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Anketimize cevap verenler

■ Özel sektörden 802 katılımcıya CAWI (bilgisayar destekli web görüşmesi) yöntemi ile

erişildi (Mart – Nisan 2015)

■ Üniversite öğrencilerinden 3. ve 4. sınıflara giden 198 katılımcıyla CAPI (bilgisayar

destekli yüz yüze görüşmesi) yöntemi ile görüşüldü (Haziran 2015)
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Cevap veren Öğrencilerin profili
Cevap veren özel sektör çalışanlarının profili



Özel sektördeki Yolsuzluğun Algısı



Özel Sektörde yolsuzluk ne kadar yaygın?

35%

S1. Özel sektör içerisinde yaşanan etik dışı davranışların, yolsuzluk vakalarının ne ölçüde yaygın olduğuna inanıyorsunuz?

5.2 26.0 34.1 25.9 8.9

Hiç yaygın değil Yaygın değil Biraz yaygın Yaygın Çok yaygın

Orta düzey yöneticilerÇalışanlar Üst düzey yöneticiler
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Özel sektör çalışanlarının cevapları



Özel Sektörde yolsuzluk ne kadar yaygın?

Genel Bazlı Sonuçlar-%

S1. Özel sektör içerisinde yaşanan etik dışı davranışların, yolsuzluk vakalarının ne ölçüde yaygın olduğuna inanıyorsunuz?

1 3 37 55 5

Hiç yaygın değil Yaygın değil Biraz yaygın Yaygın Çok yaygın
Baz:198

T2B= %60

Özel sektör çalışanları ve öğrencilerin özel sektördeki yolsuzluk algıları büyük farklılıklar gösteriyor. Özel

sektör çalışanlarına göre özel sektördeki yolsuzluk oranı %35 iken bu oran öğrencilerde neredeyse 2 

katına %60’a kadar çıkıyor. Sektörün içinde olmayan öğrencilerin bu kadar yüksek bir yolsuzluk algısı 

içinde olmaları özel sektörün kamuoyunda kendini iyi anlatamaması ile açıklanabilir.

Özel sektör çalışanları arasında yolsuzluk algısı üst düzey yöneticilerde %47 olurken Orta Düzey yöneticiler 

de bu oran %33’e çalışanlarda ise %30’a kadar iniyor. Böylece özel sektörde üst düzey yöneticilerin diğer 

çalışanlara göre yolsuzluk ile daha sık karşılaştıklarını bize gösteriyor.

Öğrenciler arasında ise vakıf üniversitesi öğrencilerinin yolsuzluk algılarının daha yüksek olmasının 

muhtemelen sebebi sözkonusu öğrencilerin iş hayatı ile gerek aileleri gerek çevreleri sayesinde daha 

doğrudan bir ilişki içinde olmaları olabilir.

Öğrencilerin cevapları



Özel Sektör İçerisinde Yolsuzluk Ne Kadar Yaygın?

Baz:455
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T2B
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Üst düzey 
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Üniversite ÖğrencileriTOPLAM

Baz:802

T2B

%55

Devlet Üniversitesi Öğr.

Baz:134 Baz:64

T2B; ilgili soruda «yaygın» ve «çok yaygın» diyenlerin toplam yüzdesini ifade eder

T2B

%69

Vakıf Üniversitesi Öğr.

Baz:198



Özel sektörde etik dışı hareketler nerede?



Kurumlara göre etik dışı hareketler
Farklı Kurumlarla Karşılaştırmalı Sonuçlar

S1. Özel sektör içerisinde yaşanan etik dışı davranışların, yolsuzluk vakalarının ne ölçüde yaygın olduğuna inanıyorsunuz?

S1a. Aşağıda belirtilen kurumları incelediğinizde yaşanan etik dışı davranışların, yolsuzluk vakalarının ilgili kurumlarda özel sektöre kıyasla ne ölçüde yaygın 

olduğuna inanıyorsunuz

Özel sektöre kıyasla daha çok yaygın

87

85

82

73

65

51

48

Belediyeler

Siyasi Partiler

Gümrük Yetkilileri

Medya

Emniyet Teşkilatı

Yargı Organları

Sağlık Kuruluşları

Özel sektöre kıyasla daha az yaygın

44

39

23

Silahlı Kuvvetler

Sivil Toplum Kuruluşları

Eğitim Kuruluşları

% %

35% 5.2 26.0 34.1 25.9 8.9

Hiç yaygın değil Yaygın değil Biraz yaygın Yaygın Çok yaygın

Baz:802



Öğrencilere göre ... 
Genel Bazlı Sonuçlar-%

S1a. Aşağıda belirtilen kurumları incelediğinizde yaşanan etik dışı davranışların, yolsuzluk vakalarının ilgili kurumlarda özel sektöre kıyasla ne ölçüde yaygın olduğuna 

inanıyorsunuz
Baz:198

Özel sektöre kıyasla daha çok yaygın Özel sektöre kıyasla daha az yaygın

39

28

24

Silahlı Kuvvetler

Turizm

Sivil Toplum Kuruluşları

49

33

32

30

28

Gümrük…

Belediyeler

Emniyet Teşkilatı

Siyasi Partiler

Medya

T2B:(4+5 verenler)

Özel sektöre kıyasla daha yüksek  yolsuzluk algısı yaşanan kurumlar da ise Gümrük ve Belediyeler hem 

öğrencilerin hem de özel sektör çalışanlarının verdiği cevaplarda ilk üçte yer alıyorlar. Aynı şekilde Siyasi Partiler ve 

Medya da her iki kesim tarafından yüksek yolsuzluk algısına sahip olarak görülüyor

Diğer yandan, özel sektöre kıyasla daha az yolsuzluk olduğu algısı olan kurumlardan Silahlı Kuvvetler ve Sivil 

Toplum Örgütleri her iki grupta da ilk üçte yer alıyorlar. 

Her iki sonuç bizi yolsuzluk algısının yüksek veya düşük olduğu kurumların benzer olduğu sonucuna ulaştırıyor.



Sektörlere Göre Yolsuzluk Algısı
Sektör Bazlı Sonuçlar

Yolsuzluğun en çok yaygın olduğu düşünülen sektörler
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Özel sektör temsilcileri 

Üniversite öğrencileri

Lojistik ve İnşaat Medya ve İlaç Bankacılık Enerji Madencilik Hizmet

Gümrük İletişim ve Finans Sektörü



Özel sektöre kıyasla daha yüksek  yolsuzluk algısı yaşanan kurumlar da ise Gümrük ve Belediyeler 

hem öğrencilerin hem de özel sektör çalışanlarının verdiği cevaplarda ilk üçte yer alıyorlar. Aynı 

şekilde Siyasi Partiler ve Medya da her iki kesim tarafından yüksek yolsuzluk algısına sahip olarak 

görülüyor

Diğer yandan, özel sektöre kıyasla daha az yolsuzluk olduğu algısı olan kurumlardan Silahlı 

Kuvvetler ve Sivil Toplum Örgütleri her iki grupta da ilk üçte yer alıyorlar. 

Her iki sonuç bizi yolsuzluk algısının yüksek veya düşük olduğu kurumların benzer olduğu 

sonucuna ulaştırıyor.

Yolsuzluk algısının  en yüksek olduğu sektörlerde de her iki grup arasında paralellikler 

bulunmaktadır. 

Lojistik ve Gümrük, İnşaat ve Medya sektörleri yolsuzluk algısının en yüksek olduğu sektörler 

olarak hem öğrencilerin hem de özel sektörün cevaplarında yer alıyorlar.



Yolsuzluğun en az yaygın olduğu düşünülen
kurumlar /Özel sektöre kıyasla

Öğrencilere göre

39

28

24

Silahlı Kuvvetler

Turizm

Sivil Toplum

Kuruluşları

Yolsuzluğun Özel sektöre kıyasla daha az yaygın kurumlar

44

39

23

Silahlı Kuvvetler

Sivil Toplum Kuruluşları

Eğitim Kuruluşları

Özel sektör çalışanlarına göre

S1a. Aşağıda belirtilen kurumları incelediğinizde yaşanan etik dışı davranışların, yolsuzluk vakalarının ilgili kurumlarda özel sektöre kıyasla ne 

ölçüde yaygın olduğuna inanıyorsunuz



13

13
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8

8

Bilgi Teknolojileri

Sivil Havacılık

Savunma Sanayi

Danışmanlık

Bankacılık ve Finans

Yolsuzluğun en az yaygın olduğu düşünülen
sektörler / Sektörlere göre

27

24

22

21

20

20

Denizcilik

Turizm

Savunma

Sanayi

Hizmet Sektörü

Sivil Havacılık

İlaç

Öğrencilere göre Özel sektör çalışanlarına göre



Özel sektörde en çok karşılaşılan etik dışı davranışlar (%)

İş yerinde yapılan uygulamalarda yakın arkadaş veya 
aile fertleri için kuralları esnetmek

Önemli bir işi hızlandırmak veya yaptırtmak
için hediye ya da para vermek

Önemli bir işi hızlandırmak veya yaptırmanın
karşılığında bir vaadde bulunmak

Belirli bir sektördeki ana oyuncuların, piyasasayı kendi
çıkarları doğrultusunda yönlendirmesi

Ticari kazanç sağlamak adına ihaleye çeşitli yollarla
müdahale etmek

Kasıtlı olarak iş yavaşlatmak

45

53

63

41

35

44

10

66

56

53

39

38

31

20

Orta ve üst düzey 
yöneticiler

Şirket imkanlarını kişisel amaçlı kullanmak Çalışanlar



Özel sektörde en çok karşılaşılan etik dışı davranışlar

En çok karşılaşılan etik dışı hareketleri sorduğumuzda çalışanlar ve orta-üst düzey yöneticiler

arasında farklılıklarla karşılaşmaktayız. 

Çalışanların en sık karşılaştıkları etik dışı hareket %66 ile şirket imkanlarının kişisel amaçla

kullanması olurken, orta-üst düzey tarafından en sık karsılaşılan etik dışı hareket %63 ile önemli

bir işi hızlandırmak veya yaptırmak için verilen hediye veya para olarak çıkmakta. 

Böylece cevap verenlerin çalıştıkları şirketin iş yapma ve karar verme mekanizmalarındaki

pozisyonlarına göre karşılaşabilecekleri etik dışı hareketlerin farklılıkları da ortaya çıkmaktadır. 

Bu farklılıklar sayesinde bir çalışan ve bir orta-üst düzey yöneticinin karşı karşıya kalabileceği etik

risklerin aynı olmadığını, bu yüzden de her iki kategori çalışanlarının etik risklere karşı olan

eğitimlerinin aynı olmaması gerektiğini görmekteyiz.



İhbar Mekanizması: Nasıl? Neden?



Özel sektör çalışanlarının etik dışı davranışlarda 
ihbar süreci

S9. Eğer şirketinizde etik dışı davranış sergileyen bir çalışan görürseniz ilgili mecralara ihbar eder misiniz?

S10. .Şirketiniz çalışanlarının, etik dışı davranış veya yolsuzluğu, ilgili mercilere tedirgin olmadan ihbar ve şikayet edebileceğine ne derece katılıyorsunuz?

%93

%7

Evet, ihbar

ederim

Hayır, ihbar

etmem

Eğer şirketinizde etik dışı davranış sergileyen bir çalışan görürseniz ilgili 

mecralara ihbar eder misiniz?

5.9 12.2 27.6 39.6 14.7

Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Biraz katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum

Tedirgin olmadan ihbar 

edebileceğine inananlar

54%



Özel sektörde Etik dışı davranışlarda 
ihbar süreci

S9. Eğer şirketinizde etik dışı davranış sergileyen bir çalışan görürseniz ilgili mecralara ihbar eder misiniz?

S9a. Hangi iletişim kaynaklarını kullanmayı tercih edeceğinizi lütfen belirtebilir misiniz?

S9b. Yolsuzluğu ihbar etmeme sebebinizi lütfen belirtebilir misiniz? 

%93

%7

Evet, ihbar

ederim

Hayır, ihbar

etmem

Eğer şirketinizde etik dışı davranış sergileyen bir çalışan 

görürseniz ilgili mecralara ihbar eder misiniz?  Bölüm Yöneticisi (58,0%)

 Etik ve Uyum Yöneticisi (41,7%)

 İnsan Kaynakları (37,9%)

 Şikayet ve Danışma Hattı (23,3%)

 Konuyla İlgili Dernekler (4,0%)

 Sonuç vereceğini düşünmüyorum (44,4%)

 Kimliğimin ifşa edilmesinde ve sonuçlarından korkarım (40,0%)

 Yasal ihbar mekanizmaları yetersiz olduğunu düşünüyorum (24,0%)

 Ödüllendirildiğim bir sistem bulunmamaktadır  (6,0%)

 Sektörde yolsuzluk yaygın, herkes öyle iş yapıyor (6,0%)

 Bilmiyorum  (16,0%)



Öğrencilerin Etik Dışı Davranışlarda İhbar Süreci

Genel Bazlı Sonuçlar-%

S9. Bir şirkette çalışmaya başladığınızda şirketinizde etik dışı davranış sergileyen bir çalışma arkadaşınızı görürseniz ilgili mecralara ihbar eder 

misiniz?

S10. .Şirketlerde çalışanların, etik dışı davranış veya yolsuzluğu, ilgili mercilere tedirgin olmadan ihbar ve şikayet edebileceğine ne derece 

katılıyorsunuz?

56%

44%

Evet, ihbar ederim

Hayır, ihbar etmem

Eğer şirketinizde etik dışı davranış sergileyen bir çalışma arkadaşınızı görürseniz 

ilgili mecralara ihbar eder misiniz?

3 12 34 47 5

Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Biraz katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum

Tedirgin olmadan ihbar 

edebileceğine inananlar

Baz:198

T2B= %52

T2B:(4+5 verenler)



51

21

18

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Yöneticimi ilgili mecralara ihbar

ederim

Yöneticimin yaptığı bu etik dışı

davranıştan rahatsız olur ve işten

ayrılırım

Yöneticimi ilgili mecralara ihbar

etmek istesem de sonuçlarından

çekinirim ve bu duruma göz yumarım

Yaşanan bu etik dışı davranışı sosyal

medyaya taşırım

Öğrencilerin Yöneticinin Etik Dışı Davranış 
Sergilemesi Sonucunda Uygulanan Tutum ve 
Davranışlar

Genel Bazlı Sonuçlar-%

D5. Bir şirkette çalışmaya başladınız ve 6 ay-1 sene arası bir zaman geçti. Herşey yolunda gidiyor. İşinizi seviyorsunuz, şirket performansınızdan memnun. Tam bu dönemde 

yöneticinizin etik dışı bir davranış sergilediğine şahit oldunuz. Şimdi size okuyacağım ifadelerden hangisi sizi en iyi şekilde ifade eder?

D6. Etik dışı davranışı ihbar etmeme sebebinizi lütfen belirtebilir misiniz? Aşağıdaki ifadeler dışında belirtmek istediğiniz varsa lütfen yazınız.

Etik dışı davranış karşısında sergilenen tavır
Etik dışı davranışı ihbar etmeme sebebi

Baz:198

74

69

49

43

26

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Yasal ihbar mekanizmaları yetersiz

olduğunu düşünmem

Kimliğimin ifşa edilmesinde ve

sonuçlarından korkmam

Ödüllendirildiğim bir sistem bulunmaması

Sonuç vereceğini düşünmemem

Özel sektörde etik dışı davranışın yaygın

olması, herkesin öyle iş yaptığını

düşünmem

Baz (Etik dışı davranışı ihbar etmeyenler): 35



Etik dışı bir davranışla karşılaştıklarında ihbar edip etmeyeceklerini sorduğumuzda çalışanların

%93’ü ihbar edeceklerini ifade etmektedirler. Ancak tedirgin olmadan ihbar edecek çalışanların oranı

sadece %54’dür, Pratik uygulamada bir etik dışı davranışla karşılaşınca duraksamadan ihbar edecek

olan her iki çalışandan sadece biri olduğu görülmektedir.

Kimliklerinin ifşa edileceğinden korkan kişilerin oranı %40 olarak görülmektedir. Bu durum da ihbar

mekanizmalarına olan güvensizliğin göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır

Geleceğin çalışanları olacak öğrencilerin de etik dışı bir davranışı ihbar etmekteki tedirginlikleri bugünün

çalışanlarıyla aynı görülmektedir. Tedirgin olmadan etik dışı davranışları ihbar edeceklerini söyleyenlerin

oranı sadece %52 olarak görülmektedir.

Yukarda verilen cevapları, aslında ülkemizde ihbar mekanizmalarının güvenirliliği üzerinde yapılması 

gereken daha çok çalışma olduğunu bize göstermektedir. Özel sektör şirketlerinin bu ihbar

mekanizmalarını sağlamlaştırarak çalışanlarını bu yolları kullanmaya teşvik etmeleri ve eğitimlerde de 

buna önem vermeleri gerekmektedir.

İki grup arasındaki en büyük farklılık ihbar ederken yeni nesilin yasal ihbar mekanizmalarının yeterli

olmadığını düşünüp sosyal medyayı tercih etmesi olarak görülmektedir.

Özel sektör temsilcilerinin ve öğrencilerin etik dışı 
davranışlarda ihbar süreci



Etik dışı davranışlardan etkilenme

S12. Geçmişte rakiplerinizin yaptığı etik dışı davranış veya yolsuzluklardan dolayı, iş hayatında şirketinizin veya kendinizin zarara uğradığınızı düşünüyor musunuz?

%55

%45

Evet

Hayır

Geçmişte rakiplerinizin yaptığı etik dışı davranış veya yolsuzluklardan dolayı, şirketinizin veya kendinizin zarara

uğradığınız mı?

Orta ve Üst düzey yöneticiler

%32
%68

Evet

Hayır

Çalışanlar

58 35 7

Biraz etkiledi Etkiledi Çok etkiledi

Bu durum şirketinizi veya kendinizi ne derece etkiledi?

51 40 9

Biraz etkiledi Etkiledi Çok etkiledi

Baz:455

Baz:247



Rakibin Etik dışı davranışı karşısında yapılanlar 
yapılacak eylem

S13. Eğer rakip şirketin yolsuzluğa bulaştığını öğrenirseniz aşağıdaki seçeneklerden hangilerini yaparsınız?

35%
Yargı organlarına ihbar ederim

24%
Rakip şirketin ilgili birimlerine     

şikayet ederim

19%
Hukuki işlemler için kanıt 

toplamaya başlarım

6%
Sosyal medyada paylaşırım

*Görüşülen kişilerin 29%’u «bilmiyorum» , 7%’si ise «hiçbir şey yapmam» şeklinde cevap vermiştir.



Özel sektör çalışanlarının %32’si rakiplerinin etik dışı hareketleri yüzünden şirketlerinin zarara

uğradığını düşünürlerken bu oran orta ve üst düzey yöneticiler için %55’e kadar çıkıyor. Aslında bu 

istatistik ile daha evvel gördüğümüz yöneticilerde yolsuzluk algısının daha yüksek olmasını 

birleştirirsek oranları doğrulamış oluyoruz.

Orta ve üst düzey yöneticiler diğer çalışanlara göre rakiplerinin etik dışı davranışlarından daha fazla 

haberdar olabildikleri için kendi şirketlerinin daha çok zarara uğradıklarını düşünmektedirler.

Rakiplerinin etik dışı hareketleriyle karşılaşan özel sektör temsilcilerinin başvurduğu ihbar

mekanizmalarından ilki yargıya başvurmak olarak görülüyor.

İlerleyen teknoloji ve sosyal medyanın da hayatımızdaki öneminin artmasıyla birlikte cevap

verenlerin %6’sı sosyal medyada etik dışı davranışı yaymayı tercih ediyor. Bu istatistik ile de bir

markanın veya bir şirketin itibarının ne kadar tehlikelere açık hale geldiğini gözlemliyebiliyoruz. 

Sosyal medyada bir yolsuzluk şüphesinin dile getirilmesi ve bunun bütün kamuoyuyla paylaşılması

bir şirketin veya bir markanın itibarını bir yasal sürecin başlatılmasından daha çok ve çabuk

etkileyebilmektedir. Günümüzde etik risklerinin değerlendirilmesi esnasında özel sektörün bu 

konuya karşı daha hazırlıklı ve tedbirli olması gerekmektedir. 

Özel sektörde Etik dışı davranışlardan etkilenme 
ve karşısında yapılanlar



Özel sektördeki Yolsuzluğun Etkisi



Yolsuzluk Yaptığı Açığa Çıkan Şirketin 
Gelecekte Yaşayacağı Durum

Genel Bazlı Sonuçlar-%

S14. Size göre yolsuzluk yaşayan bir şirket için yolsuzluğun açığa çıktığı an itibariylle aşağıdaki ifadelerden hangisi daha uygundur?

Baz:802

1%

18%

9%

72%

İtibarını kaybetmez

ancak pazarını

kaybeder.

İtibarını kaybeder ancak

pazarını kaybetmez.

İtibarını da pazarını da

kaybetmez.

İtibarını da pazarını da

kaybeder.

Özel Sektör

3%

15%

13%

69%

İtibarını kaybetmez

ancak pazarını

kaybeder.

İtibarını kaybeder ancak

pazarını kaybetmez.

İtibarını da pazarını da

kaybetmez.

İtibarını da pazarını da

kaybeder.

Öğrenciler

Baz: 198



Yolsuzluk Yaptığı Açığa Çıkan Şirketin Gelecekte 
Yaşayacağı Durum

Günümüzde yolsuzluğa bakışın ne olduğunu göstermesi açısından yolsuzluk yaptığı açığa çıkan 

şirketin gelecekte yaşayacağı durum ile ilgili istatistikleri büyük öneme sahip olarak görülüyor.

Hem özel sektör çalışanları hem de üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu yolsuzluk 

yaşayan bir şirket için yolsuzluğun açığa çıktığı an itibarıyla hem itibarını hem de pazarını 

kaybedeceğini düşünüyor.

Özel sektörde katılımcıların %72’si üniversite öğrencilerinin %69’u açığa çıkan yolsuzlukla 

birlikte şirketin hem itibar hem de pazar kaybı yaşayacağını düşünürken özel sektör 

çalışanlarının %18’i ve  öğrencilerin %15’i sadece itibar kaybı yaşayacağını düşünüyor.

Bu durumda yolsuzluk ve şirket itibarı arasındaki güçlü bağ da ortaya çıkıyor. Çünkü özel sektör 

çalışanlarının %90’ı ve öğrencilerin %84’ü yolsuzluğa karışan bir şirketin itibarını kesin olarak 

kaybedeceğini düşünmektedir.



«Daha önce yolsuzlukla anılmış bir şirkette çalışmayı asla tercih etmem»

TOPLAM

Baz:455

T2B

%78

Çalışanlar

T2B

%89

Orta düzey 
yöneticiler

Baz:137 Baz:110

T2B

%84

Üst düzey
yöneticiler

Baz:802

Üniversite Öğrencileri
TOPLAM

Baz:134

T2B

%66

Devlet Üniversitesi Öğr.

Baz:64

T2B

%76

Vakıf Üniversitesi Öğr.

Baz:198

T2B

%82

T2B

%70

Özel Sektör Temsilcileri



Özel sektörde «Daha önce yolsuzlukla anılmış bir şirkette çalışmayı asla tercih etmem»

diyenlerin oranı %82’ye ulaşırken Üniversite öğrencilerinde bu oran %70’e iniyor.

Daha önce yolsuzlukla anılmış üst düzey yöneticilere sahip bir şirkette çalışmayı asla tercih 

etmeyeceğini söyleyenler arasında da yine özel sektörde oran %77 iken üniversite 

öğrencilerinde bu oran %64’e iniyor.

Aradaki farktan gelecek korkusunun yeni iş hayatına atılacak gençlerde daha fazla olduğu  ve 

iş hayatında çeşitli evrelerden geçmiş özel sektör çalışanların seçenekler konusunda 

kendilerini daha serbest gördüğünü anlayabiliriz. 

Ayrıca Devlet Üniversitesi öğrencileri Vakıf Üniversitesi öğrencilerine göre  daha az oranda daha 

önce yolsuzlukla anılmış bir şirkette çalışmayı tercih etmemeleri de yine öğrencilerin maddi 

durumları ve gelecek korkuları ile açıklanabilir.



«Daha önce yolsuzlukla anılmış bir şirkette çalışmayı maaşı iyi olması durumunda tercih edebilirim»

%19

%6

Ö
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l s
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ö
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38 28 15 9 10

Biraz katılıyorumHiç katılmıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

9 61 25 6

%10

«Maaşı 15% daha iyi olması durumunda tercih edebilirim»

«Maaşı 30% daha iyi olması durumunda tercih edebilirim»

8 57 25 10



«Daha önce yolsuzlukla anılmış üst düzey yöneticilere sahip bir şirkette çalışmayı asla tercih etmem»

%77

%64

Özel sektör temsilcileri

Üniversite öğrencileri

28 49

Biraz katılıyorumHiç katılmıyorum

Katılıyorum

4 7 12

Katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

Biraz katılıyorumHiç katılmıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

10 26 54 10



«Daha önce yolsuzlukla anılmış üst düzey yöneticilere sahip bir şirkette çalışmayı maaşı iyi olması 
durumunda tercih edebilirim»

%64

46 31 13 5 4

Biraz katılıyorumKatılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

1 10 26 54 10

Özel sektör temsilcileri

Hiç katılmıyorum

Katılıyorum

%9

Üniversite öğrencileri



Öğrencilerin en Çok Çalışmak İstediği Şirketler
Şirket veya Kurumlar

Genel Bazlı Sonuçlar-%

Baz:198

X4. Türkiye’de veya dünyada bildiğiniz tüm şirketleri düşününüz. En çok çalışmak istediğiniz şirketin veya kurumun hangisi olduğunu lütfen söyleyebilir misiniz?

X5. Bu şirketi veya kurumu diğer şirket veya kurumlardan ayıran en önemli 3 özelliği kısaca belirtir misiniz?

11
9

8
7

6
4

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Koç Holding

Sabancı Holding

Zorlu Holding

Medical Park

Eğitim Sektörü

Hukuk Alanı

Doğa Koleji

Ağaoğlu

Amerikan Hastanesi

Acıbadem Hastanesi

Devlet Kurumu

Apple

Arkas Holding

Ford

Microsoft

Türk Hava Yolları

Acun Medya

Doğan Holding

Cevahir Holding

İş Bankası

* %2 altındaki değerler raporlanmamıştır.

En çok çalışılmak istenen 
kurumu farklılaştıran özellikler %
Baz 198

Güçlü firma 7

Başarılı firma olması 7

Kurumsal firma olması 6

İş imkanı / İş güvencesi sağlaması 6

Bilindik firma olması 6

İtibarlı olması 6

Maaş ve yan haklar 5

Saygın kurum olması 5

Lider firma olması 5

Kaliteli 5

Büyük firma olması 4

Güvenilir 3

Diğer 4

* %3 altındaki değerler raporlanmamıştır.



“Daha önce yolsuzlukla anılmış bir şirkette çalışmayı maaşı iyi olması durumunda tercih

edebilirim” diyenlerin oranı özel sektörde çalışanlarında %19 olarak göze çarpıyor.

Bu oranlar üniversite öğrencilerinde daha düşük olsa da maaşın yüksekliğine göre artış 

gösterebiliyor. Üniversite öğrencileri arasında %15 daha iyi maaş olması durumunda 

yolsuzlukla anılmış bir şirkette çalışmayı tercih edebileceklerini söyleyenlerin oranı %6 iken  

maaş artışı %30’a çıktığında bu oran %10’a çıkıyor.

“Daha önce yolsuzlukla anılmış üst düzey yöneticilere sahip bir şirkette çalışmayı maaşı iyi 

olması durumunda tercih edebilirim” cevabını veren özel sektör çalışanları ile üniversite 

öğrencileri arasındaki fark ise iyice belirgin oluyor.

Özel sektörde bu oran %9 iken üniversite öğrencilerinde bu oran %64’e çıkıyor. Buradan da 

üniversite öğrencilerinin şirket ile yöneticilerini en azından yolsuzluk konusunda ayırmayı tercih 

ettiğini görebiliyoruz.

Öğrencilerin en çok çalışmayı istedikleri şirketlerin arasında ise ilk üç sırada ülkemizin 3 büyük 

holdingi yer alıyor: Koç Grubu, Sabancı Holding ve Zorlu Holding.  

En çok çalışılmak istenen kurumu farklılaştıran özellikler ise güçlü, başarılı ve kurumsal olması 

olarak görülüyor.



Etik ve Uyum Yönetimi



İş etiğine uymak, şirketlerin...

■ Çalışanlarının şirkete bağlılığı artar

■ Kârlılık durumu uzun vadede

olumlu etkilenir

■ Rekabet gücü artar

■ Kârlılık durumu kısa vadede

olumlu etkilenir

%91

%88

%69

%68

%77 %75 %70

%17 %37 %52

%87

Üst düzey yöneticiler

2011 2014-2015

Üniversite Öğrencileri

2015



Şirketlerde «etik ve uyum» değerlendirmesi

S5. Aşağıda yer alan konuların şirketinizde olup / olmadığını lütfen işaretleyebilir misiniz?

89

81

72

71

59

54

45

43

4

8

14

10

12

23

18

17

7

11

15

19

29

23

36

41

Evet Hayır Fikri Yok

Şirketimizin yazılı bir etik politikası vardır

Şirketimizde etik iletişim kanalları vardır. (şikayet ve bildiri hattı gibi)

Şirketimizde tüm çalışanlarımızın etik değerlere uygun bir davranış 
geliştirmesini sağlayacak eğitim ve yönlendirme programları vardır

Şirketimizde etik ve (mevzuata) uyum ihlallerine verilecek ceza ve 
yaptırımlarla ilgili yazılı bir prosedür vardır

Şirketimizde etik ve uyum konularından sorumlu yetkili bir kişi vardır

Etik performans, personel değerlendirme kriterlerimiz arasında yer alır

Şirketimizde bir etik raporlama sistemi vardır

Şirketimizde etik performanstan sorumlu bir yönetim kurulu üyesi 
mevcuttur



İş etiğine uymanın şirketlere getireceği faydalar sorusuna özel sektörde üst düzey yöneticilerin 

%91’i «Çalışanlarının şirkete bağlılığı artar» diye cevap vermektedir.

«Kârlılık durumu uzun vadede olumlu etkilenir» diyenlerin oranı %88 iken «Kârlılık durumu kısa 

vadede olumlu etkilenir diyenlerin» oranı %37’e düşmektedir. Bu da özel sektörde üst düzey 

yöneticilerinin iş etiğini hala uzun vadeli bir kazanım olarak gördüğü ve iş etiğinin kısa vadeli 

kazanım sağladığına yeteri kadar inanmadıklarını bize gösteriyor. Yine de çok umutsuzluğa 

düşmemek gerekir çünkü TEİD’in 2011 yılında yaptığı araştırmada iş etiğinin kısa vadede olumlu 

etkisine inananların oranı %17 iken günümüzde bu oran %37’e yani katılımcıların üçte birinden 

fazlasına çıkmıştır.

Şirketlerde «etik ve uyum» değerlendirmesinde ise «Şirketimizin yazılı bir etik politikası vardır» 

diyenlerin oranı %89 iken «Şirketimizde etik iletişim kanalları vardır. (şikayet ve bildiri hattı gibi)» 

diyenlerin oranı %81’e çıkmıştır. «Şirketimizde bir etik raporlama sistemi vardır» ile «Şirketimizde 

etik performanstan sorumlu bir yönetim kurulu üyesi mevcuttur» diyenlerin oranı sıra ile %45 ile 

%43 ‘da kalmıştır.



«Etik ve uyum» konularından sorumlu kişi var mı?

Şirket Çalışanları ve Yöneticileri nezdinde algı farklılığı

54 10 36

Evet Hayır Fikri Yok

67 20 13

Evet Hayır Fikri Yok

Şirket Çalışanları Nezdinde Şirket Yöneticileri Nezdinde

S5. Aşağıda yer alan konuların şirketinizde olup / olmadığını lütfen işaretleyebilir misiniz?

S5a. Şirketinizde etik ve uyum konularından sorumlu yetkili kişinin bu konu dışında farklı bir görevi var mı?

70%
Etik ve uyum konularından sorumlu yetkili kişinin bu 

konu dışında farklı bir görevi var diyen yöneticiler



Şirketlerde etik ve uyum yönetimi

%36

Şirketlerde etik ve uyum / ethics and compliance konuları ile ilgili departman ya da ekibin varlığı

2011 2015

%70

*İlgili konu sadece yöneticiler nezdinde gerçekleştirilmiştir.



Etik ve uyum yöneticilerinin görev aldığı birimler

S5b. Şirketinizde etik ve uyum konularından sorumlu yetkili kişinin bu konu dışında hangi departmanda görev aldığını belirtebilir misiniz?

İnsan kaynakları

Üst Yönetim / Genel Müdür

Çalışma ilişkileri yöneticisi

Hukuk.

Finans

Lüks divizyon

Kurumsal İletişim

İç Denetim

Diğer

Fikrim yok

13%

10%

10%

9%

5%

4%

3%

3%

9%

34%



TEID tarafından Türkiye’nin özel sektöründeki etik ve uyum yönetimi hakkında 2010’da yapılan 

araştırma ile son araştırma birlikte değerlendirildiğinde son 5 senede şirketlerdeki etik ve uyum

departmanlarının oranı %36’dan %70’e çıkmıştır. 

Bu eğilim Türkiye’de özel sektörün etik ve uyum yönetimi alanına verdiği önemin arttığının da 

göstergesidir. Ancak etik ve uyum yöneticilerinin %70’i başka bir sorumluğunun yanında bu görevi de 

üstlenmektedir. Türkiye’de Etik ve Uyum yöneticilerinin %13’ü Insan Kaynakları departmanında

%10’u üst yönetimde, %9’u hukuk departmanında görev almaktadırlar. 

Etik ve Uyum Yöneticisinin aslında tam görev tanımı şirketlerin yerel ve global pazarlardaki etik

risklerini yönetmek; yerel ve uluslararası düzeyde bulunan yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumu

sağlamak; şirket çalışanlarını bunlara karşı eğiterek farkındalık yaratmak, yasaların talep ettiğinin de 

üzerinde, şirketin etik değerlerinin iş yapma yöntemlerine yansımasını sağlayacak kod oluşturmak ve 

bu koda uyumu sağlamaktır. Aslında bir Etik ve Uyum yöneticisi ne tam olarak bir hukukçu, ne tam 

olarak bir iç denetçi, ne de tam olarak bir IK uzmanı olmamalıdır, ama bu departmanlarla koordine

edebilecek bir üst düzey yönetici olmalıdır. Sözkonusu konuda Türkiye’de özel sektörün değişmesi

ve gelişmesi gerektiği ortadadır.

Şirketlerde etik ve uyum yönetimi



Şirketinizin «yolsuzlukla mücadele programı» var mı?

Şirket Çalışanları ve Yöneticileri nezdinde algı farklılığı

32 15 53

Evet Hayır Fikri Yok

44 35 21

Evet Hayır Fikri Yok

Şirket Çalışanları Nezdinde Şirket Yöneticileri Nezdinde

S5. Aşağıda yer alan konuların şirketinizde olup / olmadığını lütfen işaretleyebilir misiniz?

S6. Şirketinizin yolsuzlukla mücadele programının etkinliğini nasıl değerlendirirsiniz?

S7. Şirketinizin yolsuzlukla mücadele  karşısındaki tutumunu nasıl değerlendirirsiniz?

83%
Etkin uygulanıyor

44%
Tutumu yeterli

89%
Etkin uygulanıyor

55%
Tutumu yeterli



Yolsuzlukla mücadele konusunda özel sektörün etkisi

 Etik dışı davranışlar ve yolsuzluk Türkiye de özel sektörün gelişimini engelleyecek önemli bir sorundur

1 5.3 11.8 34.1 47.8

Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Biraz katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum

81,9%

 Özel sektörün etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücadele konusunda öncü olması, yolsuzluğu azaltmada önemli 

bir etkendir

1 4.2 13.0 35.1 46.5 81,6%

 Son 5 sene içerisinde özel sektör, etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücadele konusunda gelişme göstermiştir

6.3 21.8 34.4 27.1 10.4 37,5%

 Özel sektörün de dahil olduğu «Ortak Eylemler» (Collective actions) yolsuzlukla mücadele konusunda etkindir

3.3 14.3 41.5 28.8 12.2 41,0%

Baz:802



Özel sektör çalışanlarının %82’si yolsuzluk ve etik dışı davranışların özel sektörün gelişimini

engelleyen önemli sorunlarından biri olduğunu düşünmektedir. Aynı oranda özel sektör

çalışanı yolsuzlukla mücadelede özel sektörün öncü olması gerektiği konusunda da 

hemfikirdir. 

Fakat katılımcıların sadece %37,5’u son 5 senede, özel sektörün ülkemizde yolsuzlukla

mücadele konusunda gelişme gösterdiğini düşünmektedir. 

Aynı zamanda, özel sektör temsilcileri kolektif eylemlerin yolsuzlukla mücadelede daha

yaygın ve etkili olabileceğini düşünürlerken ülkemizde kolektif eylemlerin etkin olduğu 

düşünenlerin oranı %41’de kalmaktadır.

Yolsuzlukla mücadele konusunda özel sektörün etkisi



Yolsuzlukla mücadelenin iş hedeflerine etkisi

90%

S17a. Size göre özel sektörün etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücadele konusunda göstereceği hassasiyet ve çabaları, şirketlerin iş hedeflerine 

ulaşmasında ne derece önemli bir etkendir?

2 2 6.3 32.5 57.2

Hiç önemli değil Önemli değil Biraz önemli Önemli Çok önemli

Orta düzey yöneticilerÇalışanlar Üst düzey yöneticiler

0 100

88

% 0 100 0 100

92

%

92

%

Baz:802

Baz:110Baz:137Baz:455



Yolsuzlukla mücadele konusunda gösterilen çaba

25%

S17b. Size göre özel sektörün etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücadele konusunda gösterdiği hassasiyet ve çabaları ne derece yeterlidir?

7 42 37.5 10.6 2.9

Hiç yeterli değil Yeterli değil Biraz yeterli Yeterli Çok yeterli

Baz:802

Orta düzey yöneticilerÇalışanlar Üst düzey yöneticiler

0 100

28

% 0 100 0 100

19

%

1

3

%
Baz:110Baz:137Baz:455



Yolsuzlukla mücadelede karşılaşılan engeller

S18. Size göre şirketlerin etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücade konusunda başarılı olmasını engelleyecek en önemli 3 sebebi nedir?

Baz:802

Şirket yönetiminin öncelikleri arasında yer almaması

Şirket yönetiminin yeterli ilgiyi göstermemesi

İşi kaybetme korkusu / Kariyer endişesi

Yolsuzluk ortaya çıksa bile cezanın yetersiz olması

Şirketlerde özel bir yolsuzlukla mücadele programının olmaması

Üst yönetimden gelen başarı baskısı

Şirket için yolsuzlukla mücadele konusunda verilen eğitimlerin

yetersizliği

Çalışanlara düşük maaş verilmesi

Yetersiz personel

Yetersiz etik departmanı bütçesi

57%

50%

38%

37%

29%

22%

21%

20%

14%

5%



Yolsuzlukla mücadelenin temel adımları

S18. Size göre şirketlerin etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücade konusunda başarılı olmasını sağlayacak en önemli 3 uygulama ne olabilir ?

Baz:802

Kurumların düzenli olarak bağımsız denetimlerden geçmesi

İş etiği konusunda eğitimlerin verilmesi

Kurumlarda etik ve uyum departmanının kurulması

Düzenli etik denetimlerinin yapılması

Çalışanların, etik koda uygun olmayan davranışları ihbar edebileceği

şikayet ve danışma hattının kurulması

Kurum içerisinde ilgili konuların görüşüldüğü ve karara bağlandığı

etik kurulunun oluşturulması

Kurum içerisinde iç denetim ile ilgili bir kurulun oluşturulması

Kurum içerisinde etik kodların hazırlanması

İlgili konularda anketler gerçekleştirilmesi ve örnek vakaların

sunulması

48%

47%

43%

43%

35%

28%

23%

17%

13%



Özel sektörün etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücadele konusunda göstereceği hassasiyet ve 

çabaları, şirketlerin iş hedeflerine önemli bir etken olduğunu düşünenlerin oranı %90 olarak 

görülmektedir. Yine en fazla etik dışı davranış ve yolsuzlukla karşılaşsan üst düzey 

yöneticilerde ise bu oran ise % 92’ye çıkmaktadır.

Özel sektörün etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücadele konusunda gösterdiği hassasiyet ve 

çabaları yeterliliği konusunda ise verilen cevaplar ortada bir belirsizlik olduğunu işaret 

etmektedir. Yeterli olmadığını düşünenlerin oranı %49’dur. Üstelik biraz yeterli bulanların oranı 

da %37,5 ile oldukça yüksektir. Daha da kötüsü yolsuzlukla daha çok karşılatığını önceki 

verilerle gördüğümüz üst düzey yöneticilerde  özel sektörün yolsuzlukla mücadelede gösterdiği 

hassasiyet ve çabaları yeterli bulanların oranı sadece %1’dir.

Şirketlerin etik dışı davranış ve yolsuzlukla mücade konusunda başarılı olmasını engelleyecek 

etkenler sorusunda en çok verilen ilk iki cevap arasında olan «şirket yönetiminin öncelikleri 

arasında yer almaması» (%57) ile «şirket yönetiminin yeterli ilgiyi göstermemesi» (%50) bize 

özel sektör çalışanlarının yolsuzluk ile mücadelenin en tepeden başlatılması gerektiğini 

düşündüklerini bize göstermektedir.  İş kaybetme korkusu ve cezaların yetersiz olması da 

katılımcılar tarafından gösterilen engellerdendir.



Yolsuzlukla mücadele atılması gereken adımlar konusunda ise ilk sırada %48 ile kurumların 

düzenli olarak bağımsız denetimden geçirilmesi yer alırken ikinci sırada iş etiği eğitimlerinin 

verilmesi yer almaktadır.

Kurumlarda etik ve uyum departmanlarının kurulmasının ve düzenli etik eğitimlerinin 

yapılmasının yolsuzlukla mücadele için önemli olduğunu düşünenlerin oranı da %43 olarak 

görülmektedir.

Bu da çalışanların etik ve uyum uygulamalarının kurumsallaşmasının yolsuzlukla mücadele 

konusundaki önemini büyük oranda kavradıklarını bize göstermektedir.



ANKETLERIMIZE
KATILAN HERKESE
TEŞEKKÜRLER…


