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TÜSİAD: “Kamu Reformu Araştõrmasõ yolsuzlukla mücadele konusunda
kamuoyunun somut önlemler beklediğini göstermektedir. ”
Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD), TBMM Yolsuzluklarõ Araştõrma Komisyonu
tarafõndan hazõrlanan rapora atfen 7 Ağustos 2003 tarihinde bazõ yayõn organlarõnda yer alan haberlere
ilişkin bir açõklama yaptõ. Açõklamada şu görüşlere yer verildi:
7 Ağustos 2003 tarihinde bazõ yayõn organlarõnda yer alan haberlerde, TBMM Yolsuzluklarõ Araştõrma
Komisyonu tarafõndan hazõrlanan raporda “yolsuzluğun dini olmaktan çok laik ahlakla ilgili bir sorun”
olduğu görüşüne yer verildiği; bu görüşün de TÜSİAD tarafõndan yayõnlanan Kamu Reformu
Raporundan alõndõğõ belirtilmiştir. TÜSİAD tarafõndan Aralõk 2002 tarihinde yayõnlanan Kamu Reformu
Araştõrmasõ, Türkiye’de toplumun kamu yönetimine, kamu kurumlarõna ve kamu hizmetlerine ilişkin
algõlamasõ çerçevesinde kamu reform gereksiniminin hangi alanlarda odaklandõğõnõ, reform talebinin
yüksekliğini ve çeşitli yeniden düzenleme seçeneklerini saptamak amacõyla yapõlmõş olan bir kamuoyu
araştõrmasõnõn sonuçlarõnõn değerlendirildiği bir rapordur.
Yayõn organlarõnda yer alan haberler, söz konusu araştõrmanõn 118 – 120 numaralõ sayfalarõnda yer alan,
yolsuzlukla mücadelede bölümüne ilişkindir. Bu bölümde, yolsuzlukla mücadelede etkili olabilecek
yöntemler sorulmuş ve yanõtlar yorumlanmõştõr. Yanõtlar arasõnda “din büyüklerinin yolsuzluğa karşõ
çõkmasõ” seçeneğinin en düşük puanõ almasõ, araştõrmada, yolsuzluğun dinsel bir sorun olarak
algõlanmadõğõ şeklinde yorumlanmõştõr. TÜSİAD raporuna atfen, yolsuzluğun “laik ahlak”la ilişkili bir
sorun olarak yorumlanmasõ, bu raporun kendi çerçevesi dõşõna çõkartõlmasõ anlamõna gelmektedir.
Çalõşmanõn bütünü göz önünde bulundurulduğunda, yolsuzluğun kökeninde, kamuda yönetim ve
yönetişim kalitesinin düşüklüğünün yer aldõğõ görülebilir. Yolsuzlukla mücadele ise, raporda belirtildiği
gibi, kamuoyunun geniş çoğunluğuna göre dinsel değil, kamusal alanda, somut önlemler alõnarak
yapõlmalõdõr.
İlgili bölümü ekte sunulan raporun, tamamõna
http://www.tusiad.org/english/rapor/kamureformu/kamureformu1.pdf ve
http://www.tusiad.org/english/rapor/kamureformu/kamureformu2.pdf adreslerinden ulaşõlabilir.
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C. Yolsuzlukla Mücadele
Kamuoyunun Türkiye’de yolsuzlukla ilgili görüşleri konusunda son olarak, yolsuzlukla ilgili
mücadelede başvurabilecek çeşitli araçlara atfedilen etkililik düzeyi araştõrõlmõştõr. Bu amaçla,
görüşülen kişilerden değişik araçlarõ “1-Hiç etkili olmaz, 2-Etkili olmaz, 3- Biraz etkili olur,
4-Etkili olur, 5-Çok etkili olur” ölçeği üzerinde değerlendirmeleri istenmiştir. Aşağõdaki
grafiklerde önce, sõnanan mücadele araçlarõnõn ortalama değerlendirme puanlarõna göre
sõralanõşõ, ardõndan da her araç için alõnan yanõtlarõn toplulaştõrõlmõş ölçek aralõklarõna
dağõlõmõ gösterilmektedir.

Kamuoyu değerlendirmesine göre Türkiye’de yolsuzlukla mücadelede ne çok etkili olabilecek
iki yöntem “yolsuzluk yapanlarõn teşhir edilmesi” ile “halkõn yolsuzluklar konusunda
eğitilmesi ve aydõnlatõlmasõ”dõr. (Bu iki yöntem için elde edilen ortalam puanlar arasõnda
istatiksel bakõmdan anlamlõ bir fark yoktur; öbür bütün değerlendirme puanlarõ arasõndaki
farklar anlamlõdõr).
“Partilerin para kaynaklarõnõn denetim altõna alõnmasõ” yolunun ilk iki yöntemin ardõndan
üçüncü sõrada gelmesi kamuoyu algõlamasõnda genel olarak siyasetçiler ve siyasal sistem ile
yolsuzluk arasõnda kurulan yakõn ilişkiyi aynsõtmaktadõr.
“Sivil toplum kuruluşlarõnõn yolsuzluklara karşõ harekete geçmesinin” potansiyel etkisi ancak
“3,50” puan eşiği dolayõnda derecelendirilmektedir. Bu, yerleşik siyasal yapõlanmanõn kendini
koruma ve sürdürme direnci karşõsõnda sivil toplumun gücünün yetersiz kalacağõ gibi bir
kabulle ilişkilendirilebilir.
“Din büyüklerinin yolsuzluğa karşõ tutum almasõna” görece düşük bir etkililik düzeyi
atfedilmesi de yolsuzluğun geniş çoğunluk tarafõndan dinsel değil “laik ahlak” sorunu olarak
algõlandõğõnõ düşündürmektedir.

