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Yönetici Özeti
Güneydoğu Avrupa’nın en geniş ve yerli iyi yönetişim inisiyatifi olan Kalkınma ve Dürüstlük İçin
Güneydoğu Avrupa Liderliği tarafından hazırlanan bu rapor, yolsuzlukla mücadeleye yönelik bölgesel
yaklaşımlara önemli katkı sunmaktadır. Rapor, yolsuzluğun mevcut durumuna sivil toplum açısından
bakmakta ve SELDI’nin 2014’te dokuz Güneydoğu Avrupa ülkesinde yaptığı kapsamlı hukuki ve
kurumsal yolsuzlukla mücadele değerlendirmesini takip etmektedir. 2016’da, SELDI bu
değerlendirmelere güncellenmiş yolsuzluk takibiyle ve iki konuya özellikle odaklanarak devam
etmiştir: Enerji sektöründe yolsuzluk ve yolsuzluk-kayıt-dışı ekonomi bağlantısı.
Bu rapor, engellenmiş veya sınırlandırılmış görünen reformu sağlamak için daha kapsamlı bir politika
faaliyetine ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Bu doğrultuda içeriden yapılan baskılar, ekonomik
gereklilikler, etnik ayrımlar ve siyasi ve ekonomik kurumların durağanlaşması sebebiyle
etkisizleşmiştir. Çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan dış baskılarsa süreklilik arz eden iç
ve dış krizler sonucunda son yıllarda zayıflamaktadır.
2001-2016 Yıllarında Yolsuzluk Artışı ve Dinamikleri
Teknik çözümler üretme ve, çoğunlukla AB’nin desteğiyle, kanun uygulayıcı kurumların geliştirilmesi
yönünde çabalar devam etmiş ve hatta bazı durumlarda artmıştır; buna rağmen bölgedeki hiçbir
ülkede yolsuzlukla mücadelede kayda değer ve sürdürülebilir bir siyasi başarı elde edilmemiştir. İdari
yolsuzluk seviyelerinde hafif bir düşüş sağlanmışsa da reforma yönelik kamu desteği ve ulusal
kurumlara ve AB kurumlarına güven azalmıştır.
Ülke Bazında Yolsuzluk Baskısında Değişimler 2001-2016*
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*Kamu görevlilerinden rüşvet talebi aldığını belirten vatandaşların oranı. Kaynak: SELDI Yolsuzluk
İzleme Sistemi
SELDI’nin Yolsuzluk İzleme Sistemi (Corruption Monitorin System – CMS) yolsuzluğu ölçen analitik bir
araçtır ve bölgedeki yolsuzluk dinamiklerinde üç yönelim saptamıştır:


SELDI 2000’lerin başında izleme sürecini başlattığından bu yana, Güneydoğu Avrupa
ülkelerinde genel yolsuzluk seviyeleri düşmüş ve kamu, iyi yönetişim konusunda daha
talepkar olmuştur.
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Buna rağmen ilerleme yavaş ve düzensiz olmuş, yolsuzluk kamu için önemli bir kaygı kaynağı
olmaya devam etmiş ve kamu hizmeti ve hükümet düzeyinde sıkça ortaya çıkmıştır. Özellikle
2014-2016 yolsuzluk baskısı (bir ülkedeki yolsuzluk seviyelerinin başlıca sayısal belirteci) bazı
ülkelerde kötüye gitmiş, genel bölgesel ilerleme ise önemsiz bir seviyede kalmıştır.
Güneydoğu Avrupa’daki yozlaşmış siyasetçilerin sürekli çıkar arayışı, AB’ye katılım
müzakereleriyle bağlantılı olarak artan iyi yönetişim beklentileriyle birleşince, yolsuzluk
baskısı potansiyeline dair kamu beklentileri olumsuz yönde şekillenmiştir. SELDI ülkeleri
nüfusunun yarıdan fazlası işlerini halletmek için bir kamu görevlisine rüşvet vermeleri
gerektiğine inanmaktadır. Bu durum, kurumlara olan güvenin yeniden inşasının idari
yolsuzluğu azaltmaktan çok daha zor olacağını göstermektedir.

Yolsuzluğun siyasi çözümüne yönelik toplum güveni başarılı reformlar yapılması için kilit öneme
sahiptir. Yukarıda bahsi geçen faktörlerin bir sonucu olarak, toplumda hükümetlerin yolsuzlukla
mücadelesine güvenenlerin sayısı, Türkiye ve Karadağ hariç tüm Güneydoğu Avrupa ülkelerinde,
%50’nin altında kalmıştır. Bu durum politikacıların yolsuzlukla mücadele alanında politika üretme
isteksizliklerini artırmış ve yolsuzlukla mücadeleye odaklanılması için geniş çaplı bir toplumsal
harekete ihtiyaç olduğunu göstermiştir.
Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına Yönelik Kamu Değerlendirmeleri, 2016
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Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi
2016 SELDI CMS’nin temel çıkarımı şöyle özetlenebilir: İdari seviyedeki yozlaşmış faaliyetleri hedef
alan politikalar ve hükümetlere güvende değişim yaratma çalışmaları koordinasyon içinde takip
edilmelidir. Hükümet seviyesinde dürüstlük ve ekonomik refah seviyesinde devamlı gelişme için
güçlenmiş toplumsal baskı olmaksızın cezai önlemlerin katı bir şekilde uygulanması sürdürülebilir etki
göstermeyecektir. Hukuki yaptırımlar ya hükümetin alt kademelerinin hedeflenmesinde gereksiz bir
baskı olarak görülecek ya da üst düzey hükümet kademelerinde siyasi bir cadı avı olarak
anlaşılacaktır. Buna karşılık, eğer çıkar peşinde olan tepe yöneticilerin görünür bir şekilde üstüne
gidilmezse, farkındalık yaratma faaliyetlerini yoğunlaştırmak toplumda sadece kin ve teslimiyet
uyandıracaktır.
2016’da Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonominin Durumu
Yolsuzlukla mücadele politikaları, ekonomik reform dâhilinde ele alınmaz ve refahın artmasına
katkıda bulunmazsa toplumsal destek üretmekte yetersiz kalacaktır. Bu sebeple, yolsuzlukla

4

mücadele tartışmalarının kapsamı sadece hukuki yaptırımları değil ekonomi temelli bir perspektifi de
içine alacak şekilde genişletilmelidir. Yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiler ağını
incelemek buna bir örnektir. SELDI Kayıt Dışı Ekonomi Araştırması ve diğer kaynaklara göre, kayıt dışı
ekonomi Güneydoğu Avrupa ülkeleri ekonomilerinin çeyreğiyle üçte biri arasında bir ölçektedir. İş
dünyası, yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede hassas bir yere sahiptir. Birçok Güneydoğu
Avrupa ülkesinin nominal değerleri (örneğin vergi oranlarının büyüklüğü veya bir işletmenin kaydının
yapılması) iyi olmakla beraber, yaygın idari yolsuzluk göstergeleri, görevli politikacı ve iş çevreleri
ağlarının yasa ve politika yapımını etkili bir şekilde kontrol ettiğine ve iş dünyasını herkese açık
olmayan ve öngörülemeyen bir hale getirdiğine işaret etmektedir. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde
devlete ödenmesi gereken toplam vergi ve resmi olarak alınan vergi arasındaki fark kayda değer
miktardadır ve ekonomik gelişmeyle iyi yönetişime ket vurmaktadır. Vergi kaçırma, rüşvet ve vergi
otoritelerinin verimsiz çalışması bir ülkenin ekonomik kapasitesine olan güveni sarsar ve kamu
hizmetlerinin gerek kalite gerekse kapsamını zayıflatır. SELDI CMS sürekli olarak göstermektedir ki
bütün Güneydoğu Avrupa ülkelerinde vergi ve gümrük memurluğu yolsuzluğa karışması en yüksek
ihtimalli meslekler olarak sıralanmaktadır.
Sonuç itibarıyla, kayıt dışı ekonomi Güneydoğu Avrupa’da yüksek düzeydedir. Önemli miktarda iş
gücü hukuk düzeni içinde çalışma fırsatından mahrumdur ve gayri resmi çalışanlar, çıkar peşindeki
memurlar ve yasal olmayan işletme çıkarlarına karşı savunmasızdır. 2016 SELDI Kayıt dışı Ekonomi
Araştırması’nda kanıtlandığı üzere, Güneydoğu Avrupa’da kayıt dışı ekonomi oldukça derin bir sosyal
tabana sahiptir. İş gücünün önemli bir bölümü kanunların koruyuculuğundan muaftır ve toplumun
hukuk düzenine desteği düşmektedir; bu durum bir kısır döngüye yol açmakta ve kayıt dışı ekonomiyi
pekiştirmektedir.
Güneydoğu Avrupa’daki Çeşitli Kayıt Dışı Ekonomi Türlerinin Payları

Kaynak: SELDI Kayıt Dışı Ekonomi Araştırması, 2016
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Enerji Sektöründe Yolsuzluk
Halihazırdaki rapor, 2014 SELDI politika önerilerini takiben, en yüksek yolsuzluk riski taşıyan
sektörlerden enerji piyasasına odaklanmaktadır. Güneydoğu Avrupa hükümetleri hemen hemen tüm
enerji sektörüne sahip olduğu, onu yönettiği ve kontrol ettiği için, her türlü yönetişim sıkıntısı bütün
olarak ekonomiyi ve toplumu etkilemektedir. Güneydoğu Avrupa’daki en ciddi enerji yönetişimi
noksanları, kamu iktisadi enerji kuruluşlarının yönetim zafiyetleri, kamu ihale sözleşmelerindeki
düzensizlikler ve enerji sektörünün serbestleşmesinin ve tekelleşmenin kaldırılmasının yavaş
seyretmesidir. Söz konusu faktörler yolsuzluğu da beslemektedir.
Güneydoğu Avrupa enerji sektöründe rant tekelinin devamı, uzun dönemde ancak siyasetçilerin
yozlaşmış girişimlerde bulunması ve hükümetlerin piyasa düzenleyici kurumları kontrol etmesiyle
mümkündür. Bu sebeple Güneydoğu Avrupa ülkelerinin, kamu iktisadi teşekkülleri (KİT), özel tekeller
ve hükümetler arasında yaşanan ihtilaflardan doğan yolsuzluk riskini azaltmak için enerji ticareti ve
hizmetlerini serbestleştirmeye ihtiyacı vardır. Ne var ki, AB Üçüncü Enerji Paketi’nin kabulünü
Güneydoğu Avrupa ülkelerinde laçka uygulamalar takip etmiştir çünkü tam teşekküllü bir uygulama
bütün enerji sisteminin, yerleşik yolsuzluk ağları da dahil olmak üzere, gözden geçirilmesini
gerektirmektedir. Bu durum, vatandaşların temel yönetişim yararları ortaya çıkmaksızın yapılan
aldatıcı birtakım değişiklikler olarak gördüğü, bir başka sabote edilmiş reform sürecini doğurma riskini
taşımaktadır.
Reform Gündemine Doğru
Yolsuzlukla mücadele çabalarının ana hamlesi üst düzey siyasi yolsuzluğa yönelik olmalıdır. Bununla
beraber, resmi yolsuzlukla mücadele politikalarının ve planlarının kalite takibi ve uygulama ve
verimlilik açıklarının kapatılması için, bölgedeki yolsuzlukla mücadele girişimleri kamu kuruluşlarını
yakından incelemelidir. Orta vadede başarı sağlamak için üç temel alan, bölgedeki hükümetler,
bölgesel girişimler ve Avrupa kurumları tarafından göz önünde bulundurulmalıdır:






Yozlaşmış üst düzey siyasetçilerin ve memurların etkili bir şekilde yargılanması yolsuzluğa göz
yumulmayacağına dair en etkili mesajı göndermenin tek yoludur. Bölgesel İşbirliği Konseyi
gibi bölgesel platformlar performansa bağlı yolsuzlukla mücadele reformlarının teşvikinde
aktif rol oynamalıdır. Bölgedeki AB üyesi ülkeler, Avrupa Komisyonu Adalet ve İç İşleri Genel
Müdürlüğü ve sahadaki AB delegasyonları da bahsi geçen kurumlarla iş birliği yapmalıdır.
Avrupa Komisyonu bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarını derinleştirmelidir.
Uluslararası desteklenen reformların sürdürülebilir olması için, bu reformların toplum
tarafından geniş kabul görmesi gerekir. Yine sivil toplum kuruluşları da reformların
sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir. Sivil toplum kuruluşlarının bu sürece katılımı,
hükümetlerin donörlere ve uluslararası kuruluşlara hesap verebilirliği kadar yerel seçmenlere
yönelik hesap verebilirliğinin sağlanmasının da bir garantisidir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele izleme
mekanizmalarının sürekliliğine ihtiyaç vardır. Güvenilir veri ve analiz üretilmesi ve
yolsuzluğun tanılanması ile yolsuzlukla mücadele politika değerlendirmelerinin
bütünleştirilmesi için de izleme mekanizmalarının sürdürülebilirliği önemlidir.
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Bölgedeki hükümetler, yolsuzlukla mücadele konusunda tecrübeli olanlara paralel olarak, kayıt dışı
ekonomiyle mücadele stratejileri oluşturmalı ve bunu nihai hedef olan AB ile katılımcı ve dinamik bir
ekonomik yakınsamaya bağlamalıdır. Bu süreçte:





İş dünyasındaki düzenleme ve uyum kurumlarının performansları izlenmeli.
Gayri safi yurtiçi hasılada gözlemlenmeyen ekonomi düzenlemeleri için Eurostat metotları
kullanılmalı.
Düzenli vergi açığı değerlendirmeleri ve bu alanda reformların sıralaması yapılmalı.
Bütün ekonomik değer zincirinin kayıt altına alınması için politika geliştirilmeli.

Güneydoğu Avrupa’da yolsuzlukla etkin mücadele ve çözüm üretmek adanmış ve dinamik bir sivil
topluma bağlıdır. Bu mesele sivil toplum kuruluşlarının kendi dürüstlük ve iyi yönetişimini de içerir:
SELDI, Güneydoğu Avrupa’daki yolsuzlukla mücadele camiası için, 2020 İyi Yönetişim ve Yolsuzlukla
Mücadele İçin Sivil Toplum Stratejisi ve Birleşik Stratejik Programı’nı hazırlayacaktır. Bölgedeki sivil
toplum kuruluşları çalışmalarını daha güçlü siyasi adımlar ve yeni ortaya çıkan yerel toplumsal
hareketleri destekleyen mekanizmalar üretmeye odaklamalıdır.
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Önsöz
Güneydoğu Avrupa ülkelerinde yolsuzluğun kaynakları ve dinamikleri üzerine kapsamlı çalışmalar
yapılmıştır; ancak bu çalışmalar çoğunlukla ulusal düzeye yoğunlaşarak devlet ve devlet-dışı aktörlerin
etkileşimini göz ardı etmiş, bölgesel dinamikler ve ülke karşılaştırmalarının yararını kavramakta
yetersiz kalmıştır. Nitekim Avrupa Birliği (AB) de devlet-devlet platformunu benimsemiş ve yıllık ülke
analizleriyle yetinmiştir; bu ise hem AB hem de bölge vatandaşlarının genişlemeye olan güvenini daha
da zedelemiştir. Hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, yurt dışı
hibe kuruluşlarınca değişiklik yaratmada faydasız yük olarak görülerek terk edilmiş, yurtiçinde ise
yabancı ajan damgası yemiştir. Kalkınma ve Dürüstlük için Güneydoğu Avrupa Liderliği (SELDI) bölge
için yerli bir sivil toplum platformu önerisinde bulunmuştur; bu platform aracılığıyla reform yanlısı
hükümet görevlileri, AB kurumları, bölgesel ve uluslararası paydaşlar Güneydoğu Avrupa bölgesinde
iyi yönetişimi geliştirmek için birleştirilecektir. Bu süreçte STK’ların da dürüstlük ve iyi yönetişim
açısından kendisini geliştirmesine imkân verilecektir. Aynı zamanda SELDI, Güneydoğu Avrupa
çapında yolsuzlukla mücadelede rehber olarak kullanılmak üzere bir Sivil Toplum Stratejisi ve 2020 İyi
Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Ortak Strateji Programı geliştirecektir.
SELDI’nin kurulduğu yıl olan 2001’den beri yapılan çalışmalar ve kaydedilen gelişmelere rağmen
yolsuzluğun bölgede kalıcı olduğu konusunda adeta bir görüş birliği vardır; özellikle son iki yılda bazı
ülkelerde durum daha da kötüye gitmiş ve AB üyeliği umutları da kaybolmaya başlamıştır. Bölgede
durumda 2016’da büyük değişiklikler yaşanmış, Türkiye’deki karışıklıklar ve göçmen krizi birçok
gelişmeyi geri planda bırakmıştır. AB ve Türkiye ilişkilerindeki soğukluk tüm bölgede hissedilmiştir; bu
ilişkiler, AB genişlemesine dair, Rusya ve Çin’inkinden başka, alternatif bir yaklaşımı simgelemiştir.
Ancak bu yaklaşımda, yolsuzlukla mücadelenin dünyanın gündeminde hiç olmadığı kadar yükseldiği
ve politikacıların vatandaşlarının kamu kurumlara güvenini tekrar kazanmaya çalıştığı gözden
kaçmıştır. Batı Balkanlar’da yoksulluk, gelir düşüklüğü ve işsizlik gibi ekonomik sıkıntıların ve etnik
ayrımcılığın devam etmesi yolsuzluğun göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Yapılması gereken,
vatandaşları yolsuzluğun gündelik boyutları ve etkileri, yolsuzluğun kendi refahları ve siyasi
tercihleriyle ilişkisi konusunda duyarlı hale getirmek için yeni yönlendirmeler geliştirmektir. Politika
yapımı noktasında gerekli olan, AB’nin gizli yolsuzluk çeşitleriyle mücadele edebilecek yeni aygıtlar
geliştirmesi ve siyasi tepki kabiliyetini iyileştirmesidir. Son zamanlarda Makedonya ve Bosna
Hersek’teki durum, uzun vadede vatandaşların ve AB’nin aygıtlarının güçsüzlüğünü göstermiştir.
SELDI 2014’te Güney Doğu Avrupa yolsuzluk incelemesi çalışmasıyla dokuz ülkenin yargısal ve
kurumsal atmosferini ortaya koymuş, devlet zaptının özellikleri ve risklerini belirlemiş, yolsuzluk
düzeylerini ölçmüştür.1 SELDI’nin yolsuzlukla mücadele yaklaşımı özgül ve uygulanabilirdir; iyi
yönetişim için, analizle politika yapımını bir araya getirerek sivil toplum kapasitesini de geliştirmeyi
hedefler. Bu sebeple, SELDI, 2014 analizindeki önerilere devam niteliği taşıyan, bölgede sivil toplum
önderliğinde gerçekleştirilebilecek bir yolsuzlukla mücadele çalışması hazırlamıştır. Elinizdeki
raporda, SELDI, bölgede yolsuzluk izleme, enerji sektöründe devlet zaptı kanalları, yolsuzluk-kayıt dışı
ekonomi ilişkisi ve bunun bölgenin refahına etkisi üzerine güncel analizler sunmaktadır. Bu rapor
ayrıca, yolsuzluğun ne kadar karmaşık olduğunun ve Güneydoğu Avrupa’da yolsuzlukla mücadele
1

SELDI. 2014. Yolsuzlukla Mücadele Güncellemesi: Güneydoğu Avrupa Üzerine Değerlendirme. Demokrasi Çalışmaları
Merkezi: Sofya.
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politikalarının önündeki engellerin daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak politika bağlantılı üç alana
katkı sağlamıştır:


Yolsuzluğun yayılmasını ölçme ve geçtiğimiz iki yıl içindeki dinamikleriyle 2016’da
çoğalmasına imkân veren sosyal bağlamın analizi: Elde edilen sonuçlar, hem yolsuzluğun
doğasına ilişkin gelecekte yapılacak çalışmalar için hem de yolsuzlukla mücadele önlemleri
için pratik değer taşıyan niteliktedir. Güneydoğu Avrupa ülkeleri sivil toplum kuruluşlarının
reform taleplerine bilimsel verilerle temel sağlamaktadır. SELDI, incelemelerini Sivil Toplum
Stratejisi ve 2020 İyi Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Ortak Strateji Programı geliştirmeyle
de birleştirmiştir. Yolsuzluk İzleme Sistemi, Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki yolsuzluk
baskısını ve yolsuzluğun nasıl bir süreç içinde yerleşik hale geldiğini incelemek için iyi bir ölçüt
teşkil etmiştir. Bunlar, bütün Güneydoğu Avrupa ülkelerinden sivil toplum örgütlerinden
sağlanan kendine özgü tespitler ve yerel gözlemlerle birleştirilmiştir.



Yolsuzluğun, ekonominin kritik alanlarındaki en gizli çeşitlerini2 incelemek: Enerji, yalnızca
ekonomik gelişim için değil siyasi istikrar ve güvenlik için de hayati öneme sahip bir
sektördür.3 Bu, hem teker teker ülkeler için hem de bir bütün olarak Avrupa için geçerlidir.
Elinizdeki rapor, yolsuzluğun enerji sektöründe yönetişime etkileri ile kötü yönetimi doğuran
sebepleri ve bunların sonuçlarını incelemektedir. Yolsuzluğun ulusal enerji politikasına,
vatandaşların refahına ve ülkelerin ekonomik görünümüne ne şekilde zarar verdiğini ortaya
koymaktadır.



Yolsuzluğun ekonomi alanındaki karşılığı olan kayıt dışı ekonominin - yapılan iş ve üretilen
ürünlerin devlet denetimi ve istatistiği dışında mübadele edildiği sektörün - durumunun ve
gelişmelerinin incelenmesi: Kayıt dışı ekonomi, normlarla etkinliklerin birbirlerinden
uzaklaşmasının gerçekleştiği alan olarak görülebilir.4 Rapor, kayıt dışı ekonomiyle istihdam,
vergilendirme ve genel iş sektörü düzeni arasındaki bağı incelemektedir. Kayıt dışı ekonomiyi
pekiştiren etmenleri ve sonuçlarını, ayrıca yolsuzlukla birlikte oluşturduğu kısır döngünün
bölge refahına ve kalkınmasına etkilerini tespit etmektedir.

1. Güneydoğu Avrupa’da Yolsuzluk
1.1. Güneydoğu Avrupa’da Yolsuzluğun Özellikleri
Güneydoğu Avrupa’da yolsuzluğun yaygınlığıyla ilgili yapılan pek çok çalışma yolsuzluğun
sebepleri ve sonuçları üzerinde durmuştur; göz ardı edilen ise yolsuzluğun bugün ulaştığı
boyutuyla farklı bir olguya dönüştüğüdür. Tek tek vakaların bir toplamından ziyade yolsuzluk
bugün paydaş ağlarca işlenen bir suç haline gelmiştir; artık bir “suiistimal” değil yaygın bir
2

Yolsuzluk analizi CSD ve SELDI Müzakere Raporuna (Yolsuzluk Tespiti için Yol Haritası) ve Aralık 2015’te İstanbul’da
gerçekleştirilmiş uzman çalıştayına dayanmaktadır.
3 Konunun detaylı bir analizi için bkz. SELDI online raporu: Güneydoğu Avrupa Enerji Yönetişimi ve Devlet Zaptı Riskleriyle
Mücadele: Bölgesel Değerlendirme Raporu, 2016.
4 Konunun detaylı bir analizi için bkz. SELDI online raporu: Güneydoğu Avrupa’da Kayıt Dışı Ekonomi ve İyi Yönetişim:
Bölgesel Değerlendirme Raporu, 2016.
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sosyal pratik olmuştur. Öyle ki artık bazı ülkelerde kamu hizmetlerindeki işlemlerin olması
gerekene getirilmesi tehlikeli olabilir. Rüşvet düzeylerinin en düşük olduğu ülkelerde bile –
nüfusun yalnızca %10’unun bulaştığı Hırvatistan ve Türkiye – yolsuzluk, yaygınlık eşiğini ciddi
seviyede aşmıştır ve kontrol altında tutma politikaları yaptırım politikalarına nazaran öncelikli
hale gelmiştir.
Yolsuzluğun böylesine sessizce “normalleşmesi” yolsuzlukla mücadele politikaları için büyük
bir açmaz teşkil etmektedir. Bu politikaların çoğu – özellikle yargı yaptırımı yönünden –
rüşvet veya daha karmaşık yolsuzluk türlerini, vaka bazında ele alır. Yargı denetim ve
yaptırım kurumları ihlalleri istisna olarak değerlendirir; bu ön kabul onların etkin bir biçimde
işlemesini sağlar. Ancak yolsuzluğun bu kadar yaygınlaştığı ve normalleştiği bir bağlamda
yaptırım mekanizmalarında azalan verim kuramı baş gösterir.5 Yolsuzluğun cezasız kalmasının
yarattığı en büyük risk ise hukukun üstünlüğünü tekrar sağlamanın, demokratik ve piyasa
ekonomisi prensiplerinden taviz vermeyi gerektirebilecek olmasıdır.6
Cezasızlığın sonuçları ise yolsuzlukla mücadeleyi aşabilir, değerlerle eylemlerin böylesine
uyuşmazlığı toplumun bütünlüğünü bile bozabilir. Yönetişimde yaşanan bu bölünmüşlük
otoriter eğilimlere fırsat verebilir.7 Hukukun üstünlüğü sorunu, hukukun kime ait olduğu
belirsizken çözülemez. Kuralların çiğnenmek için olduğu bir kere kabul edilirse, hükümet ve
yasamanın oligarşik gruplarca zaptına toplum kayıtsız kalacaktır. Böylesine zaptları kontrol
altında tutmanın tek yolu devlet gücünün daha da merkezileşmesidir.
Merkezileşme sürecinde yolsuzluk hayati öneme sahiptir, hükümetlerin otoriter eğilimlerini
desteklemeleri için alt kademelerin hanelerden ve işletmelerden rant sağlamalarına izin
verilir. Böylece idari hizmetlerde yolsuzluğa izin verilerek hükümete ve yargı hükümlerine
destek sağlanır. Güneydoğu Avrupa’da yolsuzluğa karışan politikacılar önemsiz yolsuzluklarla
bir denge kurmaktadır; bürokratlar fazla rahat bırakılırsa toplumda tepki çeker, fazla
sıkıştırılırsa da hükümetin otoriter hedeflerine hizmet etmeyebilirler. Bu eğilim yolsuzluğun
ölçülmesini zorlaştırmaktadır; çünkü siyasi özgürlüklerin kısıtlılığı ve karşılığından çekinme
halkın yolsuzluk tecrübelerini ve yolsuzluğa yönelik tavırlarını açıklamalarını engelleyebilir.
Yolsuzluğun bu kadar yaygın olduğu Güneydoğu Avrupa’da dürüstlüğü hedefleyen
reformların önündeki engellerden biri de reformistlerin kimliğidir. SELDI ülkelerindeki halkın
yarısının yolsuzluğu ülkelerindeki en büyük ikinci problem olarak tanımladığı göz önünde
bulundurulursa, yolsuzlukla mücadele çabalarına adanmış olunmalı ve önlemler yeterli bir
sosyal tabanı kapsamalıdır.
5

Demokrasi Çalışmaları merkezi 2016 Bulgaristan Yolsuzluk Raporuna ögre 400’den fazla yolsuzluk denetleme ve
cezalandırma kuruluşunun tek yaptığı devlet görevlilerinin harac alma olanaklarını genişletmesi. (CSD. 2016. Devlet Zaptı
İncelemesi: Bulgaristan’da İdari ve Siyasi Yolsuzlukla Yüzleşmek. Sofya, ss.22).
6 Reformist hükümetlerin yolsuzluk yapan hakimleri ve polisleri topluca görevden uzaklaştırması bu riski gözler önüne serer
– iyi yönetişim adına yapılan yaygın bir kötü yönetişim örneği.
7 Bu durumun 18. yüzyılda farkında olan Rousseau şöyle yazar: “özel olmayan irade genel iradeye tekabül eder,
geleneklerden kanunlara, baskı gücü yükselir.” (Rousseau, J.-J. 1998. Politik Hakkın İlkeleri ya da Toplumsal Sözleşme,
Wordsworth Editions Unlimited: Ware, s. 59.).
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Şekil 1. Vatandaşların Başlıca Endişelerinin Sıralaması, Güneydoğu Avrupa Bölge
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Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Genel geçer bir kabule göre hükümette yolsuzluk, yoksulları orantısız olarak etkiler. Ancak
azınlıklar, işsizler, emekliler gibi kırılgan durumdaki gruplarda göze çarpan bir hoşnutsuzluk
olmaması bu grupların rantçıların baskısına karşı bir tutum geliştirmiş oldukları anlamına
gelebilir. Nitekim bölgede yolsuzluk yapan otokratlara en büyük destek de yolsuzluğun sosyal
ve ekonomik yükünü taşıyan gruplardan gelmektedir. Bölgede gerçekleşen yolsuzluk karşıtı
tek tük protestolar da – 2013’te Bulgaristan’da ve 2016’da Makedonya’da olduğu gibi –
ötekileştirilmiş sınıflardan ziyade şehirli orta sınıf tarafından düzenlenmiştir. Bu durum, 20142016 arasında bölgede yolsuzluk karşıtı hareketlerin alanını daraltmış ve reform için geniş
siyasi hareketlerin önünü tıkamıştır. Böyle hareketler ayrıca ekonomik gereklilikler ve etnik
ayrımlarla karşılaşmakla birlikte, kemikleşmiş siyasi ve ekonomik yapılarında da engeline
takılmaktadır. Çoğunluğu AB tarafından teklif edilen ve dışarıdan gelen baskılar ise, AB’nin iç
zayıflıkları sebebiyle ciddi oranda azalmakta veya tavizlere kurban edilmekteyken, Rusya
tarafından jeopolitik baskılar da yükselmektedir.

1.2. Yakın Dönemdeki Gelişmeler
Genel geçer bilgilerimiz, söz konusu Güneydoğu Avrupa ülkeleri olduğunda gözden
geçirilmelidir. Yolsuzlukla mücadelede anlamlı bir çaba ortaya koymamaları bölge liderlerinin
– çoğunlukla haklı – birçok eleştiriye hedef olmalarına sebep olmuştur. Siyasi yapılanmalarda
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dürüstlük reformları için yoğun bir talebin eksikliğiyle beraber bu ülkeler geçiş süreçlerinde
yolsuzlukla mücadelede ciddi ikilemlerle karşılaşmıştır. Yolsuzlukla mücadele çabaları her ne
kadar istikrar ve öngörülebilirlik hedefiyle yürütülse de kaçınılmaz olarak yıkıcı bir yaratış
sürecidir. Hükümetlerin dürüstlüğü sosyal anlaşma, istikrarlı ve ortak hakkaniyet anlayışına
dayansa da geniş siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümlerde tam da bunlar şüpheye düşer.
Bölgedeki ülkelerin hiçbirinde, 2012’den beri yolsuzlukla mücadelede büyük bir politika
atılımı yaşanmamıştır. Ancak AB’nin de yardımlarıyla, teknik çözümler ve hukuki yaptırımların
uygulanışı artmış ve yoğunlaşmıştır. Bunların sonucunda idari kurumlarda yolsuzluk oranları;
vatandaşların reformlara azalan desteği, ulusal kurumlara ve AB kurumlarına azalan güvenine
rağmen düşürülmüştür.
Bu noktada, 2014-2016 yılları arasında SELDI ülkelerinde gerçekleşmiş yolsuzlukla mücadele
gelişmelerine, her ne kadar yapılanlar eldeki sorunu çözme konusunda yetersiz kalmışsa da,
göz atmak bilgilendirici olacaktır:


Arnavutluk, Yolsuzlukla Mücadele 2015-2020 politikasını benimsemiştir; burada odak
kamu idaresinde verimi ve hesap verilebilirliği arttırmaktır. Kamu idaresi
reformlarının uygulanması, özellikle yapısal kanunlar ve ikincil yasama gibi idare
konusunda endişeler uyandırmaktadır. “Müdahale edilecek alanlar” arasında ilk
sırada yargı reform gelmektedir. Çoklu paydaş danışma süreciyle, EURALIUS ve
OPDAT gibi uluslararası uzmanlık kurumlarının desteğiyle, uzun vadede (gelecek 10 yıl
içerisinde) Arnavutluk yargı sisteminin dürüstlüğünü geliştirmeye yönelik yol
haritasını içeren bir reform paketi hazırlanmıştır.



Kosova Yolsuzlukla Mücadele Ajansı, kamu görevlilerince yapılmış varlık beyanlarının
beşte birini denetleyecek şekilde rastgele incelemelere başlamıştır. Buna ek olarak,
üst düzey yolsuzluk vakalarında hukuki işlem başlatılması ve yargılama oranında da
yükselme gözlenmiştir.



Makedonya, 2015’ten beri yolsuzlukla bağlantılı bir telefon dinleme skandalıyla
çalkalanıyor. Soruşturma devam etmesine rağmen ortaya çıkan devlet zaptı ve
devletin bütün organlarına yayılmış görevi kötüye kullanma tüm halkı şok etmişse de
AB ve ABD desteğiyle siyasi ve kurumsal bir kriz Przino Anlaşmasıyla önlenmiştir.
Anlaşma özel yetkili bir savcıyı üst düzey hükümet ve parti görevlilerini soruşturmayla
görevlendirmiştir ancak henüz kesin bir sonuç elde edilememiştir. Her ne kadar 2016
sonunda genel seçimlere gidileceği konusunda bütün partiler anlaşmaya varmışsa da
halk arasında seçimlerin yolsuzluğa karşı elle tutulur bir değişiklik yaratacağı
konusunda şüphe vardır.



Ocak 2016’da yolsuzlukla mücadele yasalarının uygulanışını denetlemek için Karadağ
Yolsuzluk Önleme Ajansı kuruldu. Özel Yetkili Takibat Ofisi Budva, Kotor, Herceg Novi
ve Podgorica belediyelerine bağlı birkaç işletme ve kişilere karşı açtığı finansal
soruşturmada milyon Avro’luk yolsuzlukları ortaya koymuştur. NATO’ya girmesiyle
12

bölgede yolsuzlukla mücadelede en gelişmiş ülke sayılsa da, Karadağ’ın hala yaygın
olan yolsuzluk iddialarından temize çıkmak için daha yol kat etmesi gerekmektedir.


Sırbistan’ın AB müktesebatına uygun olarak 2014’te başlattığı sürecin reformlara
büyük etki etmesi beklenmektedir. Yasalardaki hataları düzeltmeye yönelik yeni bir
Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Kanunu tasarlanmaktadır. 2016 parlamento
seçimlerinde sivil bir yolsuzluk karşıtı inisiyatif olan “Yeter Artık” platformu, %5 seçim
barajını aşarak parlamentoya girmiştir. Her ne kadar AB uyum sürecinde yolsuzlukla
mücadelede görünüşte kararlı adımlar atılmışsa da; Sırbistan hükümeti, AB destekli ve
yolsuzluk karşıtı teknik düzenlemeleri uygulamayı ertelemektedir.



Bosna Hersek’te yaşanan büyük bir gelişme İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın
onaylanması ve Reform Ajandası’nın – bütün devlet kademelerinde yolsuzlukla
mücadele de dâhil, sosyoekonomik birçok alanda kapsamlı reformlar öngören bir
anlaşma - yürürlüğe girmesi. Ajanda, otoritenin her seviyesinde anayasaya uygun ve
uluslararası standartlarda etkin bir önleme ve izleme mekanizması kurmayı
hedeflemektedir.

Özelde Kosova ve Bosna Hersek’te uluslararası toplumun reformların uygulanmasına katılımı
yüksektir; ancak, genel anlamda bölgedeki her ülkenin reform çabalarında uluslararası
desteği bir ölçüde görmek mümkündür. Güneydoğu Avrupa liderlerinin AB üyesi olma
istekleri çoğu kez yolsuzluk karşıtı reformlara gönülsüz tavırlarını yumuşatmıştır. Bu etki,
AB’nin günümüzde içinde bulunduğu ikilemleri göz önünde bulundurunca özellikle aday
ülkelerle ilişkilerde iyi yönetişimin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Avrupa Komisyonu,
üyelik için yolsuzlukla mücadele şartını Bulgaristan ve Romanya’nın geçiş süreçlerinden sonra
tekrar gözden geçirmiş ve genişleme süreçlerinde yeni bir yaklaşım geliştirmiştir. Buna göre,
organize suçlar ve yolsuzlukla mücadele de dâhil olmak üzere AB, hukukun üstünlüğünü
genişleme politikasının merkezine koymuştur. Yeni yaklaşım, yargı ve temel haklar, adalet,
özgürlük ve güvenlik sorunlarının genişleme sürecinin başında ele alınmasını ve sürdürülebilir
kalıcı reformlar için öngörülen reformların uygulanışını ve başarısını gözlemlemeyi
kapsamaktadır.8

1.3. Yolsuzluğun Yayılışı ve Dinamikleri, 2001 - 2016
Güneydoğu Avrupa’da yolsuzluk, ara sıra rüşvet vermekten ve fesat karışmış birkaç ihaleden
fazlası olduğundan; kapsamını ve dinamiklerini anlamak için hem geniş bir bakış açısına hem
de belirli sektör ve uygulamalara odaklanacak bir yaklaşım gereklidir. 2000 yılında
geliştirilmiş SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi (CMS) Güneydoğu Avrupa’da yolsuzluğu analiz

8

Avrupa Komisyonu. 2011. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2011-2012. Komisyon Tarafından Avrupa
Parlamentosu’na ve Konsey’e Sunulan Bildirim COM(2011) 666 final; Avrupa Birliği Konseyi. 5 Aralık 2011. Basın Açıklaması,
3132. Genel İşler Konseyi toplantısı.
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etmek için 15 yıldır kullanılmaktadır.9 CMS, belirlenen bir andaki yolsuzluk düzeyini verir ve
eğilimi gösterir; kamuoyunu, tutumlarını, tecrübelerini ve beklentilerini analiz eder. Rüşvetin,
anket yoluyla bile ölçülebilecek kadar yaygın olduğu Güneydoğu Avrupa için özellikle
uygundur. Böylesine farklı ölçütleri kıyaslamak siyasi, ekonomik ve sosyal alanda yapılacak
değişikliklerin yolsuzlukla ne kadar bağlantılı olacağını görmeye imkân verir. CMS, bir ülkenin
yönetişim yapısındaki normalde gözlemlenemeyen hatalarını incelememize iki şekilde imkân
verir:


Eylemlerle tutumları karşılaştırarak ve kamu hizmetlerinde yasadışı işlemlerin sıklığını
ölçerek



Evrensel ve resmi normlarla çeşitli sosyal değerler ve tutumların çatışmasına dikkat
çekerek

Bunlara ek olarak başka özellikler de SELDI CMS’yi hem araştırmacılar hem de karar alıcılar
için değerli kılmaktadır:


Ülke karşılaştırmaları yapmak için veri sağlar ve yolsuzluğun yaygınlığının derin bir
incelemesine imkân verir.



Yolsuzluk dinamiklerini endeksler – böylece karar alıcılara ülke düzeyindeki gelişmeleri
ve gerilemeleri takip etme imkânı verir –davranış ve inanışlardaki değişiklikleri
mukayese etmeye olanak sağlar.

İkinci özellik, her ne kadar ceza kanununa göre bir suç olsa da, SELDI ülkelerinde güven,
adalet, güç ve rekabet gibi karmaşık bir sosyal ilişkiler ağının bir parçasıdır. Bu karmaşık yapı,
çelişen beklentiler ve uyumsuz tutumlarla baş etmek zorunda kalan karar alıcılar için ciddi bir
zorluk teşkil etmektedir. Öyleyse, kararlı bir yolsuzlukla mücadele politikası – özellikle
önleyici politikaları yaptırım uygulamalarına önceleyenler – yolsuzluğu ortaya çıkaran sosyal
bağlamın detaylı bir analizinden hareket etmelidir. Bu, reformist politikacıların yolsuzluğa
karşı bir avantajı olacaktır.
Genel Seviyeler
CMS, 2016 yılında dokuz SELDI ülkesinde uygulanmıştır – Arnavutluk, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye.10 Sonuçlar en
düşük ve en yüksek yolsuzluk gözlemlenen ülkeler arasında büyük farklara işaret etse de
genele bakıldığında karşılaşılan yüksek yolsuzluk oranı iyi yönetişim paydaşlarının tamamını
endişeye düşürecektir. Dinamikler açısından bakıldığında, CMS bulguları SELDI ülkelerinde
9

Demokrasi Çalışmaları Merkezi’nin tasarladığı CMS, BM tarafından yolsuzluğun izlenmesinde en iyi yöntem olarak
tanınmıştır. Yolsuzluğun tamamen kamuoyu algısında ölçüldüğü bir dönemde, CMS bireylerin mağdur edilişi ve toplumda
gerçekleşen yolsuzluğu ayırt ederek izleme anlayışında bir dönüşüm yaratmıştur. CMS metodolojisi için bkz. SELDI. 2014.
Yolsuzlukla Mücadele Güncellemesi: Güneydoğu Avrupa Üzerine Değerlendirme. Demokrasi Çalışmaları Merkezi: Sofya, ss.
135-145.
10 SELDI CMS dördüncü turu saha çalışması (Öncekiler 2001, 2002 ve 2014 yıllarında yapılmıştır) Ocak-Şubat 2016
döneminde 9.000 kişiye kendi dillerinde görüşmeyle yürütülmüştür. Belirtilmediği sürece CMS sonuçları yalnızca 18 yaş üstü
vatandaşları kast etmektedir.
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yolsuzlukta düşüş görüldüğünü ve vatandaşların iyi yönetişim taleplerinin 2000’lere oranla
arttığını göstermektedir.
SELDI CMS, hükümet hizmetlerinde yolsuzluk ölçütü olarak yolsuzluk baskısını kullanır –
kamu görevlilerinin vatandaşlardan gizli veya açık bir şekilde haraç almaya çalışması durumu.
CMS 2016’nın bulgularına göre yolsuzluk baskısı azalmış gözükse de bu değişiklik yalnızca
uzun dönemli karşılaştırmada ayırt edilebilmektedir (2000’lerle karşılaştırıldığında; Şekil 2).
Büyük bir gelişme olmamışsa da genel eğilim aşikardır.
Şekil 2. Yavaş Olmakla Beraber Yolsuzluk Baskısında Azalma *
-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

10%

30%

50%

70%

2016

Fark (2001/2002 vs 2014/2016)

-15%

-30%

-10%

2001

2002

2014

* Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan için bir devlet
görevlisinin rüşvet talebini ihbar edenlerin oranı. 2001 ve 2002 anketlerini bir kabul ederek ve 2014’le
2016 anketlerini bir kabul ederek ortalamaları arasındaki fark hesaplanmıştır.
Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

İlerleme yavaş ve düzensiz gerçekleşirken yolsuzluk halkın en büyük kaygılarından olmaya,
devlet hizmetleri ve üst düzey hükümet görevlileri arasında ise yaygın bir uygulama olmaya
devam ediyor. Yolsuzluk baskısı konusunda, Şekil 2’de ortaya konan eğilim, CMS 2014 ve
2016 turları karşılaştırıldığında ülkelerin kendi içlerinde ve aralarındaki değişkenlikleriyle bir
tezat oluşturmaktadır (Şekil 3).
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Şekil 3. Ülkelerde Değişen Yolsuzluk Baskısı Oranı*
2014

2016

60

Fark
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20
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4

4
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10
0

-15

-12

-7

-3

-10
-20

* Devlet görevlilerinin rüşvet talep ettiğini ihbar edenlerin oranı.
Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Yolsuzluk baskısını azaltmada en somut sonuçları elde edenler aynı zamanda hem yolsuzluk
baskısının en çok görüldüğü hem de AB denetlemesinin en yoğun olduğu ülkelerdir – AB
üyesi Bulgaristan ve Batı Balkanlarda AB’ye girmesi en olası gözüken ülke olan Karadağ.
Bununla birlikte, küçük gelişmeler SELDI ülkelerinde hala çok yüksek düzeylerde seyreden
yolsuzluk dalgasını durdurmak için yeterli değildir. Günümüzde yolsuzluk baskısı ortalama
%25,9’dur – bölge ortalamasının %27,1 olduğu 2014 yılından yalnızca yüzde birlik bir düşüş
gözlenmiştir.
Böylesi toplu ölçütler genel bir siyasi değerlendirme yapmak için son derece yararlıysa da
politika yapımında kullanılabilmesi için çeşitli yönlerinin ayrıştırılarak daha detaylı
incelenmesi gerekmektedir. Bir suç olarak yolsuzluk, bireylerin, işletmelerin ve devlet
çalışanlarının davranışlarını şekillendirirken birçok etmene yaslanır. Şekil 4, yolsuzluk
davranışını ölçmek üzere CMS tarafından belirlenen altı değişkeni göstermektedir:


Kamuoyuna göre, devlet memurları rant arar mı



Kamuoyu çeşitli yolsuzluk uygulamalarına karşı ne kadar hoşgörülü



Yaygın yolsuzluk çeşitlerini “yolsuzluk” olarak adlandırmayan kişilerin oranı (yolsuzluk
konusunda düşük farkındalığı olan)



Devlet memurlarınca rüşvet verme baskısı gören kişilerin oranı



Kendisine rüşvet teklif edilen bir devlet memuru oldukları farazi bir durumda
yolsuzluk yapabileceğini söyleyen kişilerin oranı



Geçtiğimiz yıl rüşvet verdiğini söyleyen kişilerin oranı
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Improvement

Decline

Şekil 4. Yolsuzluk Seviyelerinde Genel Değişim (2016 ve 2014 karşılaştırması)

Low awareness of corruption

Susceptible to corruption

Tolerant of corrupt practices

Pressured into bribing

Bribed

Corruption pressure "likely"

Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Yukarıda da belirtildiği gibi, yolsuzluğun bu kadar yaygın olduğu yerlerde, yolsuzluğun bütün
uzantıları aynı şekilde değişmeyebilir. Dolayısıyla, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ ve
Sırbistan hariç (buralarda yolsuzluğun her bileşeni beraber iyileşir veya kötüye gider), diğer
ülkelerde gelişmeler karmaşıktır. Yolsuzluğun bütün bileşenlerinin birlik içinde değiştiği
ülkelerde gözlemlenebilir davranış değişiklikleri varken, diğer ülkelerde davranışlarda bir
dönüşüm gözlemlenmez. Aykırı örnekler de mevcuttur; yolsuzluğun normalleşmesine karşı
bir kuvvetin olmaması Bulgaristan’da yolsuzluk baskısına karşı bir hassasiyet geliştirmiştir.
Ayrıca Bulgaristan, bütün Güneydoğu Avrupa bölgesiyle karşılaştırıldığında yolsuzluğa
hoşgörünün en düşük olduğu ülkedir; dürüstlük değerinin bu kadar destek görmesi
yolsuzluğun normalleşme dalgasının tersine çevrilmesi potansiyelini taşımaktadır. Türkiye ve
Kosova da yolsuzluğa karşı tutumda birlik olmayan ülkelerdir. Böyle aykırı vakaların
yolsuzlukla mücadele çabaları da önemlidir; çünkü reformlara desteğin, kendiliğinden
oluşmasa da biraz çalışmayla bulunabileceğini göstermektedir.
Yolsuzluk Tecrübesi
Bu sebeple, analiz, yolsuzluğun farklı boyutlarına sırayla odaklanmaktadır. Daha önce de
belirtildiği gibi SELDI CMS belirtilen tutumlarla gerçek tecrübeleri karşılaştırmaktadır.
Yolsuzluk baskısı ve yolsuzluğa karışmak SELDI ülkeleri vatandaşlarının yolsuzlukla gerçek
tecrübelerine dayanmaktadır ve elimizdeki niceliksel yolsuzluk verileriyle uyum içindedir. Bu,
hem ülkeler bazında hem de sürekliliğe dair karşılaştırma yapmaya olanak sağlar. Baskı
ölçülürken, kişiler devlet memurlarından bir defa baskı görmüş de olsalar her iletişimlerinde
görmüş de olsalar, her olay yolsuzluk baskısı olarak kaydedilmiştir. Dahası, yolsuzluğu iyi
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anlayabilmek için iki tarafa da bakmak gerekir – kamu hizmeti ve özel çıkar. SELDI CMS
bunun için, devlet memurlarından gelen baskıyla bireylerin kendilerinin de karıştığı farklı
yolsuzluk vakalarını beraber değerlendirmiştir. Buna nakit paranın yanında hediye ve lütuflar
da dâhildir. Anketin yapıldığı yıl, bu üç rüşvet türünden herhangi birini, yalnızca bir kere
yapmış olmak bile yolsuzluğa karışmış olmak şeklinde kaydedilmiştir. Gerçekleşen yolsuzlukla
yolsuzluk baskısı genelde korelasyon gösterdiği için, CMS ikincisini yolsuzluk seviyesinin
temel niceliksel göstergesi olarak alır.
Şekil 5. Yolsuzluk Baskısı ve Yolsuzluğa Karışma Oranının Karşılaştırması, 2016 (%)

49,62

Arnavutluk

40,2
30,48
29,2
33,38
27,7
24,40
22,2
27,41
21,9
21,99
20,2
22,65
18,6

Makedonya
Bosna Hersek
Bulgaristan
Kosova
Karadağ
Sırbistan
Türkiye
Hırvatistan

10,75
9,1
12,04
8,6

Baskı (rüşvet talep edilmiş)

Karışma (rüşvet vermiş)

Source: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Ülkeler arası genel farklılıklar – Şekil 5’ten de görüleceği üzere bunlar çoktur – siyasi olarak
önemli olsa da politika yapımı açısından pek yararlı değildir çünkü değişiklik noktaları (sosyal,
ekonomik, siyasi, kültürel, tarihsel, vs.) fazla çeşitlidir. Politika yapımı açısından bakıldığında
daha ilgi çekici olan; yolsuzluk baskısı ve bu baskıya boyun eğme sürecindeki dinamiklerdir.
Çoğunlukla, yüksek baskı ve karışma seviyesi görülen ülkelerde rüşvet talebine karşı
direnilemediği görülmüştür. Yolsuzluğa yüksek direnç – ranta izin vermemek – uzun vadede
korunamamaktadır.
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Şekil 6. Dürüstlük İzdüşümü: Rüşvet Talebine Direnenlerin Boyun Eğenlere Oranı, 2016*

Karadağ
Arnavutluk
Makedonya
Bulgaristan
Kosova
Sırbistan
Bosna Hersek
Hırvatistan
Türkiye

Baskı sonucu rüşvet vermiş

75%

19%

77%

21%

75%

21%

74%

21%

69%

25%

71%

27%

66%
56%
53%

NA

28%
42%
45%

Rüşvet vermemiş, baskıya rağmen

* Rüşvet talebiyle karşılaşanlar arasından
Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Belirli bir davranışa odaklandığımızda ülkeler arasındaki farklar daha net
gözlemlenebilecektir. Karadağlılar, örneğin, Arnavutların yarısı kadar yolsuzluğa
karışıyorlarsa (Şekil 5) da rüşvet talebine boyun eğmeye daha eğilimlidirler (Şekil 6).
Yolsuzluğun sıklığı kadar önemli olan başka bir etken ise yolsuzluğun taşıyıcılarıdır. Rüşvet,
çoğunlukla nakit paranın el değiştirmesi olarak tanımlanır ve bazı kültürlerde hediye ve
lütuf11 verme gibi uygulamalar buna dahil edilmez. SELDI CMS, rüşvetin farklı ülkelerde farklı
biçimlerde kendini gösterdiğini ortaya çıkarmıştır (Şekil 7).

11

Güney Slav dillerinde hizmet ve lütuf anlamlarının tek bir kelimeyle ifade edilmesi basit bir tesadüf değildir.
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Şekil 7. Yolsuzluk Vasıtası, 2016*

Albania

34%

19%
16%
29%

17%

Macedonia

40%

23%

19%
18%

BiH

28%
24%

17%
14%
16%

Bulgaria

22%

7%

Kosovo

Montenegro

Serbia

Turkey

Croatia

6%
6%
6%
4%

22%
17%
16%
17%
20%
16%
16%
14%
Gave at least one type of
19%
12%
bribe (total for country)
16%
11%
Gave cash
9%

9%

7%
6%

Gave a gift
Did favour

* Bazı durumlarda nakit, hediyeler ve lütuf yüzdeleri toplandığında yüz etmemesi aynı anda birkaç
çeşit rüşvet çeşidi kullanılmış olmasından kaynaklanır.
Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Arnavutluk’ta nakit para vermek en yaygın rüşvet biçimi olsa da (hediye vermek %20 ve lütuf
%17’yken nakit para vermek %34’tür), SELDI ülkelerinin çoğunda hediye vermek en yaygın
rüşvet biçimidir. Nitekim Güneydoğu Avrupa ülkeleri vatandaşlarının çoğu hediye vermek ve
lütfu rüşvet olarak değerlendirmemektedir. Güneydoğu Avrupa bölgesinde “özel ilgi
göstermesi için doktora hediye götürmeyi” yolsuzluk olarak tanımlamamaktadır.
Yolsuzluğa Yönelik Tutum
Yolsuzluk gibi gizli faaliyetlerin politika oluşturulmasına katkı sağlayabilecek nitelikte
incelemesini yapabilmek için iyi bir izleme metoduna ihtiyaç vardır. SELDI CMS, yolsuzluğa
ilişkin konularda kamunun tutumuyla bireylerin tecrübelerini bir araya getirir. İnsanların
inançları ve davranışlarını karşılaştırmak hem bunlar arasındaki uyuşmazlıkları tespit etmeye
– ki bu da yolsuzluğun toplumsal bir uygulamaya dönüştüğüne işaret eder – hem de kamu
kurumlarına güven düzeyini ve yolsuzlukla mücadele çabalarına destek potansiyelini
belirlemeye imkân verir CMS.
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Tutum değişkenliğinin, yolsuzlukla mücadele ortamını şekillendirirken etraflıca incelenmesi
gerekir. Bunlardan en önemlisi, çeşitli yolsuzluk uygulamalarına gösterilen hoşgörü
seviyesidir. Yolsuzluk çoğunlukla faydacılık açısından değerlendirilir (büyümeyi önler,
piyasaya zarar verir, vs.); ama insanların tutumlarını şekillendiren bunun etik boyutudur.
Öyleyse, yolsuzluğun hangi noktaya kadar kabul edilebilir olduğu, Güneydoğu Avrupa’nın
ihtiyaç duyduğu dürüstlük kurallarının yumuşak yaptırımlarını uygulayabilmek için
önemlidir. Yumuşak ve resmi olmayan yaptırım yolları özellikle yolsuzluğun bu kadar yaygın
olduğu durumlarda büyük değer taşır.
Şekil 8. Ülkelere Göre Tolerans Düzeyleri, 2016*

Arnavutluk

54%

Kosova

48%

Makedonya

47%

Bosna Hersek

38%

Türkiye

34%

Sırbistan

32%

Karadağ

25%

Hırvatistan

25%

Bulgaristan

20%

* Kişisel bir problem çözdüğü için seçilmiş politikacılar ve devlet memurlarının verilen hediye, nakit ve
lütufları kabul etmesini geçerli bulanların oranı.
Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

CMS tutumlar ve davranışların uyuşmamasına bir ölçüt getirmiştir: Yüksek idari yolsuzluk,
çoğunlukla toplumda yüksek tolerans görse de; örneğin, çok daha yüksek yolsuzluk düzeyine
sahip Bulgaristan’da tolerans Türkiye’dekinden düşüktür. Bu örnek, davranışların
tutumlardan farklı olabileceğinin bir göstergesidir. Mevcut durumun oluşmasında medya,
sivil toplum ve AB politikalarının rolü büyüktür. Yolsuzluğa düşük tolerans da protesto
eylemlerine daha istekli olmak, siyasi elitlere oy vermeme ve politika değişiklikleri için baskı
kurma olarak kendini gösterdiğinden siyasi açıdan önemli bir rol oynayabilir.
Tutumların tutarlılığını daha da irdelemek için SELDI CMS bireylere iki hipotetik durum sunar:
a- Devlet memuru olsaydınız teklif edilen rüşveti kabul mü ederdiniz ret mi? b- Önemli bir
problemin çözümü için başvurduğunuz devlet memurunun rüşvet talebine boyun eğer
miydiniz?12 Yolsuzluğa başvurmayı test etmek bireyi odağa koyarak dürüstlüğün ne kadar
değer gördüğünü anlaşılmasına yardımcı olur. Yolsuzluğa yatkınlık ölçütünden elde edilen
12

İki durumda da rüşvet Kabul etmemek yolsuzluğa susceptible olmamak olarak kabul edilmiştir, rüşvet kabul etmek ve
vermek iki durumda da susceptible olarak kabul edilmiştir, ilk durumda rüşvet vermek ve kabul etmek diğerinde reddet ise
karışık davranış olarak kabul edilmiştir.
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sonuçlar benzer rüşvet düzeylerine sahip ülkelerde yolsuzluk davranışlarına eğilimin
değişebildiğini ortaya koymuştur.
Şekil 9. Ülkelere Göre Yolsuzluğa Yatkınlık, 2016

Turkey

35%

22%

Croatia

34%

Serbia

44%
30%

29%

36%

35%

35%

Montenegro

33%

34%

33%

BiH

32%

35%

32%

Kosovo

38%

31%

Macedonia

44%

Bulgaria

43%

Albania

31%

28%
34%
66%

0%
Susceptible to corruption

29%

20%

22%
25%

40%
Mixed behaviour

60%

80%

9%

100%

Not susceptible to corruption

Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Diğer yolsuzluk ölçütlerine nazaran yolsuzluğa yatkınlık indeksinde iki ülke hariç – Türkiye ve
Arnavutluk – farklar çok büyük değildir. Yatkınlık gerçek tecrübelerle yakından ilişkilidir –
yolsuzluğa yatkın bireyler sadece yolsuzluğa daha çok maruz olmakla kalmaz ayrıca rüşvet
talep edildiğinde daha kolay boyun eğerler: Yolsuzluğa yatkın vatandaşların yalnızca %18’i
rüşvet talep edildiğinde direnebilirken; yolsuzluk yatkınlığı olmayanların %51’i rüşvet
talebine direnebilmiştir. Dolayısıyla, yolsuzluğa yatkın toplumun tecrübe ettiği baskı ve
onların yolsuzluğa gösterdiği düşük direnç, iki grup arasındaki yolsuzluk etkileşimi farkını
daha da genişletmektedir.
Bireylerin kendi kabul ettikleri yolsuzluğa eğilimleri çoğunlukla rüşvete. Daha incelikli,
dolayısıyla gizli, biçimler bu kadar net etik ikilemlere sebep olmayabilir. Yolsuzlukla mücadele
çabaları, güvenin açık ve tartışmasız olarak suiistimali olan ortak bir “yolsuzluk” anlayışına
dayanmalıdır. Bu noktada herhangi bir belirsizlik yolsuzlukla mücadelenin bağlayıcılığına
zarar verecektir. Bunları göz önünde bulundurarak SELDI CMS farklı yolsuzluk türlerine karşı
toplumun yatkınlığını da ölçer (Şekil 10).
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Şekil 10. Yaygın Yolsuzluk Biçimlerini Tanımlama Oranı, 2016*

Bosna Hersek

15%

80%

5%

Sırbistan

79%

18%

3%

Hırvatistan

78%

18%

4%

Bulgaristan

73%

Türkiye

73%

Arnavutluk

66%

Karadağ

66%

Kosova

65%

Makedonya

23%
19%
32%
25%
31%

61%

0%

20%
Yüksek

31%

40%
Orta

60%

80%

4%
8%
2%
9%
3%
8%

100%

Düşük

* Yüksek – çoğu yaygın yolsuzluk biçimini yolsuzluk olarak tanımlayabiliyor; orta – birçoğu yolsuzluk olarak
tanımlanıyor ama bazıları “normal uygulamalar” olarak; düşük – azı yolsuzluk olarak tanımlanıyor.

Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Bölgede, yolsuzluğu tanımlayabilenlerin oranı iyimser derecede yüksek olsa da yolsuzlukla
mücadele duyarlılığı yaratma çabaları “ılımlı” grubu hedef kitlesi olarak belirlemelidir. Tutum
gibi duyarlılık düzeyi de yolsuzluk tecrübeleri oranıyla karşılaştırıldığında ciddi farklar ortaya
çıkmaktadır. Bosna Hersekliler ve Hırvatistanlılar, örneğin, yolsuzluk tanımlamasında benzer
oranlara sahipken yolsuzluğa karışma düzeyinde çok farklı oranlara sahiptir (Şekil 5). Sonuç
olarak, bu bulgular şuna işaret eder ki, insanlar eğer yolsuzluğu gördüğünde tanıyorsa,
yolsuzlukla mücadeleye destek potansiyeli taşırlar.
Yolsuzluğun Yaygınlığı Konusunda Toplumsal Tahmin
Yolsuzluk davranışları ve tutumuna ek olarak, etkili bir yolsuzlukla mücadele politikası,
toplumun yönetişim hakkındaki düşüncelerinden de haberdar olmalıdır. Toplumun
beklentileri – hem yolsuzluk hakkında hem de daha genel olarak yönetim hakkında – ve
politikacılarla devlet memurlarının dürüstlükleri konusundaki algı13 da buna dâhildir. Bunun
için SELDI CMS, toplumun yönetişimle ilgili tutumunu birkaç yönden daha inceler.
SELDI ülkelerinde “bir devlet memuruna rüşvet vermek (nakit, hediye veya lütuf şeklinde)
gerekebilir mi?” diye sorulduğunda toplumun yarısı “evet” cevabını vermektedir (Şekil 11).
Yolsuzluk olasılığı algısının en yüksek olduğu ülkeler Bulgaristan ve Sırbistan’dır, buralarda
13

Yolsuzluk algısı – tahminler, görüşler, inançlar – genelde “yolsuzluk gerçekliği”yle eleştirel bir şekilde karşılaştırılır.
Kamuoyunun “gerçekliği” yansıtmayabileceği iddiasıyla eleştirilir bu ölçüt ama bu fark da kendisi bir hesaplama ve uzman
tahmininden ibarettir.
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katılımcıların %80’i yolsuzluk baskısı olduğuna inanmaktadır. En düşük oran Karadağ’da
görülse de, burada da katılımcıların 2/3’si yolsuzluk baskısının olduğuna inanmaktadır.
Görüldüğü üzere tutumları değiştirmek ve güveni tekrar kazanmak için idari yolsuzluğun
azaltılmasından daha fazlası gerekmektedir. Toplumun bu algısından anlaşılacağı gibi bu
ülkelerdeki karmaşık yolsuzluk olgusuyla mücadele etmek için hukuki yaptırımlar ve idari
önlemler yetersiz kalırken sürdürülebilir politikalar ve değişiklik isteği gereklidir.
Şekil 11. Yolsuzluk Baskısı Olasılığına Dair Tahminler, 2016*

Bulgaristan

88%

Sırbistan

82%

Arnavutluk

78%

Makedonya

75%

Kosova

73%

Bosna Hersek
Türkiye
Hırvatistan
Karadağ

71%
67%
62%
60%

* Yolsuzluk baskısını “kesinlikle olası” ve “olası” olarak işaretleyerek “kesinlikle olası değil” ve “olası değil” seçeneklerini
eleyenlerin oranı.

Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Yolsuzluk karşıtı politikaların uygulanabilirliği de toplumun hükümetlerin yolsuzlukla
mücadele çabalarına olan inancını gösteren başka bir ölçüttür. Yolsuzluğun ciddi oranda
azaltılabileceğine inanmayanların oranının yüksek olması yolsuzlukla mücadele politikalarının
en azından vatandaşların gözünde başarısız olduğunu gösterir. Bulgaristan ve Arnavutluk’ta
durum tam da budur; bu iki ülkede katılımcıların 2/3’si yolsuzluğun azaltılması için
yapılabilecek hiçbir şey olmadığına inanmaktadır(Şekil 12). Bölgedeki yalnızca iki ülkede
yolsuzluğun azaltılabileceği düşüncesi vardır, Türkiye ve Karadağ. Bu da yolsuzlukla
mücadelenin siyasi bir ilke olarak benimsenmesinin ne kadar girift olduğunu gösterir.
Seçilmek için işe yarayan bir söylemdir ama pratikte pek sonuç vermez; bu da tekrar seçilmek
için bahane oluşturur. Politikacıların nitelikli bir yolsuzlukla mücadele politikası üretme
motivasyonlarını alır ve yolsuzlukla mücadelenin gündemde kalması için geniş toplumsal
hareketlerin gerekliliğini ortaya koyar. Bu durumda AB’nin rolü, sivil toplum ve cesur siyaseti
destekleyerek böyle toplumsal hareketlere kaldıraç sağlamak olmalıdır.
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Şekil 12. Toplumun Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının Uygulanabilirliğine İnancı, 2016

Türkiye
Karadağ
Bosna Hersek
Hırvatistan
Sırbistan
Kosova
Makedonya
Bulgaristan
Arnavutluk

37%
42%
50%
55%
62%
63%
63%
67%
76%

0%

20%

40%

54%
52%
45%
44%
38%
35%
35%
30%
22%

60%

80%

8%
6%
4%
1%
0%
2%
2%
3%
2%

100%

Yolsuzluk ciddi oranda azaltılamaz
Yolsuzluk ciddi oranda azaltılabilir, yok edilebilir

Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Hükümete güvenin bu kadar düşük olması yukarıda tutum konusunda gördüğümüz
uyuşmazlıkları da açıklar niteliktedir. Örneğin Bulgaristan’da, hükümetin yolsuzluğu
azaltmakta başarısız kalacağına yönelik inancın, yolsuzluğun düşük kabulü (Şekil 8) ve
yolsuzluğa yüksek yatkınlıkla (Şekil 9) bir arada bulunduğu görülmektedir. Yolsuzluğun bir
norm olduğu bir kere benimsenince prensipte karşı olanlar bile rüşvet almaya/vermeye
eğilimli olacaktır. Bu uyuşmazlıklar, AB’nin, yolsuzlukla mücadelede yalnızca teknik
önlemler öngöreni devletten-devlete yaklaşımının yetersizliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bu
yaklaşım, hem AB hem Güneydoğu Avrupa vatandaşlarının gözünde düzeni destekleyen bir
politika olmaktan öteye geçmez. Yaklaşım, üyeliğin siyasi kıstaslarında adım atılması ve geniştabanlı büyüme politikalarının teşvik edilmesiyle desteklenmelidir.
Yolsuzluk algısını ölçmenin bir yolu da toplumun devlet memurlarının yolsuzluk seviyesine
yönelik tahminleridir.14 Tablo 1, vatandaşların belirtilen grupların neredeyse tamamının bir
şekilde yolsuzluğa karıştığına inandığını göstermektedir. Vatandaşların farklı devlet görevlileri
için getirdikleri farklı tahminler, devlet ve toplumun farklı sektörlerindeki kırılganlık
seviyelerini öğrenmemizi sağlar. En geniş anlamda sonuçlar, bütün sistem ve hükümet
hakkında bir algıyı temsil eder. Ulaşılan sonuçlar yaygın bir memnuniyetsizliği
basitleştirilmiş bir şekilde bize sunsa da Güneydoğu Avrupa’da açıkça yolsuzluk yapan
siyasetçilerin ve partilerin neden tekrar seçildiğini açıklayabilmek için daha detaylı bir
inceleme gerekir.

14

İş gruplarının yolsuzluğa karışma oranı tipik algı sorularıyla ölçülmektedir; “Aşağıdaki iş gruplarının yolsuzluğa ne kadar
karıştığını düşünüyorsunuz?” (Seçenekler: “Bu iş grubundaki neredeyse herkes yolsuzluk yapar” “Çoğu yapar” vs. ).
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Tablo 1. Devlet görevlilerinin ve diğer iş gruplarının tahmin edilen yolsuzluk oranı, 2016
İş grupları
Siyasi parti ve koalisyon liderleri
Milletvekilleri
Bakanlar
Yerel siyasi liderler
Gümrük görevlileri
Hâkimler
Bakanlık görevlileri
Savcılar
Vergi memurları
Belediye meclisi üyeleri
Polis memurları
Belediye görevlileri
Avukatlar
Soruşturma görevlileri
Yargıda çalışan idari görevliler
Doktorlar
İşadamları
Üniversite görevlileri ve profesörler
Bankacılar
STK çalışanları
Gazeteciler
Öğretmenler
Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016

Tahmin edilen
yolsuzluğa karışma
oranı, bölge ortalaması
68%
67%
67%
66%
64%
61%
59%
58%
57%
57%
56%
56%
56%
53%
53%
52%
51%
42%
36%
34%
34%
19%

Genelleyecek olursak, bir devlet görevlisi ne kadar üst düzeyse halk nezdinde daha da
yolsuzluğa karışır – birkaç istisna dışında milletvekilleri, parti liderleri ve bakanlar Güneydoğu
Avrupa vatandaşlarının algısında en yüksek yolsuzluk yapan gruplar. Vatandaşlar yolsuzluğu
yalnızca hukuki yaptırımların uygulanışında bir zafiyet olarak değil, aynı zamanda bir güç
problemi olarak görmektedir; bu da üst düzey yolsuzlukla mücadelede sürdürülebilir bir
çabanın gerekliliğini vurgular.15 Bu tespit, birçok uzmanın, yolsuzluk izleme kuruluşunun ve
uluslararası kuruluşların bulgularıyla da uyumludur. Bu tutum, SELDI CMS’nin diğer
bulgularıyla beraber değerlendirildiğinde kamuoyunun görüşleri ve davranışlarında belirsizlik
gözlemlenmektedir. Ayrıca, güç sahibi hırsız bir azınlığın, dürüst ve çalışkan bir topluluk
üzerinden geçinmesi popülist bir yanılsamadır.
Ülkeler çapında çeşitli iş gruplarının yolsuzluk düzeyleri arasındaki varyasyon, farklı sosyal
gruplar arasındaki ilişki ağlarının, yönetişime yönelik tutumlardaki rolünü anlamakta

15

Bu aynı zamanda SELDI’nin 2014 raporunun da ilk ve en önemli tavsiyesiydi. SELDI. 2014. Yolsuzlukla Mücadele
Güncellemesi: Güneydoğu Avrupa Üzerine Değerlendirme. Demokrasi Çalışmaları Merkezi: Sofya.
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önemlidir. Örneğin, ortalamada işadamları yolsuzluk tahminlerinde aşağılarda yer alırken
yolsuzluğun yaygın olmadığı ülkelerde güvenilmez bir grup olmuştur – Hırvatistan’da polisten
daha üstte vergi memurlarıyla eşit düzeyde, Türkiye’de ise parti liderlerinden daha
güvenilmez olarak değerlendirilmişlerdir. Diğer taraftan, Arnavutluk gibi rüşvetin yaygın
olduğu ülkelerde, yalnızca STK çalışanları, gazeteciler ve öğretmenler işadamlarından daha
çok güven toplamıştır. Bu durum, uluslararası yolsuzlukla mücadele söylemlerinde çok yer
bulmuş yerli özel sektörün yolsuzlukla mücadele çabasına katılması konusunda önemli bir
politika çıkarımı sunar. Ayrıca, yolsuzluğun demokratik kurumlara olan güveni aşındırmasının
yanında piyasa ekonomisinin işleyişini de sorgulattığını göstermektedir ki bu ikisi AB üyelik
sürecindeki temel değerleri teşkil eder.
SELDI CMS 2016’dan elde edilen sonuçlar, idari düzeydeki yolsuzlukla mücadele politikaları
ve kamuya güveni tahsis çabalarının uyum içinde sürdürülmesi gerektiğine işaret eder. Sıkı
yaptırım uygulamalarıyla sürdürülebilir bir etki yaratılamayacaktır; ekonomik refah ve
kamunun dürüstlüğünün artırılması, halkın güçlendirilmiş talebiyle desteklenmelidir. Tek
başına hukuki yaptırımların sıkılaştırılması ya alt kademe devlet görevlilerini hedefleyen
gereksiz bir baskı olarak ya da nadiren üst düzey görevlilere dokunan siyasi bir cadı avı olarak
değerlendirilecektir. Yalnızca duyarlılık arttırmaya yönelik politikalar ise üst düzey görevlileri
kapsamaz ve yolsuzlukta gözle görülebilir bir mücadele yaratmazsa vatandaşlarca ikiyüzlülük
olarak değerlendirilir ve güvenlerini ciddi manada zedeler.

2. Gölgelerde Büyümek: 2016’da Güneydoğu Avrupa’da Kayıt Dışı Ekonomi
Devlet düzeyindeki yolsuzluk, resmi kanunlar ve topluma yerleşmiş normlar arasındaki
kopukluk açısından incelenmediği sürece ekonomideki eşdeğeri olan kayıt dışı ekonomiyi de
anlamak mümkün olmayacaktır. Rüşvetçilik gibi kayıt dışı ekonomi de, kanun ve
düzenlemelerin amaçlarıyla birey ve işletmelerin günlük tercihleri arasındaki
uyuşmazlıklardan doğar. Yerleşmiş ve geniş bir kayıt dışı ekonomi kurumsal verimsizliğe
işaret eder. Yolsuzluk, kayıtlı ve kayıt dışı ekonominin ayrım noktasında gerçekleşir. Şirketler
veya insanlar, gizli kalmak, kaidelere uymamak veya yasallaşma işleminin daha ucuz ve
pürüzsüz işlemesi için haraç öder veya kurum ele geçirirler.16

16

CSD. 2011. Bulgaristan’da Kayıt Dışı Ekonomi ve Küresel Ekonomik Kriz. Demokrasi Çalışmaları Merkezi, Sofya
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Şekil 13. Yolsuzluk ve Kayıt Dışı Ekonomi Kısır Döngüsü

Kayıt dışı
ekonomi
geliri

Kayıt dışı
ekonominin
devamlılığı
(gri & siyah)

Yolsuzluk
(idari & siyasi)

Hukuki yaptırımların
uygulanamaması

Kaynak: Demokrasi Çalışmaları Merkezi
Yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi arasındaki kısır döngü, haksız rekabeti destekleyerek,
işletmeler için ucuz işgücü sağlayarak ve büyük miktarda kaynağı belirsiz finansal ve diğer tür
kaynak üreterek ekonomik büyümeye zarar verir.17 Yukarıda sunulan CMS 2016 bulgularının
da ortaya koyduğu gibi, Güneydoğu Avrupa bölgesinde yolsuzlukla mücadele politikaları
ekonomik reform ve refahı arttırma politikalarıyla birleştirilmediği sürece ne toplumdan
destek bulabilecek ne de oy verenin sempatisini kazanacaktır.18 Yolsuzluk karşıtı söylemin
odağı hukuki yaptırımdan ekonomi temelli bir anlayışa kaymalıdır; yolsuzluk ve kayıt dışı
ekonominin buluştuğu noktaya dikkat çekmek buna bir örnektir. Bu da ekonomik reformun
başarısının ölçülmesinde, açık hükümet ve orta ve uzun vadede iş benzeri girdi göstergeleri
yerine yakınsama göstergeleri gibi daha geniş ekonomik ölçütlerin kullanılmasına
bağlanmalıdır.
Tablo 2’den görüleceği gibi Güneydoğu Avrupa’da devletten gizli gerçekleşen ekonomik
faaliyetler o kadar geniş bir çerçevede gerçekleşmektedir ki diğer yasa dışı faaliyetlere etki

17

CSD. 2015. Organize Suçu Finanse Etmek. Demokrasi Çalışmaları Merkezi, Sofya. Ayrıca bkz. CSD. 2010. Organize Suçla ve
Yolsuzluk Arasındaki Bağın İncelemesi. Demokrasi Çalışmaları Merkezi, Sofya
18 GSYH ve yolsuzluk arasındaki ters bağ literatürde çokça ifade edilmiştir. Detaylı ve güncel bir çalışma için bkz. MungiuPippidi (ed). 2013, 2014 and 2015. Yolsuzlukla Mücadele Raporu; Cilt 1: Avrupa’da Yolsuzluğu Kontrol Altında Tutmak, Cilt 2:
Yolsuzlukla Mücadele Hattı; and Cilt 3: Avrupa’da Devlet İltiması, Barbara Budrich Publishers, Berlin.
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etmesi son derece olasıdır. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü konusunda farklı tahminler
mevcutsa da idari ve siyasi yolsuzluk için yeterince kaynak sağladığı açıktır.
Tablo 2. Gölge Ekonomi Tahminleri (GSYH’de oranı)
‘99

‘00

‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

Türkiye

32.7

32.1

32.8

32.4

31.8

31

30

29.5

29.1

28.4

28.9

28.3

27.7

27.2

26.5

Hırvatistan

33.8

33.4

33.2

32.6

32.1

31.7

31.3

30.8

30.4

29.6

30.1

29.8

29.5

29

28.4

Romanya

34.3

34.4

33.7

33.5

32.8

32

31.7

30.7

30.2

29.4

29.4

29.8

29.6

29.1

28.4

Arnavutluk

35.7

35.3

34.9

34.7

34.4

33.9

33.7

33.3

32.9

Bulgaristan

37.3

36.9

36.6

36.1

35.6

34.9

34.1

33.5

32.7

32.1

32.5

32.6

32.3

31.9

31.2

Makedonya
Bosna
Hersek
Sırbistan

39

38.2

39.1

38.9

38.4

37.4

36.9

36

34.9

34.3

34.1

34

33.9

33.5

33.6

33.3

32.9

32.8

33.2

32.7

32.1

32

31.6

31.2

30.7

30.1

30.6

30.1

Kaynak: Çeşitli

kaynaklar.19

“Kayıt dışı ekonomi” oldukça ufak (basit birkaç düzenlemenin ihlal edildiği) hatta yararlı
faaliyetlerden (kendini sürdürebilen ekonomik faaliyetler gibi) zararlı faaliyetlere (çeşitli
yasadışı piyasa gibi) kadar geniş bir dizi alanı kapsayan bir kavramdır.

19

1999-2007 için veriler (Sırbistan hariç) Schneider, F., Buehn, A. and Karadağ için, C.E. 2010. 'Dünya Çapında Kayıt Dışı
Ekonomiler İçin Yeni Tahminler’, Dünya Bankası Politika Araştırmaları Tamamlanmamış Makale 5356; Sırbistan verisi için
Schneider, F., Krstić, G., Arsić, M. and Ranđelović, S., 2015. Sırbistan Kayıt Dışı Ekonomisinin Boyutu Ne? Sırbistan Kayıt Dışı
Ekonomisini Resmileştirme içinde. (pp. 47-75). Springer International Publishing; diğer bütün veriler için Schneider, F., 2013.
2003’ten 2013’e kadar Tükiye ve Diğer OECD Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonominin Boyutu ve İlerlemesi. International
Economics Journal, 2(2), ss.83-116.
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Şekil 14. Kayıt Dışı Ekonominin Yapısı

KAYIT DIŞI EKONOMİ

GAYRIRESMI
EKONOMI
YASAL
BILDIRILMEMIŞ

BEYAN EDILMEMIŞ
(GRI) EKONOMI

YASAL OLARAK
BILDIRILMIŞ
EKONOMIK
FAALIYET
KISMEN
RESMI EKONOMI
GIZLENMIŞ VE
BILDIRILMEMIŞ
YASAL
EKONOMIK
BILDIRILMIŞ

YASADIŞI (SIYAH) EKONOMI
YASADIŞI
BILDIRILMEMIŞ

Kaynak: Demokrasi Çalışmaları Merkezi
Bu kapsayıcılık birçok yeni analitik sıfatın oluşmasına sebep olmuştur: “gözlemlenemeyen”
“gayri resmî” hatta “siyah” ekonomi. Dolayısıyla, farklı kayıt dışı faaliyetlere karışan yolsuzluk
oranı da değişir. Bu bölümde, bahsedilen iki olgunun karşılıklı etkileşimi işlenirken kayıt dışı
ekonominin ekonomik ve sosyal gelişmeye en zararlı üç öğesi özellikle vurgulanacaktır:
a) İş çevresi, ekonomik refah için en geniş fırsatları barındıran bu alanda idari
yolsuzluk gözlemlenir.
b) Kayıt dışı istihdam, işgücünün önemli bir kısmının hukukun dışında kalmasına ve
çalışanları rant kollayıcı devlet görevlileri ve yasadışı çıkarlara karşı kırılgan bir
konuma koyar.
c) Vergi kaçırmayı mümkün kılan temel etmen vergi idaresinin zaten rüşvetle ve
verimsiz çalışmasıdır. Ülkelerin ekonomik kapasitesine olan güveni eksikliğini
simgeler ve devletlerin vatandaşlarına sunabileceği kamu hizmetlerinin kalitesini
düşürür.
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2.1. İş Dünyası
Güneydoğu Avrupa’da özel sektörün aşırı düzenlenmesi – tescil, lisanslama ve ruhsat
rejiminin uygulanması – sürekli olarak girişimcilerin yolunu tıkamakta ve iş yapmanın
maliyetini yükseltmektedir. Bu durum, girişimcileri gayri resmî sektöre iter ve rüşvetçiliğe
teşvik eder. Resmiyette piyasalar rekabetçi gözükse de, siyasi ve iş ağlarının tekel olmak, rant
sağlamak ve ayrıcalıklı muamele görmek için piyasa ve devlet kurumlarını zaptına olanak
sağlayan mekanizmalar yaratır.20 Kısır bir döngüye dönüşen bu durum daha fazla
düzenlemeyi ve idari bariyeri meşrulaştırır.21
Yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi arasındaki korelasyonu, kanunlar ve regülasyonlar dâhil, iş
yapmayı düzenleyen genel çerçeve anlaşılmadan görmek mümkün değildir. Bu çerçevenin
niteliğini etkileyen birkaç faktör vardır; Güneydoğu Avrupa’da bunlardan en kaygılandırıcı
olanı idari kadroların özel çıkarlar tarafından baskı altına alınmasıdır. Bunun sonucunda
düzenlemeler ve kanunlar, özel çıkarlar ve karmaşık bir siyaset - özel sektör ağının etkisi
altında kalırken, hukuka erişim ve politika yapımı da büyük oranda kontrol altına alınır.
Düzenlemelerdeki dalgalanma da iş yapmayı engelleyen ve yolsuzluğu kolaylaştıran bir
faktördür. Bir yandan, çoğu Güneydoğu Avrupa ülkesi basit vergi sistemleri oluşturarak ve
sabit vergi oranları kullanarak yabancı yatırımcıları ve donörleri çekmeye çalışmıştır. Diğer
yandan vergi idaresi, ARGE ve inovasyon gibi özel sektörün karmaşık yönlerine cevap
vermede hantal kalmaktadır. Ortaya çıkan problemlere karşı düzenlemeler, bir danışma
süreci oluşturmadan ve keyfi olarak değiştirilmektedir. Bu durum, iş dünyasını öngörülemez
kılar.
Arnavutluk’ta yolsuzluk, ekonominin en stratejik sektörlerinde tedarik sistemini,
özelleştirmeyi ve tekelleri ilgilendiren temel sorundur.22 Yakın zamanda yapılmış çalışmalara
göre23, işletmelerin 2/5’si yasaların uygulanış yöntemini olumsuz bulurken, yalnızca 1/5’i
olumlu bulmaktadır. Bosna Hersek’in çok katmanlı yasal çerçevesi genelde tekrarlayıcı olarak
değerlendirilir. Kanunlar çoğu kez şeffaflık gözetilmeden yapılırken farklı kuruluşlara
uygulanışları da keyfi ve çelişkilidir. Çakışık görevlendirmenin yaygınlığı ve merkezi
bilgilendirmenin yokluğunda işletmelerin yeni düzenlemeleri takip etmesi zorlaşır.24 Sırbistan
bir süredir yolsuzluğa işaret eden uygulamalara sahne olmaktadır: Vatandaşların tartışmasına
açılmadan bir günde kabul edilen anayasa değişiklikleri25, önemli yürütme idarelerinde
imtiyazlı konumları koruma ve çıkarlarını savunma adına nüfuzlu işadamlarının
‘temsiliyetinin’ desteklenmesi.26 Karadağ’da yolsuzluk özellikle kamu iktisadi teşekküllerinin
20

CSD. 2016. Devlet Zaptı İncelemesi: Bulgaristan’da İdari ve Siyasi Yolsuzlukla Yüzleşmek. Sofya.
SELDI. 2014. Yolsuzlukla Mücadele Güncellemesi: Güneydoğu Avrupa Üzerine Değerlendirme. Demokrasi Çalışmaları
Merkezi: Sofya, ss. 91.
22 Uluslararası Şeffaflık Arnavutluk(TIA). January 12, 2014. TIA Yolsuzluk Algısı Endeksi (CPI) sonuçlarını sunuyor, 2013.
23 Amcham, İş Endeksi 2014-2015, Arnavutluk, http://www.amcham.com.al/amcham-business-index-2014-2015/
24 ABD Dış İşleri Bakanlığı. 2015. ‘Yatırım Ortamı Raporu - Bosnia Hersek 2015.
25 Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi. 2007. ‘Sırbistanda Devlet Zaptı ve Yaygın Yolsuzluk’, CEPS Tamamlanmamış Belge S.
262.
26
Uluslararası
İletişim
partnerleri,
‘Tekelleşmeye
Karşı
Mücadele’,
2013,
http://icp-co.com/wpcontent/uploads/sites/2/2014/12/the-struggle-against-monopoly.pdf
21
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(KİT) özelleştirilmesinde gözlemlenir.27 Makedonya’da karar alma ve ceza uygulama
mercilerine verilen keyfi düzenleme yetkisi, onlara siyasi rakiplere baskı yapma ve şirketlerin
veya bütün bir ekonomik sektörün kontrolünü ele geçirme gücü vermiştir.28 Makedonya’da
on işletmeden dokuzu, güçlü iş çevrelerinin kendi ekonomik çıkarlarını korumak için
hükümeti etkilemesinen çok yüksek bir oranda görüldüğünü belirtmiştir.29 Bosna Hersek’te
kurumsal idarecilere göre işletmeler için en büyük tehlike yolsuzluğun politika ve düzenleme
yönleridir.30 Kosova’da, yargı ve diğer denge-denetim mekanizmaları zayıf olduğu ve
düzenlemeler ile devletin mali desteğine bağımlılık yüksek olduğu için, yolsuzluk tehlikesi
diğer Güneydoğu Avrupa ülkelerine oranla daha yüksektir. Nitekim işletmelerin 1/3’ü vergi
idaresiyle gayri resmî uzlaşı yapmayı normal bir etkinlik olarak değerlendirir.31
Bölgenin genel performansı, vatandaşlara yolsuzlukla mücadelenin ekonomik tabanını
oluşturacak bir iş dünyası ve yeterli ekonomik fırsat sunamamaktadır. Bölge ülkeleri,
2001’den beri ortalama olarak kişi başına düşen reel GSYH’i en fazla %4 oranında
büyütebilmiştir. Bu gelişme vatandaşların mutsuzluğunu kontrol altında tutmuşsa da;
yolsuzlukla mücadelede sürdürülebilir bir başarı elde etmiş Estonya, Güney Kore, Singapur ve
Şili’de olduğu gibi tarihsel olarak gözlemlenebilen geniş ekonomik büyüme
gerçekleşmemiştir. Güneydoğu Avrupa’da son yirmi yılda böyle bir ekonomik sıçrayış
görülmemesi bölge hükümetleri, sivil toplum ve AB gibi güçlü paydaşların çabası olmadan,
yolsuzluk ve kayıt dışı ekonominin kısır döngüsünün yalnızca ekonomik büyüme ve iyi
yönetişimle kırılamayacağını gösterir.

27

Avrupa Konseyi. 2015. ‘Yolsuzlukla Mücadele Temel Terimleri, Eğitici Kılavuz’, p. 17.
Avrupa Politika Enstitüsü & Sosyal ve Beşeri Bilimler Enstitüs. 2015. ‘Makedonya AB Yeniden Değerlendirmesi: Yeni bir
yaklaşım imkanı?’
29 Demokrasi Çalışmaları Merkezi & Araştırma ve Politika Yapımı Merkezi. 2015. ‘Makedonya’da Kayıt Dışı Ekonomiyi İzleme:
Trendler ve Politika Seçenekleri’, Araştırma ve Politika Yapımı Merkezi, Üsküp.
30 Dünya Bankası. 2005. ‘Bosna Hersek, Yolsuzluk Teşhisi Anketi‘, p. 3.
31 UBO Danışmanlık. 2014. ‘Belediye Rekabetçiliği Endeksi Raporu 2014’, p. 28.
28
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Tablo 3. Başlıca Ekonomi Derecelendirmelerinde Bölge Ülkelerinin Konumları
Gösterge

İşletme Dostu Ekonomik
Düzenlemeler özgürlükler

Küresel Rekabet
Endeksi

Yıllık
Ortalama Kişi
Başına Düşen
GSYH
Büyüme
Oranı 20012015
4.4
3.3
3.3
3.3

Arnavutluk
97
59
93
Karadağ
46
65
70
Kosova
66
84
Makedonya
12
47
60
Bosna
79
Hersek
108
111
Sırbistan
59
77
94
Türkiye
55
79
51
Bulgaristan
38
60
54
Hırvatistan
40
103
77
Romanya
37
61
53
Kaynak: Dünya Bankası, Heritage Foundation, ve Dünya Ekonomik Forumu.

3.0
3.0
3.2
3.9
1.2
4.1

2.2. Kayıt Dışı İstihdam
Gayri resmî işe alım, kamu maliyesi ve işçi zararına uygulanan bir istihdam mağduriyeti
çeşididir. Kayıt dışı iş piyasası yasal – devlet vergilendirmesi ve sosyal refah politikaları – ve
şirketler üzerinde yolsuzluk baskısı gibi yasadışı birçok etkenle sürdürülür. Şirketler yolsuzluk
yapılan bir düzende rekabete itilince işçilerine de işe alım ve çalışma koşullarında bu
yolsuzluğu yansıtırlar. Bu da kayıt dışılığı derinleştirir, şirket ve bireylerin elinde yolsuzluk
harcamaları için yeterli kaynak kalmasını sağlar. Kayıt dışı istihdamın toplumsal hayattaki
geniş ve yerleşik tabanı, SELDCI CMS 2016 sonuçlarının da gösterdiği gibi, iş gücünün büyük
bir kısmını resmi düzenlemelerin sağlayacağı güvenlikten mahrum bırakırken hukukun
üstünlüğüne olan desteği de azaltmaktadır. Batı Balkan ülkelerinin tamamında işsizlik çift
haneli oranda seyretmektedir; Makedonya ve Kosova’da vatandaşların üçte biri, Bosna
Hersek’te ise çeyreği işsizdir. Yüksek işsizlik oranları ekonomik durgunluk ve yolsuzluk
baskısıyla birleşince Avrupa’ya göçü artmış ve kayıt dışı ekonomi devam etmiştir.
Güneydoğu Avrupa’da kayıt dışı ekonomiyi araştırmaya ilgi büyük olsa da henüz
karşılaştırmaya imkan veren herhangi bir veri ortaya konmamıştır. SELDI, bu boşluğu CMS
2016 doldurmuştur. Bu izleme metodu önceden yapılan geniş bir kayıt dışı ekonomi tanımı
baz alınarak yürütülmüştür; bu tanıma göre aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri geçerli olan
bir kişi kayıt dışı ekonomi faaliyeti göstermiştir:
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Temel işinde yazılı sözleşme olmadan çalışmak
Bir önceki ayın maaşının işverenle imzalanan sözleşmedeki miktardan yüksek olması
Sosyal sigorta ödenmemesi
Ödenen sosyal sigortanın maaş daha yüksek olmasına rağmen asgari ücret düzeyinde
ödenmesi
Ödenen sosyal sigortanın sözleşmede yazan ücret üzerinden ödenmesi ancak elde
edilen ücretin daha yüksek olması
Sağlık sigortası ödenmemesi

Bölgedeki ülkelerden bazılarında toplu iş sözleşmesi uygulaması (zorunlu sosyal ve sağlık
güvencesi) olduğu için bu kriterlerin bir kısmı geçersiz kalır. Diğerlerinde ise, yarı zamanlı
çalışan işçiler belli bir seviyeden düşük ücret alıyorsa, sosyal ve sağlık güvencesi ödemesi
kontrolünde vergi idareleri yetersiz kalmaktadır. Bu durum birçok uyuşmazlığa sebep olmuş,
gelir belirtilmiş olmasına ve gelir vergisi ödenmesine rağmen sosyal güvence ve sağlık
harcamalarından kaçırılmasına imkân vermiştir.
Şekil 15. Bölgede Kayıt Dışı İstihdam Edilenler, 2016 (maaşlı çalışanların yüzdesi)
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Kaynak: SELDI Kayıt Dışı Ekonomi Anketi, 2016

Güneydoğu Avrupa ülkelerinde kayıt dışı istihdamın sadece oranları değil aynı zamanda
kendini gösterdiği şekiller de farklıdır; dolayısıyla farklı çözümler üretme gerekliliği ortaya
çıkar. Örneğin Türkiye’deki kayıt dışı istihdamın yarısı sözleşmesiz çalışanlardan oluşur; temel
amaç sosyal güvenlik ödemelerinden kaçmaktır ve bu da otoritelerce hoş görülmektedir.
Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk’ta kayıt dışı istihdamlı çalışanların üçte biri toplu iş
sözleşmesi olmadan çalışmaktadır. Bulgaristan ise bu problemle yakın zamanda ilgilenmiş,
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sözleşme tescilini zorunlu kılmış ve bunun düzenli denetlenmesini sağlamıştır. Sonuç olarak
son verilere göre bütün çalışanların yalnızca %1’i; kayıt dışı çalışanların ise %4’ü toplu iş
sözleşmesi olmadan çalışmaktadır.32
Kayıt dışı istihdamlı Kosovalıların neredeyse tamamı (%87) sağlık güvenliği ödemelerinden
kaçmaktadır. Bu durum, Kosovalıların çoğunluğunun – özellikle kırsal nüfusun – sağlık
hizmetlerine ulaşımı, hizmetlerin kalitesi ve yolsuzluktan şikayet etmeleriyle korelasyon
içindedir.33 Vergileri toplamasına rağmen sağlık hizmetlerini fonlanmakta en zorlanan ülkeler
Karadağ ve Arnavutluk’ta kayıt dışı çalışanların üçte biri hiçbir şekilde sosyal ve sağlık primi
ödememektedir. Bu açıdan en başarılı ülke olan Bulgaristan’da bile toplanan miktar, bütün
vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya yetmemektedir. Sağlık güvencesinde yaşanan bu
sorunlar, yolsuzluğun vatandaşların kamu kurumlarına olan güvenini nasıl zedelediğinin en
çarpıcı örneğidir. Ayrıca bu alandaki yolsuzluk, vatandaşın sağlık güvenliği primi ödemeden
kaçmasına sebep olur ve hükümetler ücretleri sürekli artan bu alanı fonlama yeteneğini de
kaybeder.

Şekil 16. Güneydoğu Avrupa’da Kayıt Dışı İstihdam Çeşitlerinin Oranları

Kaynak: SELDI Kayıt Dışı Ekonomi Anketi, 2016

Türkiye’de kayıt dışı istihdamlıların yarısı sosyal güvenlik primini asgari ücret üzerinden
ödeyerek gerçek ücretleriyle arasındaki farkı saklarlar; Sırbistan ve Bosna Hersek’te kayıt dışı
ekonomide çalışanların %35 ve %38’i de aynısını yapmaktadır. Bu birikim, ya denetlenmeyen
özel sektör piyasasında veya daha iyi hizmetler için rüşvet olarak kullanılır.

32
33

CSD. 2006. AB Üyeliği Arifesinde: Bulgaristan’da Yolsuzlukla Mücadele Reformu, Demokrasi Çalışmaları Merkezi, Sofya.
Uka, F. & Balidemaj, F. 2013. ‘Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet ve Yolsuzluk Algısı’ UNDP.
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Kayıt dışı ekonomiye katılmak bazı durumlarda bireyin tercihi olsa da çoğu durumda kişilerin
sosyal çevresinin doğrudan etkisidir (Şekil 17). Kayıt dışı istihdamlı kişilerin sosyal ağları belirli
bir vergi tutumu oluşturur – vergi vermeye karşı kayıt dışı ekonomide çalışmalarını
meşrulaştıran tutumlar. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde kayıt dışı istihdamlı çalışanlar görece
genç, çoğunlukla erkektir (%62) ve kendileri gibi otoritelerden gizlenmiş ücretle çalışan
kişileri tanırlar. Yaş ve cinsiyet farkı Güneydoğu Avrupa’da sistemin uzun vadede
devamlılığını ve geçerliliğini sağlaması gerekenlerin tam da ondan uzak duranlar olduğunu
gösteriyor; bu durum kamu hizmetlerinin kötü işleyişi ve yolsuzluğa karşı bir tepki anlamı
taşıyor olabilir.
Kayıt dışı istihdamın bir başka önemli boyutu da sosyal ağlara ne kadar yerleştiğidir. SELDI
2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi’ne göre, Güneydoğu Avrupa’da işsizlerin %62’sinin en
azından gelirinin bir kısmını gizleyen tanıdıkları vardır; dolayısıyla, bu kişilerin de benzer
davranış göstermek için çevre baskısı hissetmeleri beklenir. Kosova ve Sırbistan, kayıt dışı
istihdamlı olduğunu belirtenler ve çevresinde kayıt dışı istihdamlılar olduğunu belirtenler
arasında en az farkın olduğu ülkelerken, en yüksek fark Hırvatistan ve Karadağ’dadır. Gelir
eşitsizliği bu durumu açıklayabilecek bir korelasyon sunar – gelir eşitsizliği yükseldikçe fark da
büyür (Hırvatistan ve Karadağ’da Gini endeksine göre eşitsizlik Kosova ve Sırbistan’dakinden
daha yüksektir). Türkiye’de ise tam tersi bir fark vardır – kayıt dışı istihdamlı olduğunu
belirtenler, çevresindekilerin daha az kayıt dışı çalıştığını tahmin etmektedir. Toplumsal
katmanlar farklı sosyalleşme çeşitleri içerebilir ve benzer gelir dağılımı olan ülkelerde bile
toplumdaki bağlılık ve bireyselleşme farklı seviyelerde olabilir. Örneğin, Makedonya’da
eşitsizlik yüksek olmasına rağmen, algılanan kayıt dışı istihdam farkının düşük olması, küçük
ülkelerde sosyal bağların gelir farkları gözetilmeksizin daha sıkı olmasıyla açıklanabilir.

Şekil 17. Kayıt Dışı İstihdamın Toplumsal Yerleşikliği*
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* Kayıt dışı istihdamlı olduğunu belirtenlerle çevresinde olduğunu belirtenler arasındaki fark.
“Bilmiyorum/Cevapsız” seçeneği hariç tutularak.
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Kaynak: SELDI Kayıt Dışı Ekonomi Anketi, 2016
Yaygın inanışın aksine, çoğu ülkede resmi sektörde sağlanan gelir kayıt dışı ekonomidekinden
yüksektir. Bosna Hersek’te sosyal güvenlik primi %50 oranındayken Arnavutluk’ta üçte bir
oranındadır. Primin oranı; işsizlik oranı, sosyal güvenlik sistemi ve çalışılan sektör gibi birçok
etkene bağlıdır. Bulgaristan ve Kosova’da prim negatiftir; ancak Bulgaristan’daki fark
istatistiki olarak anlamlı değildir. Bulgular bazı ülkelerde kayıt dışı çalışmanın daha rasyonel
olduğu yönünde izlenim oluşturabilir (diğer koşullar eşit olduğu sürece kimse daha düşük
ücrete çalışmak istemez); bu da kurumsal ve denetleme eksikliklerine işaret eder. Yüksek
ücretlendirme ve resmi işler eğitim arka planı ve beceri setiyle alakalıdır; yüksek eğitimli
işçiler çoğunlukla resmi ekonomide çalışır. Resmi ekonomideki ücret primi uygulamasının
yarattığı tahmini sonuçlar Karadağ üzerine yapılan detaylı bir çalışmayla da uyumluluk
gösterir.34 Kayıt dışı ekonomide istihdamlı en düşük onda bir, kayıtlı ekonomideki en düşük
onda birliğin ücretinin %36’sı kadar kazanır. Daha yüksek gelirli gruplara geçtikçe fark
azalmakta ama asla yok olmamaktadır; kayıt dışı ekonomide kazanılan gelir hiçbir zaman
kayıtlıdakini aşamaz.
Şekil 18. Resmi ve Kayıt Dışı Ekonomide Ücret Pirimi Oranı Karşılaştırması, 2016
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Kaynak: SELDI Kayıt Dışı Ekonomi Anketi, 2016
İşgücünün azımsanmayacak bir bölümünün kayıt dışı ekonomide uzun vadeli istihdamı
yönetişim tutumlarında temel değişikliklere sebep olabilir. Karadağ’da kayıt dışı istihdam
üzerine yapılmış çalışmalar kayıt dışı çalışanların %19’unun 15 yıldan uzun süredir aynı işte
çalıştığını ortaya koymuştur35 (diğer batı Balkan ülkeleri için benzer çalışmalar yoktur, ancak
sistematik olmayan veriler benzer bir duruma işaret eder). Uzun süre kayıt dışı ekonomide
çalışmış ailelerde kamu kurumlarına güven ciddi seviyede düşük olur ve bazı durumlarda
34
35

UNDP. 2016. Karadağ Ulusal İnsani gelişme Raporu, Gayri resmî iş: sorunlardan çözümlere.
Age, ss. 71.
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ülkedeki etnik gerilimlerle çakışırsa kuşkuculuğa ve muhalefete dönüşebilir. Dolayısıyla, bu
durumda toplumun büyük bir kısmı resmi kurallara uymayı reddedebilir.
Kayıt dışı istihdam insanları kırılgan bir konuma getirir. Bu durumdaki insanların çoğunun
yolsuzluk baskısına maruz kalması şaşırtıcı değildir. Hem işle alakalı durumlarda
(düzensizlikler üzerine yapılan denetimler yoluyla veya işletmenin yaptığı yolsuzluklar
yüzünden) ve özel hayat kökenli durumlarda (sağlık, finans ve eğitim hizmetlerine ulaşmak
sosyal ve sağlık güvencesinin düzenli ödenmesini gerektirir vs.) bu kırılganlık söz konusu
olabilir. SELDI 2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi, resmi sektörde çalışanların %29’u yolsuzluk
baskısıyla karşılaşırken kayıt dışı çalışanların %34’ünün karşılaştığını ortaya koymuştur. İşsiz
olanlar ise rüşvet talep edilme olasılığı en düşük olan gruptur – yalnızca %22’si yolsuzluk
baskısıyla karşılaşmıştır.
Şekil 19. Farklı İstihdam Durumlarında Yaşanan Yolsuzluk Baskısı, 2016
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Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016 ve SELDI Kayıt Dışı Ekonomi Anketi, 2016

Kayıt dışı ekonomide çalışanların karşılaştığı yolsuzluk baskısıyla resmi ekonomide
çalışanların karşılaştığı arasındaki fark Arnavutluk, Kosova ve Türkiye’de istatistiki olarak
gözlemlenmez (bu ülkelerde kayıt dışı ekonomideki yolsuzluk baskısı resmi sektördekinden
düşüktür). Arnavutluk’un yüksek yolsuzluk oranı ve Kosova ve Türkiye’de kayıt dışı
ekonominin büyüklüğü incelemeyi zorlaştırıyor olabilir. Başka bir açıklama da, Türkiye’de
resmi işlerde çalışanların da yolsuzluk baskısı uygulaması olabilir (bunların %15’ini kamu
idaresinde çalışanlar kaplamaktadır); ayrıca, sosyal ağların, istihdam durumundan daha etkili
bir faktör olduğu söylenebilir. Ancak, Bosna Hersek’te iki grup arasındaki yolsuzluk baskısı
farkı %25’ten fazladır. Yolsuzluk baskısında anlamlı fark Karadağ (%14), Hırvatistan (%11) ve
Sırbistan’da (%10) da gözlemlenebilir.
Hükümetler, kayıt dışı faaliyetleri resmi ekonomiye kazandırmak üzere politika üretirken,
vergi müfettişlerinin baskınlarına dayanan metotlardan kaçınmalıdır; çünkü bunlar kurallara
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yalnızca geçici bir süre uyulmasını sağlar ve yolsuzluk baskısını güçlendirir. Daha etkili ve
verimli bir yol, işçi dövizi yoluyla gayri resmî yatırımlar üzerinden kurulan ve karmaşık sosyal
ilişkiler düzenine dayanan şirketlerin grup halinde resmileştirilmesidir.

2.3. Vergi Uyumu ve Kaçırma
Vergi açığı ve bileşenlerini ölçmenin metotları değişse de Güneydoğu Avrupa ülkelerinde
vergilerin büyük bir oranda ödenmediği şüphe götürmezdir. Kayıt dışı ekonomi gibi vergi
kaçağı da yolsuzluğa zemin hazırlayan bir faaliyettir.

Şekil 20. Güneydoğu Avrupa’da Vergi Açığı Oranları, 2013
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Kaynak: Arnavutluk Vergilendirme Kuruluşu, 2014
Vatandaşların konumundan bakıldığında, bir ülkedeki yönetişimin dürüstlüğü ve yolsuzluk
oranları, birey ve işletmelerin vergi kaçırma gibi yasadışı faaliyetlere eğilimini etkiler.
Hükümetler açısından, vergi ve gümrük idaresinde yolsuzluğa sebep olan birçok etken vardır:
Memurların hassasiyetleri, vergi süreçlerinin karmaşıklığı, izleme yetersizliği, siyasi liderlerin
yolsuzlukla mücadeleden kaçınması ve kamu sektörünün genel durumu. Vergi ve gümrük
memurları çoğunlukla belli bir coğrafi alanda görevlendirilirler ve herhangi bir vergi mükellefi
(veya şirket) için bu memurlar, vergi/gümrük dairesini temsil eder. Bu yaklaşım, vergi ve
gümrük memurlarına vergi mükellefleriyle, çoğunlukla yolsuzlukla sonuçlanan bir ilişki kurma
imkanı verir. CMS, yolsuzlukla kayıt dışı ekonomi arasındaki bağa işaret eder şekilde, vergi ve
gümrük memurlarını en yüksek yolsuzluk riski taşıyan meslek grubu olarak göstermiştir.
Kaynak eksikliği, özellikle de insan kaynağı eksikliği, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin vergi ve
gümrük memurlarını etkin bir biçimde denetlemesinin önündeki en büyük engeldir.
Denetleme eksikliği de vergi ve gümrük memurlarının yolsuzluğa karışma ihtimalini
kuvvetlendirmektedir. Türkiye Vergi Denetim Kurulu’nda (VDK), örneğin, ciddi bir personel
yetersizliği vardır: 2015 sonu itibariyle toplam 9.205 çalışanla, her 1.000 kişiye 0,6 çalışan
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düşmektedir. Bu oran Fransa’da 1,3; Birleşik Krallık’ta ise 1,5 olarak görülür. Sonuç olarak
VDK çok kısıtlı sayıda denetim ve araştırma yürütebilmektedir. Bunu bilen şirketler de
yakalanma ihtimallerinin düşük olduğunu var sayarak ya çok sık ya da çok seyrek beyanat
vererek vergi yüklerini azaltmaya çalışmaktadır.

Tablo 4. Türkiye’de Vergi Soruşturmaları
Yıl
2013
2014
2015

Vergi mükelleflerinin
sayısı*
2,460,281
2,472,658
2,527,084

Teftiş edilen vergi
mükellefi sayısı
71,352
55,284
58,676

Oran
2.90%
2.24%
2.32%

* Gelir ve kurumlar vergisi

Kaynak: VDK Faaliyet Raporu 2015, p. 43
Yakın zamanda Kosova’da yapılmış bir araştırmaya göre,36 şirketlerin %63’ü vergi
memurlarına rüşvet verebilecekleri için eğer isteseler yakalanmadan vergi kaçakçılığı
yapabileceklerini belirtmiştir. Durum diğer Güneydoğu Avrupa ülkeleri için de benzerdir.
Ceza oranları vergi uyumuyla pozitif korelasyon içinde olsa da yüksek cezalar şirketlere
inanılır gelmeyerek ters etki yapabilir; ağır regülasyonun çoğunlukla neden olduğu gibi
yolsuzluğu daha olası kılar. Hırvatistan, vergi prosedürlerinin basitleştirildiği iyi bir örnektir:
2013’te çevrimiçi yazar kasa - “malileşme projesi” – uygulamasını getirerek nakdi işlemlerin
izlenmesini artırmış, böylece 2012 yılı GSYH’sine oranla yüksek düzeyde vergi tahsili
sağlamıştır. Ocak 2014’te, basitleştirilmiş yeni bir vergi beyannamesi formu kullanıma
sokularak önceki düzende doldurulan beş formun yerini almış, bu form sayesinde vergi
idaresine gönderilecek vergi ödemeleri hakkında gerçek zamanlı bilgi almak mümkün
olmuştur.37 Böyle projeler eş zamanlı olarak hem kayıt dışı ekonomiyi küçültmek hem de
yolsuzluğu azaltmanın iyi örnekleridir.
Makedonya Kamu Geliri Ofisi’nin ihlaller için kurduğu yardım hattına gelen şikâyetlere
bakılacak olursa, en yaygın ihlal çeşitleri vergi kaçağı ve kayıtsız yazar kasa kullanımı olduğu
görülür (tüm şikayetlerin %78’I). 2014’ten beri Makedonya’da da mali yazar kasaların veriyi
nakdi işlemle eş zamanlı olarak Kamu Geliri Ofisi’ne bağlayan bir sistem kullanılmaya
başlanmıştır.
Bulgaristan (geçmişte ve şimdi), Hırvatistan ve Makedonya (yakın zamanda) ve Arnavutluk’ta
(planlanmış) teknolojiye odaklanılmıştır; Karadağ ve Kosova’da kamu finansı ve vergi uyumu
konularında farkındalık yaratma kampanyalarını tercih edilmiştir. Kampanyaların hedefi,
vatandaşları geniş bir ölçekte resmi ekonomiye dâhil etmek ve dürüstlük kurallarının
uygulanışını artırmak olmuştur. Ancak, vatandaşlar zaten vergi idaresindeki yolsuzluğun hem
farkındadır hem de hakkında bilgi sahibidir: SELDI anketine cevap verenlerin çeyreği
neredeyse bütün vergi memurlarının yolsuzluk yaptığına, %37’si de çoğunluğunun yaptığına
36
37

Riinvest Institute. 2013. Ödemek ya da Ödememek: Kosova’da Kayıt Dışılığa Özel Sektörün Bakışı, ss. 8.
Avrupa Komisyonu. 2014. ‘Yakınlaşma Raporu’, Avrupa Ekonomisi Serisi, s.4.
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inanmaktadır. Gümrük idaresine bakış vergi idaresiyle benzerdir, Arnavutluk ve Bulgaristan
hariç olmak üzere anketin yapıldığı ülkelerde gümrük idaresinin daha fazla yolsuzluk yaptığı
inancı hâkimdir. Kamu geliri alanındaki memurların yolsuzluk yaptığı algısı vatandaşların bu
hizmetlere yüksek hassasiyetini gösterir; bu durum, dürüstlük ilkesini güçlendiren yasaların
uygulanışında dikkat edilmesi gereken önemli husustur.
Şekil 21. Bölgedeki Vergi Memurlarının Yozlaşma Oranına İlişkin Toplumsal Tahmin, 2016*

* “Bilmiyorum/ Cevap yok” seçeneği hariç tutularak.
Kaynak: SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi, 2016 ve SELDI Kayıt Dışı Ekonomi Anketi, 2016

3. Enerji Kesintileri: Güneydoğu Avrupa’da Enerji Yönetişimi ve Yolsuzluk
“Güç yozlaştırır” birçok açıdan doğru bir tespittir. Ülkelerindeki enerji sektörünün tamamına
sahip olan, sektörü düzenleyen eden ve denetleyen Güneydoğu Avrupa devletlerinin kötü
yönetişimi ekonomi ve topluma kendini hissettirir. Enerji, yolsuzluk riskinin kritik olması
nedeniyle öncelik verilmesi gereken bir sektördür.38 Enerji sektöründen elde edilebilecek rant,
özel çıkarların ön plana alınmasıyla kamu yararını baz alan politikalar üretilmesini engeller. “Uzun
vadeli ulusal enerji politikalarının önündeki en büyük yönetişim engeli siyasi birliğin yokluğudur;
özel çıkarların korunduğuna dair şüphe uyandıran geçici karar alımlarını azaltacak ve finansal
araçlarla desteklenmiş politikalar üretilmelidir.”39
Bu sektörde kötü idare ve yasadışı uygulamalar için çokça fırsat ve kaynak bulunurken, iç
baskılar ve dış ilişkilere dayana koşullar enerji güvenliği riskini ve sektörel kırılganlıkları
önleyemez. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde yolsuzluk riski yaratan enerji yönetişiminin en
kritik açıkları şunlardır: Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kötü idaresi, kamu ihale
sözleşmelerinde düzensizlikler, yolsuzluk ağlarını pekiştiren tekelleşme ve serbestleşme
sürecinin yavaş ilerleyişi. (40) Serbest rekabet eksikliği, bir taraftan bölgede AB-Rusya
ekonomik ve jeopolitik karşılaşması, diğer taraftan da siyasi partilerin enerji sektöründe
38

SELDI. 2014. Yolsuzlukla Mücadele Yeniden: Güneydoğu Avrupa Değerlendirmesi. Demokrasi Çalışmaları Merkezi (CSD):
Sofya, p. 19.
39 CSD. Eylül 2015. Merkez ve Doğu Avrupa’da Enerji Güvenliği için Şeffaf Yönetişim, Politika Özeti No. 58, sf. 1.
40 Detaylı Bilgi için Bakınız: SELDI. 2016. Güneydoğu Avrupa’da Enerji Yönetişimi ve Yolsuzluk Riskleri: Bölgesel
Değerlendirme Raporu. CSD: Sofya.
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faaliyet gösteren şirketlere bağımlılığı nedeniyle daha da kötüye gitmiştir. Bölgedeki büyük
ölçekli enerji projeleri, kendi zenginliklerini artırmayı amaçlayan yerel oligarşik gruplar
tarafından istismar edilmiştir.

3.1. Enerji KİT’lerinin Kurumsal Yönetişimi
Güneydoğu Avrupa’da hükümetlerin ekonomiye önemli oranda müdahil olması, kamu
KİT’lerin yönetiminde kurumsal yönetişim standartlarının uygulanmasını gerektirir. Bahsi
geçen standartlar şirketlerin karlılığı, verimli yönetimi ve yolsuzluk risklerinin önlenmesi için
lazımdır. Sübvanse edilmiş fiyatlandırmalar, enerji yoksulluğu ve verimsizliği ve düşük alt yapı
modernizasyonu yatırımlarından oluşan kısır döngü, tamamen yok edilemese bile en azından
makul, şeffaf ve bağımsız yönetim sistem ve süreçleriyle baş edilebilir boyuta indirgenebilir.
KİT’lerin daha iyi kurumsal yönetişimi sadece kurum düzeyinde değil ulusal düzeyde de
faydalıdır.41 Yönetişim reformu özellikle işlevsel performansı, yani emek verimliliğini,
tarifeleri ve hizmetlerin miktarını ve kalitesini artırır. Sağlam hukuk ve mülkiyet çerçevesi,
uzman yönetim ve çalışan kadrosu, mali disiplin, iyi bir yönetim ve izleme performansı ve
yüksek şeffaflık oranı bahsi geçen işlevsel performansı artırmak için gerekli kriterlerdir.
Uygulamalar göstermiştir ki iyi yönetişimle KİT’ler giderlerini azaltabilir ve tasarruflarını çok
ihtiyaç duyulan alt yapı yatırımlarına yönlendirerek enerji verimliliği sağlanabilir. 42 Bununla
birlikte iyi yönetişim, devletler için de finansal açıdan güçlü KİT’lerden gelen yıllık kar
paylarının paraya çevrilmesi yoluyla gelir artışı sağlar.
Bölgedeki KİT’lerin düzenlemeleri ve kurumsal yönetişim uygulamaları, uluslararası
standartların altındadır. Bu kurumların CEO’larının işe alınması süreci iyi yönetişimin önemli
bir belirtecidir. Keyfi işten çıkarmalar ve işe alımlar kötü kamu yönetimi uygulamalarıdır.
Daha da sorunlu bir durum ise CEO’ların ve yönetim kurullarının siyasi partilerle ilişkili
olmasıdır. Bölgedeki birçok ülkede, KİT’lerin yönetim kurulları siyasi atamalarla tahakküm
altına alınmıştır: SELDI ülkelerinde en az 27 siyasi figürün KİT’lerin yönetim kadrolarında
bulunduğuna dair kanıt bulunmaktadır. Örneğin Sırbistan ve Arnavutluk’ta, seçimler sonrası
güç paylaşımı süreçlerinde kadroların siyasi partiler arasında bölüştürülmesi yaygın bir
uygulama haline gelmiştir.43 Makedonya’da, yakın zamandaki telefon dinleme skandalı
ortaya çıkarmıştır ki, Başbakan’ın kabinesi İç İşleri Bakanlığı’na -iddia edildiği üzere- ELEM
isimli enerji şirketinde işe alınacak kişilerin bir listesini yollama talimatı vermiştir.
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OECD. 2015. KİT’lerin Kurumsal Yönetişimi için OECD İlkeleri. 2015 Edition, OECD Publishing, Paris.
Dünya Bankası Grubu. 2014. KİT’lerin Kurumsal Yönetişimi. Bir Araç Kutusu, pp. 16-17.
43 Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, çıkar çatışması sebebiyle Srbijagas’ın direktörünün görevinden azledilmesiyle ilgili bir
tedbir tavsiyesinde bulunmuştur. Nedeni şöyledir: Direktör aynı zamanda Banatski Dvor gaz depolama ve ana sermaye
sigorta şirketinin yönetim kurulu başkanıdır ve Yugorosgaz’ın yönetim kurulundadır. Aynı zamanda, South Stream şirketinin
de direktörüdür. (SELDI. 2016. Güneydoğu Avrupa’da Enerji Yönetişimi ve Yolsuzluk Riskleri: Bölgesel Değerlendirme Raporu.
CSD: Sofya.)
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Bölgedeki KİT’lerde şeffaf kurallar ve etkili kar/zarar hesabı mekanizmaları eksiktir; birtakım
çıkar ağları da kurumlar üzerinde siyasi baskı yaratmaktadır. Bazı vakalarda doğru kurumsal
yönetişim çerçeveleri oluşturulmuşsa da kurallar uygulanmamıştır. Türkiye örneğinde devlet,
KİT’leri CEO’lara doğrudan talimatta bulunarak yönetmektedir. Bununla beraber, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve parlamento bütçeyi uzun vadeli oluşturma yetkisine dayanarak
KİT’leri kontrol etmektedir.
Bölgedeki KİT’lerin mevcut yönetişim sistemi kamu fonlarının istismarına ve yolsuzluk
risklerine açıktır. Şeffaf bir yönetişim ve yönetimin geliştirilmesi için kurumlar üzerinde
kamusal denetimin sağlanması ve kapsamlı raporlama mekanizmaları gereklidir. Bölgedeki
birçok kurum, sadece 2014-2015 yılları için değil 2008-2009 öncesi için de finansal rapor
yayınlamamıştır. Birçok şirket en az miktarda finansal veri paylaşır ve faaliyetlerinin kapsamlı
bir dökümünü sunmaz. Web sitelerine yüklenen finansal raporlar nakit akışı açıklamalarını
içermez ya da sağlam olmayan veriler sunar. Bilançoları ise sadece raporlama yapılan
dönemin nakit akışlarını içerir. Bölgedeki en kötü vakalardan bir tanesi Arnavutluk’tadır.
Buradaki şirketler web sitelerinde hiçbir şekilde finansal açıklamada bulunmaz. Ayrıca
bölgedeki birçok KİT, enerji projelerine dair mevcut aktivitelerini yayımlamaz. KİT’lerin kamu
ihalelerine dair bilgiler de sınırlıdır. Bir yıl içerisinde verilen tekliflere dair bilgileri bulmak
çoğunlukla imkansızdır; çünkü ya anlaşmalara dair veriler kayıptır ya da veri paylaşımı ülke
hukukuna göre ticari olarak sakıncalıdır.

3.2. Enerji Sektörü Kamu İhalelerinde Yolsuzluk Riskleri
Kamu ihaleleri geleneksel olarak yeni demokrasilerde yolsuzluğa karşı savunmasızdır; bu
durum özellikle enerji sektöründeki büyük teklifler ve rekabet eksikliğinde hissedilir. Enerji
sektöründe kamu ihaleleri önemli bir rol oynar. Geniş çaplı alt yapı yatırımlarından malzeme
ve finansal hizmet alımına ve danışmanlığa kadar birçok alan için bu geçerlidir. Enerji KİT’leri
hem verilen kamu ihaleleri hem de harcama bakımından en büyük kamu ihalecilerindendir.
Enerji operatörlerinin aynı zamanda ihale makamı olduğu durumlarda, düzenleyici
prosedürlerin kolaylığı, kısıtlayıcı prosedürlerin aşırı kullanımı, duruma özel tekliflerin
oluşturulması, uygulamada kontrattan sapılması, teklifteki teknik ve kaliteye dair
standartların uygulanmaması yolsuzluğa yol açabilir. Rekabetçi teklif süreçlerinde bile teklif
sonrası pazarlıklara ve dolayısıyla yolsuzluğa yol açacak şekilde hatları çok geniş çizilmiş veya
uygulanamaz hükümler içeren sözleşmeler oluşturulabilmektedir.
Bölge enerji sektöründeki kamu ihalelerinde yolsuzluk risklerini artıran ana etmenler şöyle
özetlenebilir:




Önemli seviyede mali çıkarın söz konusu olması, güçlü siyasi lobilerin ve kayda değer miktarda finansal
kaynağın enerji sektörüne dahil olması
Rekabet eksikliği, enerji sektöründe inşaat, bakım ve mühendislik firmalarının tekelleşmesi
Şeffaflık, kamu bilinci ve bağımsız uzman denetimi eksikliği; aynı zamanda ulusal güvenlik bağlamında
bilgiye erişimin kısıtlanması
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Enerji sektörünün teknik karmaşıklığı



Diğerlerine oranla enerji sektöründe rekabetçi olmayan kamu ihalesi kontratlarının çok yaygın olması 44

Kamu ihalelerinin yönetiminde şeffaflık eksikliği yönetişimden taviz verildiğinin en belirgin
göstergelerindendir.45 Her ne kadar ihale kontratları hakkındaki veriler kamuya açıksa da,
enerji alanındaki kamu ihalesi bilgileri sınırlıdır ve bu durum sektörler ve ülkeler arası
karşılaştırma yapılmasını engeller. Arnavutluk bu konuda tipik bir örnektir çünkü enerji
KİT’leri verilen tekliflerle ilgili yeterli veri paylaşmaz. Kamu ihaleleriyle ilgili şikayetler detay
içermez ve çıkarımda bulunulabilecek bir temel sunmaz. Bir diğer örnek Kosova’dır. Kamu
ihalesi veren şirketlerin bilgileri, en düşük teklif ve ihale süreci ile ilgili bir verilir; ancak
elenen adayların neden elendiğine ve isimlerine dair bilgi verilmez. Sırbistan’daki kamu
ihalesi bilgileri de sınırlıdır çünkü Kamu İhalesi Ofisi’nde bütün sektörün toplam verisi
bulunmamaktadır. Ayrıca, Kamu İhale Yasası’na göre uluslararası anlaşmalardan doğan
teklifler bağlayıcı değildir.
Benzer bir şekilde Karadağ’da enerji sektörüne ait kamu ihalelerine ancak bilgi edinme hakkı
kapsamında talepte bulunularak ulaşılabilmektedir. Karadağ’da sadece ihale makamlarının
yıllık bireysel raporları derlenir ama yayımlanmasına dair herhangi bir yasal yükümlülük
yoktur; Kamu İhalesi İdaresi tarafından yayımlanan ve bütün ihale makamlarının birleştirilmiş
raporu da yıllık niteliktedir. Buna ek olarak, Karadağ’da ihalenin imzalanmasına kadar giden
süreç kanunla belirlenmiş olsa da ihalelerin uygulanışı denetlenmez. Sonuçta, ulusal enerji
şirketi olan EPCG’nin bütçesiyle ilgili şirket tarafından yayımlanan verilerle Kamu İhalesi
İdaresinin yayımladığı verilerin uyuşmaması gibi güvenilemez kamu bilgisi ortaya çıkar (Tablo
5). Verilerdeki bu uyuşmazlık, ortada hesabı verilmemiş veya israf edilmiş kaynaklar mı
olduğu yoksa sadece ihmal mi olduğunu sorgulatır.
Tablo 5. Karadağ Enerji KİT’i EPCG’nin 2012 Yılı Kamu İhale Bütçe Raporlamasındaki
Tutarsızlıklar
EPCG
Kamu İhalesi İdaresi

Planlanmış Bütçe
€141,514,376
€174,575,497

Tamamlanmış Bütçesi
€86,168,074
€138,216,835

Kaynak: Karadağ Kamu İhalesi Portalı (planlanmış bütçe) ve EPCG Yıllık Kamu İhalesi Raporu 2012
(tamamlanmış bütçe).

3.3. Rekabet Kısıtlamaları
Güneydoğu Avrupa’da enerji sektörü kamu ihalesi alanındaki bir diğer yolsuzluk göstergesi
de ihaleye katılımda rekabetin kısıtlanmasıdır. Fiyat teklifinde rekabeti kısıtlamak için ihale
44

CSD. 2014. Bulgaristan’da Enerji Sektörü Yönetişimi ve Enerji Güven(siz)liği. CSD:Sofya
(Ülkeler arası karşılaştırmak yapmak bir yana, yönetişim sorunlarını saptamak ve politika çözümleri tasarlamak için önemli
bir engel kıt ve güvenilmez verilerdir. Bu bağlamda, bir ülkenin Açık Hükümet Partnerliği (Open Government Partnership)
inisiyatifine gönüllüğü katılımı önemlidir. Ne var ki, bazı katılımcı devletler yavaş ve birbirlerinden farklı oranda gelişme
göstermiştir çünkü bu bağlayıcı olmayan bir taahhüttür.
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makamları sıklıkla muafiyet zorunlukları ve özel kriterler talep eder. Özel kriterler çoğunlukla
arzu edilen şirkete uyacak şekilde tasarlanır; bunun için yasadışı kaynak aktarımı yapılır veya
üst düzey yöneticiler aracılığıyla kamu ihalesinin hazırlanışı sürecine müdahale edilir.46
Sırbistan’daki hükümet içi anlaşmalarda, enerji sözleşmeleri resmi kamu ihalesi sürecinin
tamamından muaf tutulabilmektedir.47 Başka bir örnek de Kosova İletim Sistemi ve Piyasa
Operatörü ’dür; Aralık 2010 Ocak 2014 arasında daha önceden duyurulmamış 31 kamu
ihalesini sonuca bağlamış ve 2 ihaleyi de duyurulduktan sonra sonuca bağlamıştır.48 Kamu
ihalesi süreçlerinde benzer problemler yaşanan bir kurum da Makedonya elektrik üreticisi ve
toptan tedarikçisi ELEM’dir(Tablo 6). Bu şekilde – KİT yöneticileri ve özel sözleşme tarafları
arasında - gerçekleştirilen sözleşmelere “dört göz sözleşme” denir. Bu uygulamalar her
ekonomik taraf için açık ve eşit şekilde ulaşılabilir olmaması sebebiyle rekabetçiliği engeller.49
Bu sözleşmelerin boyutları göz önünde bulundurulunca, özellikle büyük ölçekli projelerinde
ciddi oranda yolsuzluk riski gözlemlenir. Piyasa değerinden yüksek fiyatlı sözleşmeler
çoğunlukla resmi tebliği yapılmamış kamu ihaleleri sonucunda gerçekleşmiştir. ELEM’in 2009
ile 2014 arası yaptığı kamu ihalelerinin %13’ü bu şekildeyken %36’sı da kamu ihalesinin tebliğ
edildiğinde anlaşmaya varılmış ihalelerdir.
Tablo 6. ELEM İhale Kontratları (2009 – 2014)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam
Tutar (€)

Oran

209

Sözleşme
Sayısı
(‘09-‘14)
1911

Açık prosedür

384

406

362

336

214

373,432,008

46.8%

Kısıtlı başvuru prosedürü

13

3

5

1

0

0

22

29,253,698

3.7%

İhale tebliği yapılmadan
anlaşmaya
varılmış
prosedür
İhale tebliğ edildiğinde
anlaşmaya
varılmış
prosedür
Toplam

39

37

29

82

137

70

394

106,265,053

13.3%

3

0

6

3

1

0

13

289,365,123

36.2%

439

446

402

422

352

279

2340

798,315,882

100%

Kaynak: Makedonya Uluslararası İşbirliği Merkezi (MCIC) Makedonya Kamu İhalesi Elektronik Sistemi verilerine
dayanarak kendi hesaplamalarımız.

Enerji sektörü ihalelerinde görülen şeffaflıktan uzak bu uygulamaların temel sebepleri
şunlardır: Erişim için özel kriterler, enerji kaynakları güvenliği, teknoloji tekelleri, enerji
ihracatının belirsiz yasal prosedürleri, etkin mali denetimin olmaması, enerji şirketinin kendisi
veya herhangi bir kurum tarafından denetim ve izlemenin olmaması. Bir adet teklifçinin
bulunduğu açık prosedürler de ihalelere katılımda ayrımcı kriterlere işaret eder. Açık
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Age.
Bir örnek de Rusya liderliğinde yapılan Güney Akımı Boru Hattı’nın Sırbistan ayağı için yapılan kamu ihalesidir, bu ihale
resmi kamu ihalesi yasasından tamamen bağımsız bir şekilde Rusya ve Sırbistan devletleri arası bir anlaşma olarak
gerçekleştirilmiştir.
48 Kamu İhaleleri Düzenleyici Komisyonu, https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=2&PCID=1&CtlID=SearchNotices&stat=2&PPRCMenu_OpenNode=114
49 Центар за граѓански комуникации. (2014). Прирачник за фирми за учество во јавните набавки. Второ изменето и
дополнето издание.
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prosedürler çoğunlukla geniş ilgi toplar ve teklifçi sayısı yüksek olur. Açık prosedür bile olsa
tek teklifçiyle gerçekleştirilen kamu ihaleleri yolsuzluğa işaret eder; bu durum iki faktöre
bağlanabilir: a) Giriş engeli – ihale makamları şartları öyle ayarlamıştır ki yalnızca belir bir
şirkete veya bir şirketler birliğine uyar b) Siyasi bağlantıları olan şirketler içeriden bilgi alarak
normal şartlar altında kriterleri sağlamamalarına rağmen ihalelere katılırlar.
Rekabeti engelleyen bir diğer uygulama da açık prosedürde bir grup teklifçiye ihaleyi
almalarını sağlayacak kriterlerin sızdırılmasıdır; böylece sahte bir rekabet ortamında yarışa
izin verilir. Kosova Yolsuzlukla Mücadele Dairesi ihale kriterlerinin sızdırılması gerekçesiyle
haksız rekabet ilan ederek bir ihaleyi geçersiz saymıştır.50 Araştırmalara ve ihalelerin
çoğunluğunun sağlam bağlantılı şirketlerin elinde tekelleşmesine dayanarak, bölgedeki enerji
sektörü kamu ihalelerinin büyük bir kısmının önceden belirlenmiş kişilere verilmekte olduğu
sonucu çıkarılabilir.
Kutu 1. Arnavutluk Enerji KİT’lerinin Sorunlu İhale Kararları
Arnavutluk Elektrik Güç Dağıtımı Sistem Operatörü(OSHEE) GEN-I Tirana şirketi tarafından
ihalelerde EFT ve GSA şirketlerine içeriden bilgi sızdırarak tekliflerini tasarlamalarına olanak
sağlamakla suçlanmıştır. GEN-I’nin iddiasına göre, OSHEE, EFT ve GSA yasadışı bir anlaşmayla
Ocak-Haziran 2014 arasında enerji dağıtıcısının organize ettiği satışı belirlemek üzere bir
araya gelmiştir. EFT ve GSA’nın sürekli olarak GEN-I ve diğer şirketlerden yalnızca birkaç sent
düşük teklifler sunarak güç alımını kontrol altına aldığı ve böylece EFT ve GSA’nın elektrik
ithalat piyasasındaki en büyük payı aldığı iddia edilmiştir. Ayrıca GEN-I, rekabetsiz ve yasadışı
uygulamaların vergi mükelleflerinin milyonlarca Avro’suna mal olduğunu da belirtir. GENI’nın iddiaları üzerine Arnavutluk Rekabet Kurumu OSHEE’ye soruşturma açmış ancak
herhangi bir rekabetsizlik durumu tespit edilemediğini belirterek soruşturmaya sona
erdirmiş, yalnızca OSHEE’ye ek mali denetim yapılması kararına varmıştır.
Kaynak: Republika e Shqipërisë - Autoriteti i Konkurrencës, Komisioni i Konkurrencës,
Vendim nr.388, 14.12.2015.

3.4. Enerji Piyasası Serbestleştirmesi
Enerji sektöründe yolsuzluk riskini yaratan doğal piyasa yoğunluğudur. Piyasa gücü
yoğunluğunun yüksek olması devlet kontrolü, tekelleşme ve bunlara bağlantılı yolsuzluğun
oluşmasına imkan verir. Güneydoğu Avrupa’da tekel rantı uzun vadede politikacıların desteği
olmadan sürdürülemez çünkü büyük şirketler ve düzenleyiciler devlet tarafından sıkı kontrol
altındadır. Enerji ticareti ve hizmetlerinde serbestleştirme KİT’ler veya özel tekellerle devlet
arasında kurulan gizli anlaşmaların sebep olduğu yolsuzluk riskini düşürür.
Güneydoğu Avrupa’da AB adayı olan ve aday olmak isteyen ülkeler AB enerji müktesebatını
kabul ederek enerji sektöründe reform gerçekleştirmiştir. Batı Balkan ülkeleri ayrıca Enerji
Topluluğu Anlaşması’na da taraftırlar (Türkiye gözlemci statüsündedir). Enerji Topluluğu, AB
enerji müktesebatına uyum aşamasında bölgesel bir izleme aracı işlevi görerek bölge
50

Veliu, E. Mart 27, 2014. Dyshime për kurdisje të tenderit në KOSTT, Zeri.info.
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ülkelerine yol göstermeyi hedeflemektedir. Avrupa Enerji Topluluğu tarafından desteklenen
düzenleyici reformun en önemli boyutları doğal gaz ve elektrik piyasalarının
serbestleştirilmesi, ulusal ve bölgesel güç ve gaz mübadelesinin yaratılması, bölgesel enerji
işbirliği projelerini tamamlamak ve arz krizlerini önlemektir. Reform programı, piyasa
serbestleştirmesi için güç ve gaz üretim şirketleriyle iletim ve dağıtım şirketlerinin birbirinden
ayrılmasını ve denetim ağlarının kurulmasını öngören AB Üçüncü Enerji Paketi’yle büyük
oranda uyum içerisindedir.
Düzenleyici reformun Güneydoğu Avrupa’daki başarısı, yasaların kabulü ve etkin uygulanışı
arasındaki boşluktan dolayı tehlikeye düşmektedir. Güneydoğu Avrupa’da AB enerji
müktesebatına uyum ihmalkâr bir şekilde gerçekleşmektedir çünkü aksi takdirde devlet
yolsuzluk ağına hapsolmuş enerji sistemi tekrar gözden geçirilmek zorunda kalacaktır. Şu an
Enerji Topluluğu anlaşmazlık çözme mekanizmasının baktığı 15 vaka bulunması (hem grup
hem de tek ülke vakaları) anlaşmaya tam uyumun sancılı bir süreç olduğunu göstermektedir.
Avrupa enerji piyasasının iyi işleyen bir parçası olmaya giden süreç bölgede çok yavaş bir
hızda yürümektedir.
Tablo 7. Üçüncü Enerji Paketi Uygulanmasında Son Durum

Kaynak: Enerji Topluluğu. March 2016. Enerji Topluluğu WB6 İzleme Raporu, 03/2016.
Kosova ve Bosna Hersek hariç tüm ülkeler enerji fiyatlandırmasında serbestleşmeye gitmiştir
ama çabalarını yalnızca büyük endüstriyel alıcılarla kısıtlamışlardır. Piyasanın altında hane
tarifesi düzenlemesi Türkiye hariç tüm ülkelerde yaygındır; Türkiye’de piyasa düzeyindedir.
Elektrik ve gaz fiyatlarını üretim maliyetinden düşük tutmak, düzenlenen fiyatla piyasa fiyatı
farkından ara kazanç fırsatı oluşturan sağlam bağlantılara sahip rantçıların oluşmasına imkân
sağlamıştır.
Benzer vakalar tüm bölgede gözlemlenebilse de en öne çıkan örnekler Bosna Hersek’tedir;
güç üretim KİT’inin yöneticileri özel işadamlarıyla anlaşarak arz fazlası elektriği el altından
piyasa fiyatından düşük bir karşılığa satarak KİT’in kârını güçlü bağlantıları olan özel
oyunculara aktarır.
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Üçüncü enerji paketinin başarısı ve siyasi çıkarların ticari çıkarlar ve dolayısıyla yolsuzluktan
ayrıştırılması için en önemli önkoşul bağımsız bir düzenleyicinin tesis edilmesidir. Ancak,
bölgedeki gelişmeler homojen değildir. Bosna Hersek örneğin, düzenleyici kurumların
bağımsızlığını korumaya yönelik yasal değişikliklerini yerine getirmemektedir (Tablo 7). Bosna
Hersek’te hükümet, düzenleyici komisyonun atamasını yapar, parlamento onaylar. Ülkenin
parçalı siyası yapısı ve birbiriyle yarış içinde olan birçok düzenleyici kurumun varlığı, kararalmayı verimsizleştirir ve çoğu zaman siyasi pazarlıkların konusu olur.51 Bölgedeki neredeyse
diğer tüm ülkelerde enerji düzenleyici kurumlar en azından işlevsel ve yasal olarak yürütme
kurumundan bağımsızdır. Ancak, siyasi ve ticari ilişkileri sıkı tutma hedefiyle personel alımı ve
bütçe belirlemede otonomi eksikliği devam etmektedir. Kosova, AB enerji müktesebatına
uyum için düzenleyici kurumlarının bağımsızlığı ve işlevselliğini tekrar değerlendirmelidir.
Arnavutluk ve Türkiye enerji müktesebatının büyük bir kısmını uygulamaya sokmuştur. Bu
bağlamda siyasetçileri ve daha önce enerji şirketlerinde çalışmış kişilerin düzenleyici
kurumlarda göreve getirilmesini yasaklayan yasalar geçirmişlerdir; ancak iki ülkenin de,
Arnavutluk’ta güç piyasasının serbestleşmesi ve Türkiye’de gaz sektöründe tekelleşmenin
bitirilmesi gibi, kilit reformların uygulanışında kısıtlı başarı elde etmesi düzenleyicilerin kararalış sürecine dışarıdan müdahale riskini akıllara getirmektedir. Çoğunlukla yolsuzluğa sebep
olan piyasa-dışı tekellerin yoğunlaşmasını önlemek tam da düzenleyicilerin görevidir.
Şekil 22. Enerji Üretimi ve Tedarik Zinciri Serbestleştirmesinin Planlanan Etkileri
(Düzenlenen = Yüksek Yolsuzluk Riski, Düzenlenmeyen = Düşük Yolsuzluk Riski)

Kaynak: CSD, 2014, Enerji Sektörü Yönetişimi ve Bulgaristan’da Enerji Güven(siz)liği.
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Enerji Topluluğu Sekreterliği. 2015. Yıllık Rapor 2014/2015.
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Bölgede Üçüncü Enerji Paketi’ne uyum sürecindeki en yaygın uygulama enerji sektöründe
ayrıştırmadır. Ayrıştırma – elektriğin üretim, iletim ve satımını birbirinden ayırmak – hiçbir
tarafın ayrımcılığa maruz kalmadan iletim ve dağıtım sistemlerine erişimini sağlamak için
yapılır. Güneydoğu Avrupa’da, buna ek olarak, siyaset ve enerji endüstrisinin gizli
anlaşmalarına da bir son vermesi beklenir. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde güç sektörü ya
sadece kağıt üzerinde ayrıştırılmıştır ya da ayrıştırma sürecindedir ve henüz mali bilanço veya
yönetim ayrıştırılması sağlanmamıştır. Ayrıştırma, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin çoğunluğu
için zorlayıcı bir iştir; bu ülkelerde enerji üretimi ve arzının iletimden ayrılması demek
sistemin finansal ve düzenleyici yetersizliğini maskeleyen kamu enerji tekellerini yıkmak
demektir. Bir taraftan, kamu enerji şirketleri daha sert bir rekabetten kaçınmakta öbür
tarafta ise siyasetçiler ani bir fiyat serbestleşmesinin olası sonuçlarından çekinmektedir.
Böylece, bölgedeki siyasetçiler mevcut durumu korumaya ve yalnızca kağıt üstünde kalan
reformlarla yetinmeye meyillidir.
Enerji piyasasının sürdürülebilir şekilde modernleştirilmesi ve serbestleştirilmesi, AB
yönetmeliklerine uyum ve yolsuzluğu azaltmak için bölge hükümetleri şu üç alanda yapılacak
reformlara odaklanmalıdır:




Düzenleyici kurumların tam bağımsızlığını, karar-alma süreçlerinin etkililiğinin ve
niteliğinin sağlanması
İletim ve dağıtım sistem operatörlerini ayrıştırarak rekabeti pekiştirme
Açık elektrik piyasasını küçük işletme ve hanelerin de erişimine açma

Bununla birlikte, piyasa serbestleşmesi doğrudan rekabeti arttıracak bir faaliyet değildir.
Örneğin, Karadağ’da elektrik piyasası tamamen açık olsa da özel şirketler katılmaya pek
istekli davranmamaktadır. Bunun başlıca sebepleri, dikey entegre KİT olan EPCG’nin devam
eden piyasa hakimiyeti, elektrik fiyatlarının düşüklüğü, altyapının gelişmemişliği ve ülkedeki
elektrik piyasasının boyutudur.52 Dolayısıyla, Karadağlı yetkililer enerji sektörünün finansal
kârlılığını tamamen bitireceği iddiasıyla ayrıştırma sürecine karşı çıkmıştır.
Sonuç olarak, Üçüncü Enerji Paketi’ne uyum amacıyla bütün Güneydoğu Avrupa ülkeleri, 1
Ocak 2015 itibariyle her vatandaşın kendi elektrik tedarikçisini seçmesine imkan vermiştir.
Sadece Makedonya, küçük işletme ve hanelerin kendi elektrik tedarikçisini seçmesine imkan
veren bu serbestleşme sürecini beş yıl erteleme kararı vermiştir. Bu kararla Makedonya,
Enerji Topluluğu Anlaşması’nı ihlal etmiştir ve Enerji Topluluğu Sekreterliği, hakkında ihlal
prosedürü başlatmıştır. Elektrik piyasası serbestleşmesinin ertelenişi, hane halkı müşterisine
daha iyi hizmet sağlayabilecek olan yeni şirketlerin rekabetinden büyük zarar görecek olan
halihazırdaki dağıtım tekeli olan EVN’nin işine yaramıştır. Bu vaka, Güneydoğu Avrupa
ülkelerinin özel bir elektrik tedarikçisini rekabet ve müşteri etkenlerine karşı korumanın pek
çok örneğinden biridir.

52

Elektroprivreda Basın Açıklaması, No. 356, Niksic, Şubat 2015.
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4. Değişim Gündemi: Politika Önerileri
SELDI Yolsuzluk İzleme Sistemi (Corruption Monitoring System - CMS) ve 2016 Kayıt Dışı
Ekonomi Araştırması göstermiştir ki bölgedeki bazı ülkelerde kaydedilen ilerlemeye rağmen
Güneydoğu Avrupa’da ne bölgesel ne de ülke bazında yolsuzlukla mücadelede bir dönüm
noktasına gelinememiştir. Bölgenin AB ile bütünleşmesi ve yolsuzlukla mücadele çabalarına
yönelik destek sürdüğü halde genel tablo kötüye gitmiştir. Türkiye’de yönetişim
reformlarının durma noktasına gelmesi, AB-Türkiye ilişkilerindeki belirsizlik, devam eden göç
krizi ve İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı özellikle endişe vericidir. Makedonya’daki siyasi ve
sosyal kriz ve Bosna Hersek’teki açmazlar iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele için yeni ve
daha güçlü yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. SELDI’nin araştırma sonuçları
göstermiştir ki her ne kadar yasal ve teknik çözümler alt kademe idari yolsuzlukları azaltmışsa
da, reformlar değiştirilemez değildir. Devletlerin yönetim kademelerindeki kökleşmiş
yolsuzlukların önlenmesinde hiçbir ilerleme kaydedilememiş ve hükümetler, sivil toplumun
yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini destekleyecek geniş çaplı ekonomik büyümeyi
sağlayamamıştır.
Bölgedeki yolsuzluk problemini çözmek için birçok alanda düzenli çaba gösterilmeli ve uzun
vadede bütün yerel ve uluslararası aktörler sürecin bir parçası olmalıdır. Hâlihazırda bu rapor
önceden yapılmış önerilerin altını çizmekte ve kökleşmiş yolsuzluğu ve kötü yönetişimi
önlemek için yeni önerilerde bulunmaktadır.53 Bölgedeki hükümetler, bölgesel insiyatifler ve
AB kurumları orta vadede ilerleme kaydedebilmek için bazı konulara öncelik vermelidir:
Üst düzey siyasetçilere ve kamu görevlilere yönelik etkin cezai takibat yolsuzluğa
müsamaha gösterilmeyeceğine dair güçlü ve doğrudan mesaj vermenin tek yoludur.
Hırvatistan, Slovenya ve Romanya’da yozlaşmış siyasetçilerin adaletin karşısına çıkarılması
yolsuzlukla mücadelede etkili bir yol olmuştur. Bu doğrultuda ilerleme kaydedilmesi için
uluslararası ve bölgesel desteğe ihtiyaç vardır. Son iki yılda Makedonya’da yaşanan
gelişmeler ilerlemenin AB’nin yoğun dış baskısı olmadan gerçekleşemeyeceğini göstermiştir.
Yerel siyasi elitler ve vatandaşların da bu sürece daha güçlü müdahil olması gerekmektedir.
Vatandaşlar iyi yönetişimini nihai avantajları hakkında bilgilendirilmelidir; böylelikle yerel
siyasetçilerin ve Rusya gibi iddialı uluslararası aktörlerin AB destekli STK’ları ajan olarak lanse
etmesinin önüne geçilebilecektir. Bölgesel İşbirliği Konseyi (Regional Cooperation Council)
gibi bölgesel platformlar, adalet ve iç işlerinde uzmanlaşmış AB kurumları ve ülkeleriyle
beraber performansa dayalı yolsuzlukla mücadele reformlarında aktif rol üstlenmelidir.
Avrupa Komisyonu bölgedeki STK’larla doğrudan çalışmalarını arttırmalıdır. Birtakım
nedenler komisyon ve STK’ların beraber çalışmasını çok önemli kılmaktadır: a) Uluslararası
destekli reformların sürdürülebilir olması için geniş toplumsal desteğe ihtiyaç vardır ve
STK’lar bunu başarmak için olmazsa olmazdır; b) STK’ların müdahil olması, hükümetlerin
hesap verme yükümlülüğünün donörler veya uluslararası organizasyonlardan önce yerel
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seçmenlere yönelmesini sağlayacaktır; c) STK’ların izleme, analitik değerlendirme ve
savunuculuk becerileri kullanıldığı takdirde uluslararası destek daha etkili olacaktır; d)
Doğrudan işbirliği sivil toplumun yozlaşmış ve kayırmacı ağlardan ve kamu yönetiminden
baskı görmesinin de önüne geçecektir. AB, bölgedeki STK’larla beraber çalışmak için
kullandığı araçları genişletmeli ve geliştirmelidir. Bu doğrultuda European Endowment for
Democracy’nin iyi kullanılması, bağımsız ulusal vakıfların güçlendirilmesi ve ülkeler arası
araçların arttırılması AB tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. CMS sonuçları açıkça
göstermiştir ki vatandaşlar yerel işletmeleri hükümet çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olarak
görmektedir. Bu durumda bölgedeki yerel ve uluslararası özel sektörün samimi ve açık bir
şekilde yolsuzlukla mücadeleye müdahil olması mümkün olmayabilecektir. Avrupa
Komisyonu ve uluslararası donörler bölgesel yolsuzlukla mücadele programlarını
oluştururken bunu göz önünde bulundurmalıdır.
Bağımsız yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele izleme mekanizmaları, sağlam veri ve analiz
üretmeleri ve yolsuzluk saptamaları ve mücadele için politika değerlendirmelerini
bütünleştirmeleri için, ulusal ve bölgesel bazda muhafaza edilmelidir. Bu mekanizma ulusal
ve/veya bölgesel sivil toplum kuruluşları ve ağları aracılığıyla yürütülmeli ve ulusal hükümet
fonlarından bağımsız olmalıdır. Yönetimsel verilerin açılması ve kamunun veriye erişiminin
arttırılması da bu mekanizma tarafından sağlanmalıdır. Geniş çaplı verilerin analizi ve izleme
araçlarının kullanılabilmesi için kamu ihalelerinin, imtiyazların, çıkar çatışması yasalarının
uygulanışı, devlet yardımları, bütçe transferleri ve denetleme ve uyum kurumlarının yıllık
performans raporlarının takip edilmesini sağlayan verilerin kamuya açılması gereklidir.
STK’ların iyi yönetişim konularını etkili bir şekilde ele alması kendi yönetişimlerini düzenli
bir şekilde yürütmelerine de bağlıdır. Yozlaşmış kamu görevlileri ve seçilmişlerin sivil
toplumda yolsuzluğa yol açması, kaç amacı gütmeyen bu sektörün bazı zaaflarından
kaynaklanmaktadır:
 Zorunlu şeffaflık prosedürlerinin olmaması
 Mali düzenlemelere uyumda zayıflık
 Denetim kültürünün eksikliği
 Özdüzenleme ve koordinasyon eksikliği
Sivil toplum sektörünün yozlaşmasını önlemek bölgedeki yolsuzlukla mücadele
faaliyetlerinin bir parçası olmalıdır. Bölgedeki STK’lar göz önünde bulundurmalıdır ki CMS
bulguları, vatandaşların verimsiz yolsuzlukla mücadele faaliyetleri nedeniyle STK’ları
statükonun bir parçası olarak gördüğünü ve faaliyetlerin bu sebeple verimsiz olduğunu
düşündüğünü göstermiştir. Bu gidişat tehlikelidir ve STK’ların yolsuzlukla mücadelede
faaliyete geçmeleri gerektiğine işaret eder. Bölgedeki STK’lar hem daha cüretkâr siyasi
inisiyatiflere yönelmeli hem de yeni yerel hareketleri mücadele sürecine dahil etmenin
yollarını bulmalıdır.
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4.1. Önemli Sektörlerde Veri Temelli Politika Yapımını Güçlendirmek
Bölgedeki yolsuzlukla mücadele faaliyetleri üst düzey siyasi yolsuzluğa odaklanmalıdır. Fakat
bu adımlar, geçmiş yıllarda alınmış diğer yönetimsel ve teknik önlemler pahasına
atılmamalıdır. Bu önlemler, üst düzey yöneticilerin siyasi irade göstermemiş olmasına karşın,
alt seviye idari yolsuzluğun azaltılmasına katkıda bulunmuştur. Çoğunlukla, Güneydoğu
Avrupa’daki yolsuzlukla mücadele politikaları iyi araştırılmış ve gerektiğinde antropolojik
bulgularla oluşturulmuş temellere dayanmamış; dolayısıyla kamu kurumlarında
yürütülebilecek uygulamalara dönüştürülememiştir. Mücadele mekanizmaları çoğunlukla
kabataslak olmuş, farklı hedef grupları veya kamu hizmetlerine göre farklılaştırılıp
derinleştirilememiştir. Bu politikalar, diğer kamu yönetimi alanlarındaki kapsamlılığa
ulaşamamıştır. Bölgedeki en büyük donör olan AB, özellikle teknik destek olmak üzere,
yardımlarını iletme mekanizmalarını gözden geçirmelidir. Bu yardımlar çoğunlukla verimsiz
ve müsrif olmuş, ödeneklerin miktarına karşın zayıf sonuçlar üretmiştir. AB, finansal desteği,
ilerleme değerlendirmeleri ve öncelik alanlarıyla daha sıkı bağlantılandırmayı düşünmelidir.
Bunlara ek olarak yolsuzlukla mücadele faaliyetleri kamu kuruluşları seviyesinde
oluşturulmalıdır; böylelikle daha kaliteli politikalar üretilebilecek, uygulama süreçleri ve
politikaların etkisi daha dikkatli izlenebilecektir. Bölgedeki analistler ve karar alıcılar, bireysel
kurumlardaki yolsuzlukla mücadele sistemlerini gözden geçirebilecek yöntemler
uygulamalıdır, Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının Uygulanışını İzleme (MACPI) buna bir
örnek olarak gösterilebilir.54 Böylelikle hem karşılaştırma yapılabilir hem de daha önce kurum
seviyesinde oluşturulmuş politika tasarıları kullanılabilir.
Bu tür araçlar yolsuzluk baskısına en çok maruz kalan alanlara odaklanmalıdır, örneğin:





Kamu ihalesi yönetimleri ve birimleri
Enerji, bankacılık, finans ve rekabet gibi riskli sektörlerle görevli olan düzenleyici
kurumlar,
Yasalarla uyumu gözeten uyum ve kontrol kurumları
Kamu iktisadi teşebbüsleri

Kutu 2. Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının Uygulanışını İzleme
MACPI kamu kurumlarının uyguladığı yolsuzlukla mücadele politikalarını haritalamanın ve
değerlendirmenin bir aracıdır. Bu araç, bir kurumun yolsuzluk zafiyetlerinin yolsuzlukla
mücadele politikaları tarafından gereğince ele alınıp alınmadığını ve politikaların ne derece
etkili olduğunu tespit eder. Ayrıca, karar alıcıları iki eksiklik konusunda bilgilendirir:


Uygulama eksikliği – yolsuzlukla mücadele politikalarına sadece kağıt üstünde uyum



Politika tasarısı eksikliği – yolsuzluk zafiyetlerinin hiçbir politika tarafından hedef
alınmaması
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MACPI tasarlanırken bir yolsuzlukla mücadele politikasının ne olduğunu tanımlaya özellikle
önem verilmektedir. Bu yaklaşım önemsiz gibi görünse de somut kurumsal sorunlarla
karşılaşıldığında net politikaların ve önlemlerin belirlenmesi zordur. Bu zorluk iki türlü
problemden kaynaklanmaktadır: a) Yolsuzluk tanımının ve yaklaşımların çeşitliliği; b) Genel
yasaların ve yolsuzlukla ilgili düzenlemelerin, kamu kurumlarınca uygulanan yolsuzlukla
mücadele önlemleri ve uygulamalarıyla uyumsuz olması. Buna ek olarak, kamu kurumlarının
yapıları, işlevleri, güçleri ve dolayısıyla karşılaştıkları yolsuzluk şekilleri ve yolsuzlukla
mücadele mekanizmaları birbirinden çok farklıdır.
Tam teşekküllü MACPI süreci iki döngüden oluşmaktadır: Tanı faaliyeti ve politika revizyonu.
Bu süreçte birinci aşamanın verileri ikinci aşamaya katkıda bulunur. MACPI, tanı faaliyetinin
etkili yolsuzlukla mücadele politikalarının (yeniden) tasarlanması ve uygulanmasının ilk adımı
olarak düşünülmüştür.
Kaynak: CSD. 2015. Avrupa’da Yolsuzlukla Mücadeleye İzleme: Politika Değerlendirme ve
Yolsuzluk İzlemeyi Birleştirmek (Bridging Policy Evaluation and Corruption Monitoring)
Demokrasi Çalımaları Merkezi, Sofya (Center for the Study of Democracy, Sofia)

Yüksek yolsuzluk riski taşıyan sektörlere öncelik verilmelidir ve şu yöntemler izlenmelidir:


Kamu ihalelerinde rekabeti arttırmak



Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetişimini geliştirmek



Büyük yatırım projelerinin yönetimini şeffaflaştırmak



Enerji düzenleme kurumlarının hesap verebilirliğini ve bağımsızlığını arttırmak

Enerji sektörünün ve sektördeki kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetişimini geliştirmek
yolsuzluğu azaltmak ve AB ile bütünleşmekte ilerleme kaydetmek için hayati öneme sahiptir.
Bunu sağlamak için şu adımlar atılmalıdır:









Kamu iktisadi teşebbüslerine siyasi müdahaleyi azaltmak için şeffaflık ve yüksek
kurumsal yönetim standartları yakalanmalıdır.
Başta kamu iktisadi teşebbüslerinin harcamaları ve mali yönetişimi olmak üzere,
enerji verilerinin şeffaflığı ve erişilebilirliği arttırılmalıdır. Bölgedeki hükümetlerin de
Açık Enerji Verisi (Open Energy Data) ve Açık Kamu İktisadi Teşebbüsleri Verisi’ne
Open SOEs Data) katılımı teşvik edilmelidir.
Bahsi geçen kurumlara zorunlu kurumsal yönetişim standartları getirilmelidir.
OECD’nin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri (Guidelines on
Corporate Governance of State-Owned Enterprises) bu konuda baz alınabilir.
Seçilmiş siyasetçilerin ve üst düzey kamu görevlilerinin enerji teşebbüslerinin işlevsel
yönetimine müdahalesi azaltılmalıdır.
Enerji teşebbüslerine uluslararası muhasebe standartları getirilmelidir. Uluslararası
muhasebe raporlama standartları, bir örnek hale getirilmiş kamuyu aydınlatma
prosedürleriyle şeffaflığı arttıracak ve farklı kurumların finansal durumlarının
karşılaştırılmasını kolaylaştıracaktır.

53

4.2. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
Tarihsel olarak, sistematik yolsuzluktan kurtulmuş ve iyi yönetişime kavuşmuş ülkeler geniş
çaplı ekonomik kalkınmayı başarmış; dolayısıyla refah seviyesini arttırmış ve vatandaşların
yolsuzluktan arınmış kurum ve hizmetleri talebini güçlendirmiştir. Bölgedeki ülkelerin geniş
çaplı bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştiremediği ortadadır. Sistematik yolsuzluğun bir
göstergesi olan kayıt dışı ekonomi bölge ülkelerinin ekonomilerinin dörtte biri ile üçte biri
arasında bir oranını oluşturmaktadır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele bölgedeki yolsuzluğu
azaltmak için uygun siyasi ortamı hazırlayacaktır. Ayrıca kayıt dışı ekonomiyle mücadele
vatandaşların daha rahat anlayabileceği ve yolsuzluk, işsizlik ve düşük gelir gibi sorunlarla
ilişkisini kurabileceği bir meseledir. Kayıt dışı ekonomiye dahil olmak sadece kişisel kazancı
artırma amaçlı rasyonel bir seçim değildir; sosyal ve kültürel temelleri olan ve eğitim
seviyesinin de etkilediği bir durumdur. Sonuç olarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele sadece
mali politikalarla değil kapsamlı sosyal politikalar ile mümkün olacaktır. AB ile dinamik
ekonomik yakınlaşma hem kayıt dışı hem de yolsuzlukla mücadele politikalarının nihai amacı
olmalıdır. Bu konudaki öneriler şu şekildedir:









Ulusal istatistik kurumları kayıt dışı ekonominin GSYH’ya eklenmesi için
Eurostat/OECD metodolojisini benimsemelidir. Kayıt dışı faaliyetlerin ve ekonomik
sektörün etkilerini açıklayan düzenli ve kapsayıcı çalışmalar yayımlamalıdır.
Uluslararası ticaret, kaçakçılık ve ticaret bağlantılı vergi kaçakçılığının incelenmesinde
ayna istatistikleri kullanılmalıdır.
Reformlar öncelik sırasına konmalıdır. Sosyal açıdan en olumsuz etkiye sahip olduğu
için vergi boşluğu alanına öncelik verilmelidir. Reform yapılacak alanlara özel sektör
ve vatandaşlarla yakından istişare edilerek karar verilmelidir; böylelikle toplum
reformlara angaje olacak ve kurumlara olan güven artacaktır.
İzlenecek politikalar, ekonomik değer zincirlerini ve aktörler ve ilişkileri grup halinde
resmileştirmeyi hedeflemelidir.
Göçmen dövizinin kayıt dışı ekonomide önemli bir yatırım kaynağı olduğu ülkelerde
dövizin transferini kolaylaştıran, yerli girişimcilikle, kalkınma projeleriyle ve yabancı
yatırımcı programlarıyla da uyumlu tasarılar ülke dışında çalışan işçilerin resmileşmesi
için özel bir teşvik olacaktır.
Yaygın bir yöntem kullanarak düzenli vergi açığı değerlendirmeleri yapılmalı,
politikalar bulgulara göre belirlenmelidir.
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