problemin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.  

2.4.1. Yolsuzlukların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri 

Literatüre bakıldığında yolsuzlukların gelir dağılımı üzerindeki etkisini 

inceleyen çalışmaların çoğunluğunda büyüme ve gelir dağılımı olgusunun 

birlikte ele alındığı görülmektedir. 

Adil bir gelir dağılımı sağlanabilmesi için gelirin nasıl paylaşıldığının 

belirli ölçütlere göre ortaya konulması gerekmektedir. Bir ülkedeki gelir 

dağılımı eşitliğini ölçmede; aralık ölçütü, değişim aralığı, göreli ortalama 

mutlak sapma, standart sapma, değişim katsayısı, varyans, logaritmik 

varyans, yüzde paylar, Pareto α katsayısı, Lorenz eğrisi, Gini katsayısı, 

Dalton Atkinson eşitsizlik ölçütü, yoksulluk oranı endeksi, yoksulluk farkı, 

açlık sınırı217, gibi çok çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. 

                                                           
 
216 Habib, Zurawicki, a.g.m., pp.291-307.  
217 Öztürk, Nazım; Göktolga, Z.Gökalp; “Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan 
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Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı bir ülkedeki gelir dağılımı eşitliğini 

ölçmekte en yaygın olarak kullanılan araçlardan birisidir. Lorenz eğrisinden, 

farklı ülkelerin gelir bölüşümü eşitsizliklerini veya aynı ülke içerisinde farklı 

zamanlardaki gelir bölüşümleri eşitsizliğini karşılaştırmak için 

yararlanılmaktadır. Lorenz eğrisi, Amerikalı istatistikçi Max Lorenz tarafından 

geliştirilmiş olup gelir bölüşümü çalışmalarında yaygın olarak kullanılan ve 

bazı gelir dağılımı eşitsizliği ölçülerinin hesaplanmasında temel alınan grafik 

ile gösterim şeklidir. Lorenz eğrisinin oluşturulmasında kümülatif yüzde 

değerlerinin yer aldığı bir kutu diyagramı kullanılmaktadır.218 Bir kare çizilerek 

soldaki dikey eksene %10 ya da 20’lik bölümler halinde ülkede GSYİH’dan 

alınan paylar, alttaki yatay eksene de yine aynı oranlardaki paylar halinde 

ülke nüfusu yer aldığında, her bir %20’lik nüfus payının gelirden ne kadar pay 

aldığını bu eksenlerin arasında kalan alanda işaretlendiğinde ortaya çıkan 

eğri “Lorenz Eğrisi’dir”. Soldan sağa doğru karenin köşegen çizgisine ise 

mutlak eşitlik çizgisi denilmektedir. Lorenz eğrisi mutlak eşitlik çizgisinden ne 

kadar uzaklaşıyorsa gelir dağılımı o kadar bozuluyor demektir. Lorenz eğrisi 

ile mutlak eşitlik çizgisi arasında kalan alanın büyüklüğü mutlak eşitlik 

çizgisinin altında kalan alanın tamamına bölündüğünde ortaya çıkan orana 

“Gini Katsayısı” denilmektedir. Gini katsayısı, sıfır ile bir arasında değişen bir 

katsayı olup, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğinin, bire yaklaştıkça gelir 

dağılımı eşitsizliğinin arttığını göstermektedir.219 

Büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişki iktisat literatüründe ilk olarak 

Kuznets (1956) tarafından araştırılmış ve Kuznets hipotezi ortaya atılmıştır. 

Bu hipoteze göre, düşük gelir seviyeli ülkelerde gelir eşitsizliği nispeten azdır. 

Ekonomik büyüme ve fert başına düşen gelir artışıyla birlikte gelir eşitsizliği 

artar. Fakat büyümenin daha ileri safhalarında gelir dağılımı eşitsizliği azalma 

                                                           
 
218 Öztürk, Göktolga, a.g.m., s.10. 
219 Eğilmez, Mahfi; “Gelir Dağılımında Düzelme Yok” 18 Eylül 2012, (Erişim) 

http://www.mahfiegilmez.com/2012/09/gelir-daglmnda-duzelme-yok.html, 26 Haziran 2013 s.1.  

http://www.mahfiegilmez.com/2012/09/gelir-daglmnda-duzelme-yok.html,%2026%20Haziran%202013%20s.1
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eğilimine girecektir. Bu tanımlamaya göre, gelir dağılımı ile gelir düzeyi 

arasındaki ilişki “ters U-eğrisi” şeklinde resmedilir.220 

Gupta ‘v.d.’ (1998) tarafından 1980-1997 yılları arasındaki 38 ülkeye 

yönelik olarak yapılan çalışmada; yolsuzluk algılama endeksindeki 1 puanlık 

artışın yani yolsuzluklardaki bir artışın GSYİH’nın oranı olarak sosyal 

güvenlik ve refah harcamalarında 0,82, eğitim ve sağlık harcamalarında ise 

0,45 oranında bir azalmaya neden olacağı tespit edilmiştir. Bu çalışma ile 

ayrıca yolsuzluklar sonucu sosyal harcamalarda meydana gelen azalmanın 

gelir dağılımı üzerindeki etkisi de analiz edilmiş ve yolsuzluk endeksindeki 

2,52 puanlık bir artmanın Gini katsayısında yaklaşık 4,4 puanlık bir artışa 

neden olduğu vurgulanmıştır.221 

Bu sonuç yolsuzlukların artması durumunda sosyal harcamalarda 

meydana gelen azalmaya bağlı olarak gelir dağılımının da bozulacağı 

anlamına gelmektedir. 

Li, Xu, Zou (2000) tarafından yolsuzluk ve gelir dağılımı arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışmada; Murphy, Shleifer, and Vishny (1991, 1993) 

tarafından çalışılan modelden faydalanılmış olup, yolsuzluğun ülkelerin Gini 

katsayılarını ve büyüme oranlarını nasıl etkilediği Deninger ve Squire (1996)  

tarafından hazırlanan gelir dağılımı verileri ve Politik risk Servisi’nin yolsuzluk 

endeksi baz alınarak incelenmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda yolsuzluğun; 

 Gini katsayısını ters U şeklinde etkilediği,  

 Gelir dağılımı eşitsizliğinin yolsuzluğun çok yüksek ve düşük olduğu 

durumlarda düşük olduğu,  

                                                           
 
220 Syrquin, Moshe; “Kuznets and Modern Economic Growth Fifty Years Later”, WIDER 

conference: Thinking Ahead: The Future of Development Economics, June 2005, pp.2-13. 
221 Sanjeev, Gupta; Davoodi, Hamid; Alonso, Rosa; “Yolsuzluğun Kamu Gelir Ve Giderleri Üzerine 

Etkisi”, çev. Muhlis Bağdigen, Gökhan Dökmen,  Zkü Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 2006, 

pp.53-69. 
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 Yolsuzluğun ortalama bir seviyede olması durumunda gelir dağılımı 

eşitsizliğinin yüksek olduğu,  

 Yolsuzluk ve gelir seviyesi arasında negatif bir ilişki olduğu, 

 Kaynak dağılımı adil olmayan ülkelerde yolsuzluğun gelir dağılımı 

eşitsizliğini artırdığı fakat büyüme oranında çok daha yüksek oranda düşüş 

meydana getirdiği, sonuç olarak yolsuzluğun yüksek kamu harcamalarının 

olduğu ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliğini daha az seviyede olumsuz 

etkilediği, 

 Yolsuzluk oranında bir puanlık artışın Gini katsayısında beş puanlık 

bir artış meydana getirdiği, 

belirtilmiştir.222  

Silva, Garcia ve Bandeira (2001) tarafından 1998 yılında yolsuzluğun 

bir ülkenin zenginliği üzerindeki etkisini analiz etmek ve ölçmek amacıyla 81 

ülkede yapılan çalışmada; yolsuzluğun kişi başına düşen milli gelir üzerine 

etkisi olarak sermaye verimliliğini azalttığı sonucuna ulaşılmış ve akabinde de 

kişi başına düşen gelirde bir azalma yaratacağı görülmüştür.223 

Gelir dağılımı ile ilgili olarak Gyimah, Brempong ve Camacho (2006) 

tarafından farklı gelişmişlik aşamasında bulunan 61 ülke üzerine yapılan 

çalışmada ise 1991 tarihli Barro-tipi büyüme modeline yolsuzluk göstergesi 

dâhil edilerek yolsuzluk ve gelir dağılımı arasındaki ilişki de ortaya 

konulmuştur. Büyüme modelinin diğer açıklayıcıları olarak eğitim, ihracat ve 

sermaye gibi unsurlar eklenerek, gelir dağılımındaki eşitsizliğin ölçütü olarak 

Gini katsayısının bağımlı değişken olarak alındığı modelde, kişi başına gelir 

ve gelirin büyüme oranı, ihracat, yolsuzluk, kamu harcamaları ve eğitim 

göstergeleri dâhil edilmiştir. 1980-1998 arası dönemi kapsayan uygulama 

sonuçlarına göre, genel olarak gelir dağılımı üzerine yolsuzluğun negatif 

etkileri tespit edilmiştir. Ayrıca yolsuzluk seviyesinde bir puanlık azalmanın 

                                                           
 
222 Li, Hongyi; Colin Xu, Lixin; Zou, Heng-fu; “Corruption, Income Distribution, and Growth”, 

Economics and Politics, volume 12, No. 2, July 2000, pp. 155-181.  
223 Gonçalves, Garcia, Bandeira,  a.g.m., pp.2-24. 
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gelir dağılımına ilişkin 0-1 aralığındaki Gini Katsayısında gerçekleştirdiği 

azalma oranları aşağıda yer alan tabloda belirtilmektedir. Sonuç olarak 

yolsuzluk seviyesinde bir azalma olduğunda, bu azalma Gini katsayısını 

düşürerek gelir dağılımına olumlu etki yapmaktadır.  

Tablo 4: Ülke Gruplarına Göre Gini Katsayı Değişikliği 

 

Yolsuzluğun gelir dağılımı üzerindeki etkileri bölgesel olarak değişiklik 

göstermiş olup, en yüksek etkinin Latin Amerika ülkelerinde olduğu 

görülmüştür. Yani bir puanlık yolsuzluktaki azalma en çok Latin Amerika 

ülkelerinde gelir dağılımını olumlu etkilemiştir.224 

Özdemir ‘v.d.’, (2011)  tarafından geçiş ekonomilerindeki büyüme ve 

gelir dağılımı ilişkisine yönelik yapılan çalışma sonucunda; araştırma konusu 

yapılan geçiş ekonomilerinin büyük bir kısmında üretimde kayıplar 

yaşanırken, gelir dağılımında eşitliğin ölçütü olan Gini katsayısında da iki 

katına varan yükselişlerin meydana geldiği, yani fakirlikte ani artışlar olduğu, 

özellikle gelişmiş ülkelerde gelir dağılımındaki adaletin, verimli kamu 

harcamalarının, gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik büyümenin daha 

etkili bir şekilde sağladığı vurgulanmıştır.225 

Sonuç olarak yolsuzlukların artması durumunda sosyal harcamalarda 

meydana gelen azalmaya bağlı olarak gelir dağılımı bozulacak, gelir dağılımı 

eşitsizliği büyümeyi olumsuz etkileyecek ve ayrıca yolsuzlukların gelir 

                                                           
 
224 Gyimah-Brempong, Kwabena, a.g.m., s.245–269.  
225 Özdemir, Dilek, ‘v.d.’; “Ekonomik Büyüme Ve Gelir Dağılımı İlişkileri: Geçiş Ekonomileri 

Deneyimi”, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes 2011, s.441.  
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dağılımı eşitsizliğini olumsuz etkilemesi sonucunda da büyüme olumsuz 

etkilenecektir.226  

Tablo 5: Yolsuzluk ve Yoksulluk İlişkisi227 

 

Yolsuzluk ve yoksulluk ilişkisi çift yönlü bir ilişki olup, yolsuzlukların 

yoksulluğu arttırdığı görülebileceği gibi, yoksulluğun da yolsuzluklara zemin 

hazırladığı ifade edilebilir.228 

2.4.2. Yolsuzlukların Sosyo-Ekonomik Faktörler Üzerindeki Etkileri 

Yolsuzluğun sosyo ekonomik faktörler üzerindeki etkisinin ölçülmesi 

zor olmakla birlikte yolsuzluğun bir ülkenin kaynaklarını etkin bir şekilde 

                                                           
 
226 Uslaner,Eric; “Corruption and the Inequality Trap in Africa”, Afro Barometer Working paper 

No. 69, April 2007, pp.2-34. 
227 Çelen, a.g.m., s.113. 
228 Çelen, a.g.e., s.115. 
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kullanılmasını etkilediği, özellikle hayır ve yardım programlarında toplanan 

bağışlar üzerinde yolsuzluk yapıldığı takdirde fakirlerin bundan daha çok 

etkileneceği ve ekonomik eşitsizliklerin de yolsuzluklara neden olacağı ve bu 

nedenlerle zenginler ve fakirler arasındaki farkın iyice artacağı ihtimali 

bulunmaktadır. Yolsuzluklar, özellikle daha az kaynağa sahip gelişmekte olan 

ülkelerde, bu kaynakların yolsuzluklar sonucu sömürülmesi durumunda 

eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik sistemini etkileyerek bu 

hizmetlerden yararlananları en çok da kadın ve çocukları etkileyerek 

yoksullukların artmasına neden olabilmektedir.229-230 Ayrıca yapılan birçok 

çalışmada yoksullar için toplanan yardımlarda yolsuzluk olaylarına 

rastlanıldığı, örnek verilecek olursa Afrika üzerine çalışmalar yapan Institute 

for Security Studies (ISS) isimli sivil toplum kuruluşunca yolsuzluk ve sosyal 

yardımlar üzerine yapılan bir çalışma sonucunda 1996 yılında sosyal 

yardımların dağıtımı sırasında 1,5 milyar Amerikan Doları tutarında bir kayıp 

yaşandığı tespit edilmiştir.231 

Huang (2008) tarafından yapılan 50 ülkeyi kapsayan bir çalışmada; 

eğitime erişimin güçleşmesi ve yolsuzluğun artması durumunda, eğitim 

kalitesi ile birlikte eğitimli birey sayısının giderek azaldığı, Transparency 

International tarafından 42 ülkenin dâhil edildiği bir çalışmada da yüksek 

yolsuzluk seviyelerinde, 15–24 yaş grubundaki gençlerin eğitim alma 

oranının azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yolsuzluk ve rüşvet seviyesindeki 

artışın, ülkenin refah seviyesi ve sağlık üzerine ne kadar yatırım yapıldığına 

bakılmaksızın ölüm oranlarını arttırdığı tespitleri yapılmıştır.  Ayrıca 

gelişmekte olan ülkelerde yolsuzlukların evlere şebeke suyu bağlanmasını 

                                                           
 
229 CASAC; The Impact of Corruption on Governance and Socio- Economic Rights, s.1-11, (Erişim) 

http://www.casac.org.za/?wpfb_dl=71 9 Haziran 2013 
230 Anti-Corruption Resource Centre, “Gender and Corruption in Humanitarian Assistance”, pp.1-10. 

(Erişim) http://www.u4.no/publications/gender-and-corruption-in-humanitarian-assistance/ 10 Haziran 

2013. 
231 Reddy, Trusha; Sokomani, Andile; “Corruption and Social Grants in South Africa”, Institute for 

Security Studies, November 2008, pp.1.  

http://www.casac.org.za/?wpfb_dl=71
http://www.u4.no/publications/gender-and-corruption-in-humanitarian-assistance/
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%30-45 oranında daha pahalı hale getirerek temiz suya ulaşımı dahi 

zorlaştırdığı tespitleri de yer almaktadır.232 

Başka bir açıdan ise Leite ve Weidman tarafından bir ülkede doğal 

kaynakların çok fazla olmasının daha yüksek seviyelerde yolsuzluklara 

neden olduğunun tespit edilmesi de bir ülkenin doğal kaynaklarının çok fazla 

olmasından dolayı yolsuzluklara daha açık bir hal aldığını göstermektedir. 233 

Bu da yolsuzlukların ülkelerin kaynaklarını etkin kullanımını engellemesine 

neden olmaktadır. 

Sonuç olarak yaygın yolsuzluk olaylarının görüldüğü ülkelerde, hukuki 

kurumların zayıf ve yönetimin hukuki denetimden uzak olduğu,  ekonomik 

kalkınma hızında düşüşlerin yaşandığı ve ülke insanın yaşam standartlarının 

da düşük olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda sağlık, çevre, işsizlik gibi 

sorunların artması özellikle sosyal sistem üzerinde önemli tahribata yol 

açabilecektir. 

2.5. YOLSUZLULARIN KAYITDIŞI EKONOMİYE ETKİLERİ 

Günümüzde, toplumların en önemli sorunlarından birisi olan kayıt dışı 

ekonomi; nedenleri, sonuçları ve işleyişi itibariyle oldukça karmaşık ve çok 

yönlü bir olgudur. Kayıt dışı ekonomi çok boyutlu ve değişik niteliklere sahip 

çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Kayıt dışı ekonomiyi yasa dışı ekonomik 

faaliyetlerde kayıt dışılık (yeraltı ekonomisi), yasal ekonomik faaliyetlerde 

kayıt dışılık (informal kayıt dışılık) ve beyan dışı ekonomik faaliyetler olmak 

üzere sınıflandırmak mümkündür.   

Daha kapsamlı başka bir tanımda ise;  kayıt dışı ekonomi “Suç teşkil 

etsin veya etmesin, belgeye hiç bağlanmamış veya içeriği kısmen veya 

tamamen gerçeği yansıtmayan yanıltıcı belgelerle gerçekleştirilen ve bilinen 

                                                           
 
232 Gedikli, a.g.m., s.184. 
233 Leite, Carlos; Weidmann, Jens;  “Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources,Corruption and 

Economic Growth”, International Monetary Fund Working Paper, Washington DC, WP/99/85, 

1999, pp.3-31. 
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istatistikî yöntemlere göre tahmin de edilemediği için GSMH hesaplarına 

dâhil edilemeyen devletin bilgisi ve kayıtları dışında yürütülen gelir yaratıcı 

ekonomik faaliyetlerin tümü” olarak tanımlanmaktadır.234  

Yabancı literatürde ise Schneider ve Enste’ye göre; kayıt dışı 

ekonomi, resmi GSMH içinde yer almayan ve GSMH’ya katkıda bulunmayan 

ekonomik faaliyetlerin tümüdür.235  

Piyasa ekonomisinin gelişmesinin ön koşullarından bir tanesi de kayıt 

dışı ekonomik faaliyetlerin ve bunun temel sebeplerinden birisi olarak 

yolsuzlukların azaltılması olduğu değerlendirilmektedir. Bağımsızlık sonrası 

dönemlerde, geçiş ekonomilerinde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ve 

yolsuzlukların hızla arttığı tespit edilmiş olup söz konusu ekonomilerde bavul 

ticaretini de kapsayacak şekilde kayıt dışı ekonominin boyutlarının artmasının 

önemli bir sebebi olarak yolsuzluklar görülmüştür. Yolsuzluklar, kayıt dışı 

ekonominin devamlılığının sağlanması ile gelişmesini desteklemekle birlikte, 

yasal olarak üretimi ve ticareti yapılan mal ve hizmetlerin kayıt dışı 

kalmasının nedenleri arasında bir kayıt dışı ekonomik faaliyet olan yolsuzluk 

ve rüşvet gibi mekanizmaların sureci kolaylaştırıcı fonksiyonu da 

bulunmaktadır.236 

Yolsuzluklar ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişki konusunda 

araştırmaları olan Johnson ‘vd.’ (1998) bazı Latin Amerika ve OECD ülkeleri 

ile bazı geçiş ülkelerinin verileri üzerinde yaptıkları çalışma da;  yolsuzluk 

seviyeleri ve kayıt dışı ekonomi arasında anlamlı bir ilişki görülmüş ve 

yolsuzlukların yüksek olduğu ülkelerde kayıt dışı ekonominin de yüksek 

olduğu vurgulanmıştır.237  

                                                           
 
234 Özdemir, Biltekin, “KayıtDışı Ekonomi- Vergilendirilmemiş Mali Güç”, Türk Parlamenterler 

Birliği, 01.08.2005, (Erişim)  http://kayitdisiekonomi.com/makale/detay.asp?id=31 12 Haziran 2013 
235 Aydın, Yılmazser, a.g.e., s.88. 
236 Bal, Harun; “Geciş Ulkelerinde Yolsuzluk Ve Kayıtdışı Ekonomi: Kırgızistan Bavul Ticareti 

Örneği”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı 219, Haziran 2004, s.72-92. 
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Johnson ‘v.d.’ (1999) başka bir çalışmalarında ise, kayıt dışı 

ekonomiye ilişkin çalışmaların iş piyasasına yönelik düzenlemelere vurgu 

yaptığını ve konuya politik iktisat perspektifinden yaklaşmak gerektiğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca 1990’lı yıllara ait Latin Amerika, OECD ve Doğu Avrupa 

ülkelerinden oluşan 49 ülke verileri üzerinden, vergi yükünün kayıt dışı 

ekonomiyi arttırdığı konusunda belirgin bir ilişki bulunmazken, bürokratik 

kalitenin, düzenleyici çerçevenin ve yolsuzlukların kayıt dışı ekonomiyi 

etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.238 

Bal (2004) tarafından yapılan geçiş ekonomilerine sahip ülkelerde 

yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi başlıklı çalışma da; piyasa ekonomisinin 

gelişmesinin ön koşulları arasında, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve 

yolsuzlukların minimize edilmesi olduğunu ifade etmiştir. Geçiş 

ekonomilerinde kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukların boyutlarının son derece 

yüksek olduğunu ve bunun sonucunda ise uluslararası kayıt dışı ekonomik 

faaliyet olarak bavul ticaretinin giderek azaltılmaya çalışılmasına rağmen, 

varlığını koruması ve boyutlarını geliştirmesinin nedeninin yolsuzluklar 

olduğunu belirtmiştir.239  

Şekil 4: Yolsuzluk ve Kayıt Dışı Ekonomi Arasındaki İlişki240 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
237 Sımon, Johnson; Kaufmann, Danıel; Zoıdo-Lobaton, Pablo; “Corruption, Public Finances And The 

Unofficial Economy”, The World Bank Policy Research Working Paper Series 2169, August 

1999, pp.2-50. 
238 Sımon, Kaufmann, Zoıdo-Lobaton; a.g.m., pp.2-50. 
239 Bal, a.g.m., s.193. 
240 Bağırzade, Elşen; “Kayıtdışı Ekonomi Kavramına Ortak Yaklaşım sorunu: Makro İktisat Kapsamlı 

Kavramsal Analiz”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Sayı Temmuz-Aralık 2012-2, s. 212. 
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Bağırzade (2000), tarafından yapılan yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara ilişkin teorik araştırması sonucunda; 

Faulend ve Sosic tarafından Hırvatistan üzerine, 2001 yılında Akçay 

tarafından 23 eski Sovyet ülkesi üzerine, May vd. tarafından 69 (18 geçiş 52 

diğer) ülke üzerine, 2004 yılında Çule tarafından Arnavutluk üzerine, 2005 

yılında Çule ve Fulton tarafından geçiş ekonomileri üzerine, Enste tarafından 

OECD ve eski Sovyet ülkeleri üzerine, 2006 yılında Katsios tarafından 

Yunanistan üzerine, 2006 yılında Dreher ve Schneider tarafından 120 düşük 

ve yüksek gelirli ülke üzerine yapılan çalışmaların bulunduğunu ve bunların 

sonucunda kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk arasında sıkı bir karşılıklı neden 

sonuç ilişkisinin olduğunun tespit edildiği görülmüştür.241 

Choi ve Thum (2004) tarafından çeşitli ülkeler üzerine yapılan çalışma 

sonucunda, kayıt dışı ekonomiyi azaltmaya yönelik çalışmaların yolsuzlukla 

mücadele ile desteklenmemesi durumunda bir faydasının olmayacağı tespit 

edilmiştir.242 

Dreher (2005) tarafından ise kayıt dışı ekonominin artmasının 

çalışanların rüşvet alma eğilimini azaltarak yolsuzluğu azaltıcı etki yapacağı 

yani kayıt dışı ekonomi ile yolsuzluk arasında negatif bir ilişki olduğu 

belirtilmiştir.243 

Dreher ve Schneider (2006) yüksek gelirli ülkelerde, kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlerde bulunan bireylerin yakalandıklarında rüşvet vererek 

cezadan kurtulamayacaklarını bildikleri ve bu nedenle rüşvet vermeyecekleri, 

düşük gelirli ülkelerde ise kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren bireylerin 

rüşvet vererek ceza almaktan kurtulabileceklerini düşündüklerinden 

yolsuzluğun yüksek gelirli ülkelerde azaldığı, düşük gelirli ülkelerde ise arttığı 

                                                           
 
241 Bağırzade, a.g.m., s. 212-213.  
242 Choi, Jay Pil;  Thum, Marcel; “Corruption and the Shadow Economy”, International Economic 

Review, Volume:46, Issue:3, August 2005, pp:817-836.  
243Schneider, Friedrich; “Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really 

Know?”, CESifo Working Paper No.1806, pp:20-27.  
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bulgusuna ulaşmıştır.244 Rüşvetin kayıt dışılığın oluşmasında en önemli 

etkenlerden biri olduğu hatta rüşvet olgusuna son verilmeden kayıt dışılığın 

önüne geçmenin mümkün olmadığı belirtilmektedir.245 

Schneider (2006) tarafından 145 ülkenin 1999-2003 yılları verileri 

üzerinde yapılan çalışmada kayıt dışı ekonominin yüksek gelire sahip 

ülkelerde yolsuzluğu azalttığı, düşük gelirli ülkelerde ise tam tersine 

yolsuzluğu arttırdığı tespit edilmiştir.246 

Buehn ve Schneider (2009) da literatürde yer alan bir çok ampirik 

çalışma sonucunda ulaşıldığı gibi kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk arasında 

sıkı bir ilişkiye rastlanmıştır.247 

Yendi (2011) ise orta ve üst gelirli ülkeler grubu için 1999-2007 yılları 

arasında kayıt dışı ekonomiye etki eden kurumsal faktörleri incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluk arasındaki ilişki 

belirsiz olarak tespit edilmiştir. 

Wiseman (2013) tarafından girişimcilik, yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışması sonucunda yolsuzluğun girişimciliği 

etkilediği, yolsuzluğun kayıt dışı ekonomi için güçlü bir enstrüman olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.248  

Sonuç olarak serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin önündeki en 

önemli engellerden biri kayıt dışı ekonominin varlığıdır. Kayıt dışı ekonominin 

yüksek olduğu ülkelerde buna bağlı olarak yolsuzluk seviyesinde de bir 

yükseklik olduğu görülmektedir. Kısaca yolsuzluk ile kayıt dışı ekonomi 

birbirlerine paralel bir seyir izlemektedir. 

                                                           
 
244 Dreher, Axel; Schneider, Friedrich; “Corruption and The Shadow Economy An Emprical 

Analysis”, Public Choice, 2010, volume:144, pp.215-238. 
245 Seviğ, Veysi; “Kayıt dışılığın kamusal görüntüsü Rüşvet”, DÜNYA, 16.09.2003. 
246 Schneider , a.g.m., pp.28. 
247 Schneider, Friedrich; Buehn, Andreas; “Corruption and the Shadow Economy: A Structural 

Equation Model Approach”, IZA Discussion Paper, No. 4182, May 2009.  
248 Wiseman, Travis; “Entrepreneurship, Corruption, and the Size of U.S. Underground Economies”,  

“Latest Version, March 2013, pp.1-33. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1409286##
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2.6. YOLSUZLUĞUN DİĞER EKONOMİK ETKİLERİ 

2.6.1. Yolsuzluklar ve Enflasyon Arasındaki İlişki 

Optimal vergileme teorisine göre hükümetler senyoraj geliri elde etmek 

için enflasyon yaratmak isteyebilir. Vergi kaçakçılığının olması ve vergi 

toplama maliyetlerinin yüksek olması durumlarında ise hükümetlerin kamu 

geliri olarak düşündükleri senyoraj gelirleri sonucunda kişilerin reel gelirleri 

azalmaktadır. Vergi kaçakçılığının ve vergi toplama maliyetlerinin 

yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerde daha fazla olduğu değerlendirildiğinde, 

yolsuzluk sonucu sermaye kaçışlarının artmasına bağlı olarak 

vergilendirilecek varlıkların ve vergi gelirlerin azalması ve kamu 

harcamalarının artmasıyla enflasyona neden olan daha büyük mali açıklar 

oluşmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında  Marhubi (2000) yolsuzluk 

arttıkça enflasyonun da artacağı sonucuna ulaşmıştır.249 

Braun ve Tella (2000), yatırımlar üzerinde gerek maliyetleri artırması, 

gerekse tamamlanmasını geciktirmesi nedeniyle olumsuz bir etkiye sahip 

olan yolsuzlukların, dolaylı bir biçimde de enflasyon maliyetini arttırma 

şeklinde bir olumsuz etkisi olduğu belirtilmiştir.250 

Yolsuzluğun enflasyona neden olmasının yanı sıra yolsuzluğa yol 

açan ekonomik nedenler arasında enflasyon da yer almaktadır. Uygarlığın ve 

teknolojinin gelişmesi sonucunda ihtiyaçların artması ve yüksek enflasyonun 

da satın alma gücünü düşürmesiyle yasal olmayan yöntemlere başvurulma 

olasılığı ve oranı da yükselmektedir. Yüksek ve değişken enflasyon, fiyatlar 

hakkında belirsizliği arttırdığından yatırımları ve ekonomik büyümeyi 

düşürerek yolsuzluğun artmasına neden olmaktadır. 251  

                                                           
 
249 Al-Marhubi, Fahim A.; “Corruption and Inflation”, Economics Letters 66, 2000, pp.199–202. 
250 Braun, Miguel; Tella, Rafael; “Inflation, Inflation Variability and Corruptiıon”, Economics And 

Politics, Vol.16, No.1, 2000, pp.77-100. 
251 Gerni ‘v.d.’, a.g.m., s.133. 
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Akça ‘v.d.’ (2012) tarafından enflasyon ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi 

inceleyen başka bir çalışmada ise 97 ülkeye ait 2002-2010 yılları arasındaki 

veriler incelenmiş ve sonuçta yolsuzluk arttıkça enflasyonun da yükseldiği 

görülmüştür.252 

Yolsuzluk ve enflasyon arasındaki diğer bir ilişki ise reel kur 

düzeyindeki değişmelerdir. Ülkedeki fiyat istikrarının bozulması, ülke 

parasının diğer yabancı paralara karşısında değersizleşmesini beraber 

getirmektedir. Bu konuda yapılan bir araştırmada yolsuzluk düzeyindeki bir 

birimlik artışın ülkedeki reel kur düzeyini on binde üç oranında 

değersizleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.253  

Enflasyon arttıkça yolsuzluğun arttığı sonucuna literatürde Ekpo 

(1985), Oweye ve Bendarfdaf (1996), Bahmani-Oskooee ve Nasir (2002), 

Abed ve Davoodi (2002), Braun ve Di Tella (2004), Smith-Hillman (2007), 

Piplica(2011), Samimi (2012) tarafından yapılan çalışmalarla da 

ulaşılmıştır.254  

Örnek verecek olursak; Braun ve Tella (2004) tarafından yapılan bir 

çalışma sonucunda enflasyon trendindeki değişmelerin yolsuzlukları arttırdığı 

ve enflasyondaki bir puanlık standart sapmanın yolsuzluk düzeyini 0,47 puan 

arttırdığı veya %32'lik bir sapmaya yol açtığı, ayrıca enflasyondaki bir 

standart puanlık sapmanın yatırımları GSYİH’nın %2,7’si oranında, yıllık 

büyüme oranını da %0,9 oranında azaltacağı ve yolsuzlukları ise %12 

oranında arttırdığı belirtilmiştir.255 

Sonuç olarak enflasyon ve yolsuzluk arasında iki yönlü bir ilişki mevcut 

bulunmakta yolsuzluklar enflasyona, enflasyon da yolsuzluğa neden 

olmaktadır. 

                                                           
 
252 Braun, Tella, a.g.m., s.77-100.  
253 Çelen, a.g.e., s.111. 
254 Akça, Yılmaz Ata, Karaca, a.g.m., s.283. 
255 Braun, Tella, a.g.m., s.77-100. 
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2.6.2. Yolsuzluklar ve Özelleştirme Arasındaki İlişki 

Bjorvatn ve Soreide (2005) tarafından, yolsuzluğun piyasa fiyatı 

oluşumu, özelleştirmeden sonra piyasanın yapısını, alıcının seçimi, fiyatın 

oluşumu ve ekonomik etkinlik kapsamındaki etkileri incelenmiştir. Çalışma 

sonucunda yolsuzlukların olduğu ülkelerde özelleştirmelerin başarısız olduğu, 

yolsuzlukların çok olduğu ülkelerdeki özelleştirmelerin yolsuzlukların daha az 

olduğu ülkelere göre daha yüksek bir pazar yoğunlaşması ile sonuçlanacağı, 

satın alma fiyatının daha yüksek belirleneceği ve ekonomik etkinliğin 

azalacağı tespit edilmiştir.256 

2.6.3. Yolsuzluğun Mikro Etkileri 

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Gelişme Bankası ile Dünya Bankası 

tarafından 20 gelişmekte olan ülkede 3000 girişimciyi kapsayan bir araştırma 

ile yolsuzluğun firma düzeyi ile değiştiği görülmüş olup yeni işe başlayan 

firmalar açısından bütün bölgelerde yolsuzluk ve rekabeti önleyici 

uygulamaların en önemli güçlük olduğu belirtilmiş ve sonuçta yolsuzluğun 

girişimciliğin maliyetini arttırarak gelir oranlarını düşürdüğü ve büyük 

işletmelerden çok, küçük işletmelere daha zararlı etkilere yol açtığı tespit 

edilmiştir. 257 

Literatürde yolsuzluk ve girişimcilik arasındaki ilişkiyi inceleyen az 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Avnimelech (2010) tarafından yapılan 

çalışmada yolsuzluk ve girişimcilik arasındaki ilişki, Linkedin isimli bir web 

sayfasından elde edilen veriler ve yolsuzluk algılama endeksi kullanılarak 

yapılmıştır. Sonuçta yolsuzluğun girişimcilerin üretkenliğini negatif etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır.258 

                                                           
 
256 Bjorvatn, Kjetil; Sbreide, Tina; “Corruption and privatization” European Journal of Political 

Economy Vol. 21, 2005, pp.903–914. 
257 Göktan, a.g.m., s. 23.  
258 Wiseman, a.g.m., s.1-33. 
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Yozlaşmış bir çevrede, yetenekli bireyler enerjilerini üretken 

aktivitelere değil, rant kollamaya ve rüşvetçi uygulamalara harcarlar. Bu da 

negatif katma değer yaratan faaliyetlere yol açarak ekonomik büyümeyi 

yavaşlatıcı etkilere sebebiyet vermektedir (Tanzi, 1998).259  

Yolsuzluklar küçük ve orta ölçekli firmalar üzerine etki yapmakta ve 

işletmelerin gelişimini sınırlamaktadır. Bu da ülkelerin üretim hacimlerini 

etkilemektedir.  

Yolsuzlukların yoğun olması nedeniyle, resmi yetkililere rüşvet vermek 

ve iş yaptırmak için harcadıkları kaynak ve zaman nedeniyle, şirketlerin 

büyüyemediği ve üretimini arttıramadığı ve faaliyetlerini tam olarak yerine 

getiremediği görülmektedir. Özelikle geçiş sürecindeki ekonomilerde ve 

gelişmekte olan ülkelerde firmaların sektöre girişlerini engelleyen en önemli 

etken yolsuzluk ve rüşvettir.  

Ayrıca, yolsuzluklar firmaların sermaye getirilerini düşürerek yatırım 

kararlarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.260 Yolsuzluklar şirketler 

üzerinde hem finansal hem de yönetimsel yükler getirmektedir. Dünya 

Bankası’nın 2009 yılında Malawi’de yaptığı bir araştırma sonucunda 

yolsuzluklar sonucunda belirsiz bir ortam oluştuğu, şirketlerin operasyonel 

etkinliğinin azaldığı, iş yapma maliyetinin ve riskinin arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır.261  

2.6.4. Yolsuzluk ve Ekonomik Güvenlik Arasındaki İlişki 

Ekonomik güvenlik, ekonomi ile ilgili olan göstergelerin, uluslararası 

ekonomi kuruluşlarının kabul ettiği gösterge sınır değerleri içinde bulunması, 

ekonomik hareketlerin topluma güven vermesi seklinde anlaşılmaktadır.262  

                                                           
 
259 Gerni ‘v.d.’, a.g.m., s.132.  
260 Çelen, a.g.e., s.115. 
261 FATF,  “Laundering the Proceeds of Corruption”, FATF Report, July 2011, (Erişim) http:// www. 

fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf 
262 Aydın, Cengiz; “Türkiye’nin Ekonomik Güvenliği”, Harran Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı, 

Şanlıurfa, 2008, s.5. 
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Yolsuzluk, ekonomik güvenliği sarsan olgulardan birisi olan organize 

suçlarla mücadelenin önündeki en önemli engellerdendir. Organize suç 

örgütleri gerek yasadışı gelirlerinin müsaderesini engellemek, gerekse 

işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılmamak için rüşvet başta olmak üzere 

pek çok yolsuzluğa karışmaktadırlar. Organize suç örgütleri gelir getirici 

suçları işlerken kamu görevlilerine rüşvet verme yolunu kullanabilmektedir. 

Dünya Bankası tarafından hazırlanan ‘Yatırım Fırsatı’ isimli rapora 

göre; Türkiye’de iş yapmayı güçleştiren etkenlerin en önemlileri mafya ve 

organize suçlardır. Firmaların %18’i her yıl mafya gruplarına ‘güvenlik ücreti’ 

olarak bütçelerinden belirli bir parayı ödemek zorunda kalmışlardır. Bu miktar 

ankete katılan şirketlerin cirolarının binde dördünü ifade etmektedir. 263 

Yolsuzluğun olduğu bir ülkede, piyasalar rekabetçi niteliğini, siyasi 

liderler de güvenilirlik ve otoritelerini kaybetmekte, yolsuzluğa bulaşmış 

gruplar, medyayı kontrol edip kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini 

engelleyerek açık ve demokratik topluma zarar vermektedir. Sonuçta hukuk 

devletine güven azalmakta ve yasaların uygulanması güçleşmektedir. 264 

Sonuç olarak, yolsuzluklar ekonomik krizlere, ekonomik krizler 

yoksulluğa, yoksulluklar suçlara ve yolsuzluğa neden olmakta ve yolsuzluk 

bir ülkenin ekonomik göstergelerini olumsuz şekilde etkileyerek ülkenin 

ekonomik güvenliğine etki etmektedir. 

2.6.5. Yolsuzluk ve Aklama Arasındaki İlişki 

Genel olarak yasadışı ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelire “kara 

para” denilmektedir.  Suç geliri yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen her 

türlü ekonomik menfaat ve değer olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamıyla 

“yasa dışı yollardan sağlanan kazanç” olarak tanımlanan suç geliri, kirli para 

gibi terimlerle de anılmaktadır. Uluslararası literatürde ise bu kapsamda “suç 

                                                           
 
263 Aydın, S.; Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Ekonomik Güvenliği, Adalet Yayınevi, 

Ankara, 2009, s.121. 
264 Aydın, a.g.e., s.124. 
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geliri” (proceeds of crime), “kirli para” (dirty money), “kara para” (black 

money) veya “suç parası” (criminal fund) terimleri kullanılmaktadır. 

Suç geliri ekonomik, sosyal ve hukuki olmak üzere farklı açılardan 

tanımlanabilir. Aklama suçuna konu olabilecek suç geliri doğal olarak hukuki 

olarak tanımlanan suç geliridir. Ülke mevzuatlarında öncül suç olarak yani 

işlenmesi sonucunda suç geliri elde edilen fiiller olarak tanımlanmaktadır. 265 

Yolsuzluk ve rüşvet suçları da, diğer ciddi suçlar gibi “Mali Eylem 

Görev Gücü-FATF” tarafından katalog olarak belirlenen öncül suçların 

arasında sayılmaktadır.266 

Kara paranın aklanması; suç sayılan faaliyetlerin yapılması sonucunda 

elde edilen gelirlerin, yasadışı kaynağının gizlenerek, yasal ve kullanılabilir 

hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen birtakım işlemler sürecidir.   

Kara paranın aklanması olgusunun varlığı için aşağıda sayılan üç 

unsurun bulunması gerekmektedir. Bunlar; 

 Bir suç işlenmiş olmalıdır, 

 Bu suç sonucunda herhangi bir ekonomik değer elde edilmiş 

olmalıdır, 

 Bu ekonomik değerlerin, yasadışı nitelikten kurtarılıp yasal 

görünüme sahip ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacına yönelik olarak 

bir fiil işlenmiş olmalıdır.  

BM, Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin Ekim 2011 tarihinde yayınlanan “Sınır 

aşan Organize Suçlar ve Uyuşturucu Kaçakçılığından Elde Edilen Yasadışı 

Suç Gelirlerinin Tahmini” Raporuna göre; 2009 yılında vergi kaçakçılığı 

haricindeki suç faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin yaklaşık olarak 2,1 

                                                           
 
265 http://www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-aklanmasi/genel-bilgi/aklama-sucu.aspx (Erişim) 20 

Nisan 2013. 
266 FATF, “Glossary”, The 40 Recommendations, February 2012, s.112. 
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trilyon USD başka bir deyişle 2009 yılı dünya gayri safi milli hâsılasının 

%3,6’sı olduğu tahmin edilmektedir.267 Bunun yanında uyuşturucu, insan, 

silah kaçakçılığı, sahtecilik ve yolsuzluk gibi sınır aşan organize suçlardan 

2009 yılında elde edilen gelirin dünya GSMH’nın %1,5’u yani yaklaşık olarak 

870 milyar USD olduğu ve bu gelirin %70’nin yani 612,5 milyar USD 

tutarındaki değerin finansal sistem aracılığıyla aklandığı belirtilmektedir. 

Suçlular tarafından 2009 yılı içerisinde aklanan suç gelirlerinin toplam 

değerinin ise 1,6 trilyon USD (GSMH’nın %2,7’si) olarak tahmin edildiği ve bu 

rakamın daha önce IMF tarafından aklanan suç geliri miktarının dünya 

GSMH’nın %2’si ila 5’i arasında olduğu tahmini ile tutarlı olduğu 

belirtilmektedir.268  

Yolsuzluğun hemen hemen tüm türlerinin şahsi kazanç elde etmek 

amacıyla yapılması sebebiyle bu suç gelirlerinin el konulmasının veya 

müsaderesinin önüne geçmek için aklama ihtiyacı duyulabilmektedir. 

Sistematik yolsuzluklar ise aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye 

ilişkin düzenlemelerin etkinliğini azaltmaktadır.269 

Başka bir açıdan ise; kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla 

mücadelede alınan tedbirler yolsuzlukla mücadelede de önemli araçlar 

arasında sayılmaktadır. Şeffaflığı öngören FATF’in aklama ve terörün 

finansmanıyla mücadeleye ilişkin 40 tavsiyesi tam olarak uygulandığında 

yolsuzlukla mücadeleye de katkısının olacağı belirtilmiştir. Tavsiyeler tam 

olarak uygulandığında yolsuzlukların ortaya çıkarılması, kamu sektörünün 

bütünlüğünün korunması, özel sektörün suiistimal edilmekten korunması, 

finansal sistemin şeffaflığının artırılması daha kolay olacaktır.270 

                                                           
 
267 Topkaya, Hatice; Topkaya, Ahmet; “AB’nin Yolsuzlukla Mücadelesinde Suçtan Kaynaklanan 

Malvarlıklarının Geri Alınması”, Sayıştay Dergisi, Sayı 74-75, 2012, s.70-71 
268 UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Other 

Transnational Organised Crime, Research Report, Ekim 2011, s.5, (Erişim) 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf, 
269 Capacity Building Workshop on Combating Corruption Related to Money Laundering 

Bangkok “The links between corruption and Money laundering:Indonesia’s perspective”, 2007 

(Erişim) http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan047804.pdf, 25.06.2013.  
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2.7. AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

Yolsuzlukla ilgili ilk çalışmalar kamu yönetimi ve sosyoloji bilimleri ile 

ilgili olarak yapılmıştır. Yolsuzlukların çoğalması ve ekonomiye etkilerinin 

oluşması ile birlikte artık ekonomi bilimininde ilgi alanına girmeye başlamıştır. 

Daha sonraki süreçte özellikle yolsuzlukla mücadele çerçevesinde 

uluslararası örgütlerin yolsuzluğa ilişkin istatistiki verileri yayınlaması sosyal 

bir olgu olarak görülen yolsuzluğun da ekonometrik analizlerinin 

yapılabileceği düşüncesini ekonomistlerde oluşturmaya başlamıştır. Bunun 

sonucunda ekonomistler yolsuzlukla ilgili istatistiki verileri kullanarak bunun 

ile birlikte büyüme, kamu harcamaları, kamu gelirleri, beşeri sermaye, 

doğrudan yabancı yatırımlar ve enflasyon gibi verilerle çeşitli ekonometrik 

modeller oluşturmuşlardır. Bu modeller çerçevesinde de yolsuzlukların 

ekonomiyi olumlu mu yoksa olumsuz mu etkilediğine ilşkin 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 

 Yolsuzlukların ekonomiyi olumlu mu yoksa olumsuz mu etkilediğine 

ilişikin literatürde bir çok ampirik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar tezin ilgili 

bölümlerinde refarans olarak kullanılmıştır.  

Ayrıca bu kısımda ekonomistlerin yapmış oldukları ampirik 

çalışmaların bu tezin konusu olarak incelenmesi sonrasında hazırlanan özet 

tablolalara yer verilmiştir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
270 FATF, Corruption A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF 

Recommendations to support the fight against Corruption, (Erişim) http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide%20and%20Information%

20Note%202012.pdf, 25 Haziran 2013. 

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide%20and%20Information%20Note%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide%20and%20Information%20Note%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide%20and%20Information%20Note%202012.pdf
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Tablo 6: Yolsuzlukların Ekonomik Etkisi Hakkında Görüşler 

Yolsuzluğun Ekonomiyi Olumlu Etkilediği 

Leff (1964), Bardhan (1997), Bayley (1966), Swaleheen ve Stansel (2007), Wheeler ve 
Mody (1992), Huntington (1968), Lui (1985), Egger ve Winner (2005), Mookherjee (1997), 
Henisz (2000) 

Yolsuzluğun Ekonomiyi Olumsuz Etkilediği 

Büyüme Kalkınma 
Üzerinde Olumsuz 
Etkisinin Olduğu 

Mauro (1995,1997), Wei (1997, 1998, 2001), Tanzi ve Davoodi 
(1998), Silva ve diğerleri (1998), Salisu (2000), Fisman ve Svensson 
(2000), Monte ve Papagni (2001),Ellis ve Fender (2003), Akai ve 
diğerleri (2005), Guetat (2006), Gyimah-Brempong ve Camacho 
(2006) , Everhart ‘v.d.’ (2009), Assiotis ve Sylwester (2010), Gerni 
‘v.d.’ (2012), Toatu (2004), Ugur ve Dasgupta (2011), Sarkar ve 
Hassan (2001), Ramey (1995), Gupta ‘v.d.’(2000), Swaleheen ve 
Stansel (2007), Drury ‘v.d.’ (2006), Mo(2001)             

Kamu Gelir Ve 
Giderleri Üzerinde 
Olumsuz Etkisinin 
Olduğu 

Tanzi (1997,1998), Ghura (1998), Tanzi ve Davood (2000), Dökmen 
(2012), Bağdigen ve Beşkaya (2005), Bakırtaş (2012), Giray (2005) , 
Bağdigen ve Dökmen (2006) , Mauro (1998), Gupta vd. (2000a, 
2000b), Paolo (1998) 

Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Üzerinde 
Olumsuz Etkisinin 
Olduğu 

Kaufman (1997), Cole ve Elliott (2008), Wei (1997, 2000 ), Asiedu ve 
Freeman (2008), Wei ve Kaufman (1999), Batra (2003), Abed ve 
Davoodi (2000), Gaviria (2002), Drabek ve Payne (2001), Gani 
(2007), Habib ve Zurawick (2002), Djankov et al. (2002), Voyer ve 
Beamish (2004), Habib ve Zurawicki (2005), Başar (2004), Caetano 
and Caleiro (2006), Larrain ve Tavares (2004), Zhou (2007), Winner 
ve Egger (2006), Cuerva (2006) 

Gelir Dağılımı 
Üzerinde Olumsuz 
Etkisinin Olduğu 

Gupta ‘v.d.’ (1998),  Li, Xu, Zou (2000), Silva, Garcia ve Bandeira 
(2001), Gyimah, Brempong ve Camacho (2006), Özdemir 
‘v.d.’(2011)   

Sosyo-Ekonomik 
Faktörler Üzerinde 
Olumsuz Etkisinin 
Olduğu 

Huang (2008), Leite ve Weidman (1999) 

Kayıtdışı Ekonomi 
Üzerinde Olumsuz 
Etkisinin Olduğu 

Johnson vd. (1998,1999), Bal (2004), Akçay (2001), Çule (2004), 
Katsios (2006), Choi ve Thum (2004), Dreher (2005), Dreher ve 
Schneider (2006), Schneider (2006), Buehn ve Schneider (2009), 
Wiseman (2013) 

Enflasyon Üzerinde 
Olumsuz Etkisinin 
Olduğu 

 
Marhubi (2000), Braun ve Tella (2000), Ekpo (1985), Oweye ve 
Bendarfdaf (1996), Bahmani-Oskooee ve Nasir (2002), Braun ve Di 
Tella (2004), Smith-Hillman (2007), Piplica(2011), Samimi (2012) 

Özelleştirme 
Üzerinde Olumsuz 
Etkisinin Olduğu 

Bjorvatn ve Soreide (2005)  

Bu görüşler çerçevesinde; yolsuzlukların ekonomiye olumsuz etkileri 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 



104 
 

 
 

 Kaynakların eşit ve adil dağılımının bozulmasına sebep olarak, 

kamu harcamalarını arttırıp verimliliğini azaltarak, beşeri sermayeye yönelik 

harcamaları azaltıp, vergi gibi bir etki yaparak, üretim ve işlem maliyetlerini 

artırarak, kamu kurumlarının etkinliklerini azaltarak, insanların yaşam 

standartlarını düşürerek, kayıt dışı ekonomiyi arttırarak, enflasyona sebep 

olarak, özelleştirme faaliyetlerini, verimliliğini düşürerek ekonomik büyümeyi 

olumsuz etkilemektedir. 

 Adaletsiz bir vergi sisteminin oluşmasına sebep olarak, vergi 

gelirlerini olumsuz etkilemekte, vergi gelirlerinin azalması sonucunda vergi 

ödeyen mükelleflerin daha fazla vergi ödemesine ve borçlanmaların 

artmasına sebep olarak kamu gelirlerini azaltmaktadır. 

  Kamu harcamalarının kompozisyonunu değiştirerek, harcamaların 

verimsiz alanlara yapılmasını sağlayıp kamu harcamalarını arttırmaktadır. 

 Kamu görevlilerinin takdir yetkilerinden dolayı rant kaynağı 

oluşturarak, belirsizlikleri arttırarak, güvenli yatırım ortamını ortadan 

kaldırarak, rüşvet gibi maliyet arttırıcı sebeplerden dolayı fiyatların 

yükselmesine neden olarak, bürokratik hantallıklardan dolayı yatırımcıları 

caydırarak ülkeye yapılacak doğrudan yabancı yatırımları olumsuz 

etkilemektedir. 

Türkiye özelinde de yolsuzlukların ekonomik etkileri hakkında bir takım 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye ekonomisi açısından 

yolsuzlukların genelde ekonomiyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 7: Türkiye de Yolsuzlukların Ekonomik Etkisi Hakkında Görüşler 

Yazar 
Verilerin 

Kapsadığı 
Yıllar 

Yolsuzluğun 
Etkilediği Ekonomik 

Değişken 
Elde Edilen Sonuç 

Karagöz ve 
Karagöz (2010) 

1980-2005 
Ekonomik büyüme ve 
Kamu harcamalarına  

Ekonomik büyümenin, kişi başına 
yolsuzluk miktarını artırdığı, kamu 
harcamaları ile yolsuzluk arasında 
nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. 

Bağdigen ve 
Beşkaya (2005) 

1980-2001 Vergi Gelirleri 
Yolsuzluk vergi gelirlerini, özellikle 
dolaysız vergi gelirlerini 
azaltmaktadır. 

Oral ve Sayın 
(2009) 

1985-2007 Vergi Gelirleri 

Yolsuzluk ile vergi yükü, genel 
bütçe vergi gelirleri, dolaysız ve 
dolaylı vergilerin GSYH’deki payı 
ve denetim oranı değişkenleri 
arasında kısa ve uzun dönemli bir 
ilişki vardır. 

Bakırtaş (2012) 1996-2010 Vergi Gelirleri 
Yolsuzluklar toplam vergi 
gelirlerinde azalmaya neden 
olmaktadır. 

Bağdigen ve 
Dökmen (2006) 

1982-2003 Kamu Harcamaları 
Yolsuzluklar kamu harcamalarını 
arttırmaktadır. 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE 

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

3.1. DÜNYADA YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

3.1.1. Birleşmiş Milletler’in Yolsuzlukla Mücadelesi 

3.1.1.1. Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi (Palermo 

Konvansiyonu)  

Organize suçlarla mücadelede ilk uluslararası düzenleme olan 

Palermo Konvansiyonu 5 Kasım 2000 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından 

kabul edilmiş ve 12-15 Aralık 2000 tarihleri arasında Palermo’da imzaya 

açılmıştır. Sözleşmenin amacı; sınır aşan örgütlü suçların önlenmesi ve daha 

etkin şekilde mücadele edilmesi adına işbirliğinin geliştirilmesi olarak 

belirlenmiştir.271  

Sözleşme; sınır aşan nitelikteki ve örgütlü suç gruplarınca işlenen 

aşağıda belirtilen suçları kapsamaktadır. 

 Üst sınırı 4 yıl veya daha fazla hürriyetten mahrumiyeti veya daha 

ağır bir cezayı gerektiren suçlar (ağır suçlar), 

 Örgütlü suç grubuna katılma, 

 Kara para aklama, 

 Yolsuzluk,  

 Adaletin engellenmesi suçları, 

 

                                                           
 
271 MASAK, “Palermo Konvansiyonu”, (Erişim) http://www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-

aklanmasi/uluslararasi-mucadele.aspx#, 05 Mayıs 2013. 

http://www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-aklanmasi/uluslararasi-mucadele.aspx
http://www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-aklanmasi/uluslararasi-mucadele.aspx


107 
 

 
 

Sözleşmenin 6. maddesinde kara para aklama suçu düzenlenmiştir. 

Sözleşmeye göre taraf devletlerden kara para aklama suçunda; öncül suçlar 

olarak tanımlan suçları, ağır suçlar, örgütlü suç grubuna katılma, yolsuzluk ve 

adaletin engellenmesi suçlarını da kapsayacak şekilde belirlemeleri 

istenmiştir.272  

3.1.1.2. BM Uluslararası Suç Önleme Merkezi - ( United Nations Centre 

for International Crime Prevention - CICP )  

1997 yılında kurulan “BM Uyuşturucu ve Suç Birimi” bünyesinde 

faaliyet gösteren Uluslararası Suç Önleme Merkezi (CICP), özellikle sınır 

aşan organize suçlarla mücadele, yolsuzluk ve yasadışı insan ticareti 

konuları ile ilgilenmektedir. Adalet sisteminin güçlendirilmesi, kanunların 

uygulama alanının genişletilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması ve sınır 

aşan organize suçlar ile savaşılması konularında üye ülkelerle birlikte 

çalışmaktadır. Teknik işbirliği konusunda özellikle, gelişmekte olan ve geçiş 

sürecindeki ülkeler üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

CICP, “BM Bölgeler arası Suç ve Adalet Sistemi Araştırma Enstitüsü” 

ile işbirliği içerisinde Şubat 1999’da “Yolsuzlukla Mücadele Global Programı” 

nı başlatmıştır. Söz konusu program ile ülkelere yönelik destek faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir. CICP’nin yolsuzlukla mücadele alanındaki en önemli 

etkinliği, BM’ye üye ülkelerin birçoğunun ve uluslararası kuruluşların 

katılımıyla sürdürülen Viyana’daki BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 

geçici komite toplantılarıdır.273  

3.1.1.3. BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi  

Yolsuzlukla mücadele alanında ilk küresel hukuk belgesi niteliğinde 

olan ve yolsuzlukla mücadele konusunda etkin ve etkili bir uluslararası 

işbirliği mekanizması kurmayı hedefleyen “BM Yolsuzlukla Mücadele 

Sözleşmesi” yolsuzluk ile mücadele alanında gerçekleştirilen en önemli 

                                                           
 
272 MASAK, a.g.m., Palermo Konvansiyonu. 
273 TEPAV, a.g.e., s.86.  
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düzenlemelerden biridir. 29 Mayıs 2013 tarihi itibariyle 140 ülke tarafından 

imzalanan ve 167 ülkenin taraf olduğu BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 

9-11 Aralık 2003 tarihlerinde imzaya açılmış ve 14 Aralık 2005 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.274  

BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ile yolsuzluğun önlenmesi ve 

yolsuzlukla mücadele amacıyla alınan önlemlerin daha etkin ve verimli 

kılınması, malvarlığının geri alınması dâhil olmak üzere, yolsuzluğun 

önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliği ve teknik 

yardımlaşmanın teşvik edilmesi, kolaylaştırılması, desteklenmesi ve kamu 

kaynaklarının şeffaf bir şekilde idare edilmesinin sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Sözleşmede yolsuzluğun tanımı, “emanet edilmiş olan yetkinin, 

kamusal ve özel çıkarları zedeleyecek şekilde her türlü kötüye kullanımı” 

şeklinde yapılmış olup “özel sektörde zimmet” suçu da, ilk defa yolsuzluk 

çeşitleri arasında sayılmıştır.275 Ulusal ve yabancı kamu görevlileri ile 

uluslararası örgüt görevlilerinin rüşvet almaları, malvarlığının kamu 

görevlilerince zimmete geçirilmesi, haksız olarak mal edinilmesi ya da diğer 

şekillere dönüştürülmesi, nüfuz ticareti, görevin kötüye kullanılması,  haksız 

zenginleşme ile özel sektörde rüşvet ve özel sektörde zimmet yolsuzluk 

kapsamında değerlendirilmiş; yolsuzlukla bağlantılı olarak suç gelirlerinin 

aklanması, gizleme ve adaletin engellenmesi suçlarına, sözleşmede yer 

verilmiştir.  

Ayrıca Sözleşmenin, mal varlıklarının geri alınması ve müsaderesi 

konusundaki “Varlıkların Geri Alınması” başlıklı beşinci bölümünde, suç 

gelirlerinin transferinin önlenmesi ve tespit edilmesi, malvarlığının doğrudan 

geri alınmasına yönelik önlemler hususunda uluslararası işbirliği ile 

                                                           
 
274 United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC (2013), The UN Convention Against 

Corruption-UNCAC, (Erişim) http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html, 05 

Mayıs 2013. 
275  Özbaran, Hakan; ”Yolsuzluk ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslararası Örgütler ve Birimler”, 

Sayıştay Dergisi, Sayı: 50-51, Temmuz-Aralık 2003, s. 18. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
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malvarlığının müsadere yoluyla geri alınması için mekanizmalar, müsadere 

amacıyla uluslararası işbirliği, özel işbirliği, malvarlığının iadesi ve tasarrufu, 

mali istihbarat birimi, ikili ve çok taraflı anlaşma ve düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir.  

3.1.2. Avrupa Birliği’nin Yolsuzlukla Mücadelesi 

Yolsuzlukla mücadele konusu AB açısından da büyük önem taşımakta 

olup 27 üye ülkeden oluşan AB ekonomisinin her yıl yaklaşık olarak 120 

milyar Euro, ya da bir başka değişle birliğin GSY H’nın %1’inin yolsuzluk 

sebebiyle kaybedilmesi, yolsuzluğun ulaştığı ciddi boyutu gözler önüne 

sermektedir. AB vatandaşlarının yolsuzluk konusundaki algılarını 2009 

yılında ölçen bir ankete göre, halkın %78’i yolsuzluğun kendi ülkelerinde en 

önemli problemlerden birisi olduğunu belirtmiştir. Üye ülkelerin cevaplarına 

baktığımızda yolsuzluk ile ilgili en yüksek evet cevabı %95 ile Yunanistan ve 

en düşük evet cevabı ise %22 ile Danimarka halkından gelmiştir.276 Sonuç 

olarak beş AB vatandaşından dördü yolsuzluğun kendi ülkelerinde yer alan 

en büyük problemlerden biri olduğunu düşünmektedir.277 

AB’nin yolsuzluk ile mücadele kapsamındaki bazı önemli 

düzenlemeleri aşağıda yer almaktadır. 

3.1.2.1. AB’nin Mali Çıkarlarının Korunması Sözleşmesi278 

AB’nin Mali Çıkarlarının Korunmasına Dair Sözleşme, 26 Temmuz 

1995’te düzenlenmiş olup Sözleşme’de üye devletlerden, AB ile ilişkili 

konularda rüşveti cezalandıran etkili düzenlemeler yapmaları istenmiştir. 

Sözleşme 17 Ekim 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sahtecilikle mücadeleyi 

ceza kanunları vasıtasıyla yürütmeyi hedefleyen sözleşmenin amacı; gelir ve 

giderleri etkileyen yolsuzlukla Ceza Kanununu kullanarak mücadele etmektir. 

                                                           
 
276 Topkaya, Topkaya, a.g.m., s.72. 
277 European Commission, Corruption:Stepping up the Fight, 2011, (Erişim) 

http://ec.europa.eu/news/justice/110606_en.htm, 06 Mayıs 2013.  
278 Convention on the Protection of the European Communities’ Financial Interests, Erişim: 

http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financi

al_interests/l33019_en.htm, 06 Mayıs 2013. 

http://ec.europa.eu/news/justice/110606_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/l33019_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/l33019_en.htm
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Yani, yolsuzluğu suç haline getirme ve kriminal cezalar verme, kriminal 

olarak sorumlu bulunabilecek patronları tespit etme ve yargılanmaya ilişkin 

kuralları çıkarmak amaçlanmaktadır.279  

3.1.2.2. AB’nin veya AB’ne Üye Devlet Memurlarının Karıştığı 

Yolsuzluğa Karşı Mücadele Sözleşmesi280 

Aktif ve pasif rüşvetin cezanın suç sayılması öngörülen sözleşme 26 

Mayıs 1997 tarihinde kabul edilmiştir. Sözleşmede aktif rüşvet, “bir kimsenin 

görevini yapması veya yapmaktan kaçınması karşılığında bir memura 

herhangi bir menfaatin doğrudan veya dolaylı bir aracı vasıtasıyla teklif 

edilmesi”, pasif rüşvet ise, “bir memurun yürüttüğü görevini yapması veya 

yapmaktan kaçınması karşılığında doğrudan veya dolaylı bir aracı vasıtasıyla 

kendisi veya üçüncü şahıslar için herhangi bir menfaati kasten talep etmesi 

veya alması” şeklinde tanımlanmıştır. 

3.1.2.3. AB’nin Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Aday Ülkelerde 

Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin On İlke 

AB yolsuzluk ile mücadele kapsamında 28 Mayıs 2003 tarihli 

Komisyon Bildirisi (COM(2003)317)281 ile aşağıda belirtilen ilkeleri 

benimsemiştir; 

 Yolsuzluk ile mücadele için politik istekliliğin yüksek seviyede 

tutulması, 

 Yolsuzlukla mücadele araçlarının uygulanmasının izlenmesi ve 

güçlendirilmesi, 

                                                           
 
279 Yünlü, Murat; “AB'de Yolsuzlukla Mücadele ve OLAF”, Gümrük Dünyası Dergisi, Sayı 51, 

2006, (Erişim) http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/51/6.html, 06 Mayıs 2013. 
280 Convention Against Corruption Involving Officials, (Erişim) http:// europa. eu/ legislation 

_summaries/ fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33027_en.htm, 06 Haziran 2013.  
281 Commission of the European Communities Communication From the Commission to the Council, 

the European Parliament and the European Economic and Social Committee on a Comprehensive EU 

Policy Against Corruption, (Erişim) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

COM:2003:0317:FIN:EN:PDF, 15 Haziran 2013. 

http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/51/6.html
http://eur/
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 AB üyesi ülkelerce yolsuzlukla mücadele kapsamında, araştırma 

araçlarının geliştirilmesi ve ihtisaslaşmış personel istihdam edilmesi, 

 Üye ülkeler ve AB kurumlarınca Avrupa Topluluklarının mali 

çıkarlarının korunması amacıyla yolsuzluk ile mücadele çabalarının 

artırılması, 

 Yolsuzlukla mücadele kapsamında özel sektörün çabalarının 

desteklenmesi, 

 Özellikle politik yolsuzluk ve çıkar gruplarının yasadışı finansmanı 

ile mücadelenin artırılması, 

 Yolsuzluk ile mücadelenin AB’nin dış politikasında önemli bir unsur 

olma özelliğini sürdürmesi, 

 Aday ve üçüncü ülkeler ile de yolsuzluk ile ilgili hususların 

görüşülmesi ve bildirinin ekinde yer alan “Aday Ülkelerde Yolsuzlukla 

Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin On İlke” kapsamında ulusal yolsuzlukla 

mücadele stratejilerinin geliştirilmesi.282  

3.1.2.4. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) 

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, 28.04.1999 tarih ve 352/99 sayılı 

Komisyon Kararı ile bağımsız bir yapı olarak kurulmuştur. İdari düzeyde 

dolandırıcılık soruşturmaları yapma sorumluluğu verilen OLAF 1 Haziran 

1999 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bu çerçevede AB'nin finansal çıkarlarını 

korumak, AB kaynaklarının en iyi şekilde kullanımını temin etmek için 

yolsuzluğa karşı mücadele amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, 

OLAF Topluluk mali çıkarlarına zarar veren dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer 

yasadışı faaliyetleri ortaya çıkarmak ve Topluluk organlarının talebi üzerine 

diğer alanlarda idari görevler yerine getirmek için Topluluk organlarında ve 

                                                           
 
282 EUROPA, Summaries of EU Legislation, A comprehensive EU anti-corruptionpolicy, (Erişim) 

http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33301_en.ht
m, 15 Haziran 2013. 

http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33301_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_corruption/l33301_en.htm
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üye ülkelerdeki ekonomik birimlerde idari soruşturmalar yapmakla da 

yetkilendirilmiştir.283  

Ayrıca, Avrupa Toplulukları Kurucu Anlaşması 280. maddesi: Topluluk 

ve üye/aday ülkelerin Topluluğun çıkarlarına halel getirecek sahtecilik ya da 

diğer yasadışı eylemleri önleyecekleri, üye/aday ülkeler kendi çıkarlarını 

etkileyen sahteciliğe karşı aldıkları önlemlerle, Topluluk çıkarlarını etkileyen 

sahteciliğe de karşı koyacağı hükmünü içermektedir. Bu nedenle, her yeni 

üye/aday ülkeden, ulusal idari yapısına uygun olarak, Topluluk çıkarlarının 

korunmasının yasal, idari ve operasyonel yönden koordinasyonundan 

sorumlu bir sahtecilikle mücadele koordinasyon servisi-AFCOS kurması 

istenmiştir.284  

OLAF’ın 2005 yılı Şubat ayında yayınlanan El Kitabında, her ülkenin 

ulusal idari yapısına uygun olarak kurulacak olan “Yolsuzlukla Mücadele 

Koordinasyon Birimlerine (AFCOS)” yasama ile ilgili ve operasyonel olmak 

üzere iki tür fonksiyon yüklenmiştir. Servisin yasama ile ilgili fonksiyonu, 

topluluğun mali çıkarlarının korunması ile ilgili ulusal mevzuatın hazırlanması 

ve uygulamanın izlenmesidir. Operasyonel fonksiyonu ise, ulusal otoriteler ile 

soruşturma ve kovuşturma birimleri arasında ve ulusal birimler ile OLAF 

arasında işbirliğinin sağlanması olarak belirlenmiştir.285 

3.1.2.5. Stockholm Programı286 

AB vatandaşlarının birçok konuda güvenliğini sağlamak üzere, 10–11 

Aralık 2009 tarihli ve 4 Mayıs 2010’da kabul edilen “Stockholm Programı” ile 

                                                           
 
283 Yünlü, Murat AB Yolsuzlukla Mücadele Müktesebatı Çerçevesi ile Yolsuzlukla Mücadele 

Birimi OLAF’ın Bu Kapsamdaki Yetki ve İşlevsel Faaliyetleri, 28.05.2008, (Erişim) 

http://www.hazine.org.tr/makaleler/mabirligi.php, 05 Mayıs 2013. 
284 Başbakanlık, OLAF ve AFCOS'ların Görev ve Yapısı, (Erişim) http://www.teftis.gov.tr/Show 

BroadNews.aspx?id=2c7bc972-267f-469c-b464-ae1ed7ce6c2d, 15 Mayıs 2013. 
285 Demirci, Muharrem; AB’nde Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Servisleri, 17.05.2008,  

(Erişim) http://www.hazine.org.tr/makaleler/mabirligi.php, 18 Mayıs 2013. 
286 European Council, “The Stockholm Programme -an Open and Secure Europe Serving and 

Protecting Citizens”, (2010/C 115/01) , 04.05.2010, Erişim:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF, 15 Mayıs 2013. 

http://www.hazine.org.tr/makaleler/mabirligi.php
http://www.teftis.gov.tr/Show%20BroadNews
http://www.teftis.gov.tr/Show%20BroadNews
http://www.hazine.org.tr/makaleler/mabirligi.php
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/%20LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/%20LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF
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bir dizi karar alınmıştır. Bu kapsamda, AB tarafından yolsuzluk konusu artık 

aktif bir mücadele gerektiren ciddi bir sorun olarak algılanmıştır. Ulusal 

düzeyde ve AB düzeyinde yolsuzlukla mücadelenin daha etkili bir şekilde 

sürdürülebilmesi amacıyla Stockholm Programı’nın, “Mali Suç ve Yolsuzluk” 

başlığı altında, üye ülkelerden mali soruşturma kapasitelerini artırmaları, suç 

gelirlerinin tespiti, el konulması ve müsaderesinin daha etkin bir şekilde 

yapılması ve malvarlığı geri alım birimleri (ARO) arasındaki işbirliğinin 

güçlendirilmesi istenmektedir.287 

Ayrıca, birlik içerisinde ortak bir yolsuzlukla mücadele yaklaşımı 

benimsenmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle aşağıda belirtilen 

hususlara önem verileceği belirtilmiştir. 

 Suç gelirlerinin müsaderesini, mal varlıklarının geri alınmasını ve 

birlik içerisinde verilen müsadere kararlarının ülke mahkemelerinde 

uygulanmasını kolaylaştıracak şekilde AB düzenlemelerinin revize edilmesi, 

 Kamu ihaleleri, muhasebe standartları ve AB şirketlerinin yasal 

denetimleri ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, 

 Mali suçların araştırılmasının geliştirilmesi ve ülkelere daha doğru 

suç istatistikleri toplama konusunda yardımcı olunması, 

 Adli ve polis işbirliğinin geliştirilmesi ve kanun uygulayıcı birimlere 

eğitimler verilmesi, 

 AB fonlarının etkin kullanımının sağlanması, 

 AB’ne üye olmak isteyen ülkelerde de yolsuzlukla mücadele 

stratejilerinin geliştirilmesi, 

 AB tarafından diğer ülkelere verilen bağış ve hibeler üzerinde 

yolsuzluk yapılmasını önleyici tedbirler alınması, 

                                                           
 
287European Council, a.g.m.  
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 Europol, Eurojust ve Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF-

European Anti-fraud Office) gibi AB kuruluşları ile daha yakın bir işbirliği 

içerisinde olunması.288  

3.1.2.6. Yeni AB Yolsuzlukla Mücadele Raporlama Mekanizması 

AB üyesi ülkeler için, AB bünyesinde yolsuzlukla mücadele 

kapsamında herhangi bir izleme ve değerlendirme mekanizması 

bulunmamaktaydı. Ayrıca yolsuzlukla mücadele kapsamında üye ülkeler 

gerekli yasal düzenlemelere sahip olsa da etkin bir mücadele için gerekli olan 

uygulamaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu sebeple 6 Haziran 2011 

tarihli “AB’nde Yolsuzlukla Mücadele başlıklı Komisyon Bildirisi 

(COM(2011)308)”289 yolsuzlukla mücadele ile ilgili olarak uygulanmakta olan 

değerlendirme mekanizmalarını belirtilerek, AB içerisinde de, AB yolsuzlukla 

mücadele periyodik değerlendirme mekanizmasının kurulacağını belirtmiştir. 

Sonrasında alınan 6 Haziran 2011 tarih ve C(2011)3673290 sayılı Komisyon 

Kararı ile de AB’nin yolsuzlukla mücadelesinde periyodik değerlendirmeler 

yapacak, raporlama mekanizmasının aracı olan “AB Yolsuzlukla Mücadele 

Raporu”na ilişkin yasal alt yapı oluşturulmuştur.  Bunun sonucunda AB üyesi 

27 ülke yolsuzlukla mücadele kapsamında değerlendirmeye tabi tutulacak ve 

ilki 2013 yılında olmak üzere iki yılda bir AB Yolsuzlukla Mücadele 

Raporunun yayınlanacağı belirtilmiş olup 2013 yılı raporu henüz 

yayımlanmamıştır. 

“AB Yolsuzlukla Mücadele Raporu” aşağıda belirtilen bölümlerden 

oluşacaktır; 

                                                           
 
288European Commission, a.g.m.  
289 European Commission , Fighting Corruption in the EU, COM(2011) 308 Final, 2011 

(Erişim) http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/doc/110606/308/1_EN_ACT_part1_v12% 

5B1%d.pdf, 20 Mayıs 2013. 
290 European Commission, COM(2011)176 Final: Report From the Commission to the European 

Parliament and to the Council based on Article 8 of the Council Decision 2007/845/JHA of 6 

December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in 

the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime, 

2011, (Erişim) http://ec.europa.eu/homeaffairs/news/ intro/docs/1_EN_ACT_part1_v8.pdf, 20 Mayıs 

2013. 
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 Kavramsal çerçeve; AB’nde yolsuzlukla mücadele konusu ile ilgili 

olarak yapılan araştırmalar, örnek olay incelemeleri, en iyi uygulama örnekleri 

ve tavsiyelerin ele alınması, 

 Ülke analizleri; ülke ile ilgili olarak alınan değerlendirme 

sonuçlarına uygun olarak, her üye ülke için ülkenin yolsuzlukla mücadelesini 

güçlendirecek tavsiyelerde bulunulması, 

 AB içerisindeki eğilimler; yolsuzluk ile ilgili olarak üye ülke 

vatandaşlarının çeşitli alanlardaki yolsuzluk algılarını iki yılda bir araştırmaya 

tabi tutan “Euro Barometre” anketinin sonuçları ve diğer bu kapsamda 

gerçekleştirilen araştırma sonuçları. 

Ayrıca rapor oluşturulurken Komisyon çeşitli bilgi kaynaklarından 

yararlanacaktır. Öncelikle hâlihazırdaki değerlendirme mekanizmaları olan 

GRECO, OECD ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 

değerlendirmelerinden elde edilen veriler, bağımsız uzmanlar, araştırma 

sonuçları, OLAF, Europol, Eurojust, Avrupa yolsuzlukla mücadele ağı, Euro 

Barometre araştırmaları sonuçları yol gösterici olacaktır.291  

Rapor sonucunda ise; benzer raporlar hazırlayan diğer kurum ve 

izleme örgütlerinin aksine, AB, ülkeleri sıralamayacak, fakat büyük olasılıkla 

yolsuzlukla mücadelede yeterli çaba göstermeyen ülkeler ifşa edilecek ve 

kınanacaktır.292 

“AB Yolsuzlukla Mücadele Raporlama Mekanizması”nın amaçları ise 

aşağıdaki gibidir;293 

                                                           
 
291 European Commission, Communication From The Commission To The European Parliament, 

The Council and the European Economic and Social Committee Fighting Corruption in the EU, 

(2011), (Erişim) http://ec.europa.eu/homeaffairs/news/intro/docs/110606/308/1_EN_ACT_part1_v12 

%5B1%5D.pdf, 20 Mayıs 2013. 
292 The News and Views of Southeast Europe (SETimes), AB Yeni Yolsuzlukla Mücadele Paketini 

Açıkladı, 2011, (Erişim) http: //www.setimes.  com/ cocoon /setimes/ xhtml 

/tr/features/setimes/features/2011/06/13/feature-04, 20 Mayıs 2013. 
293 European Commission, Commission Decision of 6.6.2011 Establishing an EU Anti-corruption 

reporting mechanism for periodic assessment (EU Anti-corruption Report),2011, (Erişim)  

http://ec.europa.eu/homeaffairs/news/intro/docs/110606/308/1_EN_ACT_part1_v12%20%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/homeaffairs/news/intro/docs/110606/308/1_EN_ACT_part1_v12%20%5B1%5D.pdf
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/tr/features/setimes/features/2011/06/13/feature-04
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/tr/features/setimes/features/2011/06/13/feature-04
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 Birlik içerisindeki yolsuzluk ile mücadele konusunun periyodik 

olarak değerlendirilmelerin sağlanması, 

 Yolsuzlukla mücadele ile ilgili eğilimlerin ve en iyi uygulama 

örneklerinin belirlenmesi, 

 Yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesi konusunda AB 

politikalarını yönlendirici tavsiyelerde bulunulması, 

 Her üye ülkenin yolsuzlukla mücadelede kendi ihtiyaçlarına uygun 

özel tavsiyelerde bulunulması, 

 Üye ülkelere, sivil toplum kuruluşlarına yolsuzlukla mücadelede 

farkındalık artırıcı eğitimler verilmesi. 

3.1.3. Avrupa Komisyonu’nun Yolsuzlukla Mücadele Çalışmaları  

3.1.3.1. AK Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi 

  AK Bakanlar Komitesi tarafından 9 Kasım 1999’da kabul edilen 

“Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi” medeni hukuk ve yolsuzlukla ilgili 

ilk uluslararası belgedir. Sözleşmeyle birlikte, yolsuzluktan zarar görenlerin 

zararlarının tahsili, kamu görevlilerince gerçekleştirilen yolsuzluklarda 

devletin sorumluluğu, yolsuzluğun belirlenmesi için etkin iletişim kanallarının 

oluşturulması, hesapların ve bunlar üzerinde yapılan denetimlerin doğru ve 

dürüst olması, yolsuzlukları yetkili makamlara ileten kişilerinin korunması ve 

uluslararası işbirliği konuları hakkında düzenlemeler yapılmıştır.294 

3.1.3.2. AK Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi 

AK Bakanlar Komitesi tarafından 27 Ocak 1999’da onaylanan 

Sözleşmenin amacı; belirli yolsuzluk suçları için ülkelerin uygulayacakları 

ortak standartları geliştirmektir. 

Sözleşmeyi imzalayan devletler, toplumsal yaşamda, kamu 

yönetiminde ve özel sektörde yolsuzluğu önlemek amacıyla, kendi 

                                                                                                                                                                     
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110606/3673/COM%20Decision%20C(2011)%2036 

73%20final%20_EN.pdf, 25 Mayıs 2013. 
294 TEPAV, a.g.e., s.76. 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110606/3673/COM%20Decision%20C(2011)%2036%2073%20final%20_EN.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110606/3673/COM%20Decision%20C(2011)%2036%2073%20final%20_EN.pdf
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mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapmayı  taahhüt etmiştir.295 Rüşvet 

suçunun detaylı olarak düzenlendiği 42 maddelik sözleşmede, nüfuz ticareti, 

muhasebe hileleri ile ilgili suçlar ve yolsuzluk suçlarından elde edilen 

gelirlerin aklanması hakkında hükümler bulunmaktadır. Sözleşme 

hükümlerine ülkelerin uygun davranıp davranmadıklarını izleme görevi de 

“Yolsuzluğa Karşı Avrupa Devletler Grubu – ( GRECO )” na verilmiştir.296 

3.1.3.3. Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu-GRECO 

AK kurucusu üyesi 17 devlet tarafından, 4 Mayıs 1998 tarihinde 

gerçekleştirilen 102.AK Bakanlar Komitesi toplantısında alınan karar ile 

“Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)” kurulması kararlaştırılmış ve 1 

Mayıs 1999 tarihinde kurulmuştur. GRECO, yolsuzlukla mücadele alanında 

esnek ve etkin bir mekanizma olup birliğe katılım için AK’ne üye olmak 

gerekli değildir. Birliğe tam üyelik için aranan tek koşul, GRECO tarafından 

değerlendirilmeye alınmayı kabul etmek ve “karşılıklı değerlendirme” 

aşamalarına herhangi bir itiraz etmeksizin katılmaktır. 297 

GRECO’nun amacı, dinamik karşılıklı değerlendirme süreci (a dynamic 

process of mutual evaluation) ve emsal baskısı (peer pressure) 

mekanizmalarını işletmek suretiyle üyelerinin AK tarafından oluşturulan 

yolsuzlukla mücadele standartlarına uygunluğunu değerlendirmektir. Bu 

çerçevede üye ülkelerin kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmayı da 

hedeflemektedir. GRECO, kural olarak her bir değerlendirme aşamasında 

(evaluation round) ayrı ayrı olmak üzere; öncelikle ülkeleri, değerlendirme 

sorularına (evaluation questionnaire) verdikleri cevaplar ve ülke ziyareti (on-

site visit) çerçevesinde toplanan bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi 

tutmaktadır.298 

                                                           
 
295 TEPAV, a.g.e., s.76. 
296 TEPAV, a.g.e., s.76. 
297 Adalet Bakanlığı, GRECO,  (Erişim) http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/greco/index.html, 05 Nisan 

2013. 
298Adalet Bakanlığı, GRECO, a.g.m. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/greco/index.html
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3.1.4. Yolsuzlukla Mücadele Eden Diğer Kurumlar 

3.1.4.1. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 

Mali Eylem Görev Gücü, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, 

İtalya ve Kanada ülkelerinin oluşturduğu G-7 ülkelerince 1989 yılı Temmuz 

ayında kara para aklama ile uluslararası alanda mücadele yapmak amacıyla 

OECD bünyesinde kurulmuştur. 34 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere 

toplam 36 üyesi bulunmaktadır. FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve 

terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler 

bakımından periyodik olarak denetlemekte ve değerlendirmektedir. Üye 

ülkeleri daha önce iki defa değerlendirmeye tabi tutan FATF, üçüncü tur ülke 

değerlendirmelerini sürdürmektedir. 299 

FATF, aklama ile mücadele kapsamında çıkardığı tavsiye kararlarını 

2003 yılında revize etmiştir. Bu kapsamda kara para aklama suçunun 

kapsamını belirlemeye yönelik birinci tavsiyeye “yolsuzluk ve rüşvet” “öncül 

suç”300 olarak eklenmiştir. Ayrıca bu değişiklik ile FATF’in müsadereye ilişkin 

üçüncü tavsiyesi uyarınca, ülkelerin yolsuzluk ve rüşvet suçlarından elde 

edilen gelirlerin aklanması hususlarına ilişkin olarak müsadere ile ilgili gerekli 

önlemleri almaları gerektiği belirtilmiştir.301 

Türkiye FATF’a 24 Eylül 1991 tarihinde üye olmuş ve Türkiye’nin 

üçüncü tur değerlendirmesi 2006 yılında tamamlanmış olup, hazırlanan rapor 

Şubat 2007’de FATF Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Türkiye 40+9 

tavsiyenin 33 tanesinden (11 tane uyumsuz, 22 tane kısmen uyumlu) geçer 

not alamamıştır. Ülkemiz bu eksiklikleri gidermeye yönelik çeşitli çalışmalar 

yürütmüş ve halen yürütmektedir. 

                                                           
 
299 FATF, (Erişim) http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/, 20 Mayıs 2013. 
300 Öncül Suç: Suç gelirine kaynaklık eden suç olup, BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin 3. 

maddesinde “öncül suç” işlenmesi sonucunda elde edilen gelir, aklama suçuna konu olabilecek 

herhangi bir suç anlamına gelecek şekilde tanımlanmıştır. 
301 Unodc, a.g.m., s.42.  

http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/
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3.1.4.2. G-8 Ülkelerinin Çalışmaları 

“Yolsuzlukla Mücadele Bildirisi” (Statement on Fighting High Level 

Corruption), G-8 ülkeleri302 tarafından 16 Temmuz 2006 tarihinde 

yayınlanmıştır. Bu bildiri ile yolsuzluk ile mücadelede, şeffaflık ve 

saydamlığın artırılması amacıyla alınabilecek önlemler belirtilmiştir. Ayrıca G-

8 Ülkeleri Adalet ve İçişleri Bakanları tarafından suç gelirlerinin, özellikle 

yolsuzluktan elde edilen gelirlerin, geri alınmasına yönelik malvarlığı 

müsaderesi çalıştayları ve buna ilişkin uygulama örnekleri oluşturma kararı 

alınmıştır. Ayrıca G-8; FAFT tavsiyelerinin, BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla 

Mücadele Sözleşmesinin ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin 

uygulanmasını destekleyeceğini ifade etmiştir.303 

3.1.4.3. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu (OSCE) 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu (Organisation for Security 

and Cooperation in Europe – OSCE) tarafından malvarlıklarının geri alınması 

ve müsadere edilmesi konusunda çalışmalar yapılmış ve sonuçlarına 

“Yolsuzlukla Mücadalede En İyi Uygulamalar”304 başlıklı dokümanda yer 

verilerek, üye ülkeler için yararlanacakları bir rehber üretilmiştir. 

3.1.4.4. Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI) 

Berlin'de bir sivil toplum örgütü olarak 1993 yılında kurulan ve 70'den 

fazla ülkede faaliyet göstermekte olan “Uluslararası Şeffaflık Örgütü”nün 

(Transparency International–TI) temel amacı yolsuzluklarla mücadele ve 

şeffaflığın geliştirilmesidir.  

Örgütün vizyonu, hükümetlerin, politikacıların, kamu ve özel sektör 

çalışanlarının ve halkın yolsuzluklardan uzak durdukları bir dünya 

                                                           
 
302  G-8 Ülkeleri şunlardır: ABD, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Kanada, Rusya 
303  G-8, G-8 Statement on Fighting High Level Corruption, 2009, (Erişim) http://en.g8russia.ru/ 

docs/14.html, 20 Haziran 2013.  
304 Best Practices in Combating Corruption, (Erişim)http://www.osce.org/publications/eea/2004/05/ 

13568_67_en.pdf, 04 Nisan 2013. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://tr.wikipedia.org/wiki/1993
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yolsuzluk
http://en.g8russia.ru/%20docs/14.html
http://en.g8russia.ru/%20docs/14.html
http://www.osce.org/publications/eea/
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oluşturulması olarak belirlenmiştir.305 Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 

yolsuzluk, “güvenilerek başkasına teslim edilen gücün özel amaç ya da çıkar 

için kullanılması” olarak tanımlamaktadır.306 

3.1.4.5. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

OECD tarafından, Uluslararası Ticarî İşlemlerde rüşvetin önlenmesi 

amacıyla bu tip rüşvetin ceza yasaları çerçevesinde suç kapsamına alınması 

için üye ülkelerin iç mevzuatlarının değiştirilmesi yönünde bir Tavsiye Kararı 

alınmıştır. Ayrıca, rüşvetle koordineli bir şekilde mücadele amacıyla 

uluslararası bir sözleşme hazırlanmasına karar verilmesinin ardından gerekli 

çalışmaların 1997 yılı içinde tamamlanmasını müteakip “OECD Uluslararası 

Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlisine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi 

Sözleşmesi” 17 Aralık 1997 tarihinde Paris'te imzalanmıştır.307 OECD 

Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi, sadece uluslararası ticari işlemlerde yabancı 

kamu görevlisine rüşvet teklif ya da vaat edilmesi ya da verilmesi hakkında 

hükümler içermektedir. Farklı bir ifade ile Sözleşmede sadece rüşveti 

verenlerin cezalandırılmaları hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Örnek 

vermek gerekirse, A ülkesindeki bir şirket yöneticisinin, ihaleye katıldığı B 

ülkesindeki bir kamu görevlisine, şirketinin ihaleyi kazanabilmesine yardımcı 

olmasını sağlamak için, rüşvet teklif veya vaat etmesi ya da vermesi 

sözleşmeye göre rüşvet suçunun konusunu oluşturmaktadır.308 Ancak, bu 

Sözleşme’nin yolsuzlukla mücadele konusunda eksiksiz bir düzenleme 

olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Örneğin, rüşvet konusunda sadece 

yabancı kamu görevlilerine atıf yapmakta; ancak özel sektörde etkin 

                                                           
 
305 Transparency International, (Erişim) http://www.transparency.org/, 04 Nisan 2013. 

306 Karluk, Rıdvan; “AB Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadeleyi Destekliyor”, 19 Haziran 2013, 

(Erişim) http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/06/19/avrupa-birligi-turkiyede-yolsuzlukla-

mucadeleyi-destekliyor/, 22 Haziran 2013. 
307 OECD Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, (Erişim) http://www.teftis.gov.tr/ShowBroadNews. 

aspx?id=a060305c-ba7e-4bab-8ded-28872c414d56, 20 Mayıs 2013. 
308 Avcı, Şerife; Aykın, Hasan; “OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlisine 

Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi Ve Türkiye’ye Yansıması”, s.3, (Erişim) http://www.mfa. 

gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/Sayi29/dergi-OECD%20S%C3%B6zle% 

C5%9Fmesi%20makale%2020%2002%202007%20(2).pdf, sf.3. 

http://www.transparency.org/
http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/06/19/avrupa-birligi-turkiyede-yolsuzlukla-mucadeleyi-destekliyor/
http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/06/19/avrupa-birligi-turkiyede-yolsuzlukla-mucadeleyi-destekliyor/
http://www.turkishnews.com/tr/content/2013/06/19/avrupa-birligi-turkiyede-yolsuzlukla-mucadeleyi-destekliyor/
http://www.teftis.gov.tr/ShowBroad
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görevlerde bulunanlara ya da siyasi parti görevlilerinin karıştığı yolsuzluk 

konusunda herhangi bir atıfta bulunmamaktadır.309  

Sözleşme'nin üye ülkelerde uygun olarak uygulanıp uygulanmadığı, 

“OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu”nca taraf ülkelerin katılımıyla üç 

aşamada incelenmektedir.  

 İlk aşamada; ulusal mevzuatın sözleşmeye uyumunun saplanıp 

sağlanmadığının kontrolu yapılmakta, 

 İkinci aşamada; uyumlaştırma süreci tamamlanan ulusal 

mevzuatın etkinliği gözden geçirilmekte, 

 Üçüncü aşamada ise; taraf ülkelerin Sözleşme kapsamındaki 

faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.310  

Ülkemizin birinci ve ikinci aşama incelemeleri sonucunda OECD 

Sekretaryası tarafından hazırlanan raporlar sırasıyla 8 Kasım 2004 ve 7 

Aralık 2007 tarihlerinde yayınlanmıştır. İkinci aşama ek incelemesi ve ek 

incelemeyi takip değerlendirmesi akabinde hazırlanan raporlar ise Haziran 

2009 ve Mart 2010 tarihlerinde yayınlanmıştır.311  

3.1.4.6. EGMONT Grubu 

Brüksel’de 24 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun bir araya gelmesiyle 9 

Haziran 1995 tarihinde oluşturulan “Egmont Grubu”nun temel amacı; 

ülkelerin ulusal düzeydeki aklama ile mücadele sistemlerinin gelişmesine 

yardımcı olmak ve aklama ile ilgili uluslararası bilgi değişimlerinin önündeki 

engelleri ortadan kaldırmaktır.312 

                                                           
 
309 Başak, Cengiz; “Uluslararası Örgütlerin Yolsuzlukla Mücadeledeki Rolü”, Polis Bilimleri Dergisi 

Cilt X, sayı 2, 2008, s.96. 
310 Adalet Bakanlığı, “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin 

Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması”, 2013, s.3, (Erişim) http://www.uhdigm. 

adalet.gov.tr/oecd/oecd_bulten1.pdf., 20 Haziran 2013. 
311 Adalet Bakanlığı, “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen 

Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması”, a.g.m. 
312 AYKIN, Hasan; “Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele Konusundaki Temel Uluslararası Metinler 

ve Oluşumlar”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, Sayı 25, Mayıs 2007, (Erişim) 

http://www.masak.gov.tr/Kurulumuz/yayinlar/makale/karapara_uluslararasi_boyut.pdf, 25 Haziran 

2013.  

http://www.masak.gov.tr/Kurulumuz/yayinlar/makale/karapara_uluslararasi_boyut.pdf
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Mali İstihbarat Birimi (MİB) – Financial Intelligence Unit (FIU) tanımı 

literatürde ilk kez Egmont Grubu tarafından 1996 Kasım ayında yapılmıştır.  

Yapılan bu tanım 2004 Haziran ayında terörün finansmanını 

kapsayacak şekilde değiştirilerek aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:313  

Mali İstihbarat Birimi (MİB); “kara para aklanması ve terörün 

finansmanı ile mücadele etmek amacıyla; şüpheli suç gelirleri ve potansiyel 

terörün finansmanı ile ilgili veya ulusal mevzuat gereği kendisine bildirimi 

zorunlu olan finansal bilgileri alan, analiz eden ve bunları ilgili birimlere 

dağıtmakla görevli ulusal merkezi bir birimdir.”314 

Türkiye, Haziran 1998’de üyeliğe kabul edilmiş olup FIU olarak Mali 

Suçları araştırma Kurulu Başkanlığı “MASAK” 5549 sayılı Kanunun 19/1’nci 

maddesinin (m) bendi ile yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge 

değişiminde bulunmakla yetkili kılınmıştır. Ayrıca MASAK, Mayıs 2001 

tarihinde “Egmont Güvenli Ağa” dâhil olarak güvenli ağın bilgi paylaşımı ve 

haberleşme fonksiyonlarından yararlanmaktadır.315 

3.1.4.7. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (INTOSAI)  

Küba’da 1953 yılında yüksek denetim kurumları arasında işbirliğinin 

sağlanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla INTOSAI (International 

Organization of Supreme Audit Institutions – Uluslararası Yüksek Denetim 

Kurumları Birliği) kurulmuştur.  

INTOSAI'nin temel amacı, farklı ülkelerin yüksek denetim kurumları 

arasındaki ilişkileri güçlendirerek, özellikle kamusal mali denetim alanında 

                                                           
 
313 Egmont Group, Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2004, 

(Erişim) http://www.egmontgroup.org/files/library_egmont_docs/fiu_def_tf_compl_int_note.pdf, 25 

Haziran 2013.  
314 FIU Definition Countering of Terrorism Financing Complementary Interpretative Note, (Erişim) 

http://www.egmontgroup.org/files/library_egmont_docs/fiu_def_tf_compl_int_note.pdf, 26 Haziran 

2013.  
315 MASAK, “EGMONT Grubu”, (Erişim) http://www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-aklanmasi/ 

uluslararasi-mucadele.aspx#, 25 Haziran 2013. 

http://www.egmontgroup.org/files/library_egmont_docs/fiu_def_tf_compl_int_note.pdf
http://www.egmontgroup.org/files/library_egmont_docs/fiu_def_tf_compl_int_note.pdf
http://www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-aklanmasi/%20uluslararasi-mucadele.aspx
http://www.masak.gov.tr/tr/suc-gelirinin-aklanmasi/%20uluslararasi-mucadele.aspx
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bilgi, görüş ve deneyim alışverişini geliştirmek, üyelerine ihtiyaç duydukları 

diğer alanlarda destek sağlamaktır.  

INTOSAI, her üç yılda bir değişik ülkelerde Kongreler düzenleyerek, 

kamu mali yönetimi ve denetimi alanında güncel konu ve sorunların  

tartışılmasını ve kararlar alınmasını sağlamaktadır.316 

Montevideo’da 1998 yılında yapılan kongrede yolsuzluğun 

önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede Yüksek Denetim Kurumlarının rolü 

tartışılmıştır. 

INTOSAI’nin 2005-2010 dönemini kapsayan Stratejik Planında, 

Sayıştayların yolsuzlukla mücadele konusunda ülke yönetimlerini 

desteklemeleri gerektiği belirtilmiştir.317 

Ayrıca 11-13 Şubat 2009 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilen BM 

Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik stratejilere 

ilişkin BM ve INTOSAI Yirminci Ortak Sempozyumu’nun konusu 

“Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Ağında Aktif Bir Ortak Olarak INTOSAI: 

Yoksulluğun Azaltılmasının Teşvik Edilmesi ve Sosyal Güvenlik İçin 

Saydamlığın Güvence Altına Alınması” olup sempozyumun odak noktasını 

yolsuzlukla mücadele oluşturmuştur.318 Bu da göstermektedir ki INTOSAI 

yolsuzlukla mücadelede aktif rol almakta ve ülke sayıştaylarının da bu 

mücadeleye katkı sağlamasını desteklemektedir. 

3.2. TÜRKİYE’DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

Uluslararası toplumun, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin karşı 

karşıya kaldığı önemli bir sorun olan yolsuzlukla mücadele, ülkemizin 

gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye, bir yandan ülke çapında 
                                                           
 
316 Köse,  H.Ömer; “Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim”, 2007, s.306-311, (Erişim) 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras12yukden.htm, 28 Haziran 2013. 
317 Klaus-Henning, Busse;  “Yolsuzlukla Mücadelede Sayıştayların Rolü”, Çev. Seher ÖZER, 

Sayıştay Dergisi, Sayı 66-67, 2007, s.47-49.  
318 Ümit,Tamer, Oğuz; “Birleşmiş Milletler ve INTOSAI Yirminci Ortak Sempozyumu”, Sayıştay 

Dergisi, Sayı 72, 2009, s.119-122 (Erişim) http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der72m6.pdf, 

20 Haziran 2013. 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras12yukden.htm
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der72m6.pdf
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yolsuzlukla mücadele çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da yolsuzlukla 

mücadele alanında yürütülen uluslararası çalışmalara etkin biçimde 

katılmakta ve BM, AK, OECD ve diğer bazı bölgesel kuruluşlar bünyesinde 

sürdürülen çalışmalar sonucu kabul edilen karar ve belgelerin hemen tümünü 

desteklemektedir. 319Türkiye’de 2001 yılından itibaren hem genel olarak 

kamu yönetiminde hem de özel olarak yolsuzlukla mücadele alanında önemli 

reformlar yapılmış olup özellikle saydamlığın artırılması, hesap verebilirliğin 

sağlanması ve yolsuzluğun önlenmesi bakımından yasal düzenlemeler ve 

idari uygulamalar gerçekleştirilmiştir.320  

3.2.1. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı 

Yolsuzluk olgusu mevzuatımızda; özellikle Türk Ceza Kanununda suç 

olarak düzenlenen zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma, güveni 

kötüye kullanma, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suç gelirlerinin 

(kara paranın) aklanması, dolandırıcılık, hileli iflâs, parada, kıymetli 

damgada, mühürde, resmi ve özel belgede sahtecilik suçları ile Bankacılık 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 

Sigorta Murakabe Kanunu, Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu, 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanunu gibi özel kanunlarda düzenlenen suç ve kabahatlerin yolsuzluk ile 

ilişkili suçlar olduğu görülmektedir.321 

                                                           
 
319 Dışişleri Bakanlığı, “Yolsuzlukla Mücadele”, (Erişim) http://www.mfa.gov.tr/yolsuzlukla-

mucadele.tr.mfa, 28 Haziran 2013. 
320 Akyel, Recai; ”Yolsuzluk ve Yolsuzluk İle Mücadelenin Stratejik Yönetimi”, s.35.(Erişim) 

http://recaiakyel.com/content/2/yolsuzlukla_mucadele.pdf 30 Haziran 2013 
321 Uğur, Hüsamettin; “Türkiye’nin Yolsuzlukla Mücadele Enstrümanları”, TBB Dergisi, 2012, s.303-

304.  

http://www.mfa.gov.tr/yolsuzlukla-mucadele.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/yolsuzlukla-mucadele.tr.mfa
http://recaiakyel.com/content/2/yolsuzlukla_mucadele.pdf
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3.2.1.1. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

19.4.1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla 

mücadele amacıyla mal bildiriminde bulunmaları gereken kişilerin bildirimde 

bulunmaları ile bildirimlerin yenilenmesini, mal edinmelerin denetimini, haksız 

mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak 

hükümleri, Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri 

ve suç ortakları hakkında takip ve kovuşturma usulünü düzenlemek olarak 

belirlenmiştir. 

Haksız Mal Edinme, Kanunun 4’üncü maddesinde tanımlanmıştır. 

Buna göre, kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat 

edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun 

olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde tanımlanmıştır. 

Kanunun 6’ncı Maddesinde mal bildirme zamanları belirlenmiştir. Bu 

maddeye göre belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayan kişiye 

bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulacağı ve ihtarın kendisine 

tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde 

bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca kişinin edindiği mallara ilişkin yapılacak soruşturma ile ilgili olarak 

verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana ise üç aydan bir yıla 

kadar hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.322 

 Kanunun 7’nci Maddesine göre, sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda ve en 

geç şubat ayı sonuna kadar mal bildiriminde bulunması gereken kişilerin mal 

bildirimlerini yenilenmesi gerekmektedir. Mal bildirimlerinin yenilenme 

süresinin 5 yıl olarak belirlenmesi ve bunun yapılmaması durumunda bir 

yaptırım öngörülmemesi eleştirilen bir hususolmuştur. 

                                                           
 
322 3628 Sayılı Kanun, (Erişim) http://www.basbakanlik.gov.tr/etik/3628sayili.html, 20 Haziran 2013. 

http://www.basbakanlik.gov.tr/etik/3628sayili.html
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Ayrıca, Yargıtay’ın yerleşmiş kararlarına göre Kanun’un 13’üncü  

maddesinin 1’inci fıkrasındaki “haksız mal edinme” suçunun ayni suç ve suç 

tarihinin de malın edinim tarihi olduğu kararları verilmiştir. Bundan dolayı bu 

suçtan açılan davaların büyük çoğunluğu zamanaşımına uğramakta ve 

sonuçta haksız edinilen malların müsaderesine de karar verilememektedir. 

Böyle olduğu için de bu suçların yaptırımsız kaldığı ve Kanunun uygulamada 

bekleneni veremediği belirtilmiştir.323 

3.2.1.2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

Yolsuzlukla mücadele kapsamında “Yabancı Kamu Görevlilerine 

Rüşvet Verilmesi Suçu” ilk olarak “02.01.2003 tarih ve 4782 sayılı 

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet 

Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” ile iç hukukumuza girmiştir. Daha sonra ise, 26.09.2004 tarih ve 5237 

sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş ve son olarak 02.07.2012 

tarih ve 6352 sayılı Kanun ile OECD düzenlemelerine paralel olarak 

güncellenmiştir. Rüşvet suçu, Türk Ceza Kanunu'nun “Rüşvet” başlıklı 

252’nci maddesi324 ile düzenlenmiş olup maddenin 5’inci fıkrası ile “yabancı 

                                                           
 
323 Uğur, a.g.m., s.311-312.   
324 Türk Ceza Kanunu 252. Madde 

(1) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, 

bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, 

kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada 

belirtilen ceza ile cezalandırılır. 

(3) Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

... ... ... 

(9) Bu madde hükümleri; 

a) Yabancı bir devlette seçilmiş veya atanmış olan kamu görevlilerine, 

b) Uluslararası veya uluslarüstü mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan 

hâkimlere, jüri üyelerine veya diğer görevlilere, 

c) Uluslararası veya uluslarüstü parlamento üyelerine, 

d) Kamu Kurumu ya da kamu işletmeleri de dahil olmak üzere, yabancı bir ülke için kamusal bir 

faaliyet yürüten kişilere, 

e) Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen 

vatandaş veya yabancı hakemlere, 

f) Uluslararası bir anlaşmaya dayalı olarak kurulan uluslararası veya uluslarüstü örgütlerin 

görevlilerine veya temsilcilerine, görevlerinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması ya da 

uluslararası ticari işlemler nedeniyle bir işin veya haksız bir yararın elde edilmesi yahut muhafazası  
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kamu görevlisi” ne rüşvet verilmesi suçuna dair ayrıntılı düzenleme 

yapılmıştır. 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması başlıklı 253’üncü 

maddede325 ise, rüşvet suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat 

sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinin 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

Etkin pişmanlık başlıklı 254’üncü maddede de rüşvet alan, rüşvet 

veren, rüşvet suçuna iştirak eden kişilerin soruşturma başlamadan önce etkin 

pişmanlıktan yararlanarak haklarında cezaya hükmolunmayacak durumlar 

belirlenmiştir. Ayrıca, etkin pişmanlıktan yabancı kamu görevlilerine rüşvet 

veren kişilerin yararlanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bunun yanı sıra 

Kanunun 252’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca kamu görevlisine rüşvet 

verilmesi suçunun cezası 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası olarak 

belirlenmiş olması sebebiyle “aklama suçunun” öncül suçudur. Çünkü kara 

paranın aklanması suçu Türk Ceza Kanunu'nun 282’nci maddesinde “Suçtan 

Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” başlığı altında düzenlenmiş ve 

Maddenin 1’inci Fıkrasına göre, cezası alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis 

cezasını gerektiren suçlar, aklamanın öncül suçu olarak kabul edilmiştir.326 

Yolsuzlukları önlemeye yönelik olarak Türk Ceza Kanununun kamu 

görevlisinin suçu bildirmemesi kenar başlıklı 279’uncu maddesinin 1’inci 

                                                                                                                                                                     
amacıyla; doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi ya da bunlar 

tarafından talep veya kabul edilmesi halinde de uygulanır. 
325 Türk Ceza Kanunu 254. Madde 

(1) Rüşvet alan kişinin, soruşturma başlamadan önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili 

makamlara aynen teslim etmesi hâlinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. 

Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma başlamadan önce durumu 

yetkili makamlara haber vermesi hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz. 

 (2) Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan kişinin, soruşturma başlamadan 

önce, pişmanlık duyarak durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde, hakkında rüşvet 

suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz; verdiği rüşvet de kamu görevlisinden alınarak kendisine iade 

edilir. 

(3) Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, soruşturma başlamadan önce, pişmanlık duyarak 

durumdan soruşturma makamlarını haberdar etmesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya 

hükmolunmaz. 

(4) Bu madde hükümleri, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişilere uygulanmaz. 
326 Adalet Bakanlığı, Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen 

Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması, a.g.m., s.5. 
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fıkrasında, kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun 

işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde 

bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisinin, 

altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Aynı 

maddenin 2’nci fıkrasında da, suçun adli kolluk görevini yapan kişi tarafından 

işlenmesi halinde, 1’inci fıkraya göre verilecek cezanın yarı oranında 

artırılacağı hüküm altına alınmıştır.  

Kamu görevlisi olmayan kişilerin suçu bildirme yükümlülükleri ise 

kanunun 278’inci maddesinde düzenlenmiştir.327  

3.2.1.3. Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Diğer Kanun ve Uygulamalar 

Yolsuzlukla mücadele açısından önemli sayılan bazı kanunlar aşağıda 

sıralanmıştır; 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,  

 237 sayılı Taşıt Kanunu,  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  

 1156 sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını 

İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun, 

 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun,  

 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,  

 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları 

İşler Hakkında Kanun, 

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,  

 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan 

İşler Hakkında Kanun, 

 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun, 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  

                                                           
 
327 Adalet Bakanlığı, Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen 

Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması, a.g.m., s.7.  
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 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,  

 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun,  

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle 

İlişkilerine Dair Kanun, 

 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin 

Kanun, 

 5187 sayılı Basın Kanunu,  

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 

 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu, 

 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,  

 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun,  

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (öncesinde 3182 ve 4389 sayılı 

Kanunlar),  

 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanun (öncesinde 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 

Kanun), 

 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,  

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

 5576 sayılı Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun, 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (öncesinde 1918 ve 4926 

sayılı Kanunlar), 6085 sayılı Sayıştay Kanunu328 Ayrıca 5918 sayılı Türk 

                                                           
 
328 Uğur, a.g.m., s.314-315.  
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Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

yolsuzlukla mücadele bağlamında uluslararası yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi amacıyla; 

 Yabancı ülkede işlenen rüşvet suçundan yargılama yapılabilmesi 

için Adalet Bakanının izin vermesi şartının kaldırılması, 

 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi ve suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarının kapsamının 

genişletilmesi, 

 Özel hukuk çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk tüzel 

kişisinin organ veya temsilcisi ya da görevlileri tarafından işlenebilecek 

dolandırıcılık, ihaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, zimmet, kaçakçılık, kaçak petrole 

ilişkin suçlar ile terörün finansmanı suçlarının tüzel kişinin yararına olarak 

işlenmesi, hâlinde ayrıca bu tüzel kişiye idarî para cezası verilebilmesi, 

düzenlemeleri yapılarak yürürlüğe girmiştir.329 

Yolsuzlukla mücadele kapsamında hayata geçirilen çeşitli uygulamalar 

ise aşağıda belirtilmiştir. 

 Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürürlüğe konulan 

ulusal marker uygulaması, 

 E-Devlet kapsamındaki uygulamalar, 

 Mevzuatın basitleştirilmesi, idarî yüklerin ve kırtasiyeciliğin 

azaltılması ile yerli ve yabancı yatırımcılar açısından yatırım ortamının 

iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar, 

 Ülkenin her yerinden vatandaşların şikâyet ve taleplerine ilişkin 

başvuruları alan ve izleyen Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) 

kurulması, 

 Yargı Reformu Stratejisi, 

 Organize Suçlarla Mücadele Stratejisi, 

                                                           
 
329 Karar Sayısı 2010/56, (Erişim) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/02/20100222-1.htm, 28 

Haziran 2013.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/02/20100222-1.htm
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 Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi, 

 Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 

Güçlendirilmesi Stratejisi330 

3.2.2. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele 

Mevzuatı 

TBMM tarafından kanunla uygun bulunup, Bakanlar Kurulu’nca da 

onaylanarak yürürlüğe konulan rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye dair 

Uluslararası Sözleşmeler aşağıda belirtilmektedir.331 

 “OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine 

Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi”, TBMM’nce 1.2.2000 tarih ve 4518 

sayılı Kanun’la uygun bulunarak 10.5.2000 tarih ve 24045 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış, Bakanlar Kurulu’nun 9.3.2000 tarih ve 2000/385 

sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

 “Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi (Palermo 

Sözleşmesi)”, Organize suçlarla mücadelede ilk uluslararası düzenlemedir. 

15 Kasım 2000’de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş, 12-15 Aralık 

2000 tarihinde de Palermo’da imzaya açılmıştır. Türkiye sözleşmeyi 

30.01.2003 tarih ve 4800 sayılı Kanun ile uygun bulunarak 04.02.2003 tarih 

ve 25014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Bakanlar Kurulu’nun 

26.02.2003 tarih ve 2003/5329 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

 “Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi”, AK tarafından 4 

Kasım 1999 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 27 Eylül 

2001 tarihinde Strazburg’da imzalanan Sözleşme, 17.4.2003 tarih ve 4852 

sayılı Kanun’la uygun bulunarak 24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış, Bakanlar Kurulu’nun 28.5.2003 tarih ve 2003/5685 

sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

                                                           
 
330 Başbakanlık Teftiş Kurulu; “Yolsuzlukla Mücadelede Son 10 Yılda Yaşanan Gelişmeler”, 2010, 

(Erişim) http://www.seffaflik.org/Y_Dosyalar/DOSYA/52B_BASBAKANLIK_TEFTIS_KURULU. 

pdf, 28 Haziran 2013. 
331 Uğur, Hüsamettin, a.g.m., s.315-316.  

 

http://www.seffaflik.org/Y_Dosyalar/DOSYA/52B_BASBAKANLIK_TEFTIS_
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 “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi”, AK bünyesinde 

hazırlanarak 27 Ocak 1999 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 27 

Eylül 2001 tarihinde Strazburg’da imzalanan Sözleşme 14.1.2004 tarih ve 

5065 sayılı Kanunla uygun bulunarak 20.01.2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmış, Bakanlar Kurulu’nun 5.2.2004 tarih ve 2004/6771 

sayılı Kararı ile onaylanmıştır. 

 “Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt Edilmesi Ve 

Müsadere Edilmesi Hakkında AK Sözleşmesi (Strazburg Konvansiyonu-AK 

Sözleşmesi 141)”, Strazburg Konvansiyonu, Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 

tarihinde imzalanmış ve onaylanması 16 Haziran 2004 tarihli ve 5191 sayılı 

Kanunla uygun bulunarak 22.6.2004 tarih ve 25500 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış, Bakanlar Kurulu’nun 30.7.2004 tarih ve 2004/7712 sayılı kararı 

ile onaylanmıştır. 

 “BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi”, ülkemiz tarafından 10 

Aralık 2003 tarihinde imzalanmış ve 18.05.2006 tarih ve 5506 sayılı Kanun’la 

uygun bulunarak 24.05. 2006 tarih ve 26177 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış, Bakanlar Kurulu’nun 11.8.2006 tarih ve 2000/10885 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 

 “Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil 

Sağlanması Hakkında Sözleşme”, ülkemiz tarafından 13 Aralık 2000 

tarihinde ve 07.04.2004 tarih ve 5128 sayılı Kanun’la uygun bulunmuştur. 

3.2.3. Yolsuzlukla Mücadelede Rol Alan Kurumlar 

Ülkemizde yolsuzluklarla daha etkin bir mücadele sağlanabilmesi ve 

uluslararası yükümlülüklerimize uyum sağlamak amacıyla çeşitli kurumlar 

belirlenmiş ve çeşitli birimler oluşturulmuştur. Bunlar, Başbakanlık Teftiş 

Kurulu Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu 

Denetçiliği Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu 

gibi kurumlar yolsuzluk ile mücadelede rol almaktadır. Aşağıda bu 

kurumlardan bazıları hakkında kısaca bilgi verilmektedir. 
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3.2.3.1. Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Yolsuzlukla Mücadele 

Koordinasyon Birimi (AFCOS) 

AB ile yürütülen müzakerelerin 32’nci fasılı olan “Mali Kontrol” başlığı 

altında yolsuzlukla mücadele koordinasyon birimi AFCOS’un oluşturulması 

istenmiştir. 2008 yılında söz konusu birimin ülkemizce oluşturulacağı taahhüt 

edilmiş ve sorumlu kuruluş olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu belirlenmiştir. 

2007 yılı “İlerleme Raporu”nda ise AFCOS’un oluşturulmaması bir eksik 

olarak ifade edilmektedir. 2008 Ulusal Program Taslağında AFCOS’un 2008 

yılının 4’üncü çeyreğinde oluşturulması planlamıştır. 2009/19 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Başbakanlık Teftiş Kurulu, OLAF ile 

koordinasyonu sağlayacak muhatap kuruluş ve Yolsuzlukla Mücadele 

Koordinasyon Birimi (AFCOS) olarak görev yapması uygun görülmüştür.332  

“Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi 

Stratejisi” kapsamında, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, AB’nden 

sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve 

soruşturma yapmak veya yaptırmak, bu konulara ilişkin inceleme ve 

soruşturmalarda uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak yetkisi 

verilmiştir.333  

3.2.3.2. Sayıştay Başkanlığı 

Sayıştaylar, kamu kaynaklarının daha etkin, verimli ve ekonomik 

kullanılabilmesi için şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamasının yanında 

yolsuzlukla mücadelede etkin bir rol oynamaktadır. Dünya Sayıştaylar Birliği 

(INTOSAI)’nin 27 Kasım 2010 günü Güney Afrika yapılan Genel Kurulunda 

alınan Johannesburg kararları arasında, “Yolsuzlukla Mücadelenin 

Artırılması” maddesi de yer almaktadır. Ayrıca Sayıştaylar iç kontrol 

sistemlerinin değerlendirilmesi, iyi yönetişim uygulamalarının varlığının 

doğrulanması, ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik ilkelerinin gözlenmesi, mali 
                                                           
 
332 Başbakanlık, “OLAF ve AFCOS'ların Görev ve Yapısı”, (Erişim) http://www.teftis.gov.tr/ 

ShowBroadNews.aspx?id=2c7bc972-267f-469c-b464-ae1ed7ce6c2d, 30 Haziran 2013. 
333 Başbakanlık, “Sahtecilikle Mücadele Koordinasyon Yapısı”, (Erişim) http://www.teftis.gov.tr/ 

webform2.aspx?ShowPageId=4, 30 Haziran 2013. 

http://www.teftis.gov.tr/%20ShowBroadNews.aspx?id=2c7bc972-267f-469c-b464-ae1ed7ce6c2d
http://www.teftis.gov.tr/%20ShowBroadNews.aspx?id=2c7bc972-267f-469c-b464-ae1ed7ce6c2d
http://www.teftis.gov.tr/%20webform2.aspx?ShowPageId=4
http://www.teftis.gov.tr/%20webform2.aspx?ShowPageId=4
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tabloların değerlendirilmesi hususlarını içeren mali ve yönetim kontrol 

aktiviteleri ile yolsuzlukların önlenmesini hedefleyen davranışlar, prosedürler 

ve politikalar geliştirmektedirler.334 

3.2.3.3. Kamu Etik Kurulu 

Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, 

hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerinin ve 

standartlarının belirlenmesi ve bu ilkelere aykırı davranan üst düzey kamu 

görevlilerine ilişkin şikâyetlerin Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 

incelenmesi ve sonuçlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla “Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu”, 25.05.2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun ile 

kurulmuştur.  

3.2.3.4. Kamu Denetçiliği Kurulu 

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet 

mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile 

tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka 

ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde 

bulunmak üzere, 14.06.2012 tarih ve 6328 sayılı Kanun gereği “Kamu 

Denetçiliği Kurumu” oluşturulmuştur. Bu kurum, TBMM’ye bağlı, kamu tüzel 

kişiliğine haiz ve özel bütçeli olarak 29 Mart 2013 tarihi itibariyle şikâyet 

başvuruları almaya başlamıştır. 

3.2.3.5. Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 

Güçlendirilmesi Stratejisi Kapsamında Yapılan Çalışmalar  

İlk olarak 12.01.2002 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 

çerçevesinde; Ülkemizde saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin 

güçlendirilmesine yönelik strateji, plan, program ve gerekli diğer çalışmaları 

hazırlatmak, gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasını 

gerçekleştirmek, yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluşlarla işbirliğini 

                                                           
 
334 Akyel, Recai, a.g.m., sf.34.  
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sağlamak, yapılan çalışmalara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin genel 

prensipleri belirlemek gibi konularda görev yapmak üzere Türkiye’de 

“Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi 

Komisyonu” kurulmuş olup söz konusu komisyonun adı 5.12.2009 tarih ve 

27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/19 nolu Genelge ile 

“Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 

Güçlendirilmesi Komisyonu” olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.  

Ayrıca; saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik 

strateji planları hazırlamak, yürürlüğe konması için gerekli çalışmaları 

yapmak, uygulamasını izlemek, koordine etmek, alınacak önlemleri 

belirleyerek uygulamaları denetlemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 

toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak, ilerleme raporlarını 

Komisyonun onayına sunmak, bu konulardaki güncel gelişmelere göre 

planda değişiklikler yapmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine 

getirmek üzere Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Adalet, 

İçişleri, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları Müsteşar 

Yardımcıları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile en fazla üyeye sahip işçi 

sendikasının temsilcilerinden oluşan “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve 

Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu” oluşturulmuştur.335 

 Sonrasında ise Saydamlığın Artırılması Ve Yolsuzlukla Mücadelenin 

Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014) Bakanlar Kurulu’nca 01 Şubat 2010 

tarihinde kararlaştırılarak 22.02.2010 tarih ve 27501 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak kabul edilmiştir. Stratejinin amacı; “2002 yılından bu yana 

kararlılıkla sürdürülen reformların bir devamı niteliğinde, gelişen ve değişen 

şartları da göz önünde bulundurarak, saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu 

besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması suretiyle daha adil, hesap verebilir, 

saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi” olarak 

belirlenmiştir. 

                                                           
 
335 2009/19 Nolu Genelge, (Erişim) http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/yy_mevzuati/ 

mevzuat_detay.php?kod=657&turu=ge, 28 Haziran 2013. 

http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/yy_mevzuati/%20mevzuat_detay.php?kod=657&turu=ge
http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/yy_mevzuati/%20mevzuat_detay.php?kod=657&turu=ge
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Stratejide yolsuzluk, “kamu gücü ve kaynakları ile özel kuruluşlardaki 

görev, yetki ve kaynakların, toplumun zararına olarak özel çıkarlar için 

kullanılması” şeklinde tanımlanmıştır. Stratejiye göre yolsuzluk, rekabeti 

engelleyerek ekonomik büyümeyi yavaşlatmakta, kamu kurumlarına, 

yöneticilerine ve adalet sistemine duyulan güveni zedelemekte ve toplumda 

ahlaki bozulmaya yol açmaktadır.336 

2010–2014 yılları arasında uygulanacak olan Stratejinin temel 

bileşenleri; Saydamlığın, hesap verebilirliğin sağlanarak, etkin denetimin ve 

kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle yolsuzluğu besleyen faktörlerin 

ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler, Saydamlığın artırılması, yolsuzluk ile 

mücadelede ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bazı 

sınırlamaların kaldırılması suretiyle soruşturma, kovuşturma ve 

cezalandırmada etkinliğin geliştirilmesine ilişkin olarak yaptırımların 

uygulanmasına yönelik tedbirler ve toplumsal bilincin artırılmasına yönelik 

tedbirler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmış olup 28 tedbirden 

oluşmaktadır.337 

3.3. YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

3.3.1. Malvarlıklarının Geri Alınması Ve Yolsuzluk Arasındaki İlişki 

 Yolsuzluk ve ekonomik gelişme arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur, 

öncelikle yolsuzluk ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkilemekte, diğer 

taraftan ise ekonomik gelişme de bir ülkedeki yolsuzluk seviyesini 

belirlemektedir. Yolsuzluklar sermaye kaçışı ile birlikte anılmakta olup 2008 

yılında fakir ülkelerden çıkan yasa dışı suç gelirlerinin 1.26 trilyon ila 1.44 

trilyon USD arasında olduğu tahmin edilmektedir.338 Söz konusu suç 

gelirlerinin içerisinde yolsuzluk kaynaklı olanlar önemli bir yer tutmakta olup 

yaklaşık olarak 50 milyon USD yolsuzluk kaynaklıdır. Yolsuzluklar sonucunda 

                                                           
 
336 Karluk, a.g.m. 
337 Karar Sayısı 2010/56, a.g.m.  
338 The Financial Action Task Force (FATF)Report, Laundering the Proceeds of Corruption, July 

2011, s.9-10, (Erişim)http://www.fatfgafi.org/dataoecd/31/13/48472713.pdf, 30 Haziran 2013. 

http://www.fatf/
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ülke dışına çıkarılan bu paralar, özellikle fakir ve gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomilerini olumsuz etkilemektedir. Örneğin dünyanın en yoksul 25 

ülkesinden biri olan Filipinler’i, yolsuzluk bunalımına sürükleyen Ferdinand 

Marcos’un ülke dışına kaçırdığı servetinin 1,5 milyar USD olduğu tahmin 

edilmekte olup açlık ve sefalet içinde olan Filipinler’in gelişmesinde bu para 

çok önemli bir rol oynayabilirdi. Bu sebeple yolsuzluk kaynaklı, ülke dışına 

kaçırılan paraların tekrar bu ülkelere döndürülmesi çok büyük önem 

taşımaktadır.339  

 Gelişmekte ve fakir olan ülkelerde yaşanan söz konusu yolsuzluklar ile 

mücadele, öncelikle bu ülkelerin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olsa 

da, bu konuda gelişmiş ülkelerin de üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi 

ve bu konuda aktif olarak rol almaları gerekmektedir. Gelişmekte olan bir 

ülkeden yolsuzluk yoluyla çıkan para gelişmiş ülke vatandaşları ve firmaları 

tarafından verilen rüşvet, komisyon ve diğer yasa dışı gelirler olabilmekte, 

gelişmekte olan ülkelerden çıkan paralar gelişmiş ülkelerde saklanma imkânı 

bulabilmektedir. Bu sebeple yolsuzluk gibi suçlardan elde edilen paraların 

gelişmekte olan ülkelerden kaçışının önlenmesi ve bu malvarlıklarının geri 

alınması ve müsaderesi ancak ülkeler arası etkin bir işbirliği ile 

olabilecektir.340 

Ülke dışına çıkarılan bu mal varlıklarının geri alınmasına yönelik 

müsaderenin gerçekleştirilmesi için ülkeler arasında etkin işbirliği olmalıdır. 

Etkili bir mal varlığı geri alma süreci için öncelikle mal varlığı sömürülen ülke 

tarafından söz konusu mal varlığının izinin sürülmesi gerekmektedir. Tespit 

edilen malvarlığının dondurulması veya el konulması amacıyla ilgili ülke ile 

genellikle karşılıklı adli yardımlaşma şeklinde talepte bulunularak işbirliği 

yapılmaktadır. Son olarak ise talepte bulunulan ülke tarafından yasal süreç 

içerisinde mal varlığının müsadere işlemi başlamakta ve ardından talepte 

                                                           
 
339 Gedikli, a.g.m., s.170. 
340 Topkaya, Hatice; Topkaya, Ahmet: “Yolsuzlukla Mücadelede Etkin Bir Araç: BM Sözleşmesi 

Çerçevesinde Yolsuzluk Kaynaklı Mal Varlıklarının Geri Alınması”, Sayıştay Dergisi, Sayı:74-75, 

s.27.  
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bulunan ülkeye mal varlığı iade edilmektedir. Kısaca mal varlığı geri alma 

süreci “iz sürme, dondurma, el koyma, müsadere ve son olarak ülke dışına 

çıkarılan mal varlığının ait olduğu ülkeye geri gönderme” aşamalarından 

oluşmaktadır.341 

3.3.2. BM’in Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında Malvarlıklarının Geri 

Alınması Çalışmaları 

BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin “Varlıkların Geri Alınması” 

başlıklı 5’inci bölümü uyarınca kamu gücünün kullanılmasıyla, ülkelerin 

gelişmesi için harcanması gereken maddi yardımların ve ülkelerin kendi öz 

kaynaklarının sömürülerek bu paraların izini kaybettirmek amacı ile 

kaçırılması,  ülke dışına çıkarılan mal varlıklarının etkin bir uluslar arası 

işbirliği sayesinde geri alınması büyük önem taşımaktadır. Yolsuzluk 

aracılığıyla mal varlıklarının sömürülmesi, çalınması ve çalınan bu mal 

varlıklarının ülke dışına çıkarılması, ülkelerin finansal sistemlerinin istikrarının 

bozulmasına neden olmaktadır. 

Malvarlıklarının geri alınması; kolluk ve savcılık birimlerinin faaliyetleri 

sonucunda, suç kaynaklı malvarlıklarının tespiti, izlenmesi ve bunların 

suçlularla ve suç faaliyetleri ile bağlantıları kurularak, yapılan soruşturma ile 

bu varlıklara el konulması ve bu varlıkların müsadere edilmesi sürecidir.342 

Dünya Bankası ve BM ( BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin-UNODC) 

işbirliği ile 17 Eylül 2007 tarihinde, mal varlıklarının geri alınması, müsaderesi 

konusunda engellerin ortadan kaldırılması ve özellikle bir ülkenin dışarıya 

çıkarılan gelirlerinin ülkeye geri dönüşünü sağlamak amacıyla “Çalınan 

Malvarlıklarının Geri Alınması (StAR) Girişimi” New York’ta resmi olarak 

başlatılmıştır.  

                                                           
 
341 Pieth, Mark; Recovering Stolen Assets, Peter Lang, 2008. 
342 ICAR-International Centre for Asset Recovery, Asset Recovery and Money Laundering: 

Making the Connection, Development Assistance Basel Institute on Governance, Basel 2011, s.6, 

(Erişim) http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pics/publications/DfID_brochure_Final_ 

Version_for_print.pdf, 30 Haziran 2013. 

http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pics/publications/DfID_brochure_Final_%20Version_for_print.pdf
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pics/publications/DfID_brochure_Final_%20Version_for_print.pdf
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Mal varlıklarının geri alınması konusu; etkin bir uluslararası işbirliği 

gerektirmesi sebebiyle ülkelerin hukuk sistemleri arasındaki farklılıkların göz 

önüne alınmasıyla, yasal prosedürler içerisinde uygulanması gereken en 

karmaşık olgulardan bir tanesidir. Mal varlığı çalınan ülke öncelikle ülke 

dışına çıkan para ile ilgili olarak; Para nereye gitti?, Para nasıl gitti?, Parayı 

nasıl geri alacağız? Gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışmalıdır. Söz 

konusu paranın izini sürebilmek için uzun süreli araştırma ve incelemeler 

yerine ulusal ve uluslararası fonksiyonel bilgi değişim sistemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu hususta BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ve bunun 

devamında oluşturulan “StAR Girişimi” hem mal varlığı çalınan ülke için hem 

de paranın saklandığı ülke için yol gösterici bir rehber niteliği taşımaktadır.343 

StAR girişiminin çerçevesini BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi 

oluşturmaktadır. Ayrıca bu girişim ile ülkelerin mal varlıklarının geri alınması 

konusundaki çabalarının artırılıp kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve 

mal varlıklarının geri alınması konusunda teknik destek sağlanıp sonuçta 

ülkelerin yolsuzlukla mücadele kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.344 

StAR girişimi ile yolsuzluk sonucu ülke dışına çıkarılan mal varlıklarının 

geri alınması konusunda, aşağıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi 

suretiyle daha sistematik ve etkin bir sistemin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.345 Bu çerçevede; 

 Mal varlığı çalınan ve bu mal varlığının gittiği ülkeler arasında mal 

varlığının geri alınması ile mal varlığının çalınmasının caydırılması 

konusunda güçlü bir iletişimin teşvik edilmesi, 

 Ülkelerin mal varlıklarının geri alınması çabalarının desteklenmesi, 

                                                           
 
343 Topkaya, Topkaya, a.g.m., s.31. 
344 The World Bank, StAR Partneship Charter, 2008, (Erişim) http://siteresources.worldbank.org/ 

EXTSARI/Resources/StARCharter.pdf?resourceurlname=StARCharter.pdf, 30 Haziran 2013. 
345 Topkaya, Topkaya, a.g.m., s.32-33. 

http://siteresources.worldbank.org/%20EXTSARI/Resources/
http://siteresources.worldbank.org/%20EXTSARI/Resources/
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 Ülkelerin yolsuzlukla mücadele stratejilerinin bir parçası olarak, 

mal varlıklarının geri alınması konusunda kurumsal bir yapıya sahip olma 

çabalarının desteklenmesi, 

 Mal varlıklarının geri alınması konusunda bilgi değişimi ile 

işbirliğini artıracak bilgi ağlarının kurulmasının teşvik edilmesi, 

 Mal varlıklarının geri alınması, BM Yolsuzlukla Mücadele 

Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda bilgi paylaşımının artırılmasına 

yönelik olarak araştırmalar yapılması, en iyi uygulama örneklerinin 

geliştirilmesi ve her ülkede varlıkların geri alınmasına ilişkin temas 

noktalarının belirlenmesi gibi çalışmalar yapılması, 

 Mal varlıklarının geri alınması konusundaki faaliyetleri yerine 

getirecek kurumsal yapının ulusal kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak; 

mal varlıklarının geri alınması sürecine ilişkin analitik çalışmaların yapılması, 

ülkenin yolsuzlukla mücadelesine ilişkin kurumsal yapıların analiz edilerek 

mal varlıklarının geri alınması konusunun ülkenin mevcut kurumsal yapısı 

içersinde yer alan yargı, yolsuzlukla mücadele birimleri ve mali istihbarat 

birimi gibi kurumlarına entegrasyonu sağlayacak modellerin geliştirilmesine 

yardımcı olunması ve başarılı bir mal varlığının geri alınması süreci için kara 

para aklama, müsadere, mal beyanına ilişkin kanunları da içeren yasal 

düzenlemelerin değiştirilmesi veya yeniden oluşturulması, 

 Ülkelerin mal varlıklarının geri alınması konusunda bilgi 

toplamaları ve paylaşmaları hususlarına ilişkin olarak destek sağlanması gibi 

faaliyetlerin yerine getirilmesi,  

planlanmakta ve hedeflenmektedir.  

 Sonuç olarak “StAR Girişimi” ile “Dünya Bankası” ve “BM Uyuşturucu 

ve Suç Ofisi”nin ortak çalışmaları sayesinde çalınan mal varlıklarının geri 

alınması konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası 

kuruluşların etkin bir işbirliğini yapmalarına olanak sağlanması 
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amaçlanmaktadır. Yağmalanmış mal varlıklarının gerçek sahiplerine geri 

dönmesinin sağlanması ancak etkin bir uluslararası işbirliği sonucunda 

olacaktır.346  

Bu sebeple StAR Girişimi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 

malvarlıklarının geri alınması konusunda etkili bir işbirliği için ülkelere yönelik 

olarak aşağıda belirtilen bazı kolayların sağlanması beklenmektedir.  

 Malvarlıklarının geri alınması ve müsaderesi konusunda bilgi, 

tecrübe paylaşımı ve veri erişiminin sağlanması, 

 Malvarlıklarının geri alınması ve müsaderesi konusunu üstlenecek 

bir ulusal birimin oluşturulması, 

 Yolsuzluk gelirlerinin mahkûmiyet kararı olmaksızın müsaderesi 

gibi yeni yöntemlerin uygulanmasının sağlanması, 

 Ülkelerin, bilgi paylaşımı ve diğer ülke yargı kurumlarıyla işbirliği 

konusunda desteklenmesi (Örneğin karşılıklı adli yardımlaşma taleplerinin 

gerçekleştirilmesi), 

 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çalınan mal varlıklarının geri 

alınması konusunda ortak hareket etmelerini sağlayacak küresel bilgi ağı  

(Global Network) kurulması, 

 Bu bilgi ağı sayesinde malvarlıklarının geri alınması ve 

müsaderesine ilişkin incelemelerin ve davaların kolaylaştırılması.347 

                                                           
 
346 Basel Institute on Governance, International Centre For Asset Recovery-ICAR, 2009, (Erişim) 

http://www.baselgovernance.org/icar/, 30 Haziran 2013. 
347 Basel Institute on Governance,  a.g.m. 

 

http://www.baselgovernance.org/icar/
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3.3.3. AB’nin Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında Malvarlıklarının Geri 

Alınması Çalışmaları 

Yolsuzluk sıklıkla uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi ciddi suç tipleri ile 

ilişki içerisindedir. Yolsuzluk sonucu elde edilen suç gelirleri 

küreselleşmesinin ve teknolojinin imkânlarından yararlanarak kolaylıkla 

başka ülkelere gidebilmektedir. Bu sebeple AB tarafından da suç gelirlerinin 

izlenmesi, tespiti, el konulması ve müsaderesi konusuna büyük önem 

verilmekte olup malvarlıklarının geri alınması konusu yolsuzluk dâhil tüm 

suçlardan kaynaklanan malvarlıklarının geri alınması olarak daha geniş bir 

perspektiften ele alınmaktadır. 

Tablo 8: Malvarlığı Geri Alım Süreci 

1.Suç Gelirinin 

Tespiti 

Öncelikle suç gelirlerinin izi sürülerek hangi ülkelerde 

olduğunun tespiti yapılmalıdır. 

2.Önleyici 

Tedbirler 

Tespit edilen suç gelirlerine ilişkin olarak müsadere kararının 

çıkarılması uzun zaman alacağından dolayı bu zaman 

zarfında malvarlıklarının elden çıkarılmasını önlemek 

amacıyla dondurma (banka hesapları, taşınmazlar, 

gayrimenkuller için) ve el koyma (taşınır, menkul malvarlıkları 

için) gibi önleyici mekanizmalar kullanılmaktadır.  

3.Müsadere 

Kararı 

Dondurulan veya elkonulan malvarlıklarının yasal bir şekilde 

geri alımının sağlanması için bu malvarlıklarının suç geliri 

olduğu ispat edilerek müsadere kararı çıkarılması 

sağlanmaktadır. 

4.Kararın 

Uygulanması 

Eğer malvarlıkları ile ilgili müsadere kararı çıkarılırsa, karar 

uyarınca müsadere işlemi gerçekleştirilmektedir. 

5.Müsadere 

Edilen 

Malvarlığının 

Paylaşılması 

İşlenen suç ile ilgili bir mağdur varsa müsadere edilen 

malvarlığı mağdura iade edilebilir, asıl ait olduğu ülkeye geri 

kazandırılabilmekte veya devletin zimmetine 

geçirilebilmektedir. 
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Avrupa Komisyonu’nun 12 Mart 2012 tarihli Komisyon Çalışma 

Dokümanında, malvarlığı geri alım süreci tablodaki gibi tanımlanmıştır.348 

Suç ile mücadelede en etkili yöntem suçluların suç işleyerek elde ettiği 

gelirlerinin izinin sürülerek müsadere edilmesidir. Özellikle yolsuzluk sonucu 

ülke dışına çıkarılan mal varlıklarının geri alınmasında da müsadere 

konusunda etkin bir uluslararası işbirliği gerekmektedir. Birleşmiş Milletler 

tarafından başlatılan Çalınmış Mal varlıklarının Geri Alınması (Stolen Asset 

Recovery-StAR) girişimine paralel olarak, AB tarafından da organize suçla 

mücadelede öncelikli sırayı “suç gelirlerinin müsaderesi ve geri alınması” 

almaktadır. Ayrıca demokratik kurumlara olan güveni sarsan yolsuzluklar 

sonucunda, politik liderler güç kaybedebilmekte ve onların yerine suç 

organizasyonları güçlenmektedir. 349 

Daha önce de bahsedildiği üzere Stockholm Programında mali suçlar 

ve yolsuzlukla ilgili olarak, üye ülkelerin suç gelirleri ile daha etkin bir 

mücadele sağlamasını teminen suç gelirlerinin tespiti, el konulması ve 

müsaderesinin daha etkin bir şekilde yapılması ve malvarlığı geri alım 

birimleri (ARO) arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi istenmektedir. Bu 

kapsamda AB tarafından müsadereye ilişkin 2001/500/JHA, 2003/577/JHA, 

2005/212/JHA, 2006/783/JHA konsey çerçeve kararlarının ardından 

2007/845/JHA sayılı “Suç Gelirlerinin İzinin Sürülmesi ve Tespitine Yönelik 

Üye Ülkelerin Mal Varlıklarının Geri Alınması Birimleri-Müsadere Ofisleri 

(AROs) Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi” hakkında 6 Aralık 2007 tarihli 

Konsey Kararı, AB tarafından, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve tespiti 

amacıyla üye ülke müsadere ofisleri arasında uluslararası işbirliğini sağlamak 

amacıyla yayınlanmıştır.  

                                                           
 
348 Avrupa Komisyonu, “Commission Staff Working Paper Accompanying Document to the Proposal 

for a Directive of the European Parliament and the Council on the Freezing and Confiscation of 

Proceeds of Crime in the European Union Impact Assessment”, Brussels, 12.03.2012, s.9, (Erişim) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0031:FIN:EN:PDF, 
349 Avrupa Bülteni, AB’de Yolsuzluk Sorunu, (Erişim) http://www.avrupabulteni.com/abde 

yolsuzluk-sorunu--28207h.htm, 30 Haziran 2006. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0031:FIN:EN:PDF
http://www.avrupabulteni.com/abde%20yolsuzluk-sorunu--28207h.htm
http://www.avrupabulteni.com/abde%20yolsuzluk-sorunu--28207h.htm
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Bu Karar ile AB üyesi ülkelerin 18 Aralık 2008 tarihi itibariyle Karar 

doğrultusunda işbirliği yapılmasını sağlayan ARO kurmaları gerektiği ve bu 

müsadere ofislerinin müsadere işlemlerinde merkezi temas noktası olacağı 

belirtilmiştir. 18 Aralık 2010 tarihi itibariyle de AB tarafından üye ülkelerin bu 

Karar’a ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği bakımından 

değerlendirmeye tabi tutulacağı ve bu konuda özellikle ülke mali istihbarat 

birimleri ve yargı birimleri ile gerçekleştirilecek işbirliğinin çok önemli olduğu 

da vurgulanmıştır. 

Malvarlığı geri alım birimleri başlıklı, Kararın 1’inci maddesi’nde AB 

üyesi her ülkenin bir ARO kurması veya ARO olarak görev yapacak birimi 

belirlemesi gerektiği belirtilerek üye ülkelere kendi ulusal mevzuatlarına 

uyumlu olacak şekilde iki tane ARO kurabilme veya iki kurumu ARO olarak 

belirleme yetkisi de tanınmıştır. Kararın 2’nci maddesi’nde ise malvarlığı geri 

alım birimleri arasında işbirliği konusuna değinilerek AB üyesi ülkelerin, üye 

ülkelerin varlıklarının geri alınması amacıyla müsadere ofisleri arasında etkin 

bir işbirliği sağlamaları gerektiği belirtilmiştir. Karar’ın 3’üncü maddesi’nde de 

“Malvarlığı Geri Alım Birimleri” arasında ülke talepleri üzerine 

gerçekleştirilecek işbirliği ile ilgili olarak işbirliğinin AB üyesi ülkelerin kanun 

uygulayıcı birimleri arasında bilgi ve istihbarat değişimini kolaylaştıran 

2006/960/JHA sayılı “Konsey Çerçeve Kararı”350 doğrultusunda yapılacağı 

belirtilmiştir. 

Suç gelirleri hakkında 20.11.2008 tarih ve COM(2008)766 numaralı 

“Avrupa Komisyonu Bildirisi”351 (Commission of the European Commities, 

2008) ile mal varlıklarının geri alınması birimleri ile ilgili olarak “Ulusal 

Malvarlıkların Geri Alınması Birimlerinin (AROs)” kurulması, ARO’ların yapısı, 

                                                           
 
350 2006/960/JHA: Council Framework Decision of 18 December 2006 on simplifying the 

exchange of information and intelligence between law enforcement authorities of the Member 

States of the European Union, (Erişim) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

CELEX:32006F09 60: EN:HTML, 30 Haziran 2013. 
351 Commission of the European Commities, COM(2008)766:Communication From The Commission 

To The European Parliament And The Council Proceeds of Organised Crime Ensuring that “Crime 

does not pay”,2008, (Erişim) http://eurlex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriSer.do?uri=COM:2008: 

0766:FIN:EN:PDF, 15 Haziran 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
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görev ve yetkileri, müsadere konusunda AB üyesi olmayan ülkeler ile işbirliği 

ve ARO’ların etkin bir şekilde çalışması için alınması gereken tedbirler gibi 

konularda detaylı açıklamalarda bulunulmuştur.  

Bildiride kurulacak olan ulusal ARO’ların görevlerini etkin bir şekilde 

yerine getirebilmesi için aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahip olması 

istenmektedir. 

 Suç gelirlerinin izini sürmek. 

 Suç gelirlerinin dondurulması ve suç gelirine el koyma işlemini 

gerçekleştirmek. 

 Müsadere işleminin gerçekleştirilmesinde rol almak. 

 El konulan malvarlığının idare edilmesini sağlamak. 

 Müsadere işlemlerinin gerçekleştirilmesinde merkezi bir temas 

noktası olmak ve bu konudaki uluslararası talepleri almak. 

 Malvarlıklarının dondurulması, el konulması ve müsaderesine 

ilişkin ilgili istatistikleri toplamak. 

 Suç gelirlerini tespit etmek ve bu gelirlerin izini sürmek amacıyla 

finansal kayıtlar da dâhil ilgili tüm veri tabanlarına (tapu kayıtları, şirket 

bilgileri, motorlu taşıt kayıtları, mahkûmiyet istatistikleri, vergi bilgileri, suç 

kayıtları, sosyal güvenlik ve finansal kuruluş kayıtları) ulaşmak. 

 Gerekli bilgileri temin edecek zorlayıcı bir güce sahip olmak. 

 Malvarlıklarını 72 saat gibi kısa bir süre içerisinde, söz konusu suç 

gelirlerinin belirlenmesi ile el konulmasına veya müsaderesine ilişkin 

mahkeme kararının icrasına kadar geçen süre içerisinde kaçırılmasına engel 

olmak için geçici dondurma işlemi yapabilmek. 
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 Diğer yetkili makamlar ile birlikte ortak soruşturma yürütme 

yetkisine sahip olmak.352 

12 Nisan 2011 tarihli Komisyon Tebliği (COM(2011)176 Final)353 ile 

birlikte ise AB üyesi ülkelerin 2007/845/JHA sayılı Konsey Kararı’na uyumları 

konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 

22 ülke de ARO yapılanmasının tamamlandığı, diğer ülkelerin354 de 

komisyona bilgi verdiği ifade edilmiştir. 

3.3.4.  Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Kapsamında Malvarlıklarının 

Geri Alınması Çalışmaları 

AB ile müzakerelere, 3 Ekim 2005 tarihinden bu yana devam eden ve 

birliğe aday ülkeler arasında yer alan ülkemiz açısından da yolsuzlukla 

mücadele ve mal varlıklarının geri alınması konusu büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca Konsey Çerçeve Kararlarının bağlayıcı özelliği de 

dikkate alındığında tüm AB üyesi ülkelerin mal varlığı geri alım birimi 

kurmaları ya da belirlemeleri bir zorunluluktur. Bu sebeple AB ile üyelik 

müzakereleri kapsamında, “4 No’lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı”, 

Avrupa çapında daha açık, bütünleşmiş, rekabetçi ve etkin bir ortak pazar ve 

finansal hizmet yapısının tesisi adına önemli bir konuma sahiptir. Fasıl içeriği 

temel olarak sermaye hareketleri ve ödemeler, ödeme sistemleri ve aklama 

ile mücadele alt başlıklarından oluşmakta olup ”AB’nin İşleyişi Hakkında 

Antlaşma”da yer alan hükümlerin yanı sıra fasıl ile ilgili temel yasal çerçeveyi 

oluşturan kaynaklar arasında “Üye ülke Varlıkların Geri Alınması Ofisleri” 

                                                           
 
352 Topkaya, Topkaya, “Avrupa Biṙliğ̇i’̇niṅ Yolsuzlukla Mücadelesiṅ de Suçtan Kaynaklanan 

Malvarlıklarının Geri ̇Alınması” s.80. 
353 Commission of the European Commities, COM(2011)176 Final: Report From the Commission to 

the European Parliament and to the Council based on Article 8 of the Council Decision 2007/845/JHA 

of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in 

the field of tracing and identification of proceeds from, or other propertyr elated to, crime, 2011,  

(Erişim)  http://ec.europa.eu/home-affairs/ news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v8.pdf, 18 Haziran 

2013. 
354 Tebliğ tarihi itibariyle ARO yapılanmasını tam olarak kurmayan ülkeler: Malta, Pıortekiz, 

Romanya, Slovenya, İtalya 
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arasında işbirliğine ilişkin 6 Aralık 2007 tarih ve 2007/845/JHA sayılı “Konsey 

Kararı” da bulunmaktadır.355  

Sermayenin Serbest dolaşımı faslına ilişkin tanıtıcı tarama 25 Kasım 

2005 ve ayrıntılı tarama 22 Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, 

“Tarama Sonu Raporu” 14 Şubat 2007’de düzenlemiştir. Bu fasıla dair iki 

adet teknik açılış kriteri getirilmiştir. Bunlar; 

 Sermaye hareketleri ve ödemeler alanındaki müktesebatın 

benimsenmesine ilişkin strateji ve eylem planının Komisyona sunulması.  

 Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin eylem planının 

Komisyona sunulması. 356  

Kara paranın aklanmasına ilişkin “Eylem Planı” komisyona 12 Eylül 

2008 tarihinde sunulmuştur. Akabinde Türkiye fasla dair “Müzakere Pozisyon 

Belgesi’ni (MPB)” Kasım 2008’de AB Komisyonu’na sunmuş,  18 Aralık 2008 

tarihinde fasıl müzakerelere açılmıştır. MPB’nin “Aklama ile Mücadele” 

başlıklı bölümünde, hazırlanan ilk taslağında ARO yapılanmasına ilişkin 

taahhüdümüz yer almamıştır. Komisyon’un “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

Genel Müdürlüğü Türkiye Masası” vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı’na bildirilen 

görüş üzerine ARO kurulmasına ilişkin taahhüt MPB’ye eklenmiştir.  Böylece 

MPB’de ülkemizde en geç üyelikten iki sene öncesine kadar “Mal 

Varlıklarının Geri Alınması Birimi (Asset Recovery Office- ARO)” 

yapılanmasının oluşturulacağına ilişkin ulusal taahhüdümüz yer 

almaktadır.357  

Bu kapsamda ülkemizde ulusal mal varlığı geri alım birimi ihdası için 

2009 yılında Adalet Bakanlığı koordinasyonunda teknik bir komite 

                                                           
 
355 AB Bakanlığı, (2012a), “Fasıl 4 Sermayenin Serbest Dolaşımı”, (Erişim) http://www. abgs. 

gov.tr/ index.php?p=69&l=1, 18 Haziran 2013. 
356 AB Bakanlığı, (2012b) (Erişim) 

http://www.abgs.gov.tr/files/EMPB/sermayenin_serbest_dolasimi_sunumu__ekim_2011_pptx__

otomatik_kaydedilme_.pdf, 19 Haziran 2013 
357 Börekçi, Havva; Yurdakul, Mehmet, Onur; AB ve Türkiye’nin Katılım Sürecinde MASAK, 

Ankara, 2011, sayfa:183-184. 

http://www.abgs.gov.tr/files/EMPB/sermayenin_serbest_dolasimi_sunumu__ekim_2011_pptx__otomatik_kaydedilme_.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/EMPB/sermayenin_serbest_dolasimi_sunumu__ekim_2011_pptx__otomatik_kaydedilme_.pdf
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oluşturulacağı MPB’de yer almaktadır. Taahhüdümüz doğrultusunda 

oluşturulan teknik komite çalışmaları 2010 yılı Ocak ayında başlamıştır. 

Teknik komite çalışmaları devam etmekte olup halen TAİEX kapsamında 

çalışma toplantıları, seminerler ve konferanslar devam etmektedir.358  

                                                           
 
358 Börekçi, Yurdakul, a.g.e., s.233. 



 

SONUÇ 

Yolsuzluk en basit şekliyle “kamu gücünün özel çıkarlar için kötüye 

kullanılmasıdır”. İlerleyen süreçte yolsuzluğun sadece kamu yönetimine ait 

bir olgu olmadığı aynı zamanda özel sektör açısından da değerlendirilmesi 

gereken bir sorun olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede yolsuzluk bir ülkenin 

ekonomik unsurlarını oluşturan hem kamu yönetimi hem de özel sektör 

açısından en önemli sorunlardan biridir. 

Yolsuzluk mikro düzeyde bireyleri ve firmaları, makro düzeyde ise 

ülkeleri olumsuz olarak etkilediği için birçok bilim dalı yolsuzluk üzerinde 

araştırmalarda bulunmuştur. 

İktisadi açıdan değerlendirdiğimizde, yolsuzluk olgusu soyut bir olgu 

olarak kabul edilmesinden dolayı ilk bilgiler sınırlı ve yetersiz idi. Fakat 

ilerleyen süreçte özellikle yolsuzluğun ülkelere ekonomik etkilerinin görülmesi 

ile birlikte uluslararası kuruluşlar ve örgütler yolsuzlukların ölçülmesi ve 

önlenmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bunun sonucunda 

da yolsuzluk hakkında sayısal bilgilerin artması ile ekonomistler tarafından 

yolsuzluğun ekonomik analizinin, daha geniş kapsamlı olarak ele alınma 

imkânı doğmuştur.  

İktisat bilimi açısından yolsuzluğa sebep olan temel koşulları “aksak 

rekabet piyasaları” ve “bilgi yetersizliği” şeklinde sıralayabiliriz. Aksak rekabet 

koşullarının yol açtığı yolsuzluk “Shleifer- “Vishny (S-V) Modeli” ile bilgi 

avantajının yol açtığı yolsuzluk süreci ise iki temel mikro iktisadi analiz 

yöntemi olan, “Oyun Kuramı” ve  “Asil-Vekil Modeli” ile açıklanmaktadır.  

Yolsuzlukların iktisadi etkileri ile ilgili olarak ise birbirine zıt iki görüşün 

varlığından bahsedilebilir. Birincisi yolsuzlukların bürokrasilerdeki hantallığı 

ve katılıkları azaltarak “tekerlekteki yağ” olarak ekonomiye olumlu katkıda 

bulunabileceği, İkincisi ise özellikle Uzak Doğu ülkelerinde 1990’lı yıllarda 
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yaşanan şiddetli ekonomik krizlerden sonra yolsuzlukların “tekerlekteki kum” 

olarak çeşitli iktisadi değişkenler üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğuna 

ilişkin görüşlerdir. Bu görüşler çerçevesinde; yolsuzlukların ekonomiye 

olumsuz etkileri aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

 Kaynakların eşit ve adil dağılımının bozulmasına sebep olarak, 

kamu harcamalarını arttırıp verimliliğini azaltarak, beşeri sermayeye yönelik 

harcamaları azaltıp, vergi gibi bir etki yaparak, üretim maliyetlerini ve işlem 

maliyetlerini artırarak, kamu kurumlarının etkinliklerini azaltarak, insanların 

yaşam standartlarını düşürerek, kayıt dışı ekonomiyi arttırarak, enflasyona 

sebep olarak, özelleştirme faaliyetlerini, verimliliğini düşürerek ekonomik 

büyümeyi olumsuz etkilemektedir. 

 Adaletsiz bir vergi sisteminin oluşmasına sebep olarak, vergi 

gelirlerini olumsuz etkilemekte, vergi gelirlerinin azalması sonucunda vergi 

ödeyen mükelleflerin daha fazla vergi ödemesine ve borçlanmaların 

artmasına sebep olarak kamu gelirlerini azaltmaktadır. 

  Kamu harcamalarının kompozisyonunu değiştirerek, harcamaların 

verimsiz alanlara yapılmasını sağlayıp kamu harcamalarını arttırmaktadır. 

 Kamu görevlilerinin takdir yetkilerinden dolayı rant kaynağı 

oluşturarak, belirsizlikleri arttırarak, güvenli yatırım ortamını ortadan 

kaldırarak, rüşvet gibi maliyet arttırıcı sebeplerden dolayı fiyatların 

yükselmesine neden olarak, bürokratik hantallıklardan dolayı yatırımcıları 

caydırarak ülkeye yapılacak doğrudan yabancı yatırımları olumsuz 

etkilemektedir. 

Türkiye özelinde de yolsuzlukların ekonomik etkileri hakkında bir takım 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye ekonomisi açısından 

yolsuzlukların genelde ekonomiyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Toplumsal hayatı birçok yönden olumsuz etkileyen yolsuzluk, ekonomik ve 

sosyal yönden ülkelerin gelişmelerinin önündeki en büyük engellerden bir 

tanesini oluşturmaktadır. Örneğin Dünya Bankası verilerine göre, bir yıl 

içerisinde 1 trilyon dolardan daha fazla rüşvet verilmektedir. Bu veriler de 
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göstermektedir ki, artık küresel bir boyut kazanan yolsuzluk olgusunu 

ülkelerin tek başlarına çözmeleri de imkânsız hale gelmektedir. Bu sorunu 

çözmek adına başta BM olmak üzere, AB, AK gibi uluslararası kuruluşlar 

ortak hareket etmekte veya üyelerini yolsuzlukla mücadele etmeleri adına 

zorlayıcı düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu düzenlemelerin temel amacı; 

yolsuzluğun önlenmesi, yolsuzlukla mücadele amacıyla alınan önlemlerin 

daha etkin ve verimli kılınması ile malvarlığının geri alınması dâhil olmak 

üzere, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliği 

ve teknik yardımlaşmanın teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve desteklenmesi 

ve kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde idare edilmesinin sağlanmasıdır.  
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