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Teşekkür 
Bu Avrupa ve Orta Asya (ECA) Ekonomik Güncelleme Raporu, Aslı Demirgüç-
Kunt’un liderliğini yaptığı ECA Baş Ekonomistlik Ofisi tarafından 
Makroekonomi, Ticaret ve Yatırım ile Yoksulluk ve Eşitlik Küresel Uygulamaları 
ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır 

Raporun Birinci Kısım altındaki, birinci bölümü Adil Büyüme, Finans ve 
Kurumlar Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Beklentiler Grubu ile işbirliği 
içerisinde hazırlanmıştır. Çalışma ekibinde Collette Mari Wheeler, Carlos Arteta, 
Michael Lokshin, Dana Lauren Vorisek, Damien Matthias Valentin Boucher, 
Justin Damien Guenette, Vasiliki Papagianni, Julia Renee Roseman Norfleet, 
Kaltrina Temaj ve Takefumi Yamazaki yer almıştır. Anna Bjerde, Sandeep 
Mahajan, Mona Prasad, Tatiana Proskuryakova, Emilia Skrok, Gallina Andron- 
ova Vincelette ve Fabrizio Zarcone tarafından faydalı görüşler ve katkılar 
sunulmuştur. Birinci Kısım, İkinci Kısım yazarlarının katkıları ile yakın bir 
şekilde koordine edilmiştir. Birinci Kısım ECA Baş Ekonomistliği ekibi 
tarafından, Kalkınma Ekonomisi bölümündeki Kalkınma Etkileri Değerlendirme 
Grubu ile birlikte, Yönetişim Küresel Uygulaması ile işbirliği içerisinde 
hazırlanmıştır. Michael Lokshin, Iván Torre ve Daniel Rogger’ın liderliğini 
yaptığı çalışma ekibinde Teib Assaf, Zahid Hasnain, Vladimir Kolchin, Robert 
Lipinski, Patricia Rose Paskov, ve Davide Zucchini de yer almıştır. Kutu 2.2 
DIME DEC biriminden Manuel Maqueda ve Daniel Li Chen tarafından 
hazırlanmıştır. Roby Senderowitsch ve J. Daniel Boyce ile Yönetişim Küresel 
Uygulaması bünyesindeki ekipleri çalışma boyunca faydalı rehberlik ve katkılar 
sağlamışlardır. Altyapı Küresel Uygulamasından Lucio Monari ve ekibi ile 
“Daha İyi Yaşamlar için Veri” başlıklı 2021 Dünya Kalkınma Raporunun ortak 
yazarı Robert Cull tarafından faydalı görüşler sağlanmıştır. Gallina An dronova 
Vincelette, Natalya Beisenova, Sudharshan Canagarajah, Stephen R. Davenport, 
Cem Dener, Carl Hanlon, Auguste Kouame, Lalita Moorty, Constan tin Rusu, 
Adam Shayne, Renaud Seligmann ve Linda Van Gelder faydalı girdiler 
sağlamıştır. Çalışma ekibi raporun hazırlık aşamasında sağladıkları rehberlik ve girdiler 
için Anna Bjerde, Xiaoqing Yu ve ECA bölgesel liderlik ekibine teşekkür eder. 

İkinci Kısım Makroekonomi, Ticaret ve Yatırım Küresel Uygulaması (Andrew 
Burns, Lalita M. Moorty, Sandeep Mahajan ve Jasmin Chakeri liderliğinde) ile 
Yoksulluk ve Eşitlik Küresel Uygulamasından (Salman Zaidi liderliğinde) ekipler 
tarafından hazırlanmıştır. Bu ekiplerde aşağıdaki personeller yer almıştır: 
Azamat Agaidarov, Enrique Blanco Armas, Reena Badiani-Magnusson, Javier 
Eduardo Baez Ramirez, Olena Bogdan, Tom Bundervoet, Benoit Philippe Marcel 
Campagne, Marie-Anne Chambonnier, Marcel Chistruga, Stefano Curto, Diana 
Victoria De Leon Dardon, Mariam Dolidze, Andrei Silviu Dospinescu, Bakyt 
Dubashov, Olga Emelyanova, Samuel Freije-Rodriguez, Alan Fuchs, Josip Funda, 
Anastasia Golovach, Maria Fernanda Gonzalez Icaza, Gohar Gyulumyan, 
Alexander Haider, Kiryl Haiduk, Sandra Hlivnjak, Saida Ismailakhunova, 
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Bu Raporda Kullanılan  
Bölgesel Sınıflandırma   

 
Bu rapor Avrupa ve Orta Asya (ECA) ülkeleri olarak anılan 50 ülkeyi 
kapsamaktadır. Bu ülkeler 10 gruba ayrılmıştır: Orta Asya, Orta Avrupa ve Baltık 
Ülkeleri, Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa, Güney Kafkasya, Güney Avrupa, Batı 
Balkanlar, Batı Avrupa, Rusya ve Türkiye.  
 
 

       TABLO E.1 – Bu Raporda Kullanılan Bölgesel Sınıflandırma   
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Küresel ekonomiyi son yüz yılın en derin resesyonlarından birine sürükleyen 
COVID-19 salgınıyla birlikte, Avrupa ve Orta Asya'nın (ECA) yükselen ve 
gelişmekte olan ülkelerinde ekonomik faaliyet 2020 yılında yüzde 2,0 daraldı. 
COVID-19 salgınının yeniden alevlenmesi ve virüsün daha bulaşıcı 
varyantlarının ortaya çıkması sonucunda faaliyette yaşanan kalıcı kesintilerin bir 
yansıması olarak, 2021 yılındaki toparlanma hızının yüzde 3,6 olması 
beklenmektedir. Küresel bağlamda, bu güncelleme raporu son gelişmeleri 
özetlemekte ve bölgeye ilişkin görünümü sunmaktadır. Ayrıca, devletin kalitesi, 
kamunun güveni ve güvenilirliği salgınla mücadelede başarının hayati unsurları 
olduğundan dolayı, COVID-19 krizi sırasında da önemi daha da belirgin hale 
gelen ve bölgede önemli bir kalkınma sorunu teşkil eden yönetişim konusu 
üzerinde de odaklanmaktadır. 

Bölgedeki faaliyet 2021 yılında tekrar yükselişe geçecek olmasına rağmen, bu 
toparlanma biraz baskılanmış olacaktır. Kişi başına düşen GSYH'nın 2022 yılında 
pandemi öncesi eğiliminin neredeyse yüzde 3 altında kalacağı tahmin 
edilmektedir. En çok etkilenen ekonomiler, avro bölgesi ile güçlü ticaret veya 
finansal bağlantıları olan ve hizmetler ve turizm faaliyetlerine büyük ölçüde 
bağımlı olan ekonomiler olmuştur. Genel görünüm halen oldukça belirsizdir ve 
pandeminin ve aşılamanın nasıl gelişeceği görünümü şekillendirmeye devam 
edecektir. Pandeminin hafiflemesi beklenenden uzun sürmesi, dış finansman 
koşullarının daralması veya jeopolitik gerilimler yeniden yükselmesi 
durumunda 2021 yılındaki büyüme daha zayıf gerçekleşebilir.  

Kamu harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 40'ına yakınını 
oluşturduğu düşünüldüğünde, Avrupa ve Orta Asya ekonomilerinde devlet 
kritik bir rol oynamaktadır. Daha zengin ülkelerin daha büyük devletlere sahip 
olma eğiliminde oldukları ve bölgedeki birçok ülke halen piyasaya dayalı 
ekonomilere geçiş yaptıkları düşünüldüğünde bu beklenebilir bir durumdur. 
Devlet, bölgedeki işgücü piyasalarının şekillenmesinde de eşit derecede önemli 
bir rol oynamaktadır: kamu sektörü 86 milyon kişiyi veya toplam istihdamın 
yüzde 25'ini istihdam etmektedir ve bu da küresel ortalama olan yüzde 16'nın 
oldukça üzerindedir. Bu oranlar bölge genelinde farklılık göstermektedir: 
Belarus'ta kamu sektörü işgücünün neredeyse yüzde 40'ını istihdam ederken, bu 
rakam Romanya'da sadece yüzde 13'tür. Kamu sektörü genellikle bölgedeki en iyi 
eğitimli işçileri çekmektedir. Kamu sektörü çalışanları, özellikle düşük gelirli 
ülkelerde ortalama nüfustan önemli ölçüde daha eğitimlidir. Örneğin, Güney 
Kafkasya, Orta Asya ve Batı Balkanlar'da, kamu sektöründe çalışan yüksek 
öğrenim görmüş bireylerin oranı, ortalama nüfusa göre iki kattan fazladır. 
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ECA ülkelerinde önümüzdeki yıllarda devletin rolünün artması muhtemeldir. Yüksek 
gelirli ülkelerdeki nüfusun üçte biri ve geçiş ülkelerindeki vatandaşların ise yaklaşık 
yüzde 45'i kamu sektörünün büyümesini desteklemektedir. Bunun nedeni kısmen 
bölgedeki yaşlanan nüfusun sağlık ve engellilik hizmetleri ve uzun vadeli bakım gibi 
kamu hizmetlerinin artmasını gerektirmesidir. Buna ek olarak, küreselleşme ve 
teknolojik değişim, en kırılgan kesimler için iş güvenliğinin ve gelirlerin azalmasına yol 
açmış ve bunun sonucunda eşitsizlikte ortaya çıkan artış yeniden dağıtım talebinin 
artmasına sebep olmuştur. Son olarak, COVID-19 krizi insanların riskten kaçınma 
eğilimini artırmıştır ve devletin bireysel riskleri kamulaştırması ve halk sağlığı 
sistemleri, eğitim ve sosyal korumada daha önemli bir rol oynaması arzusunu 
güçlendirmiştir. 

Devletin oynadığı önemli rol, üretkenliği ve büyümeyi belirlemede ve bölgenin 
ekonomik ve sosyal zorluklarına etkili bir şekilde müdahale etmede yönetişim 
kalitesinin önemini vurgulamaktadır. Alt bölgeler arasında önemli değişkenlikler 
olduğundan dolayı, dünya bölgeler arasında Dünya Yönetişim Göstergelerine göre 
yönetişim kalitesi açısından en büyük eşitsizliğin olduğu bölge ECA’dır. Bölgenin belirli 
bölümlerindeki ilerleme hayal kırıklığı yaratırken, özellikle başlangıçta düşük 
performans gösteren ülkeler olmak üzere bölge geneli son yirmi yılda devlet kalitesinde 
yine de önemli bir iyileşme kaydetmiştir. Örneğin, son 20 yılda yönetişim kalitesinde en 
büyük artışlar Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar’daki ülkelerde kaydedilmiştir. 

Kamu sektörünün üretkenliğinin arttırılması, birçok ülkede devlet kapasitesinin hala 
zayıf olduğu ECA ekonomileri üzerinde derin bir etki yaratabilir. Dijital teknoloji ve veri 
devrimi; verimliliği, şeffaflığı, ihtiyaçlara karşı duyarlılığı ve vatandaş güvenini artırma 
potansiyeli sunmakta ve böylelikle devletin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Dünya 
genelinde, devlet yönetimini, hizmet sunumunu ve genel devlet kapasitesini optimize 
etmek için devletlerin dijital araçları ve GovTech'i ne ölçüde kullandığı devletin kalitesi 
hakkında giderek daha fazla bilgi vermektedir. COVID-19 pandemisi, dijitalleşmeyi ve 
GovTech uygulamasını geciktirmenin maliyetlerini ve kamu sektörü 
modernizasyonunda yatan fırsatları ön plana çıkarmıştır. 

Devlet ile ve sivil toplum arasında işbirliğini teşvik etmede teknoloji ve veriler hayati 
önem taşır. ECA bölgesindeki birçok vatandaş devlete güvenmemekte ve siyasi 
kararların pek şeffaf olmadığını düşünmektedir. Veri devrimi ve dijitalleşme, kamu 
sektörü verimliliğini ve hizmet sunumunu geliştirmek için hükümetler devlet ile sivil 
toplum arasındaki işbirliğini teşvik ederek bu durumu değiştirme fırsatı sunmaktadır. 
Bunu sağlamanın en umut verici mekanizmalarından biri, kamu sektörü verilerini 
toplamanın, analiz etmenin ve yaymanın işlem maliyetlerini azaltan ve bir bütün olarak 
yönetişim kalitesinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına izin veren Açık Devlet 
Verileridir. 

Bu raporda sunulan analiz, ECA bölgesi genelinde yönetişimi iyileştirmek amacıyla 
veri devriminden yararlanmak için ampirik kanıtlara dayalı politika önerileri ortaya 
koymaktadır. Öneriler arasında (a) kamu hizmetlerinde veri sistemlerinin 
benimsenmesini ve uyarlanmasını teşvik etmeye yönelik teşvik yapılarının 
uygulanması, (b) devlette dijitalleşmenin arttırılması ve kurumlar arasında merkezi 
olmayan veri sistemlerinin sektörler arası koordinasyonu yoluyla veri devriminin 
etkisinin arttırılması, (c) vatandaşların, verileri kullanma konusunda takip ettiği genel 
yaklaşım konusunda devletten hesap sorabileceği platformların geliştirilmesi ve (d) 
doğrudan geri bildirimler üzerinden deneyler yaparak vatandaşlar ile devlet arasındaki 
güvenlik duvarının yeniden tanımlanması yer almaktadır 
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Birçok şey başarılmıştır ancak daha yapılması gereken çok şey 

bulunmaktadır. Örneğin, 50 ECA ülkesinden 21'i -Doğu Avrupa, Batı Balkanlar, 
Güney Kafkasya ve Orta Asya'dakilerin çoğu da dahil olmak üzere- henüz veri 
yönetimi ve yönetimi için üst düzey koordinasyona sahip değildir. Öte yandan, 
bölgedeki 30 ülke, devlet kurumları arasında birlikte çalışabilirliği ve karşılıklı 
bağlantı olanaklarını destekleyen bir GovTech kurumuna sahip değildir. Açık 
Devlet Verileri taahhütlerinin uygulanması gerekmektedir. Birçok ECA 
ülkesinde, bireylerin endişelerini devlete iletebilecekleri veya geri bildirim 
sağlayabilecekleri merkezi web portalları bulunmamaktadır. Özellikle Orta 
Asya'da geniş bant internet kapsama alanının ve kullanımının arttırılması, 
anlamlı dijital bağlantı olanakları için bir öncelik olmalıdır. 
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Ekonomik Görünüm ve 
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Devam Eden  
COVID-19 Pandemisi ve 
Ekonomik Görünüm 

 

Küresel Bağlam  
COVID-19 pandemisi, küresel ekonomiyi son 1,5 yüzyıllık dönemde iki Dünya Savaşı ve 
Büyük Buhrandan sonraki en derin resesyona sürükledi. Küresel ekonomik faaliyet 
yeniden hız kazansa da, öngörülebilir gelecekte küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın 
(GSYH) toparlanması olası görünmemektedir. Aşıların geliştirilmesinde önemli ilerleme 
kaydedilmesine rağmen, 2021 yılının başlarında COVID-19'un sert bir şekilde yeniden 
canlanması ve bunun üzerine ülkelerin sosyal mesafe önlemlerini yeniden sıkılaştırmak 
zorunda kalması küresel toparlanmaya gölge düşürdü. Güven, tüketim ve ticaretteki 
kademeli iyileşmenin yanı sıra devam eden aşılama programının küresel büyümedeki 
toparlanmayı güçlendirmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, virüsün yayılmasında 
daha fazla artış olasılığı, aşı tedarikinde ve dağıtımında gecikmelerin yanı sıra yüksek 
borç seviyeleri ve zayıf büyümenin tetiklediği finansal stres dahil olmak üzere, olumsuz 
riskler halen baskın durumdadır.  

 
COVID-19 Pandemisi ve Genel Eğilimler  

Geçtiğimiz yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle ekonomik faaliyette yaşanan 
çöküşün ardından, küresel büyüme 2021 yılında yeniden artışa geçti. Bununla 
birlikte, 2021 yılının başlarında ülkelerin COVİD-19’ virüsünün daha bulaşıcı 
suşlarının yayılımını engelleme mücadelelerine girişmesi ve bu kapsamda 
değişin sıkılık derecesindeki kapanma önlemlerinin yeniden uygulamaya 
konulması veya mevcut önlemlerin uzatılması ile birlikte küresel toparlanmanın 
hızını baskılamıştır. Ocak ayındaki temel tahmin 2021 yılında küresel GSYH'nın 
yüzde 4 artmasını öngörmüştür (Dünya Bankası 2021). Bu projeksiyon birçok 
ülkede COVID-19 pandemisinin toplumda yayılmasını sınırlayan uygun 
pandemi yönetimi ve aşılama önlemlerini uygulanmasını esas alınmıştır. 

Projeksiyonda ayrıca mali desteğin azalmasına yardımcı olacak para politikası 
uyumlaştırma düzenlemelerinin devam edeceği varsayılmıştır.   
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Bu yılki hızlanmanın ardından, 2022 yılında küresel büyüme hızının yüzde 3,8'e 
düşeceği tahmin edilmiştir; bu oran halen potansiyel büyüme hızının 
üzerindedir ancak yine de COVID-19'un devam eden hasarları ile baskılanmış 
durumdadır (şekil 1.1, panel A). Bu oranda, küresel kişi başına düşen GSYH, 
2022 itibariyle salgın öncesi öngörülerin yüzde 4,4 altında kalacaktır ve bu 
durum devam eden riskten kaçınmanın talep tarafındaki harcama kısıtlayıcı 
etkilerini ve azalan fiziksel ve beşeri sermaye birikiminin işgücü verimliliği 
üzerindeki etkilerini yansıtmaktadır. 

2020 yılının sonlarında günlük yeni COVID-19 vakalarında yaşanan sert artış, 
küresel faaliyette daha yeni başlamış olan toparlanmayı yumuşattı (şekil 1.1, 
panel B). Ancak bazı ekonomiler için, hükümetlerin ekonomi çapında kapanma  

ŞEKİL 1.1 Küresel Ekonomik Faaliyet ve COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar: Consensus Economics; Haver Analytics; Our World in Data (veri tabanı); Dünya Bankası. 
Not: GE = gelişmiş ekonomiler; EMDE = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler; FCS = kırılgan ve çatışmalardan etkilenen durumlar; GSYH= 
gayrısafi yurtiçi hasıla; LIC= düşük gelirli ülkeler. 
A. Taralı alan tahminleri göstermektedir. 2020 verileri tahminidir. Toplam büyüme oranları, 2010 fiyatları ve piyasa döviz kurları üzerinden GSYH ağırlıkları 
kullanılarak hesaplanmıştır. 
B. Şekil, günlük yeni COVID-19 vakalarının yedi günlük hareketli ortalamasını göstermektedir. Son gözlem 14 Mart 2021 itibariyledir. Örneklem 36 gelişmiş 
ekonomi ve 149 EMDE'den oluşmaktadır. 
C. Şekil, Ocak 2021'de yayınlanan sürekli Consensus tahminleri ile 2020-4Ç için gerçekleşen GSYH büyüme sonuçları arasındaki yüzdelik puan farkını 
göstermektedir. Sonuçlar, her çeyrekte (yıllık baza getirilmiş değişimin kullanıldığı) Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tüm ülkeler için çeyrek bazındaki 
yüzdelik değişimleri ifade eder.  
D. Şekil, 100 kişi başına gerçekleştirilen toplam aşılama sayısını göstermektedir. Son gözlem tarihi 14 Mart 2021'dir. 
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yerine hedefli veya daha az sıkı kapanma önlemleri uygulamaları ile birlikte yeniden ortaya 
çıkan zayıflama hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır. Buna göre, küresel mal ticaretinde bir 
toparlanmayı yansıtan sanayi faaliyetindeki dayanıklılık, destek sağlamıştır ve hasıla 2020 
yılının dördüncü çeyreğinde bazı ekonomilerde Consensus beklentilerini de aşmıştır (şekil 
1.1, panel C). Günlük yeni vaka sayısının istikrara kavuşması ve aşı uygulamasının yatırımcı 
duyarlılığını desteklemesi ile birlikte Küresel Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 
ve Sentix endeksi de dahil olmak üzere çeşitli ekonomik göstergeler 2021 yılının başlarında 
güçlenmeye işaret etti. Aşılama devam etmesine rağmen ve küresel nüfusun yaklaşık yüzde 
5,3'ü mevcut çok sayıdaki aşıdan en az bir doz almış olmasına rağmen, ilerleme ülkeler 
arasında eşit olmayan bir dağılım sergilemiştir Gelişmiş ekonomilerde aşılama hız 
kazanırken, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin (EMDE'ler) yaklaşık 
yarısında ve düşük gelirli ülkelerin çoğunda Mart ortası itibariyle henüz hiçbir doz aşı 
uygulanmamıştır (şekil 1.1, panel D). 

2020 yılında ABD ekonomisi yıllık bazda yüzde 3,5 daraldı (Consensus beklentisi ile genel 
anlamda uyumlu olarak) ve yılın son çeyreğindeki hasıla salgın öncesinde 2019 yılının 
dördüncü çeyreğindeki seviyenin yüzde 2,5 altında kaldı. Hanehalkı gelirlerine yönelik 
sağlanan önemli mali destek (küresel mali kriz sırasında uygulanan benzer önlemlerin çok 
ötesinde), güçlü bir başlangıç toparlanmasına katkıda bulundu ancak pandeminin geniş 
çapta yeniden canlanmasıyla bu süreç kısa kesildi. 2021 yılına doğru ilerlerken, artan 
COVID-19 vakalarına ve pandemi kontrol önlemlerinin hizmetler sektörü üzerindeki devam 
eden etkilerine rağmen ekonomi dayanıklı kaldı. Amerikan Kurtarma Planı Mart 2021'de 
kabul edildi ve bu plan ile 1,9 trilyon dolarlık veya GSYH'nın yaklaşık yüzde 9'u kadar bir 
ek destek sağlanması beklenmektedir.  

COVID-19 şokunun sonucunda, avro bölgesindeki hasıla 2020 yılında yüzde 6,8 düştü ve 
dördüncü çeyrekte salgın öncesi seviyesinin yüzde 5,1 altında kaldı. Daha yakın zamanda, 
yeni COVID-19 enfeksiyonlarının yeniden sert bir şekilde alevlenmesi, uzatılan kısıtlama 
önlemleri ve yavaş ilerleyen aşı uygulaması olası bir bozulmanın zeminini hazırlamaktadır. 

Bununla birlikte, imalat sektöründeki dayanıklı büyüme, hizmet sektöründe devam eden 
zayıflığı dengelemeye yardımcı olacaktır (şekil 1.2, panel A). Tarihi bir resesyon karşısında, 
politika müdahaleleri geniş kapsamlı ve sürekli olmuştur. Ulusal mali destek paketleri, 
Avrupa Birliği (AB) tarafından en çok etkilenen üye ülkelere sağlanan hibeler ile 
desteklenmiştir ve bu hibelerin 2021 yılında faaliyeti desteklemesi beklenmektedir. 

Çin'de, kamu yatırımlarının başını çektiği teşviklerin desteğiyle GSYH 2020 yılında yüzde 
2,1'lik Consensus tahmininin biraz üzerinde, yüzde 2,3 arttı. Uyumlaştırıcı maliye ve para 
politikaları, kamu açığı ve toplam borçta sert bir artışa yol açtı. Son dönemde, yeni COVID-
19 vakalarının arttığı bir ortamda, resmi İmalat PMI ve İmalat Dışı PMI dahil olmak üzere 
yüksek frekanslı veriler bir gevşemeye işaret etmektedir. (şekil 1.2, panel B). 

2020 yılında sınırların kapatılması ve arz kesintilerinin uluslararası mal ve hizmet 
tedarikini kesintiye uğratması ile birlikte küresel ticaret göçtü -tahmini yüzde 9 düşüş 
kaydedildi (UNCTAD 2021a). Mal ticareti, küresel mali kriz sırasında olduğundan daha hızlı 
düştü ve daha hızlı toparlandı; küresel mal ticareti hacmi, Kasım 2020'de pandemi öncesi 
seviyesini geçti (şekil 1.2, panel C). Bununla birlikte, 2021 yılının başları itibariyle mal 
ticaretindeki toparlanma hızı ılımlı görünmektedir. Bu arada, virüsün etkisini sürdürmesi 
ve yüz yüze etkileşimleri ve uluslararası seyahat ve turizmi engellemeye devam etmesi ile 
birlikte hizmet ticareti de baskılanmaya devam etmektedir.  

 



6    ● Dünya Bankası ECA Ekonomik Güncelleme Raporu İlkbahar 2021 
 

 

 

 

ŞEKİL 1.2 Küresel Ticaret ve Finansal Göstergeler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar: CPB Hollanda Ekonomik Politika Analiz Bürosu; Avrupa Merkez Bankası (veri tabanı); Avrupa Komisyonu; Dünya Bankası; Dünya Ticaret 
Örgütü. 
Not: GSYH= gayrısafi yurtiçi hasıla; SÜ = sanayi üretimi; PMI = Satın Alma Yöneticileri Endeksi. 
A. Şekil, Ocak 2020'den bu yana sanayi üretimindeki yüzdelik değişimleri ve avro bölgesi için Hizmetler PMI'ı göstermektedir. Son gözlem tarihi sanayi 
üretimi için Aralık 2020 ve Hizmetler PMI için Şubat 2021'dir. 50'nin üzerindeki Hizmetler PMI değerleri ekonomik faaliyetteki genişlemeyi göstermektedir; 50'nin 
altındaki değerler daralmayı göstermektedir.  
B. Şekil, 2015 fiyatları ile reel GSYH’da çeyrekler bazındaki yıllıklandırılmış değişimi ve toplam reel sanayi katma değerindeki (2005 = 100 yıllık 
değişimi ve mevsim etkisinden arındırılmamış nominal perakende satışları göstermektedir. Son gözlem tarihi, GSYH için 2020-4Ç ve sanayi 
üretimi ve perakende satışlar için Aralık 2020'dir.  
C. Mal ticareti verileri CPB Hollanda Ekonomik Politika Analizi Bürosu'ndan alınan reel bazdaki veriler iken, hizmetler ticareti için Dünya Ticaret 
Örgütü'nün değerleri esas alınmıştır. Küresel mali kriz için, t = Eylül 2008; COVID-19 için, t = Ocak 2020. 
D. Şekil avro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri için yedi yıllık enflasyon swap oranlarını göstermektedir. Son gözlem tarihi 10 Şubat 2021'dir. 
E. Son gözlem tarihi 5 Şubat 2021’dir. 
F. Son gözlem tarihi Ocak 2021’dir. 
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Buna göre, küresel yeni hizmet ihracat siparişleri PMI alt endeksi 2021 yılının başlarında 
daralmaya devam ederek hizmet ticareti cephesinde zayıflığın daha da süreceği işaretini 
veriyor. Uluslararası seyahat (yaklaşık bir yıl önce) indiği dip noktasından sonra iyileşme 
kaydetse de, kısmen COVID-19 seyahat kısıtlamalarının da etkisiyle pandemi öncesi 
seviyelerin çok altında stabilize oldu. Birleşik Krallık'ın Avrupa Tek Pazarından ve Avrupa 
Birliği Gümrük Birliği'nden ayrılması, şimdiye kadar ikili ticaret üzerinde sadece hafif bir etki 
yarattı. Yine de, birçok işletme yeni düzenlemelere uyum konusunda zorluklar yaşadığını 
bildirmektedir.  

Merkez bankalarının agresif politika eylemleri, küresel finans sisteminin geçen yıl krize 
girmesini engelledi. Küresel borsalardaki ralli riskten kaçınma tutumlarındaki ani yükseliş 
sebebiyle Ocak 2021'de kısa bir süre kesintiye uğramış olsa da, Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki yeni teşvik önlemleri ve aşıların piyasaya sürülmesiyle piyasa güveninde 
kaydedilen artışla birlikte riskli varlıklar değer kazanmaya devam etmiştir. Genel olarak, 
küresel finansal koşullar, büyük merkez bankalarının varlık alımlarının devam ettireceklerini 
teyit etmeleriyle birlikte istisnai bir şekilde yumuşaklığını korudu, ancak yükselen enflasyon 
beklentilerinin işaretleri ortaya çıkmaktadır ve bu durum getiri eğrilerinin dikleşmesini 
tetiklemektedir (şekil 1.2, panel D). 

2020 yılının sonlarındaki hızlı toparlanmanın ardından, küresel getirilerin yükseldiği, 
varlık piyasası rotasyonunun yaşandığı ve bazı büyük gelişmiş ekonomilerde para 
politikasının sıkılaştırılmasına ilişkin endişelerin ortaya çıktığı bir ortamda EMDE'lere portföy 
girişleri 2021 yılının başlarında ivme kaybetti (şekil 1.2, panel E). Faiz oranlarındaki artışa 
rağmen, EMDE tahvillerindeki toplam kredi marjları, 2020 sonrasındaki en düşük seviyelere 
ulaştığı Şubat ayı başlarından bu yana sadece hafif bir şekilde artmıştır. Bununla birlikte, bazı 
EMDE'ler için farklılaşan toparlanma beklentileri ve piyasa erişiminin sıkılaşmasına dair artan 
riskler, tahvil ihraçlarının yavaşlamasına katkıda bulunmuştur. Finansal koşullar bir şekilde 
yumuşaklığını korusa da, artan borç seviyeleri ve zayıflayan banka bilançoları da dahil olmak 
üzere altta yatan kırılganlıklar artmaktadır. 

Emtia fiyatlarının çoğu 2020 yılının ikinci yarısında toparlandı; ancak pandeminin küresel 
talep üzerindeki uzun süreli etkisi nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış başlangıçta emtia 
fiyatlarındaki yaygın toparlanmayı geciktirdi (Dünya Bankası 2020a). Ancak, enerji fiyatları 
2021 yılının başlarında güçlü bir toparlanma yaşadı ve diğer emtia fiyatları güçlenmeye 
devam etti (şekil 1.2, panel F). Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Artı (OPEC +) tarafından 
gerçekleştirilen üretim kısıtlamasının desteğiyle Brent ham petrolü Şubat ayında bu yıl ilk kez 
65 $ / varil üzerine çıktı. Ocak ayında üretim kesintilerini uzatmak için varılan anlaşmanın 
ardından, grubun toplam üretiminin Şubat ve Mart aylarında 2020 yılının ikinci yarısına göre 
günde yaklaşık 0,5 milyon varil daha düşük olması bekleniyor. Fiyatlardaki artış, yeniden 
uygulamaya konulan kapanma önlemleri sebebiyle Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol talebi 
görünümü notunun düşürülmesine rağmen gerçekleşmiştir.  

Büyük ölçüde Çin'den gelen güçlü talebin etkisiyle metal fiyatları da artmaktadır. Tarımsal 
ürün fiyatları, bu yılın başında 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerine 
yükseldi; bunda hububat ve yağlı tohum fiyatlarındaki büyük artışlar ve özellikle de Çin'den 
gelen talebin artması ile mısır fiyatlarındaki artışlar etkili olmuştur. Güney Amerika'da kurak 
hava koşulları sonucunda soya fasulyesi ve Güney Asya'da palm yağı dahil olmak üzere, bazı 
bölgelerde yaşanan üretim eksiklikleri da gıda fiyatlarını desteklemektedir. Bazı EMDE 
bölgelerinde, yerel gıda fiyatı artışları küresel düzeydeki artışları da aşmaktadır. 
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Küresel Riskler  

Ocak ayında yayınlanan küresel tahminde, 2021 yılı için yüzde 4 ve 2022 yılı için 
yüzde 3,8'lik bir baz toparlanma bekleniyordu. Gelen veriler potansiyel olarak 
daha güçlü bir toparlanmaya işaret etse de, bazı aşağı yönlü risklerin 
gerçekleşmesi küresel toparlanmayı rayından çıkarabilir (şekil 1.3 paneli A). 
Pandemi kontrol önlemlerinin başarısız olması veya aşı uygulamalarında 
gecikmelerle veya darboğazlarla karşılaşılması durumunda, virüs yayılımı 
yeniden hızlanabilir. Gelişmiş ekonomilerde ve bazı büyük EMDE ülkelerinde 
aşılama hızı 2021 yılının başında hızlanmasına rağmen, EMDE ülkelerinin ve 
düşük gelirli ülkelerin yaklaşık yarısında Mart ortası itibariyle herhangi bir 
aşılama uygulamamıştır. Dolayısıyla, yaygın bir aşılamanın olmadığı bir 
ortamda virüs riski ve küresel ekonomi üzerindeki zararlı etkisi ortaya 
çıkmaktadır. Yakın zamanda virüsün yeni ve daha bulaşıcı varyantlarının ortaya 
çıkması salgını kontrol altına alma çabalarına da zorlaştırmaktadır. 

Pandeminin yeniden kötüleşmesi, mevcut sıkıntıları daha da ağırlaştıracaktır: 
Uzun süreli ekonomik zayıflık bir iflas dalgasını tetikleyebilir; banka bilançoları 
daha fazla zarar görebilir; hükümetler destek sağlamaya devam edemeyebilir ve 
bazı durumlarda geçici işsizlik krizleri ve işletme kapanışları kalıcı hale gelebilir. 
Artan borçlar, zayıf faaliyet, bankacılık sistemindeki aşınmış sermaye tamponları 
ve artan riskli varlık değerlemeleri sebebiyle finansal kriz riskleri artmaktadır. 
Hisse senedi fiyatlarına ilişkin yapılan analizler, COVID-19 şokunun bankalar 
üzerindeki olumsuz etkisinin şirketler üzerindeki etkilerine göre daha belirgin 
ve uzun süreli olduğunu ortaya koymaktadır eve bu da dünyanın dört bir 
yanındaki bankaların oynaması beklenen konjonktürel borç verme rolünün 
sektörü önemli bir baskı altına aldığını göstermektedir. Pandeminin şirketler 
kesimi üzerindeki etkisi ortaya çıkmaya devam ettikçe, bu kırılganlıkların 
dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekecektir (Kutu 1.1).  

ŞEKİL 1.3 Küresel Büyümenin Önündeki Riskler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar: Consensus Economics; Haver Analytics; Our World in Data (veri tabanı); Dünya Bankası. 
Not: EMDE = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler. 
A. Taralı alan tahminleri göstermektedir. Siyah dikey çizgiler, Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun Ocak 2021 baskısında Kutu 1.4'te 
açıklanan senaryolarda yer verilen alt ve üst büyüme sınırlarıdır.  
B. Toplamlar, 145 EMDE dahil olmak üzere 182 kadar ülkeden elde edilen verilere dayalı olarak ve ABD doları cinsinden cari GSYH değerlerini 
ağırlık olarak kullanarak hesaplanmıştır. Taralı alan, 2021–22 yıllarına ait tahminleri ifade etmektedir; 2020 verileri tahminlerdir. 

a. Küresel büyüme için muhtemel senaryolar   
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   KUTU 1.1 Bankacılık Sektöründe Pandemi: banka hisseleri ve finansal 
politika girişimlerine karşı evrilen cevaplar  
 

COVID-19 salgınının yayılması, hastalığın kendisinin ve 
hafifletme çabalarının (sosyal mesafe önlemleri ve kısmi 
ve ulusal kilitleme önlemleri gibi) ekonomi üzerinde 
önemli bir etki yaratması ile birlikte daha önce benzeri 
görülmemiş bir küresel şok oluşturmuştur. Hemen 
sonrasında, özellikle bankalar olmak üzere finans 
sektörünün şirketler kesimine ve hanehalklarına hayati 
önem taşıyan krediler sağlayarak şoku absorbe etmede 
önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Bunu 
kolaylaştırmak amacıyla, dünya genelinde merkez 
bankaları ve hükümetler, daha fazla likidite sağlamak ve 
kredi akışını desteklemek için çok çeşitli politika 
önlemleri uygulamaya koydu. Önemli bir politika sorusu, 
bu konjonktür karşıtı kredi politikalarının bankacılık 
sistemlerinin gelecekteki istikrarı üzerindeki potansiyel 
etkisinin ne olacağı ve küresel mali krizden bu yana 
güçlenen sermaye pozisyonlarının, dayanıklılıklarına 
zarar vermeden bu şoku aşmalarına ne ölçüde izin 
vereceğidir. 

Kısa süre önce hazırlanan bir çalışmada, Demirgüc-
Kunt, Pedraza ve Ruiz-Ortega (2020) bu durumun bir 
görünümünü ortaya koymak amacıyla 53 ülkedeki 
bankalardan oluşan bir örneklem üzerinden günlük  

hisse fiyatlarını ve diğer bilanço bilgilerini 
kullanmışlardır. Yazarlar öncelikle salgının bankacılık 
sektörü üzerindeki etkisini değerlendirmişler ve şokun 
bankalar karşısında şirketlere ve farklı banka 
özelliklerine göre farklı bir etkisi olup olmadığını 
araştırmışlardır. İkinci olarak, finansal sektör politika 
müdahalelerinin küresel bir veri tabanını ve bir olay 
inceleme metodolojisini kullanarak, yazarlar farklı 
politika girişimlerinin, toplamda ve farklı bankalar 
arasında piyasalar tarafından algılanan banka stresi 
üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. (Bu veri seti Dünya 
Bankası tarafından derlenmiş ve kamuoyuna 
açıklanmıştır). 

Sonuçlar, COVID-19 şokunun bankalar üzerindeki 
olumsuz etkisinin, şirketler ve diğer banka dışı finans 
kurumlar üzerindeki etkilerine göre çok daha belirgin ve 
uzun süreli olduğunu ortaya koymaktadır ve bu da 
bankaların şirketler kesimi üzerindeki şokun en azından 
bir kısmını absorbe etme beklentisini göstermektedir 
(Şekil B1.1.1). Yazarlar ayrıca, kriz öncesi likidite 
tamponları daha düşük olan bankaların normalden daha 
fazla fiyat düşüşleri yaşadıklarını göstermektedir. 

 
ŞEKİL B1.1.1 Bankaların şirketlere ve banka dışı finansal kuruluşlara göre ortalama hisse getirileri  
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Kaynak: Demirgüc-Kunt, Pedraza ve Ruiz-Ortega 2020. 

 

Banka dışı Fin. Kur.   Bankalar 

Not: Şekiller, örneklemde yer alan bankaların, şirketlerin ve banka dışı finansal kuruluşlarının, 1 Ocak 2020'ye göre 
normalleştirilmiş ortalama günlük borsa getirilerini göstermektedir. Panel A'daki şirketlerin ortalama getirileri ülkeler 
arasında eşit olarak ağırlıklandırılmıştır ve banka getirileri düşülmüştür.  Bankaların ortalama getirileri, her bir bankanın 
her bölgedeki toplam banka aktiflerine katkısı ile ağırlıklandırılmıştır. Bölgesel ortalama banka getirileri daha sonra 
bölgeler arasında eşit olarak ağırlıklandırılmıştır. Banka dışı finansal kuruluşların ortalama getirilerini elde etmek için aynı 
yaklaşım kullanılmıştır (panel B).                                                                                                                   (devamı sonraki sayfada) 
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KUTU 1.1 (devamı) 

Daha sonra, yazarlar Şubat ve Nisan 2020 arasında 
yapılan 400'den fazla politika duyurusunu 
araştırmışlardır. Finans sektörü politika girişimleri 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. (i) Bankaların yerel 
ve yabancı para cinsinden kısa vadeli finansmanını 
arttırmak amacıyla para otoriteleri tarafından likidite 
destek tedbirleri uygulanmıştır. (ii) Sermaye tamponları 
dahil olmak üzere düzenleme ve denetim 
gerekliliklerinin geçici olarak gevşetilmesi için ihtiyat 
önlemleri uygulanmıştır. (iii) Borçlu yardım önlemleri 
arasında devlet destekli kredi limitlerini veya borç 
garantilerini yer almaktadır. (iv) Para politikası önlemleri 
arasında, politika faiz indirimleri ve parasal genişleme 
önlemleri yer almaktadır. Yazarlar, her bir politika 
önlemine karşı piyasa tepkisini araştırmak amacıyla, 
duyuruların yapıldığı günlerde banka hisse senetlerinin 
anormal getirilerini araştırmışlardır. Sonuçlar (şekil 
B1.1.2'de özetlenmiştir) aşağıdaki gibidir: 

• Likidite desteği duyuruları ile bankaların hisse 
senedi fiyatlarında büyük artışlar arasında bir ilişki 
bulunmuştur. Merkez bankası yeniden 
finansmanına erişimin ve banka finansmanındaki  

açıkları gideren girişimlerin, bu olaylara yakın  
zamanlarda banka hisse senetlerinin gösterdiği aşırı 
performans ile de kanıtlandığı gibi, piyasalar üzerinde 
rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 
Düşük likidite karşılıklarına sahip bankalar 
duyurulardan sonra daha yüksek anormal getiri elde 
ettiklerinden dolayı, bu girişimlerin ayrıca likidite riski 
primini de düşürdüğü görülmektedir. 

• Borçlulara yönelik yardım duyuruları, gelişmiş 
ülkelerdeki banka hisse senedi fiyatları üzerinde güçlü 
ve ani bir etki yaratmıştır. Tipik olarak devlet 
garantilerinin sağlanmasını içeren bu tür politikalar, 
riskleri otomatik olarak bankaların bilançolarından 
devlete aktarır ve genellikle büyük mali taahhütler 
gerektirirler. Buna bağlı olarak, yazarlar, mali 
genişleme için daha az hareket alanı olan gelişmekte 
olan ülkeler için, borçlu yardım girişimlerinin banka 
hisse senetleri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını 
ortaya koymuşlardır. 

• Öte yandan, ihtiyat tedbirlerinin banka hisse senedi 
fiyatları üzerinde sadece küçük bir etkisi olduğu ve 
bazı durumlarda bu etkinin olumsuz olduğu 
görülmektedir.  

 

 
 

ŞEKİL B1.1.2 Duyuru Döneminde banka Hisselerindeki Anormal Getiriler  
 

a. Anormal getiriler (tam örneklem)                          b. Anormal getiriler (sınırlı örneklem) 
3 3 

2 2 

1 1 

0     −1 0 

−1 

 
    1 2 3 0  −1 0 1 2 3 

−1 

 

−2 

 
−3    

Likidite desteği     İhtiyat tedbirleri   
    Borçlu yardımı     Varlık alımları  
    Politika faiz oranları 

−2 

 
−3     

Likidite desteği     İhtiyat tedbirleri   
    Borçlu yardımı     Varlık alımları  
    Politika faiz oranları 

Kaynak: Demirgüc-Kunt, Pedraza ve Ruiz-Ortega 2020. 
Not: Dikey eksende gösterilen değişken, duyurudan önceki gün sıfıra ölçeklenmiş olarak, olaydan bir gün önceki ve 
olaydan üç gün sonraki süre içinde yüzdelik puanlar olarak birikmiş anormal getirileri göstermektedir. Her bir politika 
kategorisi için bankalar arasında birikmiş anormal getirilerin ortalaması alınmıştır. Yatay eksen, olay dönemi içindeki 
günleri göstermektedir; duyuru günü 0’a karşılık gelmektedir. Kısıtlı örneklem, her bir ülke içinde farklı kategorilerdeki 
çakışan duyuruların olduğu günleri hariç tutmaktadır.   

(devamı sonraki sayfada) 
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   KUTU 1.1 (devamı) 

Sonuçlar, piyasaların sermaye tamponlarının 
tükenmesinden kaynaklanan aşağı yönlü riskin 
yanı sıra banka bilançolarında daha riskli 
kredilerin ilave genişlemesini de fiyatladığını 
göstermektedir. Kriz başlamadan önce zaten 
finansal kırılganlıkları olan ülkelerde bankaların 
konjonktür karşıtı önlemlerin kullanılmasının 
ardından daha da kötü duruma düştüğü 
düşünülüyor olabilir. 

• Para politikası duyurularının sonuçları daha 
karışıktır. Bu tür duyurular genel banka hisse 
senedi fiyatlarındaki artışlar ile 
ilişkilendirilmemekle birlikte, likidite primini 
düşürdükleri görülmüştür ve bu durum politika 
faiz indirimleri ve parasal genişlemenin kriz  

sırasında önemli bir araç olduğunu doğrulamaktadır. Bu 
kanıt, dünya genelinde bankaların oynaması beklenen 
konjonktür karşıtı kredi sağlama rolünün sektörü önemli 
bir baskı altına soktuğunu göstermektedir. Likidite 
desteği, borçlu yardımı ve parasal genişleme gibi politika 
önlemleri bazı bankalar için bu olumsuz etkiyi 
hafifletmesine rağmen, bu tüm bankalar için veya her 
koşulda geçerli olmamıştır. Örneğin, borçlulara yönelik 
yardım önlemleri ve ihtiyat tedbirleri, zaten yetersiz 
sermayeye sahip olan ve/veya mali hareket alanı az olan 
ülkelerde faaliyet gösteren bankalar için stresi daha da 
arttırmıştır. Pandemi dünya ekonomilerini olumsuz 
etkilemeye devam ederken, önümüzdeki yıl bu 
kırılganlıkların dikkatle izlenmesi gerekecektir. 

 

Bu gelişmeler, borcun kayıtlı dönemde en fazla, en hızlı ve en geniş tabanlı bir şekil arttığı on 
yıllık bir dönemin ardından gerçekleşmiştir (Köse ve diğerleri 2020). COVID-19'un neden olduğu 
şoku atlatmak için sağlanan mali destek ve özel sektör borçlanması borcu daha da yükseltmiştir 
(şekil 1.3, panel B). Düşük faiz oranları bazı ülkeler için riskleri azaltsa da, yükselen borç seviyeleri 
yine de piyasa koşullarındaki bir değişime karşı kırılganlığı arttırmaktadır. Yatırımcı güveninin 
ani bir şekilde bozulması halinde, birçok borçlu mali açığı ve cari açığı finanse etmek için 
mücadele etmek zorunda kalacaktır. Birçok EMDE ülkesindeki yetersiz gelişmiş sermaye 
piyasaları, küresel finansal koşullarda yeniden sıkılaşma olması durumunda bankacılık, şirket ve 
kamu finansmanı için risk oluşturmaktadır (IOSCO 2020). Küresel finansal koşullar bir şekilde 
yumuşak kalsa da, bazı büyük, gelişmiş ülkelerde enflasyon beklentileri artmaktadır. 
Enflasyonun sert bir şekilde yeniden değerlendirilmesi, küresel finansman koşullarında ani bir 
sıkılaşmayı tetikleyebilir ve bu durumda yükselen fonlama maliyetleri zorunlu kemer sıkma 
önlemlerine veya uluslararası borç piyasalarına erişimin kaybolmasıyla sonuçlanan bozucu 
temerrütlere yol açabilir. 

Özellikle ülkeler toparlanmayı teşvik ederek makroekonomik desteği bırakma zorluğunun 
üstesinden gelirlerken, artan politika belirsizliğiyle ilgili riskler salgınla ilgili riskleri daha da 
güçlendirecektir. Benzer şekilde, son zamanlarda AB ile Çin arasında gözlemlenen gerilimler gibi 
jeopolitik gerilimlerde yaşanabilecek bir artış da küresel görünüm üzerinde önemli bir etki 
yaratabilir.  

 
 

Avrupa ve Orta Asya: Son Gelişmeler ve Görünüm  
Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesindeki EMDE ülkelerinde ekonomik faaliyetin, COVID-19 salgınıyla 
ilgili kesintilerin ardından 2020 yılında yüzde 2 daraldığı tahmin edilmektedir. Salgının, bölge 
ekonomilerinin yaklaşık altıda birinde kişi başına düşen gelirde en az beş yıllık döneme karşılık gelen bir 
artışı ortadan kaldırıp yoksul sayısını artırdığı tahmin edilmektedir. Avro bölgesi ile güçlü ticaret veya 
finansal bağlantıları olan ve hizmetler ve turizm faaliyetlerine büyük ölçüde bağımlı olan ekonomiler en çok 
etkilenen ekonomiler olmuştur.
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Güçlenen dış talep ve dengelenen endüstriyel emtia fiyatları yeni COVID-19 vakalarındaki 
yakın zamanda yaşanan alevlenmeyi kısmen telafi ettiğinden dolayı, 2021 yılında toparlanma 
hızının, yüzde 3,6 ile tahmin edilenden daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Sonrasında 
ise, pandeminin etkilerinin giderek azalması ve ticaret ve yatırımdaki toparlanmanın ivme 
kazanmasıyla birlikte büyümenin 2022 yılında yüzde 3,8'e yükselmesi beklenmektedir. 
Görünüm halen oldukça belirsizdir ve eğer pandeminin sona ermesi beklenenden daha uzun 
sürerse, dış finansman koşulları sıkılaşırsa, politika belirsizliği artarsa veya jeopolitik gerilimler 
yeniden yükselirse büyüme öngörülenden daha zayıf olabilir. 

 
Son Gelişmeler  

COVID-19 pandemisi, ECA bölgesinde sosyal huzursuzluk ve çatışmalarla daha da 
şiddetlenen büyük bir sağlık ve ekonomik kriz yarattı. COVID-19, bölgedeki 15,5 
milyon insanı enfekte ederek ECA'yı Latin Amerika ve Karayipler'den sonra kişi başına 
en çok etkilenen ikinci bölge haline getirdi.1 Yeni vaka oranı, geçen yılın dördüncü 
çeyreğinden başlayarak hızlı bir şekilde artmıştır. Hükümetler salgının etkilerini 
hafifletmeye yönelik önlemleri 2021 yılında da sürdürmeleri veya yeniden uygulamaya 
koymaları gerekmiştir. Pandeminin ilk dalgasıyla ilgili deneyimler ve ülkeler 
tarafından benimsenen farklı yeniden açılma yaklaşımları üzerinde yapılan analizler, 
sağlık maliyetlerini en aza indirmek ve daha hızlı toparlanma şansını arttırmak için 
kademeli ve şeffaf bir sürecin izlenmesi gerektiğini göstermektedir (kutu 1.2). 

Birkaç haftalık kısıtlamaların ardından, 2021 yılının başlarında günlük yeni vaka 
sayısı yaklaşık yüzde 75 azaldı. Bölgedeki toplam vakaların yaklaşık dörtte birini 
Rusya Federasyonu oluşturmasına rağmen, kişi başına kümülatif vaka sayısı Orta Asya 
hariç olmak üzere tüm ECA alt bölgelerinde yükselmiştir. Altı ECA ülkesi -Karadağ, 
Macaristan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan- COVID-19 
kaynaklı kişi başına ölüm sayısının en yüksek olduğu 10 EMDE ülkesi arasında yer 
almaktadır (şekil 1.4, panel A). 

Bölgesel GSYH'nın 2020 yılında yüzde 2 daraldığı tahmin edilmektedir (şekil 1.4, 
panel B); neredeyse tüm ekonomiler resesyona girmiştir ve yaklaşık üçte ikisi küresel 
mali kriz dönemine göre daha derin daralmalar yaşamıştır. Özellikle Türkiye'deki 
güçlü toparlanma ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen diğer ekonomilerde sergilenen 
dayanıklılık sayesinde daralma beklenenden daha küçük olmuştur. Sanayi üretimi 
pandemi öncesi seviyelere yükselmiştir ve mal ticareti, özellikle Çin'den gelen artan dış 
talep sayesinde güçlenmiştir. Bununla birlikte, sosyal mesafe önlemleri ve uluslararası 
turizmde devam eden zayıflık, toparlanmayı baskıladığından dolayı hizmetler 
sektöründeki faaliyet düşük kalmıştır. 

2020 yılının sonlarında virüsün sert bir şekilde yeniden canlanmasıyla bölgesel 
toparlanma kesintiye uğramış olsa da, sanayi faaliyetindeki dayanıklılığın ve emtia 
fiyatlarındaki iyileşmenin bir yansıması olarak faaliyetteki yavaşlama ilk pandemiye 
göre daha sığ olmuştur. Çok sayıda etkili aşının geliştirilmesi de güveni artırmıştır. 
Değişen ölçülerde de olsa, bu dayanıklılık, bölge ekonomisinin kısıtlama önlemlerine 
uyum sağlama becerisini de yansıtmıştır (şekil 1.4, panel C).  

 
1. Bu bölümde, ECA ifadesi, ECA bölgesinde Dünya Bankası’nın büyüme tahminleri 
oluşturduğu 23 EMDE ülkesini kapsamaktadır.  
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  KUTU 1.2  COVID-19 pandemisinin ilk dalgasından çıkarılan dersler: yeniden 
açılma stratejileri, devlete güven ve ekonomik toparlanma  

 

COVID-19 salgını 2020 Mart-Nisan döneminde 
Avrupa'daki ülkeleri ilk vurduğunda, salgının 
özellikleri hakkında çok az bilgi mevcuttu ve 
öngörülen senaryoların sonuçları oldukça belirsizdi. 
Politika müdahalesi, temel olarak benzer bulaşıcı 
hastalıklarla ilgili deneyimlere dayanan “savaş sisi” 
ortamında halk sağlığı görevlileri tarafından 
tasarlanan bir kontrol listesi veya kurallara dayalı 
protokollerden oluşmaktaydı. Pandeminin ilk dalgası 
azalmaya başladığında ülkeler ekonomilerini açmaya 
başladılar. 

Yakın tarihli bir çalışmada Demirgüç-Kunt, Lokshin 
ve Torre (2020), ülkelerin 2020 ilkbaharında getirilen 
ilk kısıtlamalardan çıkarken, devlete güvenin ve farklı 
yeniden açılma yaklaşımlarının ekonomik faaliyet 
üzerindeki etkilerine dair kanıtlar sunmaktadır. 2020 
sonbaharında ikinci bir pandemi dalgası bölgeyi 
vurdu ve önlemlerin yeniden uygulamaya 
konulmasına ve 2021 yılında da uzun süre 
uygulamada kalmasına yol açtı. Aşıların bulunmasına 
rağmen, yeni virüs suşları ve aşı uygulamalarının 
yavaş yaygınlaşması, 2021'in ikinci yarısından önce 
sürü bağışıklığının olası olmadığını göstermektedir. 
Bu nedenle, salgının ilk dalgasından sonraki yeniden 
açılma süreciyle ilgili deneyimler, virüs ve 
mutasyonları ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaya 
devam ederken, ülkelerin ikinci ve daha sonraki 
yeniden açılmalara başlarken yararlanabilecekleri 
faydalı bir rehberlik sağlayabilir. 

Birinci dalgaya cevap olarak, Avrupa'daki birçok 
ülke Mart 2020'nin ikinci yarısında neredeyse 
eşzamanlı olarak ulusal kapanma önlemlerini 
uygulamaya koydu. 2020 yazının başlarındaki 
yeniden açılma politikaları böyle tektip bir senaryo 
izlemedi ve ülkeler oldukça farklı yeniden açılış yolları 
uyguladı. Bunu göstermek için, Şekil B1.2.1, Avrupa 
ve Orta Asya bölgesindeki 45 ülke için Hükümet 
Müdahaleleri Sıkılık Endeksinin medyan değerlerini 
ve 25’inci ve 75’inci yüzdelik dilimlerini ve zamanın 
her noktasındaki dağılımını göstermektedir. Sıkılık 
Endeksi, ülkelerin pandemiye karşı politika 
müdahalelerinin bir toplamını temsil etmektedir ve 0 
(günlük faaliyetlerde herhangi bir kısıtlama yoktur) 
ile 100 (ülkenin tamamen kapanması) aralığında 
değişmektedir (Hale ve diğerleri, 2020). 

25’inci ve 75’inci yüzdelik dilimler arasındaki fark, 
ülkelerin yüzde 90'ından fazlasının tam bir kapanma 
uyguladığı 11-12 Nisan 2020 tarihleri arası da 
minimum seviyedeydi. Bu fark, 2020 yılının Haziran 
ayı ortasına kadar iki katından fazla artmıştır -bazı 
ülkeler halen katı sosyal mesafe önlemleri 
altındayken, diğerleri çoğu faaliyet üzerindeki 
kısıtlamaları kaldırmıştı. Sonbaharda, bazı ülkeler 
daha da açılırken diğerleri COVID-19 vakalarının ikinci 
dalgasının ışığında yeniden açılma önlemlerini 
azaltmıştır. 

Farklı sosyal ve ekonomik faaliyetlerin normal 
işleyişini hangi sırayla yeniden başlattığı, yeniden 
açılma sürecinin önemli bir boyutudur. Şekil 
B1.2.2, zaman içindeki her noktada belirli bir tür 
ilaç dışı müdahaleyi uygulayan ülkelerin oranını 
göstermektedir. Birçok ülke, 2020 ilkbaharının 
sonlarında tam kapanmadan kısmi kapanmaya 
geçiş yaptı ve ardından kilitleme önlemlerini 
tamamen kaldırdı -okulların kapatılması ve halka 
açık etkinliklere ilişkin kısıtlamalar yürürlükte 
kaldı. Okullar kademeli olarak yeniden açıldı ve 
birçok ülke halka açık etkinlikler üzerindeki yasağı 
da kaldırdı. Eylül 2020'nin başlarında, ülkelerin 
yaklaşık yüzde 12'si tam kapanma altındaydı, 
yüzde 18'i kısmi kapanma uyguluyordu, yaklaşık 
yüzde 20'sinde okullar tamamen kapalı idi ve 
yaklaşık yüzde 50'sinde kamuya açık etkinliklerle 
ilgili kısıtlamalar devam ediyordu. 

Yeniden açılma sürecinin bir diğer önemli boyutu, 
pandeminin gelişimiyle ilişkili olarak zamanlamasıdır. 
Yeniden açılma bekleme süresi, ölümlerin ilk zirvesi 
ile Sıkılık Endeksinin maksimum değerinden düştüğü 
ilk tarih (yeniden açılma sürecinin başlangıcı) 
arasındaki gün sayısı olarak tanımlanmaktadır. Kısa 
bir bekleme süresi, salgının zirveye ulaşmasından 
hemen sonra başlayan erken bir yeniden açılma ile 
ilişkilidir; negatif bekleme süresi değerleri ise, 
yeniden açılma sürecinin zirveye ulaşılmadan önce 
gerçekleştiğini gösterir. Öte yandan, uzun bir 
bekleme süresi, salgının zirveye ulaşmasından çok 
sonra başlayan bir yeniden açılma ile ilişkilidir. Bazı 
ülkeler uzun bir süre tam kapanma altında kalmıştır 
ve bazı kısıtlamaları ancak COVID-19 vakaları önemli 
ölçüde azaldığında geri almaya başlamıştır. 

 

(devamı sonraki sayfada) 



14    ● Dünya Bankası ECA Ekonomik Güncelleme Raporu İlkbahar 2021 
 

 

 

 
 
 

KUTU 1.2 (devamı) 

ŞEKİL B1.2.1 Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri için Oxford Sıkılık Endeksi  

100       75’inci yüzdelik dilim 

25’inci yüzdelik dilim 
Medyan 

80 Finlandiya  
İtalya 

Sırbistan  
 

60 

 
 

40 

 
 

20 

 
 

0 

01Oca2020 

 
 

01Nis2020 01Hazl2020 01Ekit2020 

Kaynak: Demirgüç-Kunt, Lokshin ve Torre 2020. 
Not: Şekil, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ülkeler için Oxford Sıkılık Endeksi değerlerini göstermektedir. Her 
ülkenin değerleri ince gri çizgiyle gösterilmiştir. Kalın siyah çizgi, bölgedeki ülkelerdeki medyan değeri gösterirken, 
kesi siyah çizgiler, endeksin zaman içinde her noktadaki dağılımının 25’inci ve 75’inci yüzdelik dilimlerini 
göstermektedir. Mavi çizgi, Finlandiya'nın değerlerini göstermektedir. Yeşil çizgi İtalya'nın değerlerini 
göstermektedir; kırmızı çizgi ise Sırbistan'ın değerlerini göstermektedir. 
. 

ŞEKİL B1.2.2 Zaman içinde ilaç dışı müdahalelerin uygulanması  
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Source: Oxford University, Dünya Bankası. 
Not: Şekil, 1 Şubat ve 1 Ekim 2020 arasındaki her tarihte her bir tür ilaç dışı müdahaleyi 
benimseyen Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin payını göstermektedir. Sosyal mesafe, halka açık 
etkinliklerin ve büyük toplantıların iptali olarak tanımlanmaktadır. Kısmi kapanma sadece bir 
coğrafi bölge veya hedefli bir dizi etkinlik için geçerlidir. 
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KUTU 1.2 (devamı) 
Diğer ülkeler, enfeksiyon oranları halen yüksek iken 
veya azalmamış iken yeniden açılmaya başladılar. 
Ülke örneklemindeki medyan bekleme süresi salgının 
zirvesinden 11 gün sonradır. Ülkelerin dörtte biri ilk 
zirveden önce kısıtlamalarını gevşetmeye 
başlamıştır. Rusya Federasyonu en erken yeniden 
açılmayı başlattı: tam kapanmanın uygulamaya 
konulmasından sadece bir hafta sonra ve COVID-19 
ölümlerinin zirveye ulaşmasından neredeyse iki ay 
önce. Buna karşılık, İsveç, COVID-19 ile ilişkili 
ölümlerin zirveye ulaştığı tarihten 57 gün sonra 
kısıtlamalarını azaltmak en uzun süre bekleyen ülke 
oldu, ancak ilk aşamada hiç ciddi kısıtlama önlemi 
uygulamadı. 

Bir başka önemli boyut da yeniden açılma 
sürecinin hızı, yani kısıtlamaların ne kadar hızlı 
kaldırıldığıdır. Sıkılık Endeksindeki değişikliklerin 
analizi, yeniden açılma hızının günlük bir ölçüsünü 
sunmaktadır. Şekil B1.2.3 her bir ülke için, yeniden 
açılma sürecinin başındaki Sıkılık Endeksine göre  

yeniden açılma sürecinin ortalama hızını  
göstermektedir.  Ortalama olarak, sürecin başında 
Katılım Endeksi değeri daha yüksek olan ülkeler 
sonuçta ekonomilerini kısıtlama düzeyleri daha 
düşük olan ülkelere göre daha hızlı yeniden 
açmışlardır; ancak yayılım oldukça geniştir. Örneğin, 
pandeminin zirvesinde İtalya ve İrlanda benzer 
düzeyde kısıtlamalara sahipti, ancak İrlanda için 
ortalama yeniden açılma hızı, İtalya'dakinden 
yaklaşık dört kat daha yüksekti. 

Demirgüç-Kunt, Lokshin ve Torre (2020), yeniden 
açılma sürecinin farklı boyutlarının ekonomik 
toparlanma üzerindeki etkilerini bir panel veri 
ekonometrik modeli kullanarak analiz etmiştir. 
Analizdeki ana sonuç değişkeni ve ekonomik 
faaliyetin vekil göstergesi, gözlemlenen ve karşı 
olgusal (pandemi olmaksızın) elektrik tüketimi 
arasındaki log farkıdır. Sonuçlar kademeli ve 
aşamalar halinde uygulanan bir yeniden açılma 
yaklaşımı benimseyen ülkelerin  

ŞEKİL B1.2.3 Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinde Ortalama yeniden Açılma 
Hızı ve Yeniden Açılmanın Başındaki Sıkılık Endeksi Değerleri 
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Kaynaklar: Yazarlar. 
Not: Yeniden açılmanın hızı, yuvarlatılmış Sıkılık Endeksindeki günlük değişiklikler olarak ifade edilir. Sıkılık 
Endeksi, Hale ve diğerleri (2020) tarafından yeniden açılma sürecinin başlangıcında belirlenen Oxford Sıkılık 
Endeksidir ve endeksin Mart-Nisan 2020 döneminde kaydedilen maksimum değerinden sonraki ilk olarak düşüş 
gösterdiği tarih olarak tanımlanır.  
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KUTU 1.2 (devamı) 

Kısıtlama önlemlerinin kaldırılmasında acele eden 
ülkelere göre daha güçlü ekonomik toparlanma 
yaşadıklarını göstermektedir. Tam kapanmadan 
kısmi kapanmaya geçiş ve daha sonra kısıtlamaları 
kaldırmak, tam kapanmadan doğrudan tamamen 
açılmaya geçişten daha etkili bir strateji gibi 
görünmektedir. Benzer şekilde, ekonomik faaliyetin, 
okulların tamamen yeniden açılmasına kıyasla 
kısmen yeniden açılmasına daha olumlu tepki verdiği 
görülmektedir. 

Ülkelerin ölümlerin ilk zirveye ulaşmasından 
sonra yeniden açılmaya başlamadan önce 
bekledikleri gün sayısı olarak tanımlanan yeniden 
açmanın zamanlaması da önemlidir. Zirveden önce 
açılması, elektrik tüketimini tahmin edilen seviyeye 
göre azaltırken, zirveyi geçtikten sonra yeniden 
açılmayı geciktirmek daha hızlı iyileşme 
sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu karar sıkı bir 
şekilde epidemiyolojik değerlendirmelere 
dayandırılacak şekilde modellendiğinde, ekonomik 
toparlanmanın takip ettiği yol üzerinde hiçbir etkisi 
yoktur. Analiz, sıkılaştırma önlemlerini daha hızlı 
kaldırmak yerine kademeli olarak kaldıran ülkelerin 
daha güçlü bir ekonomik toparlanma yaşadığını 
göstermektedir. 

Devlet kurumlarına duyulan güven, genellikle 
politikaların ekonomik sonuçlar üzerindeki 
etkinliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu durumda, 
devlete duyulan yüksek seviyelerdeki güvenin (ve 
kişilerarası güvenin), sosyal mesafe önlemlerine daha 
iyi uyum ile ilişkilendirilmesi muhtemeldir. Demirgüç-
Kunt, Lokshin ve Torre (2020) ayrıca Avrupa Sosyal 
Anketinin 2018 turundan ve 2016 Geçiş Sürecinde 
Yaşam Anketinden elde edilen verileri kullanarak 
devlete duyulan güvenin ve insanların salgınla ilgili 
algılarının toparlanma süreci üzerindeki etkilerini 
araştırmışlardır. 

Yönetişimin, özellikle devlet kurumlarına güvenin, 
ekonomik toparlanmanın temel bir belirleyicisi 
olduğunu görüyorlar. Spesifik olarak, elde edilen 
sonuçlar, kademeli bir yeniden açılış sürecini 
gerçekleştiren ülkeler arasında, devlete daha yüksek 
bir güven seviyesinin daha hızlı bir toparlanma ile 
ilişkili olduğunu göstermektedir. Analiz ayrıca, 
pandeminin yayılmasına ilişkin korku ve endişenin, 
ülkeler yeniden açılma sürecinde ekonomik 
faaliyetlerin toparlanmasını engelleyebileceğini de 
göstermektedir. Sebeplerini belirlemek güç olmakla 
birlikte, salgının ilerleyişi hakkında halka nesnel bilgi 
ve veri sağlamanın daha hızlı bir toparlanmayı 
sağlamada etkili bir politika aracı olabileceğine dair 
bazı kanıtlar mevcuttur. 

Bulgular, 2020'nin sonlarında dünyanın büyük bir 
kısmını kasıp kavuran COVID-19 pandemisinin ikinci 
dalgası için önemli politika sonuçları ortaya 
koymaktadır. "Pandemi yorgunluğu", halkta giderek 
artan tükenmişlik ve kısıtlamalara karşı oluşan 
tepkiler göz önüne alındığında, birçok ülkedeki kamu 
görevlileri başlangıçta ekonomik etkilerinden 
korkarak katı müdahaleler uygulamaya daha isteksiz 
davranmışlardır ancak pandeminin ikinci dalgasının 
daha da kötüleşmesi ile birlikte kendilerini birden 
başka birkaç seçenekle baş bala bulmuşlardır. 
Demirgüc-Kunt, Lokshin ve Torre'nin (2020) 
buldukları sonuçlar, ülkeler ikinci yeniden açılma 
sürecine başlarken, dikkatli, kademeli ve şeffaf bir 
yeniden açılma sürecinin pandeminin sağlık 
maliyetlerini en aza indirmek ve daha hızlı iyileşme 
şansını arttırmak için muhtemelen optimal yaklaşım 
olacağını göstermektedir. Sonuçlar aynı zamanda 
hükümetlerin bu süreçte başarı şanslarını artırmaları 
için güven tesis etmenin önemini de ortaya 
koymaktadır. 

 

Kaynak: Demirgüc-Kunt, Lokshin ve Torre’den (2020) uyarlanmıştır. 
 

Bununla birlikte, hareketlilik eğilimleri kötüleşmiştir ve bölge genelinde Bileşik 
PMI ve İmalat PMI değerleri zayıflamıştır. 

Sonuç olarak, 2020 yılında ekonomilerin yaklaşık altıda birinde beş veya daha 
fazla yıl boyunca elde edilen kişi başına düşen gelir kazanımlarının pandemi 
nedeniyle kaybolduğu tahmin edilmektedir. En kötü etkilenen ekonomiler Avro 
bölgesi ile güçlü ticaret bağlantıları veya finansal bağlantıları olan ekonomiler ile 
turizme büyük ölçüde bağımlı olan ekonomiler (Hırvatistan, Kosova ve 
Karadağ) olmuştur. Avrupa'da artan iş kayıpları ve Rusya'daki petrol 
fiyatlarındaki düşüşün etkisi başlangıçta işçi dövizlerini baskılamıştır, ancak  
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ŞEKİL 1.4 ECA Bölgesinde Son Gelişmeler ve Görünüm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar: Haver Analytics; Oxford University; UNCTAD; Dünya Bankası. 
Not: CA = Orta Asya; CE = Orta Avrupa; ECA = Avrupa ve Orta Asya; EE = Doğu Avrupa; EMDE = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler; LAC = 
Latin Amerika ve Karayipler; SCC = Güney Kafkasya; WBK = Batı Balkanlar. 
A. Şekil, kişi başına düşen, COVID-19'a atfedilen ölüm sayısının en yüksek olduğu ilk 10 EMDE ülkesini göstermektedir. Yatay çizgiler, LAC ve 

ECA bölgelerinde kişi başına doğrulanmış COVID-19 vakalarının bölgesel sayısını göstermektedir. 
B. Taralı alanlar tahminleri göstermektedir. Şekil, Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun Ocak 2021 baskısında sunulan temel senaryoyu 

göstermektedir. 
C. Şekil, mevcut projeksiyonlar ile Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun Ocak 2021 baskısı arasındaki tahmin revizyonlarına olan katkıyı 

göstermektedir. 
D. Perakende satış hacmi mevsim etkilerinden arındırılmıştır. Son gözlem tarihleri, perakende satışlar için Ocak 2021 ve işçi dövizleri için Aralık 

2020'dir. Perakende satışlara ilişkin örneklem dokuz ECA ülkesini içermektedir. İşçi dövizlerine ilişkin örneklem yedi ECA ülkesini 
içermektedir. 

 

 

göçmen işçiler ev sahibi ülkelerin sağladığı makroekonomik desteklerden yararlandıkça ve 
tasarruflardan çekişler yapıldıkça güçlü bir şekilde toparlanmıştır (şekil 1.4, panel D) (Dinarte ve 
diğerleri 2021; Quayyum ve Kpodar 2020; ILO 2021).2  ECA bölgesi içerisinde, işsiz sayısındaki artış 
bazı Orta Avrupa ülkeleri ile Rusya’da özellikle belirgin olmuştur. 

 

2. 2020 yılının ikinci yarısında ve 2021 yılının başlarında işçi dövizi akışlarında gözlemlenen toparlanmanın birkaç 
açıklaması olabilir. Bazı çalışmalar, göçmenlerin pandemi sırasında evlerine para göndermek için tasarruflarından çekiş 
yapmış olabileceklerini veya bazı göçmenlerin ev sahibi ülke hükümetleri tarafından sağlanan nakit transferlerine 
erişebildiklerini göstermektedir. ECA için anlamlı olabilecek bir başka açıklama da, işçi dövizi akışlarında gayriresmi 
(kayıtsız) elle taşımadan resmi (kayıtlı) havale kanallarının kullanımına doğru bir geçiş olabileceğidir. Yeni yapılan 
araştırmalar (örneğin Dinarte ve diğerleri, 2021), yolcuların sınır ötesinde nakit taşımalarının önüne geçen hareketlilik 
kısıtlamalarının elektronik havale transferlerini para aktarmak için tek seçenek haline getirdiğini göstermektedir. Banka 
havaleleri merkez bankaları tarafından kaydedildiğinden dolayı, birçok ülkede son birkaç ay içinde resmi havalelerde bir 
artış kaydedilmiştir. Bununla birlikte, bu bileşimsel değişimin toplam işçi dövizleri miktarı üzerindeki etkisi belirsizdir.

a. Kişi Başına Düşen COVID-19 ölümlerinin ve 
vakalarının en fazla olduğu EMDE ülkeleri b. ECA bölgesinde büyüme 

  

   

   

  
 

 
 

 
 

 
 

c. ECA büyüme tahmini revizyonlarına katkılar d. ECA’da perakende satışlar ve işçi dövizleri  
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Bununla birlikte, ülkelerin işgücü destek tedbirlerini kademeli olarak kaldırmasıyla, iş 
kayıpları yeniden artabilir. Bu, özellikle pandemi sırasında erkeklere kıyasla kadınlarda 
işsizlik oranındaki artışların daha yüksek olduğu Doğu Avrupa başta olmak üzere bölgenin 
bazı kısımlarında kapsamlı bir toparlanmayı sekteye uğratabilir (ILO 2021). 

Salgının bölgede ilave 2,2 milyon kişiyi daha günlük 3,20 dolarlık yoksulluk sınırının 
altına çekeceği tahmin ediliyor. Üst-orta gelirli ülkelerde daha yaygın olarak kullanılan 
günlük 5,50 dolarlık yoksulluk sınırı baz alındığında, bu rakam altı milyona kadar 
çıkmaktadır. Özellikle Orta Asya olmak üzere bazı ülkelerde hanehalkı anketleri gıda 
güvensizliğinde bir artış olduğunu göstermektedir (şekil 1.5, panel A ve B) (Dünya Bankası 
2020h). Pandemi öncesinde bile, bazı ECA ekonomilerindeki (özellikle Orta Asya, Doğu 
Avrupa ve Güney Kafkasya'daki) hanehalkları bütçelerinin yüzde 40'ından fazlasını gıdaya 
harcamaktaydılar (UNECE 2020). 

Pandeminin yükünü genellikle yoksullar ve kırılgan kesimler orantısız bir şekilde daha 
ağır taşımaktadırlar ve iş kayıplarının çoğu da yine bu gruplarda gerçekleşmektedir. Öte 
yandan, toparlanmanın nimetlerinden de nadiren eşit bir şekilde yararlanmaktadırlar; bu 
durum kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmeye yönelik politikalara öncelik vermenin 
öneminin vurgulamaktadır. Kutu 1.3, pandemi ve toparlanma ile ilgili Türkiye 
deneyiminden içgörüler sağlayarak bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele almaktadır. 

ECA bölgesindeki ekonomik performans, COVID-19 aşı tedarikine ve dağıtımına ilişkin 
dağınık yaklaşımı yansıtan bir şekilde son zamanlarda farklılaşmıştır. ECA bölgesinde çeşitli 
aşıların piyasaya sürülmesi öncesinde, bölgenin en büyük iki ekonomisindeki (Rusya ve 
Türkiye) ekonomik faaliyet daha önce öngörülenden daha dayanıklı idi. Bu özellikle, yılın 
tamamına ait GSYH artışının beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yüzde 1,8’e ulaştığı ve 
2020'nin dördüncü çeyreğindeki büyüme performansı Çin dışındaki diğer tüm G20 
ekonomilerini gölgede bırakan Türkiye için özellikle geçerlidir. 

 

ŞEKİL 1.5 ECA Bölgesinde Gıda Fiyatı Gelişmeleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar: Bloomberg; Dünya Bankası. 
Not: ECA = Avrupa ve Orta Asya; EMDE = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler. 
A. Şekil gıda ve alkolsüz içecek ülke fiyat endekslerindeki yıllık değişimler için ECA medyan ve EMDE ağırlıklandırılmamış ortalama yıllık 
değişimi göstermektedir. Son gözlem tarihi Aralık 2020’dir. 
B. Son gözlem tarihi 10 Şubat 2021’dir. 

a. ECA ve EMDE Ülkelerinde Gıda Enflasyonu  b. ECA Bölgesinde Gıda Fiyatları  
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KUTU 1.3 Kapsayıcı bir toparlanmaya duyulan ihtiyaç: Türkiye’deki 
COVID-19 krizinden çıkan değerlendirmeler  

 

COVID-19, son yüz yıllık dönemde dünyayı etkileyen 
neredeyse en büyük halk sağlığı ve ekonomi krizidir. 
Kriz, yoksulların orantısız bir şekilde daha fazla yük 
taşıdığı derin eşitsizlikler ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye örneğinde, yoksulluk 2018 kur krizine kadar 
düşüş eğilimindeydi ancak eşitsizlik son yıllarda artmaya 
başladı. Pandeminin etkisini ölçmek için iş kayıpları ve 
hanehalkı tüketimi üzerine mikro veriler kullanılarak 
gerçekleştirilen son analizler, krizin Türkiye'de 1,6 
milyon yeni yoksul yaratabileceğini ve yoksulluk azaltma 
kazanımlarını üç yıl geriye götürebileceğini 
göstermektedir. 

Salgın geçen yıl Mart ayında Türkiye'yi ilk kez 
vurduğunda enfeksiyonların yayılmasını kontrol altına 
almak için hükümet, insan hareketliliğini yüzde 70-80 
oranında azaltan katı önlemler aldı. Sonuç olarak, 
ekonomik faaliyet azaldı ve Türkiye ekonomisi 2020 
yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. Küresel 
ticaret ve turizmdeki büyük kesintilerle birlikte, bu 
durum 2,6 milyon işçinin (toplam istihdamın yüzde 
9,2'si) sadece birkaç hafta içerisinde işini kaybetmesine 
neden oldu. Ancak rakamlara daha yakından 
bakıldığında, pandeminin nüfusun farklı kesimleri 
üzerindeki etkilerinde önemli farklılıklar görülmektedir. 
Şekil B1.3.1, işten çıkarmaların büyük kısmının kayıt dışı 
çalışanları, düşük vasıflı çalışanları ve kadınları 
etkilediğini göstermektedir.  

Konaklama, yemek, turizm ve diğer hizmetler gibi salgını 
kontrol altına almaya yönelik önlemlerden oldukça fazla 
etkilenen faaliyetlerde yoğunlaşmaları nedeniyle kadın 
çalışanların işsiz kalma olasılığı erkek çalışanlara göre üç 
kat daha yüksek olmuştur. 

Sonuç olarak, Türkiye'de, gelir dağılımının en alt 
yüzde 40'ını temsil eden yoksullar ve kırılgan gruplar 
(yoksulluk sınırının üzerinde ama ekonomik güvensizlik 
düzeyi yüksek), kriz sırasında kaybedilen her 10 işten 
6'sını oluşturmuştur (şekil B1.3.2). Öte yandan, daha iyi 
durumda olanların çalışmayı bırakma olasılığı çok daha 
düşüktür ve gelir dağılımının en üst ondalık diliminde net 
iş artışları bile elde edilmiştir. Aynı zamanda, krizin 
zirvesinde, dört milyon kişi (istihdamın yüzde 12,3'ü) 
zayıf iş beklentileri veya okulların kapanması nedeniyle 
işgücü piyasasına girmemeye karar vermiştir. Bu 
olumsuz durum, işgücüne katılım oranını Nisan 2019 ile 
Nisan 2020 arasında 5,2 puan azalarak yüzde 29,2'ye 
gerileyen kadınlar için özellikle endişe vericidir. Kadınları 
tekrar işgücü piyasasına getirmek güç olabilir. Kadınların 
işgücüne katılımını benzer bir oranda artırmak için 
Türkiye'nin neredeyse on yıllık sağlam ve istikrarlı 
büyüme kaydetmesi gerekmiştir. 

ŞEKİL B1.3.1 Türkiye’de iş krizinin yükünü kayıt dışı ve kadın çalışanlar çekiyor 
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Kaynak: TÜİK verilerine dayalı Dünya Bankası 
hesaplamaları. 
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KUTU 1.3 (devamı) 

ŞEKİL B1.3.2 Tüm ondalık gelir dilimlerinde iş kayıpları krizin en tepe noktasına ulaştı 
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Kaynak: TÜİK verilerine dayalı Dünya Bankası hesaplamaları. 
Not: Değerler istihdamda Nisan 2019 ile Nisan 2020 arasında gerçekleşen net değişimlerdir. 
Daireler, her ondalık dilim için istihdamdaki yüzdelik değişim olarak iş kayıplarını 
göstermektedir. Negatif sayılar net iş artışına karşılık gelmektedir.  

 
Krizden kaynaklanan gelir kayıplarına ek olarak, 

yüksek enflasyon -büyük ölçüde ekonomiyi 
canlandırmaya yönelik para ve kredi genişletme 
politikaları ile tetiklenmiştir- yoksul hanehalklarının 
zaten baskı altında olan satın alma gücünü daha da 
sıkıştırmıştır. 2020 yılının ikinci yarısında, düşük gelirli 
ailelerin tipik tüketim sepetinde yüksek paya sahip 
temel mal ve hizmet fiyatları önemli artışlar 
kaydetmiştir: işlenmemiş gıda fiyatları yüzde 19,8, 
ekmek ve tahıllar yüzde 16,3, ve ulaşım yüzde 14,7. 
Genel Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 12,6 artmıştır. 

Eşit Olmayan bir Toparlanma  
COVID-19'un ilk dalgasının yatışması, teşvik paketinin 
devreye girmesi ve hareketlilik üzerindeki kısıtlamaların 
hafifletilmesi ile birlikte, Türkiye ekonomisi 2020 yılının 
üçüncü çeyreğinde güçlü bir şekilde yeniden yükselişe 
geçmiştir. Eylül 2020 itibarıyla, kaybedilen işlerin yüzde 
72'si (1,9 milyon) geri kazanılmıştır. Ancak istihdamdaki 
toparlanma eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır ve esas 
olarak kayıtlı ve vasıflı işçilerin lehine bir dağılım ortaya 
çıkmıştır. Eylül ayı itibarıyla yarım milyondan fazla kadın 
İşgücü piyasasının dışında kalmış ve işsiz kalan yarım 
milyon kadın da işini geri kazanamamıştır. 

 Bu eşitsizlikler sadece Türkiye'ye özgü değildir. Genel 
olarak, gelişmekte olan ülkelerden ve gelişmiş 
ekonomilerden elde edilen veriler, yüksek ücretli işçiler 
için işgücü piyasasındaki durgunluğun daha kısa süreli ve 
daha hafif şiddetli olduğunu (örneğin, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde sadece üç ay sürmüştür), ancak gelir 
dağılımının en alt kesimindeki işçileri, halen ağır bir 
şekilde baskıladığını göstermektedir. 

Sağlam ve sürdürülebilir bir toparlanma için pek çok 
kişi, pandemi sonrası dönemde ekonomileri daha yeşil 
ve bilgi ve teknolojiye dayalı hale getirmeye yeniden bir 
vurgu yapılması çağrısında bulunmaktadır. Mevcut kriz 
aynı zamanda COVID-19’un ortaya çıkardığı ve daha da 
şiddetlendirdiği bir başka uzun süredir devam eden 
kritik sorunla mücadele etmek için müthiş bir fırsat 
sunmaktadır: artan eşitsizlik. 

Hükümetin sosyal transferleri arttırarak, işsizlik 
sigortası yardımları ve ücretsiz izin sübvansiyonları gibi 
bir dizi hafifletici politikayı uygulamaya koyarak hızlı ve 
kararlı bir şekilde harekete geçmemiş olması 
durumunda Türkiye'de yoksulluktaki artış üç kat daha 
fazla olabilirdi.  
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KUTU 1.3 (devamı) 

Türkiye Hükümeti’nin pandemi etkilerini 
hafifletme çabaları övgüye değer ve etkilidir, ancak 
artan eşitsizlikleri giderebilmek için ekstra politika 
eylemi gerekecektir. 

En acil zorluklar arasında, dezavantajlı 
hanelerin geçim kaynaklarını ve insan sermayesini 
korumak yer almaktadır. Birçok bireyin iş 
bulamadığı veya yeterli süre çalışamadığı bir 
durumda asgari tüketim düzeyini güvence altına 
almak için, devam eden acil durum sosyal yardım 
desteği kapsamında sağlanan faydaların süresini 
ve bunların yeterliliğini uzatmak gerekmektedir. 
Krize yönelik müdahale kapsamındaki ücret destek 
mekanizmalarının kapsamına girmeyen, toplam 
istihdamın yaklaşık üçte birini oluşturan ve 
çoğunlukla yüksek riskli sektörlerdeki niteliksiz 
işçilerden oluşan, kentsel alanlardaki bağımsız 
çalışanlara öncelik verilmelidir. 

Krizin eğitim üzerindeki etkisi ciddi bir endişe 
kaynağıdır. Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya 
Sonbahar 2020 Ekonomik Güncelleme Raporuna 
göre, öğrenmeye göre uyarlanmış bir eğitim yılına 
yakın bir öğrenme kazanımı okulların kapatılması 
sebebiyle kaybedilecektir. Bu kayıpların büyük 
kısmı dijital uçurumun baskısı altındaki düşük 
gelirli ailelerin çocuklarında gerçekleşecektir. 
Türkiye’deki yoksul ailelerin sadece yüzde 6'sı 
bilgisayara sahiptir ve her üç yoksul hanehalkından 

  
 

ikisinin internet erişimi yoktur.  Uzaktan eğitimi 
güçlendirmeye yönelik mevcut stratejilere ek 
olarak, Türkiye'nin okula dönüşü kolaylaştırmak, 
yoksul çocukların akranlarıyla olan öğrenme 
açıklarını kapatmak ve kitlesel okulu terk riskini 
azaltmak için erken çocukluk eğitimine ve 
öğrenme desteğine yönelik yatırımları artırması 
gerekecektir. 
 

Son olarak, pandeminin yarattığı koşullar, evden 
çalışmaya geçiş ve otomasyon gibi işgücü piyasasında 
daha önceden var olan yapısal değişiklikleri 
hızlandıracaktır. Bu güçler, özellikle düşük nitelikli 
işçiler olmak üzere bazı işgücü türlerine olan talebi 
zayıflatacaktır. Türkiye'de işlerin yaklaşık yüzde 10'u 
evden yapılabiliyor, ancak bunların çok büyük 
çoğunluğu sadece yüksek nitelikli işçilere uygun 
sektörlerde ve mesleklerdedir. Birçoğu şu anda 
Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan beceri 
edindirme, eğitim ve diğer aktif işgücü 
müdahalelerinin, bu açıkların daha da genişlemesini 
önlemek için salgın sonrası ekonomide sürdürülmesi 
ve derinleştirilmesi gerekecektir. 

Küresel ve bölgesel eşitsizliğin seyrini değiştirmek 
ve toparlanmayı yalnızca sağlam ve sürdürülebilir 
kılmakla kalmayıp, aynı zamanda eşitlikçi kılmak için 
harekete geçmek için henüz çok geç değildir. Artık 
güveni, dayanışmayı ve her şeyden önce daha fazla 
kapsayıcılığı sağlamanın tam zamanıdır  

 
 

 

Kaynak: Asli Demirgüc-Kunt ve Javier Baez’in blog makalesine dayalı olarak hazırlanmıştır. 
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/urgency-promoting-more-equal-recovery-insights-covid-19-crisis-turkey. 

 
 

Türkiye, Tacikistan ve Özbekistan da 2020 yılında büyüdüğü tahmin edilen dünyadaki 
birkaç ekonomi arasında yer almaktadır. Ancak, diğer ECA ekonomilerindeki 
toparlanma, COVID-19 vakalarındaki son alevlenmeyle kesintiye uğramıştır. Öte yandan, 
bölge genelindeki aşı uygulama oranı, günlük yeni vakalardaki ivmenin gerisinde 
kalmaktadır ve bu da hayal kırıklığı yaratan bölgesel büyüme sonuçlarına yol 
açabilecektir. 

ECA bölgesindeki EMDE ülkeleri, pandeminin ilk aşamalarından bu yana diğerlerine 
göre daha büyük portföy çıkışları yaşamıştır ve bu da yatırımcı güveninin kaybolduğunu 
ve güvenli limanlara doğru bir geçişi yansıtmaktadır (şekil 1.6, panel A). Bu çıkışlar, 
kurdaki değer kaybını ve rezerv zararlarını yeniden canlandırmıştır. Doğrudan yabancı 
yatırım (DYY) girişleri de geçen yıl diğer EMDE ülkelerine göre ECA bölgesinde daha 
ciddi bir şekilde çökmüştür; özellikle Rusya olmak üzere büyük enerji ihracatçıları petrol 
çıkarma yatırımlarındaki düşüşle uğraşırken DYY seviyeleri son yirmi yılın en düşük 
seviyelerine inmiştir (şekil 1.6, panel) B) (UNCTAD 2021b).  
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a. ECA portföy çıkışları 
b. Bölgeler bazında DYY girişleri, 

2019 ve 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

ŞEKİL 1.6 ECA Bölgesinde Portföy ve DYY Akışları  
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Kaynaklar: Uluslararası Finans Enstitüsü; UNCTAD; Dünya Bankası. 
Not: ECA = Avrupa ve Orta Asya; EMDE = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler; GSYH = gayrisafi yurtiçi hasıla.  
A. COVID-19 döneminin başlangıç tarihi 24 Ocak 2020'dir. ECA örneklemi, veri sınırlamaları nedeniyle Macaristan, Polonya, Türkiye ve Ukrayna'yı içermektedir. 
Son gözlem tarihi 5 Mart 2021'dir.  

 
Pandeminin başlangıcından bu yana bir miktar gerilemesine rağmen, tahvil faizleri bir yıl 

öncesine göre yükselmiştir ve bazı durumlarda politika belirsizliği, jeopolitik gerilimler veya dış 
finansman baskıları nedeniyle tekrar yükselmiştir. ECA bölgesindeki bazı EMDE ülkeleri daha 
sonra, DYY girişlerindeki çöküş de dahil olmak üzere dış finansman baskılarıyla karşı karşıya 
kalmışlardır, ancak Eurobond piyasalarına ve Rusya'dan ikili finansmana girerek bu gerilimleri 
kısmen telafi edebilmişlerdir. 

2020 yılında ekonomik koşulların kötüleşmesi ile birlikte para politikası daha genişleyici hale 
gelmiştir. Bazı merkez bankaları, para birimlerini istikrara kavuşturmak ve oynaklığı azaltmak 
için döviz piyasalarına müdahale ederken (Hırvatistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, 
Sırbistan ve Türkiye), bazıları devlet varlık fonlarından yararlanmıştır (Azerbaycan ve 
Kazakistan). Bazı ülkeler (Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Türkiye), varlık 
alımları gibi geleneksel olmayan politikalar uygulamıştır (şekil 1.7, panel A). Son dönemdeki 
kur değer kaybı ve kapasite kısıtlamaları, enflasyon üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı 
oluşturmuş ve özellikle enflasyonu hedef aralıklara yakın olan veya hedef aralığın üzerinde olan 
ülkeler için ilave politika faiz indirimleri için hareket alanını daraltmıştır. Enflasyon hedefleri 
belirtilmiş olan 17 ECA ekonomisinin yaklaşık yarısı, 2021 yılının başlarında enflasyon bandının 
üst sınırını aşan manşet enflasyon oranları bildirmiştir (şekil 1.7, panel B). Enflasyonist 
baskıların bir sonucu olarak, ECA ekonomilerinin yaklaşık üçte biri 2021 yılının başlarında 
politika faiz oranlarını aniden yükseltmek zorunda kalmıştır. 

Neredeyse tüm ECA ekonomilerinde mali destek paketleri açıklanmıştır, bazı devletler resmi 
kaynaklardan yardım almış, borç piyasalarından borçlanmayı arttırmış ve sağlık sistemlerini 
desteklemeye, güvenlik ağlarını güçlendirmeye, özel sektörü desteklemeye ve finansal piyasa 
bozukluklarını gidermeye yönelik harcamalara öncelik vermişlerdir. İstihdamı korumak 
amacıyla, işçileri tutma ve işgücü piyasası destek programları da uygulanmıştır. Ortalama mali 
müdahale ECA bölgesinde diğer EMDE bölgelerinin çoğundan daha büyük olmasına rağmen, 
bölge içinde büyük farklılıklar bulunmaktadır (şekil 1.7, panel C). 
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ŞEKİL 1.7 ECA Bölgesinde Makroekonomik Politika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar: Uluslararası Ödemeler Bankası; Bloomberg; Haver Analytics; IMF; Köse ve diğerleri 2020; Dünya Bankası. 
Not: CA = Orta Asya; CE = Orta Avrupa; ECA = Avrupa ve Orta Asya; EE = Doğu Avrupa; EMDE= yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler; GSYH = gayri 
safi yurtiçi hasıla; IMF = Uluslararası Para Fonu; SCC = Güney Kafkasya; WBK = Batı Balkanlar 
A. Mavi çubuklar, ilan edilen merkez bankası varlık satın alma programlarının, 2019'daki nominal yerel para birimi bazındaki GSYH'ye göre ifade edilen 
ağırlıksız bölgesel ortalamalarını göstermektedir. Sarı çizgi, programların aralığını göstermektedir. Bazı ülkelerde varlık satın alma programlarının nihai 
boyutu piyasa koşullarına bağlı olacaktır; bu ülkelere ait veriler 13 Ağustos 2020'ye kadar satın alınan toplam varlıkları yansıtmaktadır. 
B. Enflasyon mevsim etkilerinden arındırılmıştır. Son gözlem tarihi, Ermenistan ve Tacikistan için Aralık 2020, Ukrayna ve Türkiye için Şubat 2021 ve 
diğerleri için Ocak 2021'dir. 
C. Mali teşvik önlemleri, Ekim 2020 IMF Mali İzleme Veri Tabanından alınmıştır. Toplamlar, toplam mali paket ve bileşenlerinin GSYH’ye göre 
ağırlıklandırılmış ortalamasıdır. "İhtiyari önlemler", gelir ve harcama önlemlerini içermektedir; “Sermaye enjeksiyonları”, hisse senedi 
enjeksiyonlarını, kredileri ve varlık alımlarını içermektedir; “şarta bağlı yükümlülükler”, kredi garantisini ve diğer yarı mali önlemleri içermektedir.  
D. Toplamlar 2021–22 genel devlet gayrısafi borcunun ağırlıklandırılmamış ortalamalarıdır. Yatay çizgi, 2010–19 dönemine ait ağırlıksız ortalamalara 
karşılık gelmektedir. Örneklem 23 ECA ülkesini içermektedir. 

 
Bazı ECA ekonomileri yeni mali eylemleri açıklamışlar veya önceki geçici 
önlemleri uzatmışlardır; bazıları ise yeni mevzuat tasarlamaktadır. Ancak, 
birçok ekonomi 2021-22 yıllarındaki toparlanmayı desteklemek için gereken 
harcama düzeyini koruyamayacaktır ve bu durum bazı ülkeleri erken mali 
sıkılaştırmaya zorlayabilecektir. Genel olarak, mali müdahalelerin ve üretimdeki 
daralmanın 2022 itibariyle ortalama borç seviyelerini GSYH'nın yüzde 50'sinin 
üzerine çıkarması beklenmektedir; bu oran 2019 yılına göre kabaca 9 puan daha 
yüksektir (şekil 1.7, panel D). 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

d. ECA’da ortalama kamu borcu seviyeleri, 2021–22 
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Bölgesel Görünüm  

ECA ekonomisinin, COVID-19'un yeniden alevlenmesi sebebiyle faaliyette devam eden 
aksaklıklar ve virüsün daha bulaşıcı varyantlarının ortaya çıkışı sebebiyle 2021 yılında ılımlı 
bir artışla yüzde 3,6 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir (tablo 1.1; ek 1.1). Bu tahmin 
Ocak ayında tahmin edilenden daha güçlü olsa da, sıkılaşan para politikasının yanı sıra artan 
politika belirsizliği ve jeopolitik gerilimlerle birlikte pandeminin kötüleşmesi nedeniyle 
görünüm zorlu olmaya devam ediyor. Toparlanmanın gücü ve hızı, pandemi yönetiminin 
etkililiğine ve aşı uygulamasının hızına bağlı olacaktır. Beklendiği gibi, bölge ekonomilerinin 
çoğunda aşı uygulamalarında ilerleme kaydedilmiştir, ancak tedarik zorluklarının yaşandığı 
bir ortamda uygulanan doz sayısı düşük kalmaya devam etmektedir. 

Pandeminin ekonomik etkilerinin giderek azalması, ticaret ve yatırımdaki toparlanmanın 
ivme kazanmasıyla birlikte 2022 yılında büyümenin yüzde 3,8'e çıkması beklenmektedir. 
Büyüme 2022'de toparlanacak olsa da, beklenenden daha sıkı makroekonomik politikayı ve 
yükselen politika belirsizliğini yansıtan bir şekilde Ocak ayında öngörülen seviyeden daha 
zayıftır. Sonuç olarak, 2022 yılında kişi başına düşen GSYH'nın pandemi öncesi eğilimlerin 
yüzde 2,9 altında kalacağı tahmin edilmektedir (şekil 1.8, panel A). Ayrıca salgının, yatırım 
ve insan sermayesi birikimi üzerindeki zararlı etkileri yoluyla uzun vadede verimlilik 
artışındaki yavaşlamayı şiddetlendirmesi beklenmektedir (şekil 1.8, panel B) (Dieppe 2020). 

 

TABLO 1.1 Avrupa ve Orta Asya büyüme tahmini özeti  
(aksi belirtilmediği sürece piyasa fiyatları bazındaki reel GSYH artış yüzdesidir) 

 

 
 

2018 

 
 

2019 2020gt 2021t 

 
 

2022t 

 Ocak 2021 projeksiyonlarına 
göre yüzdelik puan farkları  

2020e 2021f 2022f 

EMDE ECA, GSYHa 

EMDE ECA, GSYH, Türkiye hariç  
3,5 
3,7 

2,5 
3,1 

−2,0 
−3,2 

3,6 
3,2 

3,8 
3,6 

0,9 
0,8 

0,3 
0,3 

−0,1 
0,1 

Emtia ihracatçılarıb 3,0 2,5 −3,0 3,1 3,3  0,9 0,4 0,1 
Emtia ithalatçılarıc 3,9 2,6 −1,0 4,2 4,3 1,0 0,3 −0,2 
Orta Avrupa ve Baltık Devletlerid 4,9 4,2 −3,6 3,6 4,1 0,7 0,0 −0,1 
Batı Balkanlare 4,0 3,6 −3,6 4,4 3,7 0,9 0,9 0,0 
Doğu Avrupaf 3,3 2,7 −3,3 1,9 2,7 1,1 0,6 0,2 
Güney Kafkasyag 2,7 3,6 −5,2 3,1 4,2 0,5 0,6 −0,6 
Orta Asyah 4,5 4,9 −1,5 3,7 4,1 0,2 0,7 0,3 

Rusya Federasyonu  2,8 2,0 −3,1 2,9 3,2 0,9 0,3 0,2 
Türkiye  3,0 0,9 1,8 5,0 4,5 1,3 0,5 −0,5 
Polonya  5,4 4,5 −2,7 3,3 4,2 0,7 −0,2 −0,1 

Kaynak: Dünya Bankası. 
Not: Dünya Bankası varsayımları, yeni bilgilere ve değişen (küresel) koşullara göre sıklıkla güncellenmektedir. Dolayısıyla, burada sunulan 
çalışma varsayımları, herhangi bir zamanda ülkelerin beklentilerine ilişkin temel değerlendirmeler farklılık göstermese bile, diğer Dünya Bankası 
belgelerinde yer alanlardan farklı olabilir. Yeterli kalitede güvenilir verilerin eksikliğinden dolayı, Dünya Bankası şu anda Türkmenistan için 
ekonomik hasıla, gelir veya büyüme verilerini yayınlamamaktadır ve Türkmenistan ülkeler arası makroekonomik toplamların dışında 
tutulmaktadır gt = gerçekleşme tahmini; ECA = Avrupa ve Orta Asya; EMDE = yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomi; t = tahmin; GSYH 
= gayri safi yurtiçi hasıla.  
a. GSYİH ve harcama bileşenleri 2010 fiyatları ve piyasa döviz kurları ile ölçülmüştür. 
b. Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Kosova, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'ı içerir. 
c. Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, 
Sırbistan ve Türkiye'yi içerir. 
d. Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya'yı içerir 
e. Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı içerir. 
f. Belarus, Moldova ve Ukrayna’yı içerir. 
g. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı içerir. 
h. Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan ve Özbekistan'ı içerir 
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ŞEKİL 1.8 ECA Bölgesinde GSYH Eğilimleri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynaklar: Consensus Economics; Dünya Bankası. 
Not: CA = Orta Asya; CE = Orta Avrupa; ECA = Avrupa ve Orta Asya; EE = Doğu Avrupa; EMDE'ler = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler; 
GSYH = gayri safi yurtiçi hasıla; IMF = Uluslararası Para Fonu; SCC = Güney Kafkasya; WBK = Batı Balkanlar. 
A. Şekil, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporunun Ocak 2020 sayısında açıklanan tahminler ile mevcut tahminler arasındaki farkları 
göstermektedir.  
B. Şekil, uzun vadeli yatırımlara ilişkin Consensus tahminlerini göstermektedir. Toplamlar, GSYH’ya göre ağırlıklandırılmış ortalamalar kullanılarak 

hesaplanmıştır.  
 

Sonuç olarak, kısa vadeli görünüm, gelişmiş ekonomilerde ve başlıca EMDE'lerde 
2021 yılının ilk yarısında etkili aşı dağıtımının hız kazanmasına ve yılın ilerleyen 
aylarında da diğerler ülkelerde hız kazanmasına dayanmaktadır. Ayrıca, politika 
belirsizliğinin kontrol altında kalacağını ve bölgede jeopolitik gerilimlerin yeniden 
tırmanmayacağını varsaymaktadır. Pandemi ve daha sonraki büyüme tahminleri ile 
ilgili önemli belirsizlikler nedeniyle gerçekleşebilecek aşağı ve yukarı yönlü senaryolar 
Kutu 1.4’te tartışılmaktadır.  

 
Avrupa ve Orta Asya’daki Eğilimler: Büyük Ekonomiler ve Alt Bölgeler  

Rusya Federasyonu  

Günlük yeni COVID-19 vakalarının sayısı Aralık sonlarında zirveye ulaştıktan sonra 
2021'in başlarında yarıdan fazla azaldı. Virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yönelik 
kısıtlama önlemlerinin, nüfusun daha büyük bir kısmı aşılanıncaya kadar yürürlükte 
kalması beklenmektedir. Rusya’nın Sputnik V aşısının Aralık ayında uygulanmaya 
başlamasına rağmen, Mart ortası itibarıyla nüfusun yüzde 5,4’ünden daha azına bir 
doz uygulanmıştı; bu durum aşılanma konusundaki genel isteksizliği yansıtmaktadır. 
Aşı uygulaması hızlanmadığı sürece, Sağlık Bakanlığı'nın 2021 ortasına kadar 
yetişkinlerin yüzde 60'ını aşılama hedefi uzak bir hedef olarak kalabilir. Uluslararası 
ölçekte, Sputnik V Mart ortası itibariyle yaklaşık 50 ülkede onaylanmıştır. 

2020 yılında üretimdeki daralma, tahmin edilenden daha sığ gerçekleşmiş ve Rusya 
ekonomisi Ocak ayı tahminine kıyasla yüzde -3,1 küçülmüştür (tablo 1.2). OPEC + 
üretim kesintilerine yüksek düzeyde uyulmasına rağmen, politika yapıcılar ekonomi 
çapında kapanma yerine hedefli kapanma önlemlerini tercih ettikleri için, sanayi 
faaliyetleri varsayılandan daha dayanıklı gerçekleşmiştir. 

a. 2022 itibariyle pandemi öncesi projeksiyonlar 
ile kişi başına düşen GSYH artışı farkları b. Uzun vadeli yatırım tahminleri  
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   KUTU 1.4 Aşılama varsayımları ve COVID-19 pandemisi: Avrupa ve  
Orta Asya Bölgesinde Büyüme Senaryolarının Modellenmesi  

 

COVID-19 salgını, Avrupa ve Orta Asya'da (ECA) 
ciddi bir insani ve ekonomik zarara sebep olmuş, 
2020 yılının Mart ayında virüsün küresel ölçekte 
yayılmaya başlamasından bu yana milyonlarca can 
ve iş kaybına yol açmıştır. Bununla birlikte, sosyal 
mesafe önlemlerinin yanı sıra etkili COVID-19 
aşılarının kullanıma sunulmasının günlük yeni 
COVID-19 vakalarının sayısını dizginlemeye 
yardımcı olması beklenmektedir. Yaygın aşılama, 
pandemiye bağlı kısıtlamaların kademeli olarak 
gevşemesine izin verebilir ve bu da bu yılın 
sonlarında ekonomik faaliyette bir toparlanmanın 
zeminini hazırlayabilir. Öte yandan, pandemi ile ilgili 
risklerin gerçekleşmesi -aşı tedarikinde, 
teslimatında veya uygulamasında gecikmeler gibi- 
görünümü karartabilir. Bu çerçevede, bu kutuda, aşı 
ile ilgili gelişmelerin ve risklerin bölgesel görünümü 
nasıl şekillenmeye devam edeceği aşağıdaki sorular 
ele alınarak incelenmektedir: 

• ECA bölgesinde pandemi ve açı eğilimleri nasıl 
gelişiyor? 
• Bölgenin yakın vadedeki ekonomik görünümünün 
temelinde hangi aşı varsayımları yatıyor?  

• Altta yatan aşı riskleri nelerdir ve bunlar 
bölgenin yakın vadedeki ekonomik görünümü 
üzerinde ne gibi etkiler yaratabilir? 

 
ECA bölgesindeki son pandemi ve aşı eğilimleri  
 2020'nin sonlarında COVID-19 enfeksiyonlarının sert 
bir şekilde hızlanması, ECA bölgesindeki bazı 
hükümetleri sosyal mesafe önlemlerini 2021'e 
yeniden uygulamaya koymaya veya uygulamadaki 
önlemlerin süresini uzatmaya zorladı. Başlangıçta bu 
önlemler günlük yeni COVID-19 vakalarının sayısında 
sert bir düşüşe katkıda bulunmuş gibi görünse de, 
bölgedeki birçok ekonomide vakalarda artış 
yaşanırken, yetkililer virüsün yeni ve daha bulaşıcı 
suşları ile mücadele etmektedirler ve hareketlilikteki 
artışlar kısıtlayıcı önlemleri etkisiz hale getirmektedir 
(şekil B1.4.1, panel A ve B). Özellikle Orta Avrupa ve 
Batı Balkanlar'da pozitif COVID-19 testlerinin 
oranında son zamanlarda gözlenen artış, gerçek vaka 
sayısının mevcut test kapasitesiyle teyit edilenden 
daha yüksek olabileceğini göstermektedir. 

Yıl başından bu yana, altı ECA ülkesinde 
(Karadağ, Macaristan, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Kuzey Makedonya ve Hırvatistan) kaydedilen kişi  

ŞEKİL B1.4.1 ECA Bölgesinde Pandemi Eğilimleri  

a. Yeni Günlük COVID-19 vakaları ve hareketlilik eğilimleri    b. 17 Şubattan bu yana yeni günlük COVID-19 vaka artışı 
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Kaynaklar: Johns Hopkins University; Blavatnik School of Government, University of Oxford. 
Not: CA = Orta Asya; CE = Orta Avrupa; ECA = Avrupa ve Orta Asya; EE = Doğu Avrupa; SCC = Güney Kafkasya; WBK = Batı 
Balkanlar. 
A. C. Son gözlem tarihi, yeni günlük vakalar için 21 Mart 2021 ve perakende ve rekreasyon hareketliliği için 13 Mart 2021'dir.  
B. B. Şekil, 17 Şubat 2021 tarihine kıyasla 21 Mart 2021 tarihinde yeni günlük COVID-19 vakalarının yedi günlük 
ortalamasındaki yüzdelik artışı göstermektedir.  

(devamı sonraki sayfada) 
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KUTU 1.4 (devamı) 

başına düşen COVID-19 ölümleri ölüm oranlarının en 
yüksek olduğu 10 EMDE ülkesi arasında yer 
almaktadır. Fazla ölüm istatistikleri, gerçek oranın 
çok daha yıkıcı olabileceğini göstermektedir; bölge 
ekonomilerinin yaklaşık yarısı, pandemi öncesi yıllara 
göre ölümlerde çift haneli artışlar yaşamaktadır. 
Nispeten yüksek ölüm oranı, kısmen bölgenin 
yaşlanan demografik yapısını da yansıtmaktadır— 

ECA ekonomilerinin yarısında 65 yaş ve üstü 
bireylerin nüfus içindeki payı dünya ortalamasının 
üzerindedir.  

Bazı ECA ekonomilerinde (Orta Avrupa, Rusya 
Federasyonu ve Sırbistan) aşı uygulaması Aralık 
2020'de başladı ve o zamandan beri bölge ülkelerinin 
yaklaşık yüzde 75'inde ilerleme kaydetti (şekil B1.4.2, 
panel A). Geniş tabanlı aşı uygulamasına rağmen,  

ŞEKİL B1.4.2 ECA Bölgesinde COVID-19 aşılama eğilimleri 
a. Share of ECA economies deploying COVID-19 vaccines b. Number of COVID-19 vaccine doses administered 
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c. Total doses procured through advance agreements d. Progress toward the vaccination goal 
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Kaynak: Duke Global Health Innovation Center Launch and Scale Speedometer 2020; Euronews; France24; Reuters; TASS; Our World in Data. 
Not: ECA = Avrupa ve Orta Asya; AB = Avrupa Birliği; EUR = Coğrafi Avrupa. Our World in Data verilerine şu adresten erişilebilir: 
https://ourworldindata.org/. 

A. Şekil, nüfuslarını COVID-19'a karşı aşılamaya başlayan ECA ülkelerinin yüzdesini göstermektedir. Son gözlem tarihi 1 Mart 2021'dir. 
B. Şekil, ülkeler arasında en az bir doz aşı alan nüfusun yüzdesinin ağırlıklandırılmamış bölgesel ortalamasını göstermektedir. 
C. Şekil, bölge nüfusunun yüzdesi olarak, ülkeye ve aşı adayına göre toplam teyit edilmiş satın alınan dozları göstermektedir. Son gözlem tarihi 15 

Şubat 2021'dir. 
D. Şekil, ECA ülkelerindeki toplam nüfus içerisinde 100 kişi başına uygulanan toplam doz sayısı ile  Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen 2021 

yazına kadar AB üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefinin karşılaştırmasını göstermektedir.. 

(devamı sonraki sayfada) 
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KUTU 1.4 (devamı) 
 

Bölgede uygulanan doz sayısı (100 kişi başına yaklaşık 
6,6 doz) düşüktür ve aşılama hızı büyük değişkenlikler 
göstermektedir: bazı ECA ülkeleri Mart ortası 
itibariyle dünya ortalamasının gerisinde kalmıştır 
(Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, 
Moldova, Karadağ ve Ukrayna) (şekil B1.4.2, panel B). 
Düşük aşılama oranı, kısmen, yetersiz tedarik ve uzun 
teslimat süreleri dahil olmak üzere lojistik zorlukları 
da yansıtmaktadır (ECDC 2021). Sonuç olarak, bazı 
hükümetler ön saflardaki çalışanlara, yaşlılara ve 
altta yatan sağlık sorunları olanlar da dahil olmak 
üzere diğer kırılgan gruplara öncelik vermeyi tercih 
etmiştir. Dozlar sağlandıkça, aşı uygulaması genel 
nüfusu içerecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. 

Bölgedeki pek çok ekonomi (Azerbaycan, 
Macaristan, Sırbistan ve Türkiye), uluslararası ilaç 
şirketleri ve diğer ülkeler tarafından üretilen aşılar 
için önceden anlaşmalar yapmıştır, diğerleri ise 
Dünya Sağlık Örgütü’nün COVAX Tesisinden 
yararlanmayı planlamaktadır. 2021 yılında COVAX 
Tesisi aracılığıyla küresel olarak kullanıma sunulması 
öngörülen 2,3 milyar dozun yaklaşık 165 milyonu, 
Avrupa'nın daha geniş coğrafi bölgesine yöneliktir 
(Gavi 2021). Bununla birlikte, aşı dağıtımı bir zorluk 
oluşturmaya devam etmektedir -ECA bölgesindeki aşı 
tedariki, yüksek gelirli Avrupa'nın gerisinde kalmıştır 
ve çoğu COVID-19 aşısı için gereken kişi başına iki 
dozu karşılayamamaktadır (şekil B1.4.2, panel C). 

ECA Bölgesinde yakın vadeli ekonomik 
görünüm için aşı varsayımları  
Bölgesel görünüm, 2021 yılının ilk yarısında aşıların 
kademeli olarak piyasaya sürülmesini ve ECA 
bölgesinin en büyük ekonomilerinde aşılamanın yılın 
ikinci yarısında hız kazanmasını esas almaktadır. Bu 
arada, bazı ülkeler (Orta Asya, Doğu Avrupa ve Batı 
Balkanlar) COVAX Tesisinden yapılacak sevkiyatları 
bekleyeceğinden veya başka anlaşmalar yoluyla 
güvence altına alınan aşıların üretimi, tedariki veya 
teslimatı ile ilgili darboğazlar yaşanabileceğinden 
dolayı, ECA bölgesindeki diğer EMDE ülkelerindeki 
yaygın aşı uygulamasının, en az bir veya iki çeyrek 
gecikebileceği öngörülmektedir. 

Avrupa Birliği'ndeki bazı ekonomiler 2021'de yetişkin 
nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedeflerken ECA 
bölgesindeki bazı EMDE ülkeleri satın alma ve uygulama 
zorlukları nedeniyle hedef belirlemekten kaçındığından 
dolayı, hedef aşılama hedefleri farklılık göstermektedir 
(ECDC 2021). Bölgenin en büyük ekonomileri olan Rusya 
ve Türkiye, 2021 yılında yetişkin nüfusun yüzde 60'ını 
aşılamayı hedeflediler. Aşı tedarikinde ve uygulamasında 
bir hızlanma olmazsa, ECA bölgesi muhtemelen 
Avrupa'nın geri kalanının gerisinde kalacaktır (şekil 
B1.4.2 , panel D). 

Farklı aşı takvimlerinin ECA bölgesinde dağınık bir 
ekonomik toparlanmaya katkıda bulunması 
beklenmektedir; 2021 yılında aşıların hızla uygulandığı 
ülkelerin daha yavaş uygulandığı ülkelere göre daha hızlı 
bir şekilde toparlanması öngörülmektedir (şekil B1.4.3, 
panel A). Özellikle uluslararası turizme büyük ölçüde 
bağımlı olan ülkeler olmak üzere aşı uygulamasının yavaş 
olduğu grupta, pandemiyle ilgili kısıtlamaların 
uzamasının faaliyeti zayıflatacağı, dolayısıyla nihai 
toparlanmayı tahmin döneminin daha geç zaman 
dilimlerine iteceği öngörülmektedir. Genel olarak, yılı 
2021 yılına ilişkin baz tahminlerde yapılan yükseltmeler 
aşı ilerlemesinin daha yavaş olduğu ülkelerde daha azdır 
(şekil B1.4.3, panel B). 

Bölgenin yakın vadeli ekonomik görünümünün 
altında yatan aşı riskleri   

Pandeminin son derece belirsiz gelişimi, bölgenin 
görünümünün şekillenmesinde kritik bir rol oynamaya 
devam edecektir. Aşıların uygulanmaya başlaması 
bölgenin görünümü için ihtiyatlı bir iyimserlik sağlasa da, 
enfeksiyon oranlarında son zamanlarda görülen 
alevlenmenin, aşı tedarikinde, dağıtımında ve 
uygulamasında yaşanan gecikmeler ile birlikte 
toparlanmayı zayıflatabilir veya durdurabilir. Yetişkin 
nüfusun yaygın olarak aşılandığı durumda bile, şu anda 
sunulan aşıların çocuklarda kullanımı 
yetkilendirilmemiştir ve bu durum aşı isteksizliği ile 
birlikte, nüfusu aşılama çabalarını engelleyebilir (Murray 
ve Piot 2021). Öte yandan, gelişmiş aşı tedarikinin veya 
uygulamasının iyileştirilmesi ile birlikte pandemi 
yönetiminde kaydedilecek ilerleme, tahmin dönemi 
boyunca daha güçlü ekonomik sonuçlar sağlayabilir (şekil 
B1.4.4, panel A ve B). 

 
(devamı sonraki sayfada) 
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KUTU 1.4 (devamı) 

ŞEKİL B1.4.3 Aşılamada kaydedilen ilerlemeye göre ECA görünümü 

a. Aşılamadaki ilerlemeye göre 
GSYH Büyüme Tahminleri  
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b. Aşılamadaki ilerlemeye göre 2021 yılındaki 
GSYH Büyüme tahmini revizyonları  
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Kaynak: Consensus Economics; Our World in Data; Dünya Bankası. 
Not: ECA = Avrupa ve Orta Asya; AB = Avrupa Birliği; GSYİH = gayri safi yurtiçi hasıla. Our World in Data verilerine şu adresten 
ulaşılabilir: https://ourworldindata.org/. 
A. Şekil, Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun Ocak 2021 sayısında yayınlanan GSYH’ya göre ağırlıklandırılmış ortalama 
büyüme tahminlerini göstermektedir. "Aşı uygulaması AB düzeyinin üzerinde (altında)" ifadesi, ulusal nüfus içinde 100 kişi 
başına uygulanan toplam doz sayısının AB oranından daha yüksek (daha düşük) olduğu ülkeleri ifade etmektedir. 
B. B. Şekil, Aralık 2021'e kıyasla Şubat 2021'deki Consensus büyüme tahminlerindeki yüzdelik puan farkının ağırlıksız 
ortalamasını göstermektedir.  

 
Kutu, başlangıçtaki bölgesel tahminlerden sapmayı 
modellemek için epidemiyolojik ve 
makroekonometrik modellerin bir bileşimini 
kullanan Guénette ve Yamazaki'deki (2021) 
metodolojiyi takip etmektedir. 

 

Olumsuz senaryoda, belki de yeni varyantların 
yayılmasının veya yorgunluğun sosyal mesafe 
önlemlerine uyumu ve maske kullanımını 
azaltması ile birlikte pandemi gidişatı 
kötüleşmektedir. Başlangıç senaryosuna göre, yeni 
ortaya çıkan tedarik darboğazları ve nüfusun daha  

ŞEKİL B1.4.4 Farklı model senaryolar altında COVID-19 vakaları 

a. Projected daily new COVID-19 cases in ECA West b. Projected daily new COVID-19 cases in ECA East 
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Kaynaklar: Guenette ve Yamazaki (2021); Dünya Bankası. 
Not: Şekiller, 100.000 nüfus başına ortalama günlük yeni gözlenen vaka tahminleri için baz, olumsuz ve olumlu senaryoların yanı 
sıra aşısız senaryoyu göstermektedir. ECA Batı, verileri Türkiye'deki pandemi eğilimlerine göre modellerken, ECA Doğu Rusya'ya 
dayanmaktadır. ECA = Avrupa ve Orta Asya. Epidemiyolojik modelleme stratejisinin açıklaması için bkz. Guénette ve Yamazaki 
(2021) 
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KUTU 1.4 (devamı) 

 
ŞEKİL B1.4.5 ECA Bölgesinin Görünümündeki Riskler  

a. ECA Bölgesinde GSYH Büyüme Senaryoları b. Ülkeler bazında aşı isteksizliği  
6 Polonya 
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Baz senaryo Olumsuz senaryo         Olumlu senaryo 

Aşı yaptırmayı düşünmüyor       

Nötr Aşılanmayı düşünüyor 

Kaynaklar: Guenette ve Yamazaki (2021); Levada Center; Marcec, Matja ve Likic (2021); Dünya Bankası. 
Not: ECA = Avrupa ve Orta Asya; GSYH = gayri safi yurtiçi hasıla; RUS = Rusya Federasyonu. 
A. Çubuklar en son tahmini göstermektedir; aklava işaretleri, GSYH büyümesinin en son öngörülen seviyeleri ile Ocak 2020 
Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda belirtilenler arasındaki yüzdelik farkı göstermektedir. GSYH’ya göre ağırlıklandırılmış 
ortalamalar (2010 fiyatları ve piyasa kurları bazında). 
B. Şekil, bir Sars CoV 2 aşısı yaptırmak isteyen / planlayan kişilerin yüzdesini göstermektedir. "Nötr" ifadesi görüş bildirmeyen 
veya COVID-19 aşısını zaten almış olduğunu beyan eden kişilerin yüzdesini ifade etmektedir. 

 
yüksek bir oranının aşı olmak istememesi aşı 
uygulamasını yavaşlatmaktadır (şekil B1.4.5, panel 
B). Bunun sonucunda, hükümetler daha uzun süreli 
ve daha sıkı pandemi kontrol önlemleri uygulamak 
zorunda kalmaktadır ve bu da toparlanma hızını daha 
da yavaşlatmaktadır. Bir dizi beklenmeyen aşı 
gecikmeleri ve pandeminin yetersiz kontrolü ile 
birlikte finansal piyasadaki güven durumu sürekli 
olarak kötüleştiğinden ve şirket ve banka bilançoları, 
uzun süreli talep zayıflığı ve borç erteleme 
gereklilikleri nedeniyle kötüye gittiğinden dolayı, 
2021 yılı itibariyle finansal koşullar önemli ölçüde 
sıkılaşmaktadır. Uyumlaştırıcı para politikası finansal 
krizleri uzak tutarken, mali sürdürülebilirlik endişeleri 
ilave mali teşviklerin büyüklüğünü sınırlandırmakta, 
bu da işsizlere ve ayakta kalmaya çalışan küçük ve 
orta ölçekli firmalara sağlanan gelir desteğinin 
yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Bu olumsuz 
senaryoda, ECA bölgesinde öngörülen ekonomik 
toparlanma 2021 yılında sadece yüzde 2,2'ye ve 2022 
yılında yüzde 1,1'e ulaşacaktır: bu oranlar 2021 ve 
2022 yılları için yapılan baz tahminlerden sırasıyla 1,4 
ve 2,7 puan daha düşüktür. 

Olumlu senaryoda, COVID-19 varyantlarının 
daha etkili yönetimi ve yüksek etkili aşıların hızlı bir 
şekilde uygulamaya konulması ile birlikte 
ekonomik faaliyet yakın vadede yeniden 
başlayarak ülkelerin yetişkinlerin yaklaşık yüzde 
70'ini aşılama üst hedefini tutturmalarına olanak 
tanımaktadır. Baz tahmine göre aşı uygulaması 
oldukça hızlanmakta ve 2021 yılında ECA bölgesi 
ekonomileri genelinde yaygın aşılama 
sağlanmaktadır. Yaygın halk eğitimi kampanyaları, 
halkın pandemi kontrol politikalarına daha fazla 
uymasını kolaylaştırmanın yanı sıra aşı isteksizliğini 
düzelterek ekonomilerin sıkı kontrol önlemlerini 
geri almalarına olanak tanımaktadır. Sosyal 
mesafe önlemleri hafifledikçe ve işletmeler 
yeniden faaliyete başladıkça, yatırımcı güveni ile 
birlikte istihdamın artması beklenmektedir ve bu 
da iç talepte bir toparlanmayı destekleyecektir. Bu 
olumlu senaryoda, ECA bölgesinde öngörülen 
ekonomik toparlanma 2021 yılında yüzde 4,2'ye ve 
2022 yılında yüzde 5,2 ulaşacaktır; bu oranlar 2021 
ve 2022 yılları için yapılan baz tahminlerden 
sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,3 puan daha yüksektir. 
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TABLO 1.2 Avrupa ve Orta Asya ülke büyüme tahminleri  
(aksi belirtilmediği sürece piyasa fiyatları bazındaki reel GSYH artış yüzdesidir) 

 
       Ocak 2021 projeksiyonlarına 
      göre yüzdelik puan farkları 
 2018 2019 2020gt 2021t 2022t 2020gt 2021t 2022t 

Arnavutluk 4,1 2,2 −4,7 4,4 3,7 2,0 −0,7 −0,7 

Ermenistan 5,2 7,6 −7,6 3,4 4,3 0,4 0,3 −0,2 

Azerbaycan 1,5 2,2 −4,3 2,8 3,9 0,7 0,9 −0,6 

Belarus 3,1 1,4 −0,9 −2,2 1,9 0,7 0,5 1,0 
Bosna Herseka 3,7 2,8 −4,0 2,8 3,5 0,0 0,0 0,0 
Bulgaristan 3,1 3,7 −4,2 2,6 3,3 0,9 −0,7 −0,4 

Hırvatistan 2,8 2,9 −8,4 4,7 4,9 0,2 −0,7 0,7 
Gürcistan  4,8 5,0 −6,2 4,0 5,0 −0,2 0,0 −1,0 

Macaristan 5,4 4,6 −5,0 3,8 4,3 0,9 0,0 0,0 
Kazakistan 4,1 4,5 −2,6 3,2 3,5 −0,1 0,7 0,0 
Kosova 3,8 4,9 −6,9 4,0 4,5 1,9 0,3 −0,4 

Kırgız Cumhuriyeti  3,8 4,6 −8,6 3,8 4,3 −0,6 0,0 −0,2 

Moldova 4,3 3,7 −7,0 3,8 3,7 0,2 0,0 0,0 
Karadağ  5,1 4,1 −14,9 7,1 4,5 0,0 1,0 0,6 
Kuzey Makedonya  2,9 3,2 −4,5 3,6 3,5 0,6 0,0 0,0 
Polonya 5,4 4,5 −2,7 3,3 4,2 0,7 −0,2 −0,1 

Romanya 4,5 4,1 −3,9 4,3 4,1 1,1 0,8 0,0 
Rusya Federasyonu  2,8 2,0 −3,1 2,9 3,2 0,9 0,3 0,2 
Sırbistan  4,4 4,2 −1,0 5,0 3,7 1,0 1,9 0,3 
Tacikistan 7,3 7,5 4,5 5,0 5,7 2,3 1,5 0,2 
Türkiye  3,0 0,9 1,8 5,0 4,5 1,3 0,5 −0,5 

Ukrayna  3,4 3,2 −4,2 3,8 3,0 1,3 0,8 −0,1 

Özbekistan 5,4 5,8 1,6 4,8 5,5 1,0 0,5 1,0 

Kaynak: Dünya Bankası. 
Not: Dünya Bankası varsayımları, yeni bilgilere ve değişen (küresel) koşullara göre sıklıkla güncellenmektedir. Dolayısıyla, burada sunulan 
çalışma varsayımları, herhangi bir zamanda ülkelerin beklentilerine ilişkin temel değerlendirmeler farklılık göstermese bile, diğer Dünya Bankası 
belgelerinde yer alanlardan farklı olabilir. Yeterli kalitede güvenilir verilerin eksikliğinden dolayı, Dünya Bankası şu anda Türkmenistan için 
ekonomik hasıla, gelir veya büyüme verilerini yayınlamamaktadır ve Türkmenistan ülkeler arası makroekonomik toplamların dışında 
tutulmaktadır. Daha fazla bilgi için, bakınız www.worldbank.org/gep. gt= gerçekleşme tahmini; t = tahmin. 
a. Sabit fiyatlardaki GSYH büyüme oranı üretim yaklaşımına dayanmaktadır. 

 
 

Öte yandan, petrol fiyatlarının güçlenmesi ve uyumlu makroekonomik politika ekonomiyi 
desteklemiştir. Yine de, yeni COVID-19 vakalarının hızlanması, 2020 yılının dördüncü 
çeyreğinde toparlanmayı durdurmuş ve İmalat PMI ve Hizmetler PMI yeniden daralmaya 
başlamıştır. 

Rusya'da, devam eden kısıtlamalar hizmet faaliyetlerini baskılaması ve aşı 
isteksizliğinin aşılamayı engellemesi sebebiyle büyümenin 2021 yılında sadece mütevazı 
bir şekilde hızlanarak yüzde 2,9'a çıkması öngörülüyor. Ancak, enerji fiyatlarının 
güçlenmesi, bu olumsuzlukları dengelemeye yardımcı olacaktır. Pandeminin ekonomi 
üzerindeki etkileri giderek azalması ile birlikte, 2022 yılında toparlanmanın hızlanarak 
yüzde 3,2'ye yükselmesi beklenmektedir. Bu iyileşmeye rağmen, kişi başına düşen gelir 
2022 itibariyle pandemi öncesi seviyelerin yüzde 2,2 altında kalacaktır. 

http://www.worldbank.org/gep
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Sanayi emtia fiyatlarındaki istikrarın yanı sıra, daha uyumlaştırıcı maliye politikası da 
dahil olmak üzere bazı destekleyici politika önlemlerinin devam etmesiyle büyüme daha 
da güçlenecektir. Bununla birlikte, enflasyonda son dönemde yaşanan artışın ardından, 
politika faiz oranı Mart ayı sonundaki rekor seviyelerdeki düşük orandan yükseltilmiştir. 
Geçmişteki toparlanmalarda olduğu gibi, yapısal katılıklar ekonomideki bu yeniden 
iyileşmeyi sınırlayacaktır.  
 
Türkiye  

COVID-19'un sert bir şekilde yeniden canlanması, 2020'nin sonlarında Türkiye 
ekonomisini etkisi altına aldı ve vakalardaki bu hızlı artış sıkı sokağa çıkma yasaklarının 
ve hafta sonu kapanma önlemlerinin uygulamaya konulmasına yol açtı. Bu önlemler, 2021 
yılının ilk çeyreğinin çoğunda uygulanmaya devam etti ve virüsün yayılmasını önlemeye 
yardımcı oldu; günlük yeni vaka sayıları Aralık ayında ulaştığı zirve seviyesinin beşte 
birinin altına düştü. Bununla birlikte, Kutu 1.3'te tartışıldığı gibi, yeni varyantların 
yayılması günlük yeni vaka sayılarının alevlenmesine yol açtı. Türkiye, Ocak ayı ortasında 
kitlesel bir aşılama program başlattı; Mart ortası itibariyle büyük ölçüde Çin Sinovac aşısı 
kullanılarak her 100 kişi başına yaklaşık 14,4 doz aşı uygulandı ve Pfizer-BioNTech 
aşısının dağıtımı da planlanmaktaydı. Yetkililer 2021 yılında yetişkin nüfusun yüzde 
60'ını aşılamayı hedefliyor.  

Türkiye ekonomisi 2020 yılında bir daralma yaşamaktan kaçınabilmiştir ve ekonomik 
faaliyet kredilerdeki önemli artışa bağlı olarak beklenenden daha yüksek bir oranda, 
yüzde 1,8 oranında artmıştır. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde sanayi üretiminin ve 
perakende satışların pandemi öncesi seviyelerinin üzerine çıkması ve İmalat PMI 
verisinin 2021 yılında da artmaya devam etmesi ile birlikte toparlanmanın güçlü bir 
şekilde seyretmiştir. Politika faiz oranındaki önemli artışlara rağmen, manşet ve çekirdek 
enflasyon hızlanmaya devam etmekte ve konjonktür karşıtı politika müdahaleleri için 
kullanılabilecek hareket alanını sınırlamaktadır. Bununla birlikte, daha sıkı para 
politikası, başlangıçta piyasa güvenini yeniden tesis ediyor gibi görünmüştür ve Türk 
lirası, 2021 yılının başlarında ABD doları karşısında daha önceki kayıpları kısmen telafi 
etmiştir. Bununla birlikte, Mart ayı sonlarında, merkez bankası başkanının aniden 
görevden alınması piyasaları altüst etmiş, açıklamadan sonraki saatlerde Türk lirasında 
yaklaşık yüzde 15lik bir düşüşü tetiklemiştir.  

İhracatın komşu avro bölgesindeki güçlenen dış talepten faydalanması ile birlikte 2021 
yılında büyümenin yüzde 5'e yükselmesi beklenmektedir. Daha sonra, faaliyetin iç 
talepteki kademeli bir artış ile desteklenmesiyle, 2022 yılında toparlanma hızı hafif bir 
düşüş yaşasa da yüzde 4,5 olacaktır. 2020 yılında daha önce yaşanan genişleme ile bi,rlikte 
toparlanma hızının bölgesel ortalamaya göre gelirin canlanmasına yardımcı olması 
beklenmektedir. Türkiye'de kişi başına düşen GSYH, dünyada tahminin pandemi öncesi 
tahminlerin seviyesini aştığı birkaç ülke arasında yer alıyor (2022 tahmini yüzde 0,4 daha 
yüksek) ancak kutu 1.3'te tartışıldığı gibi manşet verileri artan eşitsizlikleri gizlemektedir. 
Bununla birlikte, görünüm, yeni COVID-19 vakalarındaki hızlanma, zayıf uluslararası 
turizm ve artan politika belirsizliği dahil olmak üzere olumsuzluklarla karşı karşıyadır. 
 
Orta Avrupa 

Orta Avrupa, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde vakalarda ciddi bir yeniden yükseliş 
yaşadı; yeni ve daha bulaşıcı COVID-19 varyantları ve sağlık sistemleri üzerindeki artan 
baskı bu durumu daha da kötüleştirdi. 2021 yılının başlarında vaka sayısı sert bir  
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şekilde düşmesine rağmen (Kasım ayındaki zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 80) günlük 
yeni vakaların bir kez daha yükselişte olduğuna dair işaretler ortaya çıkıyor. Pozitif testlerin 
oranı da halen yüksek seviyelerde seyretmektedir ve bu da vakaların muhtemelen resmi 
istatistiklere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Orta Avrupa, kişi başına ölüm 
açısından en çok etkilenen ECA alt bölgelerinden biri olmuştur; Bulgaristan, Hırvatistan ve 
Macaristan, dünyada COVID-19 ölüm oranlarının en yüksek olduğu 10 EMDE ülkesi arasında 
yer almaktadır. Aşı uygulaması Aralık ayında başlamıştır, ancak uygulama hızı, kısmen aşı 
ithalatındaki gecikmeler ve genel isteksizlik nedeniyle 100 kişi başına 5 dozdan (Bulgaristan) 
100 kişi başına 19'dan fazla (Macaristan) doza kadar değişmektedir.  

Orta Avrupa'da 2020 yılında hasılanın yüzde -3,6 daraldığı tahmin edilmektedir ve birçok 
ülke, COVID-19'un yeniden canlanması nedeniyle özellikle hizmetler ve turizmde yeniden 
ortaya çıkan zayıflıklarla karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu zorluklara rağmen, ekonomi 
geçen yılın ikinci yarısında avro bölgesindeki dayanıklılık sayesinde güçlenmiştir. Dış 
talepteki iyileşme, mal ihracatını ve sanayi faaliyetini desteklemiştir ve sanayi faaliyeti 2020 
yılının dördüncü çeyreğinde salgın öncesi seviyesini aşmıştır. Pandemi ile ilgili zorluklara 
rağmen, İmalat PMI verisi 2021 yılının başlarında artış sinyalleri vermektedir.  

Orta Avrupa'da, avro bölgesindeki faaliyet artışıyla ticarette yaşanan toparlanmanın 
desteğiyle büyümenin 2021 yılında yüzde 3,6'ya yükselmesi ve 2022'de yüzde 4,1'e ulaşması 
beklenmektedir. Bununla birlikte, COVID-19 vakalarında son zamanlarda kaydedilen artış 
yılın başında toparlanmayı azalttığı için 2021 yılı  görünümü zorlu olmaya devam etmektedir. 
Sıfıra yakın politika faiz oranları (Macaristan ve Polonya) dahil olmak üzere, istisnai politika 
düzenlemelerinin 2021 boyunca devam etmesi beklenmektedir. 2022 itibariyle, kişi başına 
düşen GSYH'nın pandemi öncesi tahminlerin yüzde 5,2 altında kalması beklenmektedir. 
Oldukça büyük ihtiyari tedbirlerin, kredi garantilerinin ve diğer kredi tedbirlerinin bir 
yansıması olarak, ECA alt bölgeleri arasında mali destek paketlerinin en fazla olduğu alt bölge 
Orta Avrupa'dır (GSYH'nın yüzde 9'u kadar). Avrupa Birliği’nin COVID-19 müdahaleleri 
kapsamında Orta Avrupa’ya yönelik sağladığı yapısal fon paketi, orta vadeli büyümeyi 
desteklemeye yardımcı olabilir.  

 
Batı Balkanlar 

Batı Balkanlar'daki ekonomiler, ECA bölgesinde 2021 yılına doğru virüs vakalarında yeniden 
başlayan artışın en sert yaşandığı ülkeler arasında yer almaktadır ve bu ülkelerdeki günlük 
yeni vaka sayısının ulaştığı zirve, bölge ortalamasını çok geride bırakmıştır. Orta Avrupa'ya 
benzer şekilde, üç Batı Balkan ekonomisi (Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya) kişi 
başına düşen COVID-19 ölümlerinin sayısının en yüksek olduğu 10 EMDE ülkesi arasında yer 
almaktadır ve bu durum sağlık sistemlerini daha da baskı altına itmektedir. Batı 
Balkanlar'daki çoğu ekonomi aşıların Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX Tesisi aracılığıyla 
teslim edilmesini beklediğinden dolayı, yaygın aşı dağıtımının 2021'in ikinci çeyreğine kadar 
başlaması beklenmemektedir (başlangıçta tahmin edilenden daha yavaştır). Aşı teslimi, 
üretim ve ithalat gecikmeleri nedeniyle aksamıştır. Bir istisna olarak Sırbistan Aralık ayı 
sonlarında aşılamaya başlamıştır ve Mart ortası itibariyle 100 kişi başına 24 doz aşı 
uygulayarak bölgesel ve küresel ortalamaları çok geride bırakmıştır.  

Batı Balkanlar'da, COVID-19 kontrol altına alınması ve siyasi istikrarsızlığın azalması ile 
birlikte tüketiciler ve işletmeler arasında güvenin yeniden tesis edileceği varsayılarak, 
büyüme hızının 2021 yılında yüzde 4,4'e çıkması ve 2022 yılında da yüzde 3,7 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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Bu iyileşmeye rağmen, kişi başına düşen gelirin 2022 yılı itibariyle pandemi öncesi 
tahminlerin yüzde 6,5 altında kalması beklenmektedir. Özellikle Arnavutluk ve 
Karadağ olmak üzere, turizme bağımlı ekonomiler uluslararası seyahat 
kısıtlamalarıyla boğuşmaya devam edecektir. Alt bölgedeki artan mali yükümlülükler, 
mali destek için hareket alanını azaltmış ve makroekonomik dengesizliklere katkıda 
bulunmuştur. Aynı zamanda, COVID-19 salgınının zararlı ekonomik etkilerine karşı 
koymak için gerekli ek harcamalar hükümet bütçelerini daha da zorlayacaktır. 

Bu olumsuzluklara rağmen, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da, katılım sürecine 
yönelik müzakerelerin daha fazla ertelenmeyeceği varsayımıyla AB üyeliğine hazırlık 
kapsamında gerçekleştirilecek yapısal reformların hızlandırılması orta vadeli büyüme 
ve üretkenliği arttıracaktır (Rovo 2020). Alt bölgenin ayrıca, AB tarafından kısa süre 
önce kabul edilen ve sürdürülebilir bağlantı olanakları, insan sermayesi, rekabet gücü 
ve kapsayıcı büyüme ile yeşil ve dijital dönüşüm sürecini desteklemeye yönelik 
finansmanı harekete geçirecek olan Ekonomik ve Yatırım Planından da yararlanması 
beklenmektedir.  
 
Güney Kafkasya  

Diğer ECA alt bölgelerine benzer şekilde, Güney Kafkasya'daki günlük yeni vaka sayısı 
2020'nin dördüncü çeyreğinde tekrar yükselişe geçti. Kişi başına düşen vaka sayısı 
Ermenistan ve Azerbaycan'daki en yüksek seviyenin yaklaşık üç katına çıkan Gürcistan 
salgını en şiddetli yaşayan ülke oldu. Bununla birlikte, Ermenistan, Güney Kafkasya'da 
kişi başına düşen kümülatif ölüm sayısının en yüksek olduğu ülkedir -aynı zamanda 
2020 yılının sonunda vakalarda yaşanan yeniden yükseliş ortamında ikinci bir 
kapanma sürecine girmeyen tek ülkedir. Güney Kafkasya'da tedarik sürecindeki 
gecikmelerden dolayı aşı dağıtımları aksamıştır, ancak Azerbaycan Sinovac aşılarının 
teslim edilmesi ile birlikte Şubat ayında aşılama kampanyasını başlatmıştır. Yaygın 
ilerleme yavaş olsa da, İngiltere'nin ilaç şirketi AstraZeneca ve Rusya ile Sputnik V için 
yapılan anlaşmalar, bu yılın ilerleyen aylarında aşıların hızlı bir şekilde uygulanmasına 
yardımcı olabilir. Özellikle Gürcistan'da yüksek seviyelerdeki aşı isteksizliği, daha 
geniş aşılama çabalarını engelleyebilir. 

2020 yılında silahlı çatışmaların yaşandığı ve yüksek COVID-19 enfeksiyonu ve ölüm 
oranlarının kaydedildiği bir ortamda ECA alt bölgeleri arasındaki en sert çöküşün 
ardından, Güney Kafkasya alt bölgesinde büyümenin 2021 yılında yüzde 3,1'e, 2022 
yılında ise yüzde 4,2'ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, pandemi 
nedeniyle iç talebin azalmasının yanı sıra iç siyasi gerginliklerin (Ermenistan) artması 
ve ulaşım ve turizmde (Gürcistan) devam eden zayıflığın bir yansıması olarak 2021 
yılının başındaki toparlanma halen durgundur. Ermenistan ve Gürcistan'ın politika 
faizlerini artırmasıyla para politikası da daha sıkı hale gelmiştir. 

Sonuç olarak, kişi başına düşen GSYH'nın 2022 itibariyle salgın öncesi tahminlerin 
yüzde 7,0 altında kalması beklenmektedir. Tahmin döneminin görünümü, pandemi ile 
ilgili şokların ve çatışmaların ortadan kalkmasına ve tüketiciler ve işletmeler arasındaki 
güvenin yanı sıra turizmin de toparlanmasına dayanmaktadır. Petrol fiyatları istikrar 
kazandıkça ve ekonomi yatırım ve yeniden yapılanma harcamalarından yararlandıkça 
Azerbaycan'da faaliyetin tahmin dönemi boyunca artması beklenmektedir. Ermenistan 
ile Azerbaycan arasındaki ateşkes anlaşmasının bölgedeki jeopolitik gerilimleri 
hafifletmeye yardımcı olması beklenmektedir ancak istikrarın önündeki riskler halen 
devam etmektedir.  



Bölüm 1: Devam Eden COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Görünüm 
 

●    35 
 

 

 
Doğu Avrupa  

Doğu Avrupa'da günlük yeni COVID-19 vaka sayısı 2021 yılının başlarına doğru 
hızlanmış, ancak 2021'in ilk çeyreğinde biraz düşmüştü. Ancak, vakalar bir kez daha hızla 
artmakta ve bazı ülkelerde COVID-19 kısıtlamalarının uzatılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Belarus, Aralık ayında Rusya'nın Sputnik V aşısını uygulamaya başlamıştır ve 2021 yılının 
ikinci çeyreği itibariyle nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını aşılamayı hedeflemektedir. 
Bununla birlikte, bu ekonomiler doz temin etmekte zorlandığı veya sevkiyatlarda 
gecikmeler yaşandığı için, Doğu Avrupa'daki aşı uygulaması yavaş olmuştur. Bu 
darboğazlara rağmen, Ukrayna 2021 sonu itibariyle yetişkin nüfusunun üçte birini 
aşılamayı hedeflemektedir ve Moldova nüfusunun yüzde 20'sini kapsayacak kadar yeterli 
aşı tedarik etmeyi planladığını açıklamıştır. 

Doğu Avrupa ekonomisi, COVID-19 ve jeopolitik gerilimlerdeki tırmanışın 
oluşturduğu ikili şokun bir sonucu olarak 2020 yılında yüzde -3,3 küçüldü. Bu 
olumsuzluklara rağmen, alt bölgenin en büyük ekonomisi olan Ukrayna'da, ekonominin 
güçlü inşaat ve tarım faaliyetlerinden ve 2020 yılının sonlarında güçlenen perakende 
satışlarından yararlanması ile birlikte toparlanma tahmin edilenden daha dayanıklı 
olmuştur. Bununla birlikte, Ukrayna'da 2021'in başlarında enflasyondaki artışa bağlı 
olarak para politikası sıkılaştırılmıştır. Doğu Avrupa'da büyümenin 2021 yılında durgun 
bir performansla yüzde 1,9'a yükseleceği, 2022 yılında ise mütevazı artışla yüzde 2,7'ye 
ulaşacağı tahmin edilmektedir: bu ECA alt bölgeleri arasındaki en zayıf büyüme 
tahminidir. 2022 yılı itibariyle kişi başına GSYH'nın pandemi öncesi tahminlerin yüzde 7,4 
altında kalması beklenmektedir. Pandemi ile ilgili devam eden zorluklar, Belarus'taki 
artan siyasi gerilimler, baskılanan iç talep ve devam eden yapısal zayıflık büyümeyi 
sınırlamaktadır. Özellikle, kesmen siyasi gerilimlerin erken yoğunlaşması sebebiyle 
yatırımcı güveninin zayıf olduğu bir ortamda yatırımlar azalmaya devam edecektir. 

 
Orta Asya 

ECA bölgesinin diğer alt bölgelerinin aksine, Orta Asya'da COVID-19 vakalarının sayısı 
nispeten düşük seviyelerde kalmıştır. Bununla birlikte, 2021 yılının başlarında artan 
hızlanma işaretleri, bazı ekonomilerde sağlık sistemi üzerindeki baskıları hafifletmeye 
yardımcı olmak için çeşitli kısıtlamaların süresinin uzatılmasını gerektirmiştir. Alt 
bölgenin en büyük ekonomisi olan Kazakistan, Şubat ayında Rusya’nın Sputnik V aşısını 
uygulamaya başladı ve 2021 yılında nüfusunun üçte birini aşılamayı hedeflemektedir. Bu 
arada Özbekistan’da aşılamanın Mart ayında başlaması bekleniyor. Orta Asya'nın geri 
kalanı için, aşı uygulaması, esas olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün COVAX Tesisi 
aracılığıyla dozların tedarik edilmesi ve dağıtılması sürecini beklemektedir. 

Orta Asya'da, büyüme hızının 2021 yılında yüzde 3,7'ye ve 2022 yılında yüzde 4,1'e 
çıkması beklenmektedir; kişi başına düşen gelirin 2022 itibariyle pandemi öncesi 
tahminlerin yüzde 6,4 altında kalması bekleniyor. Emtia fiyatlarında mütevazı bir artış, 
OPEC + üretim kesintilerinin (Kazakistan) gevşemesi ve alt bölgenin dünyanın geri 
kalanıyla ve kendi içinde entegrasyonunu derinleştirmesiyle doğrudan yabancı 
yatırımların güçlenmesi ekonomiyi destekleyecektir.  Özbekistan'da pandeminin neden 
olduğu zorlu olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yıl ilerleyen iddialı bir reform 
gündeminin uygulanması büyümeyi desteklemeye devam edecektir. 



Bölüm 1: Devam Eden COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Görünüm 
 

●    37 
 

 

 
Bununla birlikte, özellikle Kırgız Cumhuriyeti'nde olmak üzere, yaşanan siyasi 
gerilimlerin ve sosyal huzursuzlukların ardından Orta Asya'da artan siyasi 
belirsizlikler alt bölgedeki toparlanmayı zayıflatmıştır. Enflasyonist baskılar, bazı 
ülkelerde daha kısıtlayıcı para politikasını tetiklemiş, Kırgız Cumhuriyeti ve 
Tacikistan temel politika faizlerini arttırmıştır 

 
Bölgesel Görünümün Önündeki Riskler  

Çeşitli ECA ekonomilerinde aşı uygulamasıyla ilgili olumlu ilerlemeye rağmen, 
görünümdeki riskleri belirgin şekilde aşağıya yönlüdür. Bazı ülkelerdeki sosyal 
huzursuzluklara da katkıda bulunan yeni vakalardaki artışın getirdiği belirsizliğin 
yanı sıra jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanışa geçme riski ECA bölgesinin kısa 
vadeli büyüme görünümünü gölgelemektedir. Bazı avro bölgesi ülkeleri, ECA 
bölgesindeki kısa vadeli dış talebi zayıflatabilecek ülke çapında kapanma önlemlerini 
yeniden uygulamaya koymak zorunda kalmıştır. Benzer şekilde, ECA içinde vaka 
sayılarının yüksek seviyelerde devam etmesi veya artması, hanehalklarına ve 
şirketlere yönelik özel tüketimleri ve yatırımları baskılayacak olan katı kısıtlamaların 
ve müdahalelerin uzatılmasına yol açabilir. Seyahat kısıtlamaları uzun sürerse, 
özellikle turizme bağımlı ekonomilerde (Orta Avrupa, Türkiye ve Batı Balkanlar) 
büyüme sonuçları çok daha zayıf olabilir. COVID-19 aşılarının üretiminde, 
tedarikinde veya dağıtımında yaşanabilecek gecikmeler, beklenenden düşük aşı 
etkililiği, güvenlik endişeleri nedeniyle aşılamanın askıya alınması, beklenenden 
yüksek aşı isteksizliği veya pandemiyle ilgili kısıtlamaların devam etmesi de 
ekonomik toparlanmayı geciktirebilir. Dağıtım ve aşılamayla ilgili zorluklar, sağlık 
hizmeti kapasitesinin ECA'nın diğer alt bölgelerinden daha zayıf olduğu Orta 
Asya'da özellikle daha fazladır. 

Erken mali konsolidasyon tehdidi, özellikle yeni COVID-19 vakalarında artışların 
ve sosyal mesafe önlemlerinin devam ettiği ekonomilerin yanı sıra uluslararası 
turizme bağımlı olan ekonomilerde görünüm için aşağı yönlü riskler doğurmaktadır. 
Bölge ekonomileri, kamu borcunu sürdürülebilir bir yola sokma ihtiyacını, kalıcı ve 
kapsayıcı bir toparlanmayı destekleme ihtiyacı ile dengeleme gibi oldukça ciddi bir 
politika zorluğu ile karşı karşıyadır. Bununla birlikte, mali desteğin geri çekilmesi 
için en doğru zamanlamanın ne olacağı, pandemi eğilimleri, makroekonomik hareket 
alanı ve mevcut üretim açıkları ile ilgili olanlar dahil olmak üzere ülkeye özgü 
koşullara bağlı olacaktır. 

Sermaye çıkışları bağlamında, bazı ECA ekonomilerinde döviz rezervleri sert bir 
şekilde azalmıştır ve bu durum merkez bankalarının daha fazla olumsuz dış şokların 
etkilerini tamponlama kapasitesini kısıtlamıştır. Özellikle kamu borcundaki sert artış 
göz önüne alındığında, yatırımcı güveninin ani bir şekilde yeniden düşmesi, 
kademeli olarak gerçekleşen temerrütlere ve takibe düşen kredilerin artmasına neden 
olabilir. İstisnai likidite desteğine rağmen, ECA bölgesinde şirket bilançoları 
üzerindeki baskılar, düşük kazançlar ve kurdaki önemli değer kaybı nedeniyle 
COVID-19'un ardından artmaya devam etmiştir ve bankacılık sektörünü 
zorlamaktadır. Sermaye yetersizliği olan veya dar mali hareket alanına sahip 
ülkelerde faaliyet gösteren bankalar için, düzenlemeler yoluyla getirilen ertelemeler 
bankalar arasında stresi yoğunlaştırmıştır (bkz. Kutu 1.1). Pandemi aynı zamanda 
şarta bağlı yükümlülüklerin gerçekleşmesi riskini de artırmıştır ve bu durum kamu 
maliyesini daha da baskı altına alabilir. 
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Uzun süreler işsiz kalmanın ve okul kapama önlemlerinin beceri edinme ve bilgi edinme 
fırsatlarının kaybedilmesi yoluyla insan sermayesi gelişimi üzerinde önemli bir etki yaratması 
durumunda pandemi orta vadeli riskler ortaya çıkaracaktır (Dieppe 2020; Shmis ve diğerleri 
2020; Dünya Bankası 2020c). Salgının kötüleşmesi karşısında okulların yeniden kapatılması bu 
riskleri daha da ağırlaştıracaktır. Orta Avrupa hariç olmak üzere, yatırım beklentileri, sermaye 
harcamalarındaki yavaşlama karşısında daha da aşınmıştır. COVID-19 müdahaleleri 
kapsamında Orta Avrupa'ya sağlanacak oldukça büyük AB yapısal fon paketi yatırımlardaki 
zayıflığı azaltmaya yardımcı olabilir, ancak idari kapasite ve yönetişimle ilgili zorluklar 
nedeniyle fon kullanımının düşük seviyelerde kalması bu iyileşmeyi hafifletilebilir. 

ECA bölgesinde jeopolitik gerilimleri yeniden yükselmesi de büyümeye karşı 
olumsuzluklar yaratacaktır. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ateşkes anlaşmasının 
nihayet sağlanması, Belarus veya Kırgız Cumhuriyeti'nde siyasi baskıların artması veya 
bölgenin en büyük ekonomilerinin Libya, Suriye Arap Cumhuriyeti veya Ukrayna'daki 
çatışmalara yeniden dahil olması ilave yaptırımları tetikleyebilir ve önemli mali piyasa 
baskıları yaratabilir. 

AB ile Çin gibi diğer büyük ekonomiler arasındaki anlaşmazlıklar da bazı ECA ülkeleri için 
sonuçlar doğurabilecek ek yaptırımlara yol açabilir. Özellikle bölgenin bazı büyük 
ekonomilerinde olmak üzere politika belirsizliğindeki artışlar finansal stresi tetiklerse 
toparlanma sürecini aksatabilir. Yatırımcı güvenindeki uzun süreli bir bozulma (ister 
pandemiden, isterse jeopolitik gerilimlerden, politika belirsizliklerinden veya AB katılım 
müzakerelerindeki gecikmelerle ilgili belirsizlikten kaynaklansın) ECA için ciddi sonuçlar 
doğurabilir ve görünümü aşındırabilir. 

 
 

Uzun Vadeli Zorluklar ve Politikalar 
COVID-19 krizi, eğitim ve sağlık alanlarında yol açtığı önemli aksamaların ardından insan 
sermayesinin aşınması nedeniyle ECA bölgesindeki EMDE ülkeleri üzerinde iz bırakan etkilere yol açtı. 
Son on yıllık dönemde kurumsal reformlarda kaydedilen ilerlemeye rağmen, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
büyümenin önündeki uzun süredir devam eden darboğazlar (zayıf yönetişim, yüksek yolsuzluk algısı 
ve rekabetin önündeki engeller gibi) bölgede üretkenliği sınırlamaya devam etmektedir. Bununla 
birlikte, daha önce benzeri görülmemiş boyutlardaki devlet desteği paketleri, düşük karbonlu bir geleceğe 
geçişi kolaylaştırabilecek ve sürdürülebilir büyüme avantajları sağlayabilecek yeşil yatırım için nadir 
bir fırsat sunmaktadır. Politika yapıcılar, uzun süredir devam eden yapısal reformlarda ilerleme sağlama 
ve dijital ilerlemeden yararlanma da dahil olmak üzere, dayanıklı, adil ve sürdürülebilir bir 
toparlanmanın temellerini atma fırsatından da yararlanabilirler. 

 
İnsan Sermayesinin Güçlendirilmesi ve COVID-19 Hasarlarının 
Onarılması 

COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ve Avrupa ve Orta Asya Ekonomik 
Güncelleme Raporunun Sonbahar 2020 sayısında (Dünya Bankası 2020e) da vurgulandığı gibi 
ECA bölgesi de dahil olmak üzere beşeri sermayede uzun yıllar boyu zorlukla elde edilen 
kazanımların kaybolmasına yol açması beklenmektedir. Pandemiden önce bile, ECA 
bölgesindeki ortalama bir yenidoğan bebeğin, gelecekteki bir işçi olarak potansiyel 
üretkenliğinin sadece yüzde 69'una ulaşması bekleniyordu (Dünya Bankası 2020h). Son on 
yıldır büyümenin tüm ana sürükleyici unsurları -yatırım, üretkenlik artışı, eğitim ve sağlıktaki   
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iyileşmeler ve çalışma çağındaki nüfus artışı—zaten yavaşlamıştı (Dieppe 2020). Etkili 
politika eylemi veya önemli teknolojik gelişmeler olmazsa, pandeminin ECA bölgesindeki 
potansiyel büyümeyi daha da yavaşlatması beklenmektedir (şekil 1.9, panel A) (Dünya 
Bankası 2021). 
Maliyetlerin hesaplanması. Pandemi, ECA bölgesindekiler de dahil olmak üzere dünyadaki 
çocukların yüzde 90'ının eğitimini aksattı (Dünya Bankası 2020c). Kaliteye göre uyarlanmış 
bazda, pandemi ECA bölgesinde ortalama eğitim süresini 0,3 ila 1,1 yıl azaltmış olabilir (bu 
EMDE bölgeleri arasındaki en büyük düşüştür). Uzun süreli işsizlikle ilişkili beceri kayıpları 
ile birleştiğinde, bu durum gelecekte önemli kazanç kayıplarına yol açabilecektir (Azevedo ve 
diğerleri 2020; Fasih, Patrinos ve Shafiq 2020). 

2040 itibariyle, dünyadaki işgücünün yaklaşık üçte biri, okulu pandemi nedeniyle 
kesintiye uğramış bireylerden oluşacak ve ortalama olarak küresel işgücünün beşeri 
sermayesi pandeminin olmadığı duruma göre neredeyse bir İnsan Sermayesi Endeksi puanı 
daha düşük olacaktır -potansiyel üretkenliğin yüzde 1 daha düşüğüne eşdeğer (Dünya 
Bankası 2020h). Öte yandan, küresel işsizlik oranı sadece 2020 yılının ilk yarısında yaklaşık 
2 puan arttı. Avrupa'da COVID-19 2020 yılında 30 milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir iş 
kaybını tetiklemiştir ve 2021 yılında pandemi varsayımlara bağlı olarak 7 ila 22 milyon 
arasında iş risk altında olacaktır (ILO 2021). İşsizlik ne kadar uzun süre yüksek seviyelerde 
kalırsa, insan sermayesi kayıpları o kadar belirgin olacaktır. 

Eğitim maliyetlerinin ötesinde, pandeminin uzun vadeli sağlık etkileri de beklenebilir. 
COVID-19 hastalığından kurtulanlar arasında akciğer fonksiyonundaki azalma (ki bunlar en 
kötü etkilenen ülkelerdeki işgücünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır) , birkaç yıl 
boyunca üretkenliği etkileyebilecektir. Sağlık hizmetlerinin aksaması çocuk ve anne sağlığını 
özellikle endişe kaynağı teşkil etmektedir.  

 

ŞEKİL 1.9 Üretkenlik ve İnsan Sermayesi Endeksi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynaklar: Consensus Economics; Kilic Celik, Kose ve Ohnsorge 2020; Dünya Bankası. 
Not: ECA = Avrupa ve Orta Asya; EMDE = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler; GSYH = gayri safi yurtiçi hasıla; LIC= düşük gelirli 
ülkeler. 
A. GSYH’ya göre ağırlıklandırılmış ortalamalar (2010 fiyatları ve döviz kurları üzerinden). Potansiyel büyüme tahminleri Kılıç Çelik, Köse ve 
Ohnsorge'de (2020) açıklanan üretim fonksiyonu yaklaşımına dayanmaktadır. 2020'ler için COVID öncesi beklentiler, yatırımın tarihsel ortalama 
oranında büyüdüğünü, çalışma çağındaki nüfusun ve yaşam beklentisinin BM Nüfus Tahminlerinde öngörüldüğü gibi geliştiğini ve orta ve yüksek 
öğretimde okullaşma ve tamamlama oranlarının tarihsel ortalamalarda arttığını varsaymaktadır. 2020'ler için COVID sonrası tahminler, 
yatırımların Consensus tahminlerinde beklendiği gibi arttığını, çalışma çağındaki nüfusun ve yaşam beklentisinin BM Nüfus Projeksiyonlarında 
öngörüldüğü gibi geliştiğini ve orta öğretim erişim oranlarının 2,5 puan düştüğünü varsaymaktadır. 
B. Şekil, 2017 yılında 100 kişi başına düşen internet ve sabit geniş bant aboneliklerini kullanan nüfusun ortalama payını göstermektedir. 
Örneklemde 36 gelişmiş ekonomi, 155 EMDE ve 29 düşük gelirli ülke yer almaktadır. 

a. ECA’da potansiyel büyüme beklentileri, 2020’ler b. Dijital Teknolojiye Erişim  

 

   

 
  

 
 

 
  

   

 
  

 
  

 

 
 

Yü
zd

e 

N
üf

us
su

n 
Y

üz
de

si
 

10
0 

K
iş

i B
aş
ın

a 



Bölüm 1: Devam Eden COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Görünüm 
 

●    39 
 

 

 
Pandemiden sonra aşılama uygulanmaz ise, azalmalar çocuk gruplarını tam olarak aşılanmamış 
halde bırakabilir ve bu nedenle çocuklar gelecekte önlenebilir bulaşıcı hastalıklara daha fazla 
maruz kalabilirler. Sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması, örneğin bulaşıcı olmayan hastalıklar 
için düzenli önleyici taramaların atlanması veya çok uzun süre ertelenmesi durumunda yetişkin 
sağlığını da olumsuz etkileyebilir. 
Eğitime erişimin sağlanması. Eğitime erişimi güvence altına almak, daha iyi uzun vadeli büyüme 
sonuçlarını sağlamada kritik öneme sahiptir (Salai-Martin, Doppelhofer ve Miller 2004). Eğitimle 
ilgili altyapıya yapılan yatırımların arttırılması, beşeri sermayenin niceliğini ve niteliğini 
yükseltebilir (Francisco ve Tanaka 2020; Barrett ve diğerleri 2019). Kısa vadedeki zorluk, okulların 
güvenli bir şekilde yeniden açılması ve okul terk riskleri daha yüksek olduğu için özellikle kızlar 
olmak üzere öğrencileri okulda tutmaktır; uzun vadedeki zorluk ise öğrenme sonuçlarındaki 
pandemiye bağlı kayıpların bir kısmını geri getirmek olacaktır.3 

Uzun vadeli iyileşmeler, müdahalelerin daha etkili bir şekilde hedeflenmesine yardımcı olmak 
için eğitimdeki sonuçların daha iyi ölçülmesiyle başlar (Dünya Bankası 2019a). Okul yemekleri 
programları ve erken çocukluk müdahaleleri, öğrencilerin öğrenmeye daha iyi hazırlanmalarına 
yardımcı olabilir. Pedagojik etkinliği güçlendirmek için öğretmenler koçluk eğitimleri ile 
desteklenebilir, teşviklerle motive edilebilir ve uygun teknolojilerle donatılabilir. Bunların 
getireceği avantajlar büyük olabilir; örneğin düşük performanslı bir öğretmenin yüksek 
performanslı bir öğretmene dönüştürülmesi, öğrencinin öğrenme sonuçlarını birkaç yıl karşılığı 
kadar artırabilir.4 Toplum ve ebeveyn desteği de öğrenmeyi arttırmada kritik öneme sahip 
olacaktır.  

COVID-19 krizi, eğitimde sürekliliği sağlamak için dijital becerilere ve teknolojiye yapılan 
yatırımın yanı sıra, özellikle daha kırılgan durumdaki hanehalkları için sanal öğrenmeyi 
desteklemeye yönelik bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını yükseltmek için gereken kaynaklara 
duyulan kritik ihtiyacı daha da belirgin hale getirmiştir. Pandemi sırasında geliştirilen uzaktan 
öğrenmeye yönelik dijital yaklaşımlar, uzun vadede ECA bölgesindekiler de dahil olmak üzere 
EMDE'ler genelinde uygun maliyetli eğitime erişimi yaygınlaştıracak şekilde kademeli olarak 
güçlendirilebilir (Li ve Lalani 2020). ECA bölgesinde internet erişiminde büyük farklılıklar vardır; 
bazı AB üyeleri avro bölgesindeki ülkeler ile benzer oranlara sahip iken, Orta Asya ülkeleri EMDE 
ortalamasının bile gerisindedir (şekil 1.9, panel B). Bu durum, ülkeler arasında uzaktan eğitim 
imkanları sunan ve sunamayan ülkeler arasında ve ülkelerin kendi içlerinde uzaktan öğretime 
devam edip aynı zamanda özel öğretmenleri olan ve çocuklar ile olmayanlar arasındaki eğitim 
eşitsizliklerini artırabilir (Vegas ve Winthrop 2020). 

Eğitim Sonuçlarının İyileştirilmesi. ECA, yüksek eğitime erişimde diğer EMDE'lere göre iyi 
performans gösterse de, mesleki programların yanı sıra eğitim sonuçlarını artırmaya yönelik 
reformlar, işgücü piyasası sonuçlarını iyileştirebilir (EBRD 2020). Küresel piyasada rekabetçi 
olabilmek için, öğrencilerin gelecekte çalışma yaşamının gerektireceği becerilerle donatılmış 
olmaları ve hızla değişen ekonomilerde üretken kalmaları gerekecektir (Avrupa ve Orta Asya 
Ekonomik Güncelleme Raporu, Sonbahar 2020; WEF 2021).5 

 
3. https://blogs.worldbank.org/education/realizing-returns-schooling-how-covid- 19-and-school-closures-
are-threatening-womens. 
4. http://documents1.worldbank.org/curated/en/235831548858735497/Successful- Teachers-Successful-
Students-Recruiting-and-Supporting-Society-s-Most-Crucial-Profes- sion.pdf; 
https://blogs.worldbank.org/education/realizing-promise-effective-teachers- every-child-global-platform-
successful-teachers. 
5. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf. 

 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/235831548858735497/Successful-
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Öğrencilerin işgücü piyasasının dinamik yapısına ve işverenlerin değişen ihtiyaçlarına 
hazırlıklı olmalarını sağlamak için istihdam edilebilirliği arttıracak ve beceri açıklarını ve 
uyuşmazlıklarını azaltacak şekilde müfredatın uyumlaştırılması gerekecektir.6 

Özellikle Orta Asya'da olmak üzere ECA bölgesindeki bazı ekonomilerde, insan 
sermayesine yapılan yetersiz yatırım, COVID-19 salgını öncesinde bile zaten işgücünün 
belirli bölümleri hızlı teknolojik değişime ayak uydurabilmek için yetersiz bir şekilde 
donatılmıştı (Flabbi ve Gatti 2018). İşgücü arasında düşük eğitim düzeyi ve yetersiz 
beceriler genellikle ECA bölgesinde iş yapmanın, şirketlerin büyümesinin, istihdam 
yaratmanın ve yenilikçiliğin önündeki en önemli kısıtlar olarak gösterilmekteydi 
(Brancatelli, Marguerie ve Brodmann 2020; Dünya Bankası 2019b). Yaşlanan bir işgücü, 
çalışma çağındaki nüfusun azalan payı ve ECA'daki genç ve vasıflı işçiler arasındaki 
yüksek dışarıya göç oranları, işçilerin yeni iş gerekliliklerine ve teknolojilere uyum 
sağlamalarına yardımcı olmak için eğitime duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır (Aiyar, 
Ebeke ve Shao 2016; Hallward- Driemeier ve Nayyar 2018; Dünya Bankası 2018). Örgün 
eğitimin ötesinde, ister pandemiden isterse otomasyondan dolayı olsun en çok etkilenen 
sektörlerdeki çalışanlar için yeniden eğitim programlarına erişim yeniden istihdamlarını 
kolaylaştırabilir. Sağlık cephesinde, pandemi halk sağlığı acil durumlarını hızla tespit etme 
ve bunlara müdahale etme ihtiyacını ortaya koymuştur (Dünya Bankası 2020g). Bölgedeki 
yaşlanan nüfus ve yaşlıların birçok bulaşıcı hastalığa karşı daha kırılgan olması, bunu daha 
da büyük bir öncelik haline getirmektedir. Bölgedeki yüksek obezite, sigara ve aşırı alkol 
kullanımı gibi sağlık risklerinin ele alınması ve en aza indirilmesi, sadece bulaşıcı olmayan 
hastalıkların etkisini sınırlamak için değil aynı zamanda büyük bulaşıcı hastalık 
salgınlarıyla ilişkili can kayıplarını en aza indirmek için de önemlidir. 
 

Kurumların Güçlendirilmesi 

Güçlü kurumlar ve elverişli iş ortamları, güçlü büyümenin zeminini hazırlayabilir. 
Kurumlar, insan sermayesi birikimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik ederek daha fazla 
ekonomik karmaşıklık ve daha yüksek verimlilik artışı ile ilişkili ekonomik faaliyet 
biçimlerini teşvik edebilir (Dieppe 2020; Vu 2019). ECA bölgesinin ayırt edici bir özelliği, 
tamamlanmamış bir geçiş sürecini de yansıtan, ekonomideki büyük devlet varlığıdır. 
COVID-19'dan önceki on yılda bile, devletin ayak izi artmaktaydı (EBRD 2020). Devletlerin 
ekonomideki yavaşlamaya karşı koymaya ve hayatları ve geçim kaynaklarını korumaya 
yardımcı olmak için büyük ölçekli makroekonomik destek paketlerin ile müdahale etmek 
zorunda kaldığından dolayı, salgın bu eğilimi daha da şiddetlendirmiştir. ECA bölgesinde 
devletin büyük ve büyüyen rolü göz önüne alındığında, kurumları güçlendiren reformlar 
kalkınma sonuçlarını iyileştirmede kilit rol oynayacaktır. 

Yönetişimin iyileştirilmesi. İyi yönetişim, sınırlı pazar konsantrasyonuna sahip rekabetçi 
ve esnek piyasalar, etkili düzenleme, sağlık ve eğitim hizmetleri ile kamu altyapısı dahil 
olmak üzere kamu hizmetlerinin verimli ve adil bir şekilde sunulmasını sağlar.  
(Acemoglu, Johnson ve Robinson 2005; Dort, Méon ve Sekkat 2014; Gwartney, Holcombe, 
ve Lawson 2006). Özellikle hesap verebilirlik olmak üzere yönetişimdeki iyileştirmeler 
devlete duyulan güveni artırabilir (Dünya Bankası 2017). COVID-19 krizi, kamu güveninin 
ve güvenilirliğinin önemini ön plana çıkarmıştır —pandemi kontrol önlemlerine uyumun 
devlete güvenin güçlü olduğu ülkelerde ve yerel kuruluşlarda daha   

6. https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v12y2020i15p5900-d388035.html?  
deliveryName=DM88805. 
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Fazla olduğuna dair erken kanıtlar mevcuttur (bakınız Kutu 1.2 ve Devine ve diğerleri 
(2020)). 

Kurumların Güçlendirilmesi. Zayıf kurumlar ve yönetişim ECA bölgesinde sürdürülebilir 
ve sağlam yatırım ve üretkenlik artışının önünde bir engel teşkil etmeye devam etmekte 
ve bu alanlardaki reformların potansiyel faydalarının altını çizmektedir (Dünya Bankası 
2018, 2020f). Yaygın yolsuzluk ve suç, zayıf idari kapasite ve kayıt dışılık, özel şirketlerin 
yüksek gelirli ülkelerde yatırım yapma, yenilikçilik ve üretkenlik açığını kapatma 
yeteneklerinin önünde büyük kısıtlar oluşturmaktadır Bu nedenle, devletlerin kurumları 
güçlendirerek ve yolsuzluğu azaltarak üretkenlik ve potansiyel büyümedeki yavaşlamayı 
durdurmaları veya tersine çevirmeleri için önemli bir hareket alanı mevcuttur (Kılıç Çelik, 
Köse ve Ohnsorge 2020). İş ortamlarını veya yönetişimi iyileştirmeye yönelik büyük 
reform girişimlerinin ardından, kısa vadede önemli ölçüde daha yüksek toplam faktör 
üretkenliği artışı ve orta vadede de yatırım artışı gerçekleşmektedir (şekil 1.10, panel A). 
Öte yandan, reform süreçlerindeki aksaklıklar, toplam faktör üretkenliği artışında 
genellikle erken devreye giren ve sonraki beş yıl içinde tersine döndürülemeyen 
yavaşlamalarla ilişkilendirilmiştir. 

Yolsuzluğun Azaltılması. İyi yönetişim ayrıca yolsuzluğun kontrol altına alınmasını da 
gerektirir. Son on yılda yolsuzluğun azaltılmasında ilerleme kaydedilmiş olsa da, 
aralarında ECA ülkelerinin de bulunduğu bazı ülkelerde bu çabalarda aksaklıklar 
yaşanmıştır (şekil 1.10, panel B). EMDE ülkelerindeki şirketlerin yüzde 30'undan fazlası, 
büyümelerinin önündeki en önemli kısıt olarak kayıt dışı sektörden kaynaklanan 
yolsuzluk ve rekabeti belirtmektedir. EMDE bölgeleri arasında, yolsuzluk algısının en 
yüksek olduğu ikinci ülke, Sahra Altı Afrika’yı takip eden ECA bölgesidir (Yolsuzluk 
Algıları Endeksi, 2021). Anket verileri, COVID-19 krizinin başlamasından bu yana, 
özellikle artan sosyal huzursuzluk ve diğer jeopolitik gerilimlerle karşı karşıya olan 
ülkelerde demokrasi algısının daha da kötüleştiğini göstermektedir (Freedom House 
2021). 

 
ŞEKİL 1.10 Kurumların Güçlendirilmesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: Consensus Economics; Dieppe 2020; EM-DAT (veri tabanı); Laeven ve Valencia 2020; Uluslararası Şeffaflık Örgütü; Dünya Bankası. 
Not: CA = Orta Asya; EE = Doğu Avrupa; SCC = Güney Kafkasya; WBK = Batı Balkanlar. 
A. Değerler, 57 ülkedeki reform ilerlemeleri ve aksaklıkları ile ilgili 10 yıl önceden yapılan büyüme tahminlerinin yerel projeksiyon tahmininin katsayı 
tahminleridir. Reform ilerlemeleri (aksaklıkları), Uluslararası Kriz Riski Grubu göstergelerinin ortalamasının arttığı (azaldığı) ve en az üç yıl sürdüğü 
yıllar olarak tanımlanır. Dikey turuncu çizgiler yüzde 90 güven aralıklarını gösterir 
B. Mavi çubuklar, ülkelerin Uluslararası şeffaflık Örgütü’nün 2020 Yolsuzluk Algıları Endeksindeki puanlarını göstermektedir. Turuncu baklava 
işaretleri, 2012 Yolsuzluk Algıları Endeksi ile karşılaştırıldığında ülkelerin puanlarındaki değişimi göstermektedir. 

a. Kurumsal Reformdaki ilerlemeler ve gerilemeler 
sonrasında toplam faktör verimliliğinin kümülatif 
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Salgın sonucunda devlet faaliyetlerinden yaşanan artış dikkate alındığında yolsuzluğun 

azaltılması çok önemlidir (Dünya Bankası 2020d). Yolsuzluğun ele alınması, toparlanmanın 
güçlendirilmesinde ve uzun vadede kaynak tahsisinin verimliliğinin artırılmasında önemli bir 
rol oynayabilir (Avellan, Galindo ve Leon-Diaz 2020) .7 Daha öngörülebilir bir yatırım ortamının 
sağlanması, ülkelerin doğrudan yabancı yatırımları çekmelerine, devam eden küresel değer 
zincirinin yeniden yapılandırılmasının getirdiği yeni ticaret fırsatlarını yakalamalarına ve 
ödemeler dengesi zorluklarını aşmalarına yardımcı olabilir (Dünya Bankası 2020i). Yolsuzluğun 
azaltılması aynı zamanda kamu harcamalarının kalitesinin, sosyal yardım sistemlerinin 
etkinliğinin ve kamu gelirlerini arttırılması yoluyla mali hareket alanının arttırılmasına da 
yardımcı olabilir (Peisakhin ve Pinto 2010). 

Dijitalleşmenin teşvik edilmesi. Dijitalleşmeyi teşvik etmenin, yönetişimi güçlendirmek ve 
iyileştirmek dahil olmak üzere birçok ortak faydası olabilir. Anlamlı dijital bağlantı 
olanaklarının bir ön koşulu olan internet kapsama oranı ECA ülkeleri arasında ve ülkelerin 
kendi içinde oldukça dağınıktır; hatta Orta Avrupa'daki ülkelerde bile, erişim küçük 
kasabalarda ve kırsal alanlarda çok daha az yaygındır. Bu dijital uçurum uzaktan çalışma ve 
sanal öğrenme fırsatlarını engellemektedir ve insan sermayesi kazanımlarını daha da tersine 
çevirebilecek ve eşitsizliği daha da kötüleştirebilecek özelliktedir. Geniş bant ve mobil internet 
erişiminin yaygınlaştırılması, nüfusun daha büyük bir kısmının dijital hizmetlere erişmesine 
olanak tanıyacak ve bu da ECA’nın düşük yoğunluklu alanlarında bağlantı olanaklarını 
artırabilecektir (EBRD 2020). 

Önemli bir husus olarak, dijital teknoloji ve veri devrimi, devlet kalitesini doğrudan 
etkileyerek verimliliği, şeffaflığı, yanıt verebilirliği ve vatandaş güvenini artırma potansiyeli 
sunmaktadır. Bu Güncelleme Raporunun İkinci Bölümü, dijital araçların ve GovTech'in ECA 
ülkelerinde yönetimi, hizmet sunumunu ve genel devlet kapasitesini nasıl optimize 
edebileceğini daha yakından incelemektedir. Bölgedeki hangi ülkelerin verilerden ve 
dijitalleşmeden ne ölçüde yararlandığı değerlendirilmekte ve ECA genelinde yönetimi 
iyileştirmek için veri devriminden yararlanmaya yönelik özel politika önerileri sunulmaktadır. 

İyi yönetişim gereklidir, ancak yönetişimi iyileştirmek zaman alır ve yapısal dönüşüm yeterli 
kaynaklar gerektirdiğinden dolayı ECA bölgesindeki devletlerin karşılaştığı zorlukları ele 
almak için yeterli olmayacaktır. Ne yazık ki, COVID-19 desteğine olan acil ihtiyaç ve sonrasında 
faaliyette yaşanan çöküş, birçok ülke için kamu borcunda bir artışa ve mali hareket alanının 
tükenmesine neden olmuştur. Bu amaçla, yönetişimi iyileştirme çabalarını sürdürürken, 
kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, beşeri sermaye birikimindeki kayıpları 
tersine çeviren, yurt içi gelirlerin harekete geçirilmesini destekleyen ve kamu harcamaları 
gözden geçirme sürecini güçlendiren reformları hedeflemek önemli olacaktır. Bunlar, sağlam 
bir toparlanma ve orta vadeli büyümenin zeminini hazırlayacak ve aynı zamanda borcu daha 
sürdürülebilir bir temele oturtacaktır. 

 
Piyasaların Etkinleştirilmesi ve Rekabetin Geliştirilmesi  

İşletme dostu düzenlemeleri olan EMDE ülkelerinin daha yüksek düzeyde ekonomik 
kapsayıcılığa ve daha küçük boyutlu kayıt dışı sektörlere sahip olma ve daha hızlı büyüme 
olasılıkları daha fazladır (Djankov, McLiesh ve Ramalho 2006; Dünya Bankası 2014). 
 

7. Çeşitli araştırmalar, ülkeler arasında sonuçlarda önemli farklılıklar olmasına rağmen, yolsuzlukla 
mücadele reformlarının uzun vadeli büyümeyi ve yatırımı önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 
(Cieślik ve Goczek 2018; de Vaal ve Ebben 2011; Gründler ve Potrafke 2019; Hodge ve diğerleri 2011; OECD 
2015; Shleifer ve Vishny 1993) 
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İş ortamı iyileştirmeleri çok uluslu şirketler de dahil olmak üzere daha üretken 
firmaların girişini teşvik ettiğinden ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 
harcamalarını teşvik ettiğinden dolayı, iş ortamında yapılacak önemli 
iyileştirmeler üretim çıktısında artış ile ilişkilendirilmektedir (Alam, Uddin ve 
Yazdifar 2019; Divanbeigi ve Ramalho 2015; Egan 2013; Kirkpatrick 2014). 
Bununla birlikte, zayıf iş ortamları, kamu ve yabancı doğrudan yatırım ile yerli 
yatırım arasındaki tamamlayıcılıkları azaltabilir (Topalova ve Khandelwal 2011). 

Merkezi olarak planlanmış ekonomilerden kalan miraslar halen görülmekle 
birlikte, bazı ECA ülkeleri son on yılda rekabeti kolaylaştırmada ve yapısal 
dönüşümü gerçekleştirmede ilerleme kaydetmiştir ve Orta Asya, Azerbaycan ve 
Türkiye'de kayda değer iyileşme sağlanmıştır (EBRD 2020). Özellikle Orta 
Asya'da olmak üzere ECA bölgesindeki bir avuç ülke özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmeler için iş yapma kolaylığını kolaylaştırmaya yönelik reformlar 
uygulamıştır (EBRD 2020). Bu reformlar arasında, vergi kanunlarında yapılan 
değişiklikler, düzenleyici yüklerin azaltılmasına ve adil rekabeti ve yeniliği 
teşvik etmeye yönelik önlemler yer almaktadır. Bu arada, bazı ülkeler son 
zamanlarda tarımı açmaya yönelik reformları benimsemişlerdir ve bu reformlar 
yatırımları çekmelerine yardımcı olacak ve tarım sektörlerinde özel sektör 
girişiminin artmasını destekleyecektir (Ukrayna ve Özbekistan). Yine de, 
piyasaları etkinleştirmek, rekabeti teşvik etmek ve ekonomik büyümeyi 
desteklemek için daha fazla kurumsal reform uygulanabilir (Bluhm ve Szirmai 
2011; Nawaz 2015; Prati, Onorato ve Papageorgiou 2013).8 Romanya'da özellikle 
perakende ticarette girişi ve rekabeti kısıtlayan düzenlemeler rekabeti 
engellerken, kamu işletmelerinin ve özel firmaların adil pazar erişimini sağlamak 
için rekabette tarafsızlığını teşvik etmeye yönelik tedbirler büyük ölçüde 
eksiktir.9 

Pandemi, ECA bölgesindekiler de dahil olmak üzere şirketleri pazarda 
kalabilmek için dijital çözümleri giderek daha fazla kullanmaya itmiştir 
(Apedoh-Amah ve diğerleri 2020). Dijitalleşme, şirket düzeyinde daha yüksek 
üretkenlikle ilişkilendirilmiştir (Cusolita, Lederman ve Pena 2020). Sosyal mesafe 
önlemlerinin ışığında, çevrimiçi ödeme sistemlerinin ve diğer nakitsiz ödeme 
biçimlerinin yanı sıra çevrimiçi ticaretin kullanımı hızla artmıştır (Barrero, Bloom 
ve Davis 2020; Kenney ve Zysman 2020). Pandemi sonrasında bile, dijitalleşme iş 
aramayı kolaylaştırabilir, yeni iş fırsatlarının keşfedilmesini hızlandırabilir ve 
istihdamı artırabilir (El-Mallakh 2020; Hjort ve Poulsen 2019; Viollaz ve Winkler 
2020). Ürün pazarlarındaki belirsizliği ve bilgi asimetrilerini de azaltabilir 
(Dünya Bankası 2019c). Üretkenliği artırıcı etkilerine ek olarak, daha geniş 
internet erişiminin kadınların işgücüne katılımını artırdığı görülmüştür (Viollaz 
ve Winkler 2020). 

 
 

8. Piyasa dostu reformların, iş yapma ve girişimcilik önündeki düzenleyici engelleri 
kaldırarak ve yenilikçiliğin ve girişimciliğin, açıklığın, rekabetin ve finansal kalkınmanın 
önündeki engelleri kaldırarak büyümenin altında yatan sürükleyici unsurları güçlendirdiği 
gösterilmiştir (Kılıç Çelik, Köse ve Ohnsorge 2020; Acemoglu, Johnson ve Robinson 2005; 
Botero, Ponce ve Shleifer 2012; Glaeser ve diğerleri 2004; Glaeser, Ponzetto ve Shleifer 2007) 
9. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentde- 
tail/845981607007573350/corporate-market-power-in-romania-assessing-recent-trends- 
drivers-and-implications-for-competition. 
10.  
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Yeşil Dönüşümün Kolaylaştırılması  

Yeşil hedeflerin COVID-19 kurtarma paketlerine dahil edilmesi, gelecekteki şoklara karşı 
dayanıklılığı artıracak ve riskleri azaltacaktır. Binaların güçlendirilmesi gibi enerji 
verimliliğini artırma çabaları da dahil olmak üzere yeşil teşvik paketleri, emek yoğun ve 
üretkenliği artırıcı olduklarından büyük mali çarpanlara sahip olabilir (Agrawala, Dussaux 
ve Monti 2020; IEA 2020). Kısa vadede uygulanabilecek etkili politikalar arasında temiz 
fiziksel altyapı, verimlilik artışları, eğitim ve öğretime yatırım, doğal sermaye yatırımı ve 
temiz Ar-Ge; düşük ve orta gelirli ülkelerde, kırsal destek harcamaları etkili olabilir 
(Hepburn ve diğerleri 2020). Enerji verimliliği, doğanın korunması, temiz enerji seçenekleri 
ve ulaşımın sürdürülebilirliği de teşvik yatırımları için öncelikli alanlar arasında yer 
almaktadırlar (Hallegatte ve Hammer 2020). 

Mevcut altyapı harcamaları ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşılamak için 
gereken seviye arasındaki farkı kapatmak, kişi başına gelirde sağlanacak sürekli bir artışa 
katkıda bulunabilir (Canning ve Pedroni 2008; Rozenberg ve Fay 2019). Yüksek ekonomik 
getiriye sahip yeşil altyapı projelerine yapılacak yatırımlara öncelik vermek ve çevresel 
olarak sürdürülebilir teknolojilerin yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmek, uzun 
vadede daha yüksek büyüme seviyelerini destekleyebilir ve aynı zamanda iklim 
değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunabilir (OECD 2020; Strand ve Toman 2010) 

Bölgede tarımsal ihracatçıların sayısının ve kıyılarda yaşayan nüfusunun çok fazla 
olduğu düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin neden olduğu risklere (daha yüksek sıklıkta 
şiddetli fırtına ve kuraklık, yükselen deniz seviyeleri ve daha düşük mahsul verimi dahil 
olmak üzere) karşı dayanıklılık oluşturmak ECA için kritik öneme sahiptir (Dünya Bankası 
2019a). Önümüzdeki on yıllarda azalan yağışlar nedeniyle tarım arazilerinin yüzde 
80'inden fazlasının tükenmesi beklenmektedir (Avrupa Çevre Ajansı 2019). Dayanıklı 
altyapıya yatırım yapmanın maliyeti, kuraklıkla mücadele teknolojisi, peyzaj ve su havzası 
yönetimi, ekosistem restorasyonu ve ormanların sürdürülebilir yönetimi gibi hızla 
istihdam sağlayan önlemler hedeflenerek dengelenebilir (Dünya Bankası 2020b; 
Hallegatte, Rentschler ve Rozenberg 2019 ). 

Birçok EMDE için, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak bir yandan enerji güvenliğini 
arttırırken aynı zamanda enerji ithalatına bağımlılığı azaltabilir. Ayrıca, ECA bölgesinde 
oldukça yüksek olan ve 2019 yılında GSYH'nın ortalama yüzde 3'ünün üzerinde olan enerji 
sübvansiyonlarının mali yükünü de hafifletebilir (IEA 2020). Bugüne kadar, G20 
ülkelerindeki pandemi ile mücadele için verilen mali teşviklerden, hem karbon yoğun hem 
de daha çevre dostu faaliyetler faydalanmıştır (VFDI 2020). ECA bölgesinde yer alanlar da 
dahil olmak üzere G20 üyeleri arasında, enerji desteği esas olarak karbon yoğun 
faaliyetlere gitmiştir (şekil 1.11, panel A). Enerji kullanımı ve fiyatlandırma politikalarına 
yönelik reformların uygulanmaması durumunda, düşük karbonlu enerjiye geçişin devlet 
gelirlerinde açıklar yaratması beklenmektedir (şekil 1.11, panel B). Ek olarak, yeşil 
politikaların sosyal ve ekonomik sonuçlarının dikkatli bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir - özellikle geleneksel enerji endüstrilerindeki iş kayıpları bakımından. 

Bu zorluklara rağmen, AB'nin 2050 yılına kadar iklim açısından nötr olmasını 
hedefleyen AB Yeşil Mutabakatı, tüm sektörlerde AB fonlarının bir kısmını iklim dostu 
projelere öncelik verecek şekilde tahsis ederek yeşil dönüşümü hızlandırma potansiyeline 
sahiptir. AB girişimlerinin iddialı yeşil hedeflerle uyumlaştırılması, ECA ülkelerinin, 
genellikle ECA ve AB Doğu Ortaklığı aracılığıyla tahsis edilen büyük miktardaki AB 
yapısal fonları aracılığıyla yeşil dönüşümü desteklemek için giderek daha fazla teşvik 
edileceği anlamına gelmektedir. 
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ŞEKİL 1.11 Yeşil Toparlanma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynaklar: Karbon Takip Aracı; Enerji Politikası Takip Aracı; Dünya Bankası. 
Not: EMDE = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler; G20 = Yirmiler Grubu. 
A. Şekil, pandemi başladığından bu yana toplam taahhütlerin bir yüzdesi olarak enerji politikası türlerine yönelik G20 taahhütlerini 
göstermektedir. Veriler 17 Mart 2021 itibarıyladır. 
B. Mavi çubuklar, son beş yıl (2015–19) ile karşılaştırıldığında, düşük karbonlu bir senaryoda, önümüzdeki yirmi yılda (2021–40) petrol 
devletlerinin yıllık ortalama bazda başlangıç seviyesine göre potansiyel petrol ve gaz geliri açığını göstermektedir.  

Ek 1.1 Veri ve Tahmin Konvansiyonları  
Bu Güncelleme raporunda sunulan makroekonomik tahminler, Adil Büyüme, 
Finans ve Kurumlar Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Dünya Bankası 
Beklentiler Grubu personelini, ülke ekiplerini, bölge ve ülke ofislerini ve Avrupa 
ve Orta Asya Baş Ekonomistlik Ofisini içeren tekrarlamalı bir sürecin sonucudur; 
Bu süreç verileri, makroekonometrik modelleri ve değerlendirmeleri 
içermektedir 

 
Veriler 

Ülke tahminlerini hazırlamak için kullanılan veriler çeşitli kaynaklardan alınmıştır. 
Milli gelir hesapları, ödemeler dengesi ve mali veriler Haver Analytics'ten; Dünya 
Bankası'nın Dünya Kalkınma Göstergelerinden; ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 
Dünya Ekonomik Görünümünden, Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden ve 
Uluslararası Finansal İstatistiklerden alınmıştır. Nüfus verileri ve tahminleri, 
Birleşmiş Milletler'in Dünya Nüfus Beklentilerinden alınmıştır. Ülke ve kredi grubu 
sınıflandırmaları Dünya Bankası'ndan alınmıştır. Kurum içi veri tabanları, emtia 
fiyatlarını, önceki tahmini mahsullere ilişkin verileri ve ülke sınıflandırmalarını 
içerir. Diğer kurum içi veri tabanları, Bloomberg, Haver Analytics, Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü’nün analitik konut fiyatı göstergeleri, IMF'nin Ödemeler 
Dengesi İstatistikleri ve IMF'nin Uluslararası Mali İstatistikleri verilerine dayalı 
olarak yüksek frekanslı göstergeleri içermektedir — sanayi üretimi, tüketici fiyat 
endeksleri, konut fiyatları, döviz kurları, ihracat, ithalat ve borsa endeksleri gibi.  
Dünya ve tüm ülke alt grupları için (bölgeler ve gelir grupları gibi) toplam büyüme 
verileri, ülkeye özgü büyüme oranlarının gayri safi yurtiçi hasıla ağırlıklı ortalaması 
(2010 fiyatlarıyla) olarak hesaplanmıştır. Gelir grupları, Dünya Bankası'nın ülke 
grupları sınıflandırmasında olduğu gibi tanımlanmıştır. 

a. 2020 yılında enerji girişimleri için 
taahhüt edilen destek miktarı  

b. Düşük kaarbopnlu senaryodaki potansiyel 
petrol ve gaz geliri açığı, 2021–40 
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Tahmin Süreci  

Süreç, gelişmiş ekonomilerin büyüme ve emtia fiyatı tahminleri ile ilgili 
başlangıç varsayımlarıyla başlar. Bu varsayımlar; makroekonometrik modeller, 
küresel tutarlılığı sağlamaya yönelik ulusal hesap kimlikleri ve muhasebe 
çerçeveleri, büyük ekonomilerden kaynaklı yayılma etkisi tahminleri ve yüksek 
frekanslı göstergeler kullanılarak üretilen, gelişmekte olan piyasalar ve 
gelişmekte olan ekonomiler için ilk büyüme tahminlerinin koşulları olarak 
kullanılır. Bu tahminler daha sonra benzer ekonomiler arasında uygulama 
tutarlılığını sağlamak için değerlendirilir. Bu süreci takiben, sürekli 
makroekonomik izleme faaliyetleri ve ülke yetkilileriyle diyalog yürüten Dünya 
Bankası ülke ekipleriyle kapsamlı tartışmalar yürütülür. Personel tahmin süreci 
boyunca model tabanlı içgörüler ile değerlendirme ve tutarlılığın bir bileşimine 
olanak tanıyan makroekonometrik modeller kullanır.  
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Veri, Dijitalleşme 
ve Yönetişim 

 
 
 

Berlin Duvarı'nın yıkılmasından otuz yıl sonra, Avrupa ve Orta Asya (ECA) 
bölgesinde dönüşüm süreci devam ediyor. Bölgedeki hükümetler, yapısal reformlar ve 
eğitim ve sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlar yoluyla ekonomilerini kalkındırma 
yolunda atılımlar yaptılar. Yönetim kalitesi giderek ekonomik kalkınmanın merkezi 
aracısı olarak görülmeye başlandı. Kamu politikası, hem yapılanlar hem de 
yapılmayanlar yoluyla kalkınmanın doğasını şekillendirmektedir. Ülkelerin kaderi 
yönetişim performanslarına bağlıdır ve COVID-19 salgını bu gerçeği daha da 
vurgulamıştır. 

 
Hükümetler, kamu harcamalarının GSYH'nın neredeyse yüzde 40'ını 
oluşturduğu ve işgücünün dörtte birinden fazlasının kamu sektöründe 
istihdam edildiği ECA ekonomilerinin üretkenliğinin belirlenmesinde kritik bir 
rol oynamaktadır. ECA bölgesindeki kamu sektörü istihdamının ölçeği göz 
önüne alındığında, hükümetler uyguladıkları politikalar yoluyla işgücü 
piyasası standartlarını etkilemede önemli bir ağırlığa sahiptir. Devletin bu 
önemli rolü, ECA bölgesinin ekonomik ve sosyal zorluklarına etkili bir şekilde 
cevap verebilmek için bölgede yönetişim kalitesini iyileştirmenin önemini 
vurgulamaktadır. 

Bir yandan vatandaş güvenini artırırken aynı zamanda devlet kapasitesinin 
güçlendirilmesi ECA bölgesindeki hükümetler için bir öncelik teşkil etmektedir. 
Dijitalleşme ve veri devrimi, devlet yönetiminin kalitesini temel bir şekilde 
değiştirebilir. Kamu idarelerinin veri kullanımı, kurumsal gelişimi 
hızlandırmada hayati önem taşımaktadır. Verileri üretme, analiz etme ve 
toplulaştırma maliyetleri düştükçe ve analitik olarak eğitilmiş çalışanların 
mevcudiyeti arttıkça, bölgedeki hükümetler kendi yönetim ve organizasyon 
modelleri içerisinde veri sistemlerini benimsemekte ve uyarlamaktadır. Veri 
devriminin fırsatlarından tam olarak yararlanabilmek için hükümetlerin, 
modernizasyonlarını kamu hizmetinin benzersiz doğası içerisinde 
konumlandırmaları ve koordine etmeleri gerekmektedir. 
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Bu rapor, veri devrimi ve dijitalleşmenin ECA bölgesinde yönetişimi 
iyileştirmeye yönelik en pratik ve uygulanabilir yaklaşımlar arasında yer aldığını 
savunmaktadır. Kamu sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımı son otuz yıldır 
katlanarak artmakta ve kişisel yönetim sistemlerinden yargı hizmetlerine kadar tüm 
kamu sektörlerine girmektedir. Dijitalleşmenin devletlerin verimliliği, hesap 
verebilirliği, yolsuzluğun kontrolü ve hizmet sunumu üzerindeki olumlu etkilerini 
ortaya koyan çok sayıda kanır mevcuttur. 

Bilginin şeffaflığını ve ulaşılabilirliğini arttıran ve bilgi asimetrisini azaltan dijital 
devrim, farklı siyasi rejimler ve farklı ekonomik kalkınma düzeylerine sahip ülkeler 
tarafından benimsenmiştir. ECA bölgesindeki hükümetlerin modernizasyonu aynı 
zamanda bölge ve dünya için büyük dışsallıklar üretecektir. Dünya Bankası'nın rolü, 
müşteri ülkelerinin bu tür dışsallıkları içselleştirmelerine yardımcı olmak ve 
"analog" yönetişimden "dijital" yönetişime geçişin sosyal, siyasi, kurumsal ve yasal 
zorluklarını aşma konusunda tavsiyelerde bulunmaktır. 

Dijitalleşme ve veri devrimi, devletler ve vatandaşlar arasındaki bağlantıların 
güçlendirilmesine de yardımcı olabilir. Bilginin şeffaflığı ve ulaşılabilirliği, 
toplumsal bir paradigma değişiminin yolunu açmaktadır. Hükümetler ve sıradan 
vatandaşlar arasındaki bilgi asimetrisini azaltır. Bilginin erişilebilirliği ve paylaşımı, 
yönetişim modellerini hiyerarşik teknokrasilerden açık ağa bağlı ekonomilere 
dönüştürmekte, sivil toplumun ve bireysel vatandaşların devletten hesap 
sorabilmeleri için fırsatlar yaratmaktadır. 

COVID-19 pandemisi, dijital teknolojilerin önemini vurgulamış ve kamu sektörü 
modernizasyonunu geciktirmenin doğurduğu maliyetleri ön plana çıkarmıştır. Kriz, 
dijitalleşmedeki gelişmeler ve verilerin kamuoyu tarafından kullanılması için bir 
katalizör işlevi görebilir. 

Bu bölüm, ECA genelinde yönetişimi iyileştirmek amacıyla veri devriminden 
yararlanmak için ampirik kanıtlara dayanan politika önerileri sunmaktadır. Bunlar 
arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: 

• Kamu hizmetinde veri sistemlerinin benimsenmesini ve uyarlanmasını teşvik 
etmek amacıyla teşvik yapılarının uygulanması. 

• Kurumlar arasında merkeziyetçilikten uzaklaştırılmış veri sistemlerinin 
koordinasyonu yoluyla veri devriminin etkisinin yaygınlaştırılması. 

• Vatandaşların devletten hesap sorabilmelerine yönelik platformların 
geliştirilmesi. 

• Vatandaşlar ve devlet arasında doğrudan geribildirimin denenmesi yoluyla 
toplumlar ve devletler arasındaki güvenlik duvarını yeniden tanımlanması. 

Bölüm aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. İlk bölüm, ECA ülkelerinde devletin 
oynadığı önemli rolü özetlemekte ve ülkelerin üretkenliğini ve verimliliğini 
belirlemede iyi yönetişimin önemini tartışmaktadır. Takip eden bölümler, ECA 
ülkelerinde devlet kapasitesi ve işbirliğine dayalı yönetişim için mevcut veri ve 
dijitalleşme koşullarını açıklamaktadır. Şeffaflığı, veri destekli karar vermeyi ve 
hesap verebilirliği sağlamak için veri sistemlerinin kamuda ve sivil toplumda 
karşılıklı olarak çalışabilmesine duyulan ihtiyacın altını çizmektedirler. Son bölüm, 
çıkarılan başlıca sonuçları özetlemekte ve yönetişim ve kamu hizmeti yönetimini 
daha etkili hale getirmek için veri devriminden nasıl yararlanılabileceğine ilişkin 
öneriler sunmaktadır. 
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Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde 
Devletin ve Yönetişimin Önemli Rolü 
Birçok ülkenin halen piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olduğu bir ortamda, kamu 
sektörü ECA bölgesindeki ekonomilerin üretkenliğini belirlemede kritik bir rol 
oynamaktadır. Özellikle daha eğitimli olanlar olmak üzere bölgedeki çalışanların dörtte 
birinden fazlasının işvereni olarak bölgedeki hükümetler, politikaları ve bileşimleri 
yoluyla işgücü piyasası standartlarını etkilemektedirler. Bölge bir bütün olarak 
dünyadaki en yüksek kaliteli yönetişime ev sahipliği yapsa da, ortalama rakamlar alt 
bölgeler arasında yönetişim kalitesindeki büyük farklılıkları gizlemektedir. ECA bölgesi, 
karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorluklara cevap verecekse, yönetişim 
kalitesinin iyileştirilmesi kritik önem taşımaktadır. 

 
Avrupa ve Orta Asya'da Devletin Rolü 

ECA bölgesindeki ekonomilerin üretkenliğini belirlemede devlet kritik bir rol 
oynamaktadır. Bölgedeki kamu harcamaları GSYH'nın yüzde 39'unu 
oluşturmaktadır – bu oran dünya ortalaması olan yüzde 33'ten daha büyüktür. 

Dünya genelinde, GSYH'nın payı olarak kamu harcamaları kişi başına düşen 
gelir ile birlikte artmaktadır (Şekil 2.1). Bu korelasyon, bölgedeki orta gelirli 
ülkeler önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir büyüme yaşamaları ile birlikte 
ECA bölgesinde bu payın muhtemelen artacağını göstermektedir. 

ECA bölgesinde, en zengin alt bölgeler (Kuzey, Güney ve Batı Avrupa) 
GSYH'larının yüzde 40'ından fazlasını kamu giderleri için harcarken; en yoksul 
alt bölgeler (Orta Asya ve Güney Kafkasya) GSYH'larının üçte birinden daha 
azını kamu giderleri için harcamaktadır (Şekil 2.2). 

 
ŞEKİL 2.1 GSYH’nın bir 
payı olarak kamu 
harcamaları ile 2019 
yılındaki kişi başına 
düşen GSYH 
logaritması arasındaki 
korelasyon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: IMF ve Dünya Çapında Bürokrasi Göstergeleri (Dünya Bankası 2020d). 
Not: Şekil 2019 yılında GSYH’nın payı olarak ifade edilen kamu harcamaları (dikey eksen) ile 2019 yılında cari ABD doları bazında ifade edilen kişi 
başına düşen GSYH logaritmasını (yatay eksen) göstermektedir. 
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ŞEKİL 2.2 Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinde alt 
bölgeler bazında kamu 
harcamaları ve kamu 
istihdamı   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: IMF Mali İzleme Raporu, Dünya Çapında Bürokrasi Göstergeleri (Dünya Bankası 2020d) ve ülke işgücü anketleri. 
Not: Veriler 2010-19 dönemi ortalamalarıdır. Şekil, 2019 yılında veya verinin mevcut olduğu son yılda GSYH’nın payı olarak ifade 
edilen kamu harcamalarının alt bölgeler bazında ortalaması (kırmızı çubuk) ile 2019 yılında veya verinin mevcut olduğu son yılda 
toplam istihdamın bir payı olarak kamu istihdamını (mavi çubuk) göstermektedir.  

 
ECA bölgesindeki hükümetler işgücü piyasalarının şekillendirilmesinde de çok büyük bir rol 

oynamaktadırlar. Kamu sektörü 86 milyon kişiyi istihdam etmektedir (toplam istihdamın yüzde 
25'inin biraz üzerinde); bu oran yüzde 16'lık küresel ortalamanın çok üzerindedir.1 

Kamu sektörü istihdamının toplam istihdam (kayıtlı ve kayıt dışı) içerisindeki payı, alt 
bölgeler arasında önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Rusya Federasyonu ve Doğu Avrupa 
en büyük paya sahip iken (toplam istihdamın yüzde 30'undan fazlası) ve Güney Kafkasya ve 
Türkiye en küçük paya (yüzde 20'nin altında) sahiptir. Kamuya ait işletmeler Orta, Doğu ve 
Güneydoğu Avrupa'da toplam istihdamın en az yüzde 5'ini oluşturmaktadır (Richmond ve 
diğerleri 2019). 

ECA bölgesindeki büyük ölçekli kamu istihdamı dikkate alındığında, hükümetlerin 
politikaları ve bileşimleri aracılığıyla işgücü piyasası standartlarını etkilemede önemli bir 
ağırlığa sahip oldukları görülmektedir. Daha geniş anlamdaki işgücü piyasası eğilimlerini kamu 
idaresinin özellikleri şekillendirmektedir (Hasnain ve diğerleri others 2019; Gindling, Mossaad 
ve Newhouse 2020).  Bölgedeki kamu istihdamı nitelikli işgücü çekmektedir: Bölgedeki kamu 
sektörü çalışanlarının yüzde 54'ü yüksek öğrenim görmüştür. 

Bu oran Güney Kafkasya ve Kuzey Avrupa'da (yüzde 60'ın üzerinde) en yüksek iken, Orta 
Asya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar'da en düşüktür (yüzde 50'nin altında). Kamu sektörü 
çalışanları, özellikle düşük gelirli ülkelerde bölgedeki ortalama bir kişiden önemli ölçüde daha 
eğitimlidir (Şekil 2.3). Güney Kafkasya, Orta Asya ve Batı Balkanlar'da, kamu sektöründe 
yüksek öğrenim görmüş nüfusun payı, genel nüfusa oranla iki kat daha fazladır. 

 
 

1. Hesaplama ILOSTAT (2020) ve ülkeye özgü kaynaklara dayanmaktadır. 
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ŞEKİL 2.3 Kamu sektörü 
çalışanları arasında ve genel 
olarak yetişkin nüfus 
içerisinde yüksek öğrenim 
görmüş olanların yüzdesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Çapında Bürokrasi Göstergeleri (Dünya Bankası 2020d), Eurostat ve işgücü anketleri. 
Not: Şekil 2019 yılında (veya verilerin mevcut olduğu son yılda) yüksek öğrenim görmüş kamu çalışanlarının yüzdesi (dikey eksen) ile 
yüksek öğrenim görmüş yetişkin nüfusun yüzdesini (yatay eksen) göstermektedir. Veriler 2019 yılına veya verilerin mevcut olduğu son yıla 
aittir. Ülke kısaltmaları Ülke Kodları başlıklı bölümde verilmiştir. 

 
 

Bölgede kamu sektöründe ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 57'sini kadınlar 
oluşturmaktadır (Tablo 2.1). Kamu sektöründe ücretli çalışanların oranının en 
yüksek olduğu alt bölge yüzde 74 ile Kuzey Avrupa iken, bu payın en düşük 
olduğu ülke yüzde 34’ün altındaki oranı ile Kosova’dır. 

Bununla birlikte, bölgede özel sektördeki ücret oranları, kamu çalışanları 
arasında kadınların daha büyük bir paya sahip olmasının arkasındaki tek 
faktörün ücret oranı olmadığını göstermektedir. Bölgede karşılaştırma 
yapılabilen 34 ülkeden 22’sinde kadın-erkek ücret oranları kamu sektöründe 
özel sektöre göre daha yüksek 12'sinde ise daha düşüktür (şekil 2.5). Aile 
içindeki sorumluluklarıyla tamamlayıcılığın daha iyi olması ve kamu 
sektöründeki işlerin daha kısa çalışma saatleri, halen çoğu ev işini kadınların 
yerine getirmesinin beklendiği ülkelerde kadınların kamuda çalışmayı tercih 
etmesini açıklayabilir (Dünya Bankası 2012). 

Kamu sektöründeki ücretlerin yapısı, yukarı doğru hareketlilik, ücret 
ilerlemesi ve ücret memnuniyeti dahil olmak üzere kariyer gelişiminin çeşitli 
boyutları ve özel sektörle yetenek için yapılan rekabet bakımından anlamlıdır. 
Örneğin, kamu sektörü çalışanları özel sektördeki meslektaşlarından önemli 
ölçüde daha düşük ücret alırlarsa, kamu sektöründeki nitelikli personel arzı 
düşebilir ve bu da kamu tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin kalitesini 
olumsuz etkileyebilir. 
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TABLO 2.1 Ülkelere göre Avrupa ve Orta Asya'da ülkeler bazında yönetişim kalitesi ve kamu sektörünün özellikleri  
 

 
 
 
Alt Bölge /ülke 

 
 

Ortalama WGI 
puanı, 
2019 

 
GSYH’nın 

yüzdesi olarak 
kamu 

harcaması, 2019 

 
Toplam 

istihdamın 
yüzdesi olarak 
kamu sektörü 

istihdamı  

 
Kamu 

sektöründe 
ücret 

sıkıştırma 
oranı  

 
 

Kamu 
sektöründe 

ortalama kadın: 
erkek ücret 

oranı  

 
Kamu sektörü 

çalışanları 
arasında 

kadınların 
yüzdesi 

Yüksek 
öğrenim 
görmüş 

ücretli kamu 
çalışanlarını

n yüzdesi  

 
Yüksek 
öğrenim 

görmüş 25-
64 yaş arası 
yetişkinlerin 

yüzdesi  
Avrupa ve Orta Asya (ülke 
ortalaması) 

0,52 39,4 25,5 4,56 0,78 56,7 57,3 33,2 

Orta Asya  –0,88 28,0 28,5 5,3 0,69 47,2 47,7 23,4 

Kazakistan  0,3 20,3 37,2 3,5 0,77 51,5 40,3 38,2 
Kırgız Cumhuriyeti  –0,62 34,2 20,8 — — — — 19,9 
Tacikistan –1,17 29,5 28,0 7,5 0,55 38,8 38,9 23,1 
Türkmenistan –1,38 — — — — — — — 
Özbekistan –0,91 28,2 28,0 5,0 0,75 51,2 63,9 12,3 
Orta Avrupa ve Baltık Ülkeleri  0,73 40,8 20,6 4,0 0,81 69,8 61,5 31,5 
Bulgaristan 0,28 36,0 17,1 5,2 0,83 69,4 58,3 28,1 
Hırvatistan 0,46 47,1 20,6 3,7 0,82 68,4 51,8 25,3 
Çek Cumhuriyeti  0,93 41,2 19,5 3,4 0,69 72,9 44,3 — 
Estonya 1,24 39,0 21,5 4,4 0,75 75,5 76,6 41,4 
Macaristan 0,42 46,1 26,1 5,3 0,89 69,4 50,3 26,0 
Letonya  0,86 37,8 22,7 4,5 0,77 76,9 68,5 35,7 
Litvanya  0,96 34,1 22,3 3,7 0,83 76,9 82,4 43,1 
Polonya  0,65 42,0 19,6 3,6 0,77 73,3 68,1 32,0 
Romanya 0,24 33,4 13,5 3,0 0,89 60,5 64,7 18,4 
Slovak Cumhuriyeti  0,71 42,8 21,2 2,8 0,81 71,1 50,5 — 
Slovenya 0,99 43,7 22,5 — — 52,9 — 33,3 
Doğu Avrupa  –0,44 37,2 36,1 7,7 0,78 62,9 43,5 33,2 
Belarus –0,45 38,6 39,3 — — — — 29,6 
Moldova –0,31 31,4 30,3 12,5 0,81 63,6 43,5 19,4 
Ukrayna  –0,57 41,5 38,7 2,9 0,75 62,1 — 50,7 
Kuzey Avrupa  1,69 48,8 30,5 3,6 0,77 74,0 63,1 43,8 
Danimarka  1,68 49,7 33,7 2,8 0,86 70,2 63,4 40,0 
Finlandiya 1,74 53,2 26,9 3,5 0,79 77,7 64,2 46,0 
İzlanda  1,56 41,8 29,9 4,0 0,65 77,3 61,2 45,2 
Norveç  1,77 50,8 33,0 4,1 0,76 70,7 63,4 44,0 
İsveç 1,72 48,4 29,2 — — — — 44,0 

        (devamı sonraki 
sayfada) 
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TABLO 2.1 (devamı) 
 

 
 
 
Alt Bölge /ülke 

 
 

Ortalama WGI 
puanı, 
2019 

 
GSYH’nın 

yüzdesi olarak 
kamu 

harcaması, 2019 

 
Toplam 

istihdamın 
yüzdesi olarak 
kamu sektörü 

istihdamı  

 
Kamu 

sektöründe 
ücret 

sıkıştırma 
oranı  

 
 

Kamu 
sektöründe 

ortalama kadın: 
erkek ücret 

oranı  

 
Kamu sektörü 

çalışanları 
arasında 

kadınların 
yüzdesi 

Yüksek 
öğrenim 
görmüş 

ücretli kamu 
çalışanlarını

n yüzdesi  

 
Yüksek 
öğrenim 

görmüş 25-
64 yaş arası 
yetişkinlerin 

yüzdesi  
Rusya Federasyonu  –0.58 33.6 31.0 5.1 0.76 65.8  39.9 
Güney Kafkasya  –0.11 29.1 20.0 8.1 0.88 55.9 65.9 30.8 

Ermenistan  –0.1 24.8 22.2 — — — — 26.1 
Azerbaycan –0.66 33.4 23.4 — — — — — 
Gürcistan  0.45 29.1 14.3 8.1 0.88 55.9 65.9 35.5 
Güney Avrupa  0.86 42.7 23.1 4.4 0.78 60.2 59.1 31.7 
Kıbrıs  0.83 39.5 21.1 6.0 0.70 56.1 66.1 44.7 
Yunanistan 0.39 46.2 22.3 2.9 0.84 53.1 70.3 31.9 
İtalya  0.56 48.7 18.6 3.9 0.71 62.1 46.7 19.6 
Malta 0,87 37.2 29.3 3.1 0.84 58.7 56.1 29.1 
Portekiz  1.07 42.7 24.4 4.9 0.81 68.8 46.9 26.3 
İspanya 0.85 41.9 23.0 5.9 0.77 62.5 68.5 38.6 
         
         

Arnavutluk –0.08 31.7 20.0 2.60 0.91 46.3 43.6 — 
Bosna Hersek  –0.38 45.2 30.3 4.29 0.91 38.2 32.1 13.3 
Kosova –0.36 29.2 30.7 2.00 0.92 33.5 56.7 — 
Karadağ 0.1 45.3 25.6 — — — — 25.8 
Kuzey Makedonya  –0.03 32.1 22.8 — — — — 21.3 
Sırbistan  –0.08 40.7 18.8 2.85 0.83 64.5 57.7 23.9 
Batı Avrupa  1.47 42.40 27.4 5.44 0.72 64.0 55.9 42.0 
Avusturya  1.45 48.21 24.1 6.43 0.64 65.9 55.4 33.8 
Belçika  1.18 52.27 34.9 3.12 0.77 67.3 63.3 40.7 
Fransa 1.17 55.56 31.5 5.37 0.76 70.0 46.1 37.9 
Almanya  1.46 45.17 22.4 — — 48.3 — — 
İrlanda 1.34 24.20 26.7 5.99 0.76 70.9 78.1 47.3 
Lüksemburg  1.70 42.63 31.2 5.38 0.77 50.3 33.1 47.0 
Hollanda  1.65 42.27 19.9 — — — — 40.4 
İsviçre  1.73 32.67 26.5 6.40 0.62 69.1 52.4 44.4 
Birleşik Krallık  1.37 38.61 29.0 5.37 0.70 70.4 62.8 44.7 

Kaynaklar: Ortalama WGI puanları, kamu harcamaları ve yüksek öğrenim dışındaki tüm veriler, Türkiye ve Rusya Federasyonu dışında Dünya Çapında Bürokrasi Göstergelerinden (Dünya 
Bankası 2020d) alınmıştır. Türkiye için işgücü verileri 2019 işgücü anketinden alınmıştır. Rusya'da kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler Di Bella, Dynnikova ve Slavov'dan (2019) 
alınmıştır. Ortalama WGI puanları Dünya Bankası'ndan (2020c) alınmıştır. GSYİH'nin yüzdesi olarak kamu harcamaları IMF'den (2020) alınmıştır. Yüksek öğrenim görmüş yetişkinlerin 
yüzdesi, AB ve ulusal işgücü anketlerinden alınmıştır. Her gösterge için en mevcut veriler alınmıştır; yıllar ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Kamu sektörü istihdamı, kamuya ait 
işletmelerin çalışanlarını içermektedir. 
Not: a. Ücret sıkıştırma oranı, 90’ıncı yüzdelik dilimdeki ücretlerin 10’uncu yüzdelik dilimdeki ücretlere oranıdır. 
— Mevcut değildir. 
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Türkiye  –0.45 35.2 15.7 3.0 0.90 34.9 65.0 20.6 
Batı Balkanlar –0.05 37.4 24.7 2.93 0.89 45.6 47.5 21.1 
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ŞEKİL 2.4 Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinde kamu ve 
özel sektördeki kadın 
çalışanların yüzdesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Çapında Bürokrasi Göstergeleri (Dünya Bankası 2020d) ve Türkiye 2019 İşgücü Anketi. 
Not: Şekil kamudaki ücretli kadın çalışanların yüzdesi (dikey eksen) ve özel sektördeki ücretli kadın çalışanların yüzdesini göstermektedir. 
(yatay eksen). Veriler 2019 yılına veya verilerin mevcut olduğu son yıla aittir. Ülke kısaltmaları Ülke Kodları başlıklı bölümde verilmiştir. 

 

ŞEKİL 2.5 Avrupa ve Orta 
Asya Bölgesinde Kamuda ve 
Özel Sektörde Kadın-Erkek 
Ücret Oranı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Çapında Bürokrasi Göstergeleri (Dünya Bankası 2020d) ve Türkiye 2019 İşgücü Anketi. 
Not: Şekil kamu sektöründe kadın-erkek ücret oranı (dikey eksen) ile özel sektörde kadın-erkek ücret oranını (yatay eksen) 
göstermektedir. Veriler 2019 yılına veya verilerin mevcut olduğu son yıla aittir. Ülke kısaltmaları Ülke Kodları başlıklı bölümde verilmiştir. 

 
Öte yandan, yüksek kamu sektörü ücret primleri, yoksul yanlısı harcamaları 
engelleyebilir veya genç işsizliğini artırabilir (Gindling, Mossaad ve Newhouse 
2019). Ayrıca özel sektörde nitelikli istihdamın da önüne geçebilir. 

ECA bölgesindeki birçok ülkede, üst düzey işlere ait emekli maaşları ve yan 
faydalar özel sektörde kamu sektörüne göre sadece biraz daha az cömerttir.  

80 
ISL FIN 

LVA  LTU 
EST 

CZE POL 

70 
NOR      IRLGBRSVK 

DNK FRA BGR 

BEL 
CHE HUN HRVPRT 

AUSTRB RUS 

ITA  UKR MDA 

60 
ESP 

MLT 
ROU 

50 

GEO CYP 

GRC SVN 
UZB 

LUX
KAZ 

ALB 

40 TJK 
BIH 

XKX TUR 

30 

20 

20 30 40 50 60 70 80 
Özel sektördeki ücretli kadın çalışanların yüzdesi 

1 

0.9 ALB       BIH 
HUN ROU 

XKX 
TUR 

DNK  MLT 
GRC LTU 

0.8 PRT HRV SRB 
SVK 

BGR 
MDA 

LUX    ESP LVA  FIN     POL 
IRL BEL    RUS 

UKR EST 
ITA 

NOR 
FRKAAZ 

UZB 

0.7 GBR 
CZE CYP 

AUT ISL 

CHE 
0.6 

TJK 

0.5 

0.4 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Özel sektörde kadın-erkek ücret oranı  
 

Ka
m

u 
se

kt
ör

ün
de

 k
ad

ın
-e

rk
ek

 ü
cr

et
 o

ra
nı

  
Ka

m
ud

ak
i ü

cr
et

li 
ka

dı
n 

ça
lış

an
la

rı
n 

yü
zd

es
i 



Bölüm 2- Veri, Dijitalleşme ve Yönetişim  
 

●    59 
 

 

 

Kamu sektörü benzer nitelikteki çalışanlar için özel sektörel göre daha yüksek ortalama 
ücret ödemektedir. Bu bulgular, kamu sektöründe en üst düzeydeki yeteneklere sahip 
çalışanlar için düşük vasıflı işgücüne kıyasla yetersiz ücret ödendiğini ve bu durumun 
da en iyi çalışanları elde tutmayı zorlu hale getirdiğini göstermektedir (Mizala, 
Romaguera ve Gallegos 2011; Gindling, Mossaad ve Newhouse 2019). 

Ücret sıkıştırma oranı, 90’ıncı yüzdelik dilimdeki ücretlerin 10’uncu yüzdelik 
dilimdeki ücretlere oranıdır. Düşük değerler, en iyi ücret alan kamu çalışanlarının giriş 
seviyesindekilerden çok az daha fazla kazandığını göstermektedir; yüksek değerler ise daha 
fazla ücret farkı olduğu anlamına gelmektedir. ECA bölgesindeki ortalama oran 4,9 olup, 
ortalama olarak en yüksek ücret alan kamu çalışanlarının en düşük ücret alanlardan 
neredeyse beş kat daha fazla kazandığını göstermektedir. Bölgede en yüksek orana Güney 
Kafkasya (8,1) sahip iken, en düşük orana Kosova (2,0) sahiptir. 

Çeşitli sebeplerden dolayı, önümüzdeki yıllarda ECA bölgesinde devletin rolünü üç 
eğilim şekillendirebilir. Bunlardan birincisi, Avrupa'nın yaşlanan nüfusunun sağlık, 
engellilik ve uzun vadeli bakım hizmetlerinin arttırılmasını gerektirecek olmasıdır. Bu 
hizmetler, devlet tarafından sağlanan diğer hizmetlerden daha fazla emek yoğundurlar 
ve pahalıdır. Sonuç olarak, yaşlanan ekonomilerde devlet daha fazla harcama yapma 
ve nüfusun daha büyük bir kısmını istihdam etme eğilimindedir (EBRD 2020). 

İkinci olarak, kamu mülkiyetine destek artmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde Kamu 
mülkiyetinin artmasını destekleyen nüfusun payı 2017 yılındaki yüzde 27 seviyesinden 
2020 yılında yüzde 33 seviyesine yükselmiştir; geçiş sonrası ülkelerde ise vatandaşların 
yaklaşık yüzde 45'i kamu mülkiyetinin arttırılmasını desteklemektedir (EBRD 2020). 
Stiglitz (2015), bu eğilimleri gelir eşitsizliğindeki artışa ve potansiyel olarak kamu mülkiyetinin 
payının artmasına bağlı olarak artan yeniden dağıtım talebine bağlamaktadır. Üçüncü olarak, 
COVID-19 pandemisi vatandaşların devletin bireysel riskleri kamulaştırma arzusunu 
güçlendirmiştir. Pandemi öncesinde bile, küreselleşme ve teknolojik değişim, özellikle ekonomik 
olarak en kırılgan bireyler için iş güvenliğini azaltmıştı. Daha önceki birçok kriz gibi, pandemi de 
insanların riskten kaçınma eğilimini artırmıştır ve bu da genellikle devletin daha büyük bir rol 
üstlenmesine yönelik ilginin artmasına yol açmaktadır. ECA bölgesindeki vatandaşlar, politika 
müdahaleleri ve düzenlemeler yoluyla halk sağlığı sistemleri, refah devleti ve eğitimde 
devletlerinin rolünün zaten çok büyük ölçekte arttığına şahit olmuşlardır. 

 

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde Yönetişimin Kalitesi  

ECA bölgesindeki ülkelerin geniş anlamda üretkenliğini ve işgücü piyasasını 
şekillendirmede devletin sahip olduğu etkili rol, yönetişim kalitesini ele almanın 
önemini vurgulamaktadır. Yeni yapılan araştırmalar, yönetişim kalitesinin yaşam 
kalitesine önemli ölçüde bağlı olduğunu ve yönetişim kalitesindeki değişikliklerin daha 
yüksek yaşam kalitesiyle ilişkili olduğunu göstermektedir (Helliwell ve diğerleri 2018). 
Daha iyi yönetişim, uzun vadeli büyüme (Kaufmann ve Kraay 2002) ve eşitsizliğin ve 
yoksulluğun azaltılması (Dünya Bankası 2006, 2017) dahil olmak üzere daha iyi 
kalkınma sonuçlarıyla da ilişkilidir. 

Dünya Çapında Yönetişim Göstergelerinin (WGI) altı alt bileşeninin ortalama puanı, 
yönetişim kalitesinin değerli bir göstergesidir (Kutu 2.1). ECA bölgesi, hem göreceli 
kamu harcamaları hem de yönetişim kalitesi açısından ortalamanın üzerinde puana 
sahiptir. Bu bulgu, yönetim kalitesinin kamu harcamaları ile olumlu bir ilişki içerisinde 
olduğu küresel eğilim ile tutarlıdır (şekil 2.6). 
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   KUTU 2.1 Yönetişim nasıl tanımlanıyor? 
 

Yönetişim çeşitli yollarla tanımlanabilir ve ölçülebilir. 
Bazı tanımlar geniş bir kapsama sahiptir. Örneğin Dünya 
Bankası'nın 2017 Dünya Kalkınma Raporu, yönetişimi 
"kurallar, uygulama mekanizmaları ve kuruluşlar" olarak 
tanımlamaktadır. Başka bazı tanımlar ise daha dar bir 
kapsama sahip olup, kamu sektörü yönetişimini 
“kalkınma için bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
kaynaklarının yönetilmesinde yetkiyi uygulanma biçimi” 
olarak tanımlamaktadır (Dünya Bankası 1991). 

 Yönetişim kalitesinin ülkeler arası ve zamanlar arası 
karşılaştırmalarını sağlayan çeşitli veri setleri mevcuttur. 
Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır: 

• Dünya Bankası tarafından 1996 yılından bu yana her 
yıl 200'den fazla ülke için üretilen Dünya Yönetişim 
Göstergeleri (WGI) (Kaufmann, Kraay ve Mastruzzi 
2006) 

• 2007 yılından buy ana 140'tan fazla ülke için üretilen 
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yönetişim veri seti 
(WEF 2018) 

• AB Komisyonu için Dünya Bankası tarafından 
geliştirilen ve kamu sektörü ve kamu idaresi 
üzerinde odaklanan Kamu Sektörü Yönetişimi (PSG) 
göstergeleri (Bernstein, Recanatini ve Georgieva-
Andonovska 2018)   

• Bertelsmann Dönüşüm Endeksi (BTI) (Bertelsmann 
Stiftung 2020) 

• PRS Grubu (PRS Group 2020) tarafından hazırlanan 
Uluslararası Ülke Risk Kılavuzu (ICRG). 

Bu göstergelerin çoğu birbiriyle yakından ilişkilidir ve 
bazıları (ICRG gibi) diğer endekslerin oluşturulmasında 
bileşen olarak kullanılmaktadır. WGI, tutarlı bir metodoloji 
kullanmaktadır ve en uzun süre boyunca en fazla sayıda 
ülkeyi kapsayan endekstir. Dolayısıyla, bu bölümde WGI 
yönetişim göstergelerini kullanılmaktadır. 

WGI, yönetişimi, “hükümetlerin seçildiği, izlendiği ve 
değiştirildiği süreç; hükümetin sağlam politikalar 
oluşturma ve uygulama kapasitesi; ve vatandaşların ve 
devletin bunlar arasındaki ekonomik ve sosyal etkileşimi 
düzenleyen kurumlara saygısı” dahil olmak üzere “bir 
ülkede yetkinin uygulandığı gelenekler ve kurumlar” olarak 
tanımlamaktadır (Kaufmann, Kraay ve Mastruzzi 2006). 
Yönetişimi altı alt endeks yoluyla ölçmektedir: 

• Yolsuzluğun Kontrolü alt endeksi "hem küçük hem 
de büyük yolsuzluk biçimleri ve devletin seçkinler 
ve özel çıkar çevreleri tarafından ‘ele geçirilmesi’ 
de dahil olmak üzere kamu yetkisinin özel kazanç 
için ne ölçüde kullanıldığına ilişkin algıları tespit 
eder”.    

• Devletin Etkililiği alt endeksi “kamu hizmetlerinin 
kalitesine ilişkin algıları, devlet hizmetinin kalitesini 
ve siyasi baskılardan bağımsızlık derecesini, politika 
oluşturma ve uygulama kalitesini ve devletin bu tür 
politikalara olan bağlılığının güvenilirliğini” tespit 
eder. 

• Siyasi İstikrar ve Şiddetsizlik alt endeksi "terörizm 
dahil olmak üzere siyasi istikrarsızlık ve/veya 
siyasi motivasyonlu şiddet olasılığına ilişkin 
algıları" tespit eder.  

• Düzenleyici kalite alt endeksi "devletin özel 
sektörün gelişimine izin veren ve teşvik eden 
sağlam politika ve düzenlemeleri oluşturma ve 
uygulama yeteneğine ilişkin algıları" tespit eder. 

• Hukukun Üstünlüğü alt endeksi, “temsilcilerin 
toplum kurallarına ne ölçüde güvendiğine ve bu 
kurallara ne ölçüde uyduğuna ve özellikle de 
sözleşmenin uygulanmasına, mülkiyet haklarına, 
polise ve mahkemelere ve aynı zamanda suç ve 
şiddet olasılığına ilişkin algıları” tespit eder.  

• Söz Hakkı ve Hesap Verebilirlik alt endeksi "bir 
ülkenin vatandaşlarının hükümetlerini seçme 
sürecine ne ölçüde katılabileceklerinin yanı sıra 
ifade özgürlüğü, dernekleşme özgürlüğü ve özgür 
medyaya ilişkin algıları" tespit eder. 

Bu alt endeksler, dünya genelinde kamu, özel ve 
sivil toplum kuruluşu (STK) sektörlerinde vatandaşların, 
girişimcilerin ve uzmanların görüşlerini temsil eden 
30'dan fazla temel veri puanını yansıtır. WGI alt 
endekslerinin değerleri –2,5 ile +2,5 arasında 
değişmektedir ve daha yüksek değerler daha iyi 
yönetişimi göstermektedir. Bu raporda, yönetişim puanı 
olarak anılan, yönetişim kalitesinin göstergesi olarak altı 
alt endeksteki ortalama puan kullanılmaktadır. 
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ŞEKİL 2.6 Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinde ve dünyada 
kamu harcamaları ile Dünya 
Yönetişim Göstergesi 
puanları arasındaki 
korelasyon, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kaynak: IMF ve Dünya Yönetişim Göstergeleri. 
 

Şekil 2.7, dünya genelinde yönetişim kalitesindeki ülke düzeyinde 
farklılıkları göstermektedir. Bu ve Şekil 2.8, ECA bölgesinin dünyadaki en geniş 
alt-bölgesel yönetişim kalitesi farklılıklarına sahip olduğunu göstermektedir. 
Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa, dünyanın en yüksek yönetişim kalitesine sahip 
bölgeleri iken; Rusya Federasyonu ve Orta Asya, ECA bölgesi içerisinde en 
düşük sırada yer almaktadır. 

Bu alt bölgeler bazındaki bu değişkenlik, WGI endeksinin altı alt endeksi 
için de belirgin bir şekilde görülmektedir (Şekil 2.9). Kuzey ve Batı Avrupa, 
tüm alt endekslerde en yüksek puana sahiptir. Orta Asya ve Rusya 
Federasyonu, Siyasi İstikrar alt endeksi dışında en düşük puana sahiptir (Siyasi 
İstikrar alt endeksinde Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Türkiye en düşük 
puana sahiptir). 

 

ŞEKİL 2.7 Dünyadaki 
Ortalama Dünya 
Yönetişim Göstergesi 
puanları, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
                                                                       Kaynak: Dünya Yönetişim Göstergeleri. 
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ŞEKİL 2.8 Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde Alt Bölgeler Bazındaki Ortalama Dünya Yönetişim Göstergesi 
Puanları, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Yönetişim Göstergeleri. 
Not: Şekil 2019 yılındaki WGI yönetişim puanının alt bölge ortalamalarını göstermektedir. 

 
 

ŞEKİL 2.9 Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde Alt Bölgeler Bazında Dünya Yönetişim 
Göstergesi Alt Endekslerindeki Ortalama Puanlar, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Yönetişim Göstergeleri (Dünya Bankası 2020c). 
Not: Şekil 2019 yılında Dünya Yönetişim Göstergelerinin altı alt endeksinin alt bölgeler bazında ortalamasını göstermektedir. Siyah yatay çizgi 
WGI puanının alt bölge ortalamasını göstermektedir.
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Şekil 2.10, 1996 ile 2019 yılları arasında dünya bölgeleri arasında alt 

endeksler bazında yönetişim puanındaki değişimi göstermektedir. ECA 
bölgesi, son yirmi yıldır Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ile birlikte sadece 
toplamda değil aynı zamanda tüm alt endekslerde de yönetişim kalitesinin 
iyileştirilmesinde dünyada ilk sırada yer almaktadır. Aynı dönemde diğer tüm 
dünya bölgelerindeki yönetişim kalitesi düşmüştür.  

Bölgede yönetişim son 25 yılda düşük performans gösteren ülkelerde önemli 
ölçüde iyileşmiştir. 1996 yılında düşük puana sahip olan çoğu ülke 2019 yılı 
itibariyle puanlarını artırmıştır ve daha yüksek puana sahip olan ülkeler 
puanlarını korumuşlardır (Şekil 2.11). Her ne kadar özellikle Batı Balkanlar’da 
olmak üzere son yıllarda biraz kötüleşme yaşansa da, Güney Kafkasya ve Batı 
Balkanlar'daki ülkeler yönetişim kalitesinde en büyük artışları yaşayan ülkeler 
olmuştur. Rusya, 1990'lı yılların ortalarından bu yana önemli bir iyileşme 
kaydetmemiştir ve Türkiye bir miktar bozulma yaşamıştır. Macaristan'ın ve bir 
dereceye kadar Polonya'nın genel yönetişim puanları da son yıllarda 
düşmüştür.  

ECA bölgesi gelir dağılımının alt ucundaki ülkeler, yönetişim kalitesinde 
daha büyük iyileşmeler yaşamışlardır ve üst uçtaki ülkeler daha fazla istikrar 
göstermiştir (şekil 2.12). Bu eğilimler, bölgedeki yönetişim kalitesinin zaman 
içinde yakınsadığına işaret etmekte ve bir bütün olarak bölgedeki gelişimi 
açıklamaktadır. 

 

ŞEKİL 2.10 1996 ve 2019 yılları arasında Dünya Yönetişim Göstergeleri ortalama puanlarında alt 
endeks ve bölge bazında yaşanan değişim   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Yönetişim Göstergeleri. 
Not: Şekil 1996 ile 2019 yılları arasında Dünya Yönetişim Göstergelerinin altı alt endeksinde al bölge ortalamalarında kaydedilen değişimi 
göstermektedir. Siyah yatay çizgi WGI puanının alt bölge ortalamasını göstermektedir. 
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ŞEKİL 2.11 1996 ve 2019 yıllarında Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin ortalama Dünya Yönetişim 
Göstergeleri puanları  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Yönetişim Göstergeleri (Dünya Bankası 2020c). 
Not: Şekil her bir ülke için 2019 yılındaki WGI yönetişim puanı (dikey eksen) ile 1996 yılındaki WGI yönetişim puanını (yatay eksen) 
göstermektedir. Ülke kısaltmaları Ülke Kodları başlıklı bölümde verilmiştir. 

 

ŞEKİL 2.12 Avrupa ve Orta Asya bölgesinde Dünya Yönetişim Göstergeleri puanındaki ve kişi başına 
düşen GSYH’daki değişimler arasındaki korelasyon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Kalkınma Göstergeleri (Dünya Bankası 2020b) ve Dünya Yönetişim Göstergeleri (Dünya Bankası 2020c). 
Not: Şekil 1996 ile 2019 yılları arasında Dünya Yönetişim Göstergeleri yönetişim puanındaki değişimi (dikey eksen) ve 2019 yılında cari dolar 
bazında kişi başına düşen GSYH logaritması seviyesini (yatay eksen) göstermektedir. Ülke kısaltmaları Ülke Kodları başlıklı bölümde 
verilmiştir. 
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Devlet Kapasitesini İyileştirmek için Veri ve  
Dijitalleşmeden Yararlanmak  
Teknoloji, devleti daha verimli hale getirebilir. COVID-19 pandemisi kamu sektörünün 
dijitalleşmesini ve modernizasyonunu geciktirmenin maliyetlerini gözler önüne sermiştir. 
Kamu sektöründe verimliliğin arttırılması, birçok ülkede devlet kapasitesinin zayıf olduğu 
ECA bölgesinde derin bir etki yaratacaktır. Veri devrimi dünya çapında yönetim sistemlerini 
dönüştürürken, kamu sektörüne, daha önemli bir toplumsal etki için yönetimsel ve kurumsal 
süreçlerini optimize etme fırsatı sunmaktadır. Kamu sektöründeki veri devriminin tüm 
nimetlerinden yararlanabilmek için hükümetlerin kamu sektörünün yenilikçilik ve bilgi 
üzerindeki kendine özgü kısıtlamalarını etkin bir şekilde ortadan kaldıracak şekilde kamu 
idaresi bünyesindeki veri sistemlerini entegre etmeleri gerekmektedir. 

 
Veri ve Dijitalleşme  

ECA bölgesi, dünyadaki en etkili hükümetlerin bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. 
Ancak bölge ülkelerinin çoğunda devlet kapasitesi halen zayıftır. Vatandaşlar 
arasında güveni tesis ederken aynı zamanda devletin verimliliğini artırmak, 
bölgedeki hükümetler için temel bir önceliktir. Bu görev, Avrupa Birliği (AB) üyeleri 
ile birliğe katılmak isteyen ve AB iyi yönetişim standartlarıyla uyumlaşan ülkeler için 
özellikle önem arz etmektedir (Arizti ve diğerleri 2020). Veriler, gelişmiş karar alma, 
optimize edilmiş devlet işleyişi ve gelir yönetimi, satın alma ve vatandaş arayüzü gibi 
devlet süreçlerinde daha etkili kaynak tahsisinin temelini oluşturur (Hashim ve 
Piatti- Fünfkirchen 2018; Dünya Bankası 2016, 2020a). Dijitalleşme, devletlerin daha 
kaliteli hizmetleri daha verimli bir şekilde ve daha düşük maliyetle sunmalarına 
olanak tanır, devletin hesap verebilirliğini ve şeffaflığını artırır ve yolsuzluğu azaltır 
(Anderson 2009; Chopra 2014; Cumbie ve Kar 2016; Bearfield ve Bowman 2017; Ma ve 
Zheng 2017). 

Veri devriminin kamu sektörü üzerindeki etkisi, karar verme için önem taşıyan 
erişilebilir ve eyleme geçirilebilir bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını içeren veri 
sistemlerinin benimsenmesine ve kullanımına bağlıdır.2 Veri devriminin erişim alanı 
ve sürdürülebilirliği, kamu sektöründe dijital dönüşüm ile yakından bağlantılıdır. Bu 
dönüşümde, hükümetlerin verilere çevik, duyarlı ve proaktif bir şekilde kesintisiz 
olarak erişmesini, bunlarla etkileşimde bulunmasını ve uygulamasını sağlayan üç 
süreç ön plana çıkar: 

• Sayısallaştırma (bilginin analog formattan sayısal formata dönüştürülmesi) 
• Dijitalleşme (sayısallaştırılmış veri ve araçların benimsenmesi) 
• GovTech (kamu sektöründe, eşit, etkin ve şeffaf yönetimi teşvik eden, reformların 

merkezine vatandaşı oturtan bir modernizasyon süreci için devlet genelinde 
benimsenen bir yaklaşım). 

Veri devrimi, kamu hizmetinin ve politika oluşturmanın iç organizasyonunu ve 
yönetimini daha ampirik hale getirerek bu süreçleri dönüştürebilir.  

 
 

2. "Veri devrimi", verileri üretmenin, analiz etmenin ve bir araya getirmenin maliyetinin hızlı bir 
şekilde azalmasını ve analitik yöntemlerde eğitilmiş kişilerin sayısının önemli ölçüde artmasını 
ifade eder. 
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Ampirizm, gözlemlenen süreçler hakkında sonuçlara varmak ve bunların ilerleyişi 
hakkında tahminler oluşturmak için kullanılan veri tabanlı matematiksel modeller 
oluşturan bir yaklaşımdır.3 İyileştirilmiş veri kullanımının kamu sektörü için 
sunabileceği çok büyük nimetlerden tam olarak faydalanabilmek için, devletlerin 
kamu idaresi bünyesindeki veri sistemlerini, kamu sektörünün yenilikçilik ve bilgi 
üzerindeki kendine özgü kısıtlamalarını ortadan kaldıracak şekilde entegre etmeleri 
gerekmektedir.  
 

Dijital Devlet Nasıl Daha iyi Devlet Haline Gelir? 

Dünya genelinde, devletlerin yönetimi, hizmet sunumunu ve genel devlet kapasitesini 
optimize etmek için dijital araçları ve GovTech'i ne derecede kullandıkları yönetim 
kalitesine giderek daha fazla katkı sağlamaktadır. Teknoloji, doğrudan devlet 
yönetimini etkileyen verimliliği, şeffaflığı, yanıt verebilirliği ve vatandaş güvenini 
artırma potansiyeli sunar. COVID-19 salgını, kamu sektörü modernizasyonunu teşvik 
etmede yatan fırsatları ve dijitalleşmeyi ve GovTech uygulamasını geciktirmenin 
getirdiği maliyetleri açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Devleti dijitalleştirmenin devlet kapasitesini artırdığı gösterilmiştir. Vergiler için e-
beyanname uygulamaları ve e-ihale uygulamaları, vergi uyum maliyetlerini 
düşürerek, vergi tahsilatını ve kamu ihalelerinde rekabetçiliği artırarak ve yolsuzluğu 
azaltarak devletin mali kaynakları artırma ve harcama kapasitesini güçlendirir 
(Kochanova, Hasnain ve Larson 2020). E-devlet ve gelişmiş kapasite arasındaki ilişki, 
kalkınma seviyeleri, internet penetrasyonu ve bilgi yönetim sistemlerinin birlikte 
çalışabilirliği göz önüne alındığında, ECA ülkeleri için özellikle güçlüdür. Durkiewicz 
ve Janowski (2018) dijital devlet göstergelerinin (e-katılım endeksi, online hizmet 
endeksi, bilgi ve iletişim teknolojisi ile ilgili kanunlar) devlet etkililiği ve düzenleme 
kapasitesi ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Dijital dönüşümden 
değer sağlayabilmek için geleneksel yönetişim kalitesine yatırım yapılması gerektirdiği 
sonucuna varmışlardır 

Ülke örnek incelemeleri, dijitalleşmenin devlet kapasitesini geliştirdiği 
mekanizmaları ortaya koymaktadır. Tacikistan'da vergiler için e-beyanname 
uygulamasının getirilmesi, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken süreyi 
kısaltarak şirketlerin uyum maliyetlerini düşürmüştür. Ayrıca, elektronik beyanname 
rüşvet yoluyla vergi yükünü azaltma fırsatlarını büyük ölçüde azalttığı için vergi 
ödemelerini daha adil hale getirmiştir. Vergi kaçırma olasılığı daha düşük olan (ve bu 
sebeple yolsuzluk yapan vergi memurlarının nispeten daha yüksek ücret uyguladığı) 
şirketler vergi ödemelerini düşürmüştür (Okunogbe ve Pouliquen 2018). Arnavutluk'ta 
hükümet, vatandaş memnuniyetini önemli ölçüde artıran ve bir talebi işleme koymak 
için gereken süreyi kısaltan daha çevik elektronik hizmetleri uygulamaya koymak için 
Dünya Bankası ile birlikte çalışmıştır. Araç tescili için gereken süre 2016 yılında 5,3 gün 
iken 2020 yılında 30 dakikaya düşmüştür ve 2016 yılında 5 gün süren sağlık kartı talep 
etme süreci sadece birkaç dakika içerisinde tamamlanabilir hale gelmiştir. Hırvatistan, 
verimliliğini artırmak için adalet sistemini dijitalleştirmiştir (Kutu 2.2). 

 
3. Ekonomi bağlamında, belirli bir sürecin işleyişi ile ilgili bir teorik modelden yola çıkan 
klasik yaklaşım ile ampirik yaklaşım arasındaki ayrım ile ilgili bir tartışma için bakınız 
Hausman (1998). 
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KUTU 2.2 Adalette Dijitalleşme: Hırvatistan’da yargı hızının şirket sonuçları 
üzerindeki etkisi  

Etkili, adil ve erişilebilir adalet sistemleri huzur 
ve güvenliği destekler, yatırım ve büyümeyi teşvik 
eder ve vatandaşlara hakları için temel koruma 
sağlar. Entegre dava yönetimi sistemlerini, online 
uyuşmazlık çözümünü, mahkeme kayıtlarına online 
erişimi, dava analizini ve yapay zeka 
uygulamalarının kullanımını içeren dijital teknoloji, 
adalet sektöründe dönüşüm sağlayabilir. Dijital 
teknolojileri teşvik etmenin faydaları, duruşmaların 
uzun sürdüğü ve halkın adalet sistemlerine olan 
güveninin düşük olduğu ülkeler için özellikle önemli 
olabilir. 

Dijital adalet aşağıdaki faydaları sağlama 
potansiyeline sahiptir: 

• İşlem süreçlerinin hızlandırılması ve 
standartlaştırılmış görevlerin otomatikleştirilmesi 
yoluyla dava yönetiminde verimliliğin ve etkinliğin 
arttırılması 
• Dijital araçların kullanılması ve uzaktan 
duruşmaların gerçekleştirilmesi yoluyla adalet 
hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi 
• Bilgiye erişimin kolaylaştırılması, yasal belgelerin 
güvence altına alınması ve yolsuzluk fırsatlarının 
azaltılması yoluyla şeffaflığın arttırılması   
• Hukuki metinlere, içtihat hukukuna ve mahkeme 
kararlarına erişimin etkinleştirilmesi yoluyla yargı 
kararlarının kalitesinin iyileştirilmesi ve hukukun 
tutarlı bir şekilde uygulanması   
• Yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı 
gösteren yeterli yönetişim ve yönetim yapısına sahip 
daha dayanıklı bir adalet sistemi   
• Etkin bir sınır ötesi yargı işbirliği  
• Yargı kararlarının alınmasında daha fazla 
öngörülebilirlik ve böylelikle şirketlerin dava açma 
konusundaki riskleri/ödülleri daha iyi analiz 
edebilmesi  
• Yargı sistemine kamuoyu güveninde artış. 

Yargı sisteminde dijital adalet yaklaşımını 
uygulamaya yönelik yapılacak reform, kağıt bazlı 
süreçlerden dijitalleştirilmiş süreçlere geçişi; veri 
analistleri, bilgisayar bilimcileri ve tasarımcılar gibi 
yeni profesyonellerin işe alınmasını; hakimlerin, 
savcıların, yargı görevlilerinin ve diğer adalet 
uygulayıcılarının dijital teknolojileri ve araçları etkili 
bir şekilde kullanmalarına ve uygulamalarına olanak 
tanıyan dijital becerilerin teşvik edilmesini; dijital  

bilgilerin toplanmasına ve yönetilmesine yönelik 
süreçlerin iyileştirilmesini; ve polis memurları, 
savcılar, mahkemeler ve hapishaneler gibi çeşitli 
aktörlerin bilgi alışverişinde bulunmasına izin veren 
sistemlerin geliştirilmesini içerir. Bu sistemlerin 
birlikte çalışabilirliği, politika oluşturma ve politika 
reformu bağlamında daha doğru bilgilerin 
toplanmasına ve analizine olanak tanır (Cordella ve 
Contini 2020).  

ECA bölgesindeki birçok ülke adalet yönetiminde 
dijital çözümler sunmaya başlamıştır. Örneğin 2010 
yılında, Hırvatistan Adalet Bakanlığı, tüm mahkeme 
davalarındaki ilerlemeyi kaydetmek ve takip etmek için 
bir Entegre Dava Yönetim Sistemi (ICMS) uygulamaya 
koydu. 

Dünya Bankası'nın Kalkınma Etkileri Değerlendirme 
Grubu bünyesindeki Veri ve Adalet Kanıtları Reform (DE 
JURE) programı ekibi, yargı hızının şirketlerin finansal 
sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla 
bu zengin, vaka düzeyindeki veri tabanından 
yararlanmıştır. Bu amaçla hızlı veya yavaş çalışan 
hakimlerin nedensel etkilerine ilişkin tahminler üretmek 
için davalar hakimlere rastgele bir şekilde dağıtılmıştır 
(DE JURE 2019). Yapılan analiz, şirket gelirlerinin, yargı 
hızındaki artışlara oldukça duyarlı olduğunu 
göstermiştir (Şekil B.2.3.1). Şirket kaynaklarının uzun 
süreli mahkeme süreçlerine bağlı kalması şirket 
faaliyetlerini aksatabilmektedir. ICMS'nin uygulamaya 
konulmasından ve yargıda verimliliği arttırmadan elde 
edilen kazanımlar, yüksek ve az sayıda birikmiş dava 
yükü olan mahkemeler için önemli seviyede olabilir.  

Hırvatistan örneği, mahkemelerde birikmiş dava 
yüklerinin ve gecikmelerin kaynaklarını değerlendirmek 
ve adalete yapılan daha fazla yatırımın mahkemelerin 
verimliliği ve ekonomik büyümesinde daha yüksek getiri 
sağlayabileceği yerleri belirlemek için yargı sistemlerinin 
dava yönetim sistemlerinden nasıl yararlanabileceklerini 
göstermektedir. Ancak bu veri devriminin henüz 
kullanılmayan potansiyelinin sadece bir örneğidir. 
Veriler, kırılgan nüfus gruplarının adalete erişimindeki 
boşlukları belirlemek (ve gidermek); hakimleri 
verimliliklerini artırmaları için motive etmek ve teşvik 
etmek; yargı kararlarındaki önyargıları teşhis etmek ve 
azaltmak, kanunlar kapsamında eşit muameleyi 
sağlamak; ve yeni kanunların vatandaşlar ve firmalar 
üzerindeki etkisini değerlendirmek için de kullanılabilir   
(Ramos-Maqueda ve Chen 2020). 

(devamı sonraki sayfada) 
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KUTU 2.2 (devamı) 
 

ŞEKİL B2.2.1 Hırvatistan’da şirket gelirlerinin ticari mahkemelerdeki yargı hızına duyarlılığı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: DE JURE (2019). 
Not: Şekil coğrafi yargı bölgeleri bazında bir yıl içerisinde çözülen davaların oranı ile ölçülen, göreceli şirket 
gelirlerinin yargı hızına olan duyarlılığını göstermektedir. Göreceli şirket geliri, şirket gelirlerinin 2010-17 
döneminde her yargı bölgesinde bir dava sürecine dahil olan tüm şirketlerin ortalama gelirine olan oranı olarak 
tanımlanmaktadır. En yüksek duyarlılığa sahip olan yargı bölgesinde (en koyu renk), yargı hızında yüzde 10’luk bir artışın 
şirket gelirlerinde yüzde 50’den fazla bir artış ile ilişkili olduğu bulunmuştur. 

 

Dijital adalet platformlarına geçiş, hassas 
bilgilerin korunması da dahil olmak üzere 
beraberinde zorluklar da getirmektedir. Mahkeme 
belgeleri gizli muhbirlerin isimlerini, insanların ruh 
sağlığı geçmişleri hakkında bilgileri ve çocuklarla 
ilgili bilgileri içerebilir. Bu verilerin korunmaması, 
ülkenin yargı sistemine olan güveni aşındırabilir,  

hukukun üstünlüğünü zayıflatabilir ve reformun amacını 
boşa çıkarabilir. Ancak Avrupa'daki ve dünyadaki 
başarılı örnekler, ülkeleri yargı sistemlerini desteklemek 
ve ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için fayda 
sağlamak için modern teknolojilerin kullanımını 
yaygınlaştırmaya teşvik etmelidir.  

 
Hindistan ve Endonezya'da altyapı hizmetlerinde e-ihale uygulamaları 

özellikle yüksek nitelikli yüklenicilerin girişini kolaylaştırarak çıktıların 
kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiştir (Lewis-Faupel ve diğerleri 2016). Devlet 
kurumları arasında fon transferlerini izlemeye yönelik dijital finansal 
platformlar, Hindistan'da kamu programlarındaki sızıntıları azaltmıştır 
(Banerjee ve diğerleri 2020). 

Dijital teknolojilerin devlet olanakları üzerindeki etkisi, mevcut kurumların 
kalitesine bağlıdır. Güçlü kurumlar, kuralların, yetkilerin ve kaynakların 
politikacıları, kamu görevlilerini ve vatandaşları kamunun en yüksek çıkarına 
olacak sonuçlar elde etmek için hareket etmeye teşvik edecek şekilde 
yapılandırıldığı kurumlardır. Güçlü kurumlardaki dijital teknolojiler, bu    
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teşvikleri daha da güçlendirebilir ve kamu sonuçlarının iyileştirilmesinde 
oldukça etkili olabilirler. Öte yandan, himayeci kurumların bulunduğu bir 
bağlamda dijital teknolojilerin benimsenmesi, küçük bir siyasi elit grubuna 
karşı sorumlu olan politikacıların dijital uygulamaları kolaylaştırıcı reformları 
reddetmelerine neden olabilir. Patronaj bürokrasileri, takdir yetki alanını ve 
rant fırsatlarını azalttığından dolayı e-devlete direnirler. Hesap verebilir 
olmayan kurumlarda uygulanan dijital teknolojiler, elit hakimiyeti ve kamu 
kaynaklarının sınırlı e-devlet projelerinde israf edilmesi risklerini arttırır 
(Dünya Bankası 2016). 

 

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde Devletin Dijitalleşmesi 

Devletin ne ölçüde dijitalleştiği birkaç farklı yolla belirlenebilir. Bunlardan 
birincisi GovTech Olgunluk Endeksi (kutu 2.3) gibi genel bir nitel sınıflandırma 
kullanmaktır. Alternatif olarak, kaç devlet sisteminin tüm işlemlerin elektronik 
olarak yapılmasına izin veren bir elektronik formata geçtiğine bakılabilir.  

Dijital Devlet / GovTech Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) ile ilgili Dünya 
Bankası veri tabanı, bazı temel devlet sistemleri için ülke düzeyinde 
dijitalleşmeyi takip etmektedir. Analiz bu sistemlerden beşi seçilmiştir: 

• insan kaynakları yönetim bilgi sistemi (HRMIS) 

• kamu yatırımları yönetim sistemi (PIMS) 

• vergi yönetim bilgi sistemi (TMIS) 

• finansal yönetim bilgi sistemi (MYBS) 

• ihale sistemi. 

DGSS bu sistemleri merkezi idare seviyesinde değerlendirmektedir. 
 
 

KUTU 2.3  GovTech Olgunluk Endeksi  
 

GovTech Olgunluk Endeksi (GTMI), bir ülkenin 
GovTech sürecindeki performansını ölçer. Bunun 
için, yekpare devlet yaklaşımının, basit ve etkin 
devlet üzerindeki odaklanmanın ve vatandaş 
merkezli modernizasyonun bir devletin dijital 
yenilikçiliği geliştirme sürecine ne ölçüde dahil 
edildiğini belirler. Endeksin dört bileşeni vardır: 
devletin temel faaliyetleri, kamu hizmeti sunumu, 
vatandaş katılımı ve GovTech kolaylaştırıcıları. 
Ülkeleri karşılaştırmak ve ihtiyaç duyulan GovTech 
çözümlerini belirlemek için kullanılabilir.  

GTMI, Dünya Bankası'nın Dijital Devlet / GovTech 
Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) veri setine 
dayanmaktadır. DGSS, iki farklı bakış açısından [(a) 
198 ekonomiye ilişkin mevcut verilere dayalı 
uluslararası görünüm ve (b) özellikle Dünya  

Bankası’nın finansal ve teknik yardımlardan 
faydalanan 168 müşteri ülkesi olmak üzere verilerin 
belirli bir alt kümesine dayalı bölgesel görünüm] 
GovTech’in temel yapı taşlarının olgunluğu ile ilgili 
olarak 198 ekonomiden toplanan 43 gösterge 
hakkındaki kapsamlı bilgilerden oluşmaktadır.  
GTMI'nin diğer altı göstergesi, 2020 BM e-Devlet 
Anketi'nden, 2018 Kalkınma için Durum Tespiti 
(ID4D) veri setinden ve 2019 Dünya Çapında 
Yönetişim Göstergelerinden (WGI) gelmektedir. 

GTMI, bu 49 göstergeye dayalı olarak GovTech 
temel yapı taşlarının olgunluğunu ölçen dört 
bileşenin normalleştirilmiş puanlarının basit 
ortalamasıdır. 198 ekonomiyi ortalama GTMI 
puanlarına göre dört farklı gruba ayırmaktadır 
(Tablo B2.3.1 ve Şekil B2.3.1) 

 
(devamı sonraki sayfada) 
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KUTU 2.3 (devamı) 
 

TABLO B2.3.1 Avrupa ve Orta Bölgesindeki Ülkelerin GovTech Olgunluk Endeksine 
(GTMI) Göre Gruplandırılması  

ŞEKİL B2.3.1 Alt Bölgeler Bazında Avrupa ve Orta Asya’da GovTech Olgunluğu, 2020 
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Kaynak: Dünya Bankası Grubu Dijital Devlet /GovTech Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) veri seti. 
Not: Grup tanımları için, bakınız Tablo B2.3.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

Grup Açıklama ECA Ülkeleri 

A Gelişmiş/yenilikçi çözümler kullanan ve GovTech 
odak alanlarının dördünün tamamında iyi 
uygulamalar sergileyen, GovTech alanında lider 
ülkeler  

Kuzey, Batı ve Güney Avrupa ülkelerinin çoğu 
ve Orta Avrupa ve Baltık Ülkelerinin bazıları 
(19) 

B GovTech üzerinde önemli düzeyde odaklanan 
ülkeler   

Rusya Federasyonu, Türkiye, Güney 
Kafkasya, ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin 
Çoğu (26) 

C GovTech üzerinde biraz odaklanan ülkeler Belarus, Bosna Hersek, Kosova ve Tacikistan (4) 

D GovTech üzerinde asgari düzeyde odaklanan 
ülkeler 

Türkmenistan (1) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
  
 
 

Devletin dijitalleşmesinin bir göstergesi, dijitalleşen merkezi idare 
sistemlerinin sayısıdır. Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna hariç tüm ECA 
ülkeleri halihazırda en az dört sisteme sahiptir (Tablo 2.2 ve Şekil 2.13). 
Çoğunlukla eksik olan bir sistem dijital PIMS'dir. 

Mevcut dijital sistemlerin işlevsellik ve entegrasyon derecesi kritik öneme 
sahiptir. Kurumların ayrı, bağımsız sistemlere sahip olduğu dağınık bir dijital 
HRMIS, tüm devlet birimleri arasında paylaşılan merkezi bir platformdan daha 
az işlevseldir. Formlar ve sözleşmeler hakkındaki bilgilerin sadece 
görüntülenebildiği bir e-ihale sistemi, işlemlerin gerçekleştirilebildiği bir 
sistemden daha az işlevseldir. 
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Is there a GovTech  

 
 
 

TABLO 2.2 Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde Ülkeler Bazında Devletlerin Dijitalleşme Seviyesi  
 

 Is there a 
GovTech Percent of Number of fixed government 

institution responsible 
for supporting 

İşleve göre  Olgunkl
uk 

population broadband agency in interoperability and 

Ülke HRMIS var mı? 
Ağırlıklandır

ılmamış 
(0–5) 

ağırlıklandırıl
mış 

(0–5) 

Endeksi, 
2020b 

with access 
to 4G, 2019 

subscriptions per 
100 people, 2018 

charge of data 
governance? 

interconnectivity of 
government systems? 

Avrupa ve Orta Asya (ülke ortalaması)  4.3 3.6  90 25   

Orta Asya   3.2 2.4  70 10   

Kazakistan Evet, Merkezi 4 3.3 B 75 13 Hayır Hayır 
Kırgız Cumhuriyeti Evet, Merkezi 4 2.8 B 80 4 Hayır Evet 
Tacikistan Hayır 3 2.4 C 80 0 Hayır Hayır 
Türkmenistan Hayır 1 0.3 D   Hayır Hayır 
Özbekistan Evet, Merkezi 4 3.0 B 44 13 Hayır Hayır 
Orta Avrupa ve Baltık Ülkeleri  4.6 3.8  99 28   

Bulgaristan Evet, Merkezi 4 3.7 B 100 27 Hayır Hayır 
Hırvatistan Evet, Merkezi 5 3.3 B 99 27 Evet Hayır 
Çek Cumhuriyeti  Evet, Merkezi 4 3.3 B 100 30 Evet Hayır 
Estonya Evet, Dağınık 5 3.8 A 99 33 Evet Evet 
Macaristan Evet, Merkezi 4 3.7 B 99 32 Evet Hayır 
Letonya  Evet, Dağınık 5 3.5 B 97 27 Hayır Hayır 
Litvanya  Evet, Merkezi 5 4.0 A 99 28 Hayır Evet 
Polonya  Evet, Merkezi 5 4.3 B 100 21 Hayır Evet 
Romanya Evet, Merkezi 4 3.7 B 98 26 Hayır Hayır 
Slovak Cumhuriyeti  Evet, Merkezi 5 4.0 B 97 28 Evet Evet 
Slovenya Evet, Merkezi 5 4.0 B 99 29 Evet Hayır 
Doğu Avrupa   3.7 3.1  86 21   

Belarus Evet, Dağınık 4 3.2 C 82 34 Hayır Hayır 
Moldova Evet, Merkezi 4 3.2 B 98 15 Hayır Evet 
Ukrayna  Evet, Dağınık 3 2.8 B 77 13 Hayır Hayır 
Kuzey Avrupa  4.2 3.6  99 39   

Danimarka  Evet, Merkezi 5 4.7 A 100 44 Evet Evet 
Finlandiya Evet, Merkezi 4 3.7 A 100 31 Evet Hayır 
İzlanda  Evet, Dağınık 4 2.7 B 99 41 Evet Hayır 
Norveç  Evet, Dağınık 4 3.5 A 99 41 Evet Evet 
İsveç  Evet, Merkezi 4 3.5 A 99 40 Evet Evet 

(devamı sonraki sayfada) 
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Systemsa Is there a institution responsible 

GovTech Percent of Number of fixed government  for supporting 
Weighted by     Maturity population  broadband  agency in interoperability and 

 

TABLO 2.2 (devamı) 
 
 
 
 

 
Ülke 

 
HRMIS var mı? 

Ağırlıklan
dırılmamı

ş 
(0–5) 

functionality 
(0–5) 

Index, 
2020b 

with access 
to 4G, 2019 

subscriptions per 
100 people, 2018 

charge of data 
governance? 

interconnectivity of 
government systems? 

Rusya Federasyonu  Evet, Merkezi 5 4.3 B 86 22 Evet Evet 
Güney Kafkasya   4 3.5  90 17   

Ermenistan  Evet, Merkezi 4 3.7 B 95 12 Hayır Hayır 
Azerbaycan Evet, Merkezi 4 3.2 B 90 19 Hayır Evet 
Gürcistan  Evet, Merkezi 4 3.7 B 85 22 Hayır Hayır 
Güney Avrupa   4.8 3.8  99 36   

Kıbrıs  Evet, Merkezi 4 3.3 B 99 36 Evet Hayır 
Yunanistan  Evet, Dağınık 5 3.8 A 99 38 Evet Hayır 
İtalya  Evet, Merkezi 5 4.3 A 99 28 Evet Evet 
Malta Evet, Merkezi 4 3.7 A 99 44 Evet Hayır 
Portekiz  Evet, Merkezi 5 4.0 A 99 37 Hayır Hayır 
İspanya  Evet, Dağınık 5 3.5 A 100 33 Evet Hayır 
Türkiye  Evet, Merkezi 5 4.7 B  16 Evet Evet 
Batı Balkanlar 4.3 3.8 81 19 
Arnavutluk  Evet, Merkezi 5 4.7 B 96 13 Evet Evet 
Bosna Hersek  Evet, Merkezi 5 3.8 C 23 22 Hayır Hayır 
Kosova Evet, Merkezi 4 3.7 C   Hayır Hayır 
Karadağ  Evet, Merkezi 4 3.2 B 90 25 Hayır Hayır 
Kuzey Makedonya  Evet, Merkezi 4 4.0 B 100  Evet Evet 
Sırbistan  Evet, Merkezi 4 3.2 B 98 18 Hayır Hayır 
Batı Avrupa   4.7 3.9  99 39   

Avusturya  Evet, Dağınık 5 3.8 A 99 28 Evet Evet 
Belçika  Evet, Merkezi 4 3.7 A 100 39 Evet Hayır 
Fransa Evet, Merkezi 5 4.3 A 99 45 Evet Evet 
Almanya  Evet, Merkezi 5 4.3 A 98 41 Evet Evet 
İrlanda  Evet, Merkezi 4 3.3 B 98 30 Evet Hayır 
Lüksemburg  Evet, Merkezi 4 3.7 A 98 37 Evet Evet 
Hollanda  Evet, Merkezi 5 4.0 A 100 43 Evet Hayır 
İsviçre  Evet, Dağınık 4 3.5 A 100 46 Evet Evet 
Birleşik Krallık  Evet, Dağınık 5 4.5 A 99 40 Evet Hayır 

Kaynak: GSMA Mobile Connectivity Index veri tabanından alınan 4G bağlantı verileri ile Dünya Kalkınma Göstergelerinden (Dünya Bankası 2020c) alınan geniş bant penetrasyonu verileri 
dışındaki tüm değişkenler 2020 Dünya Bankası Grubu Dijital Devlet / GovTech Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) Veri Setinden alınmıştır  
Not: HRMIS = insan kaynakları yönetim bilgi sistemi. 
a. Sistemler arasında finansal yönetim bilgi sistemi, insan kaynakları yönetim bilgi sistemi, kamu yatırımları yönetim sistemi, vergi yönetim bilgi sistemi, ve e-ihale sistemi yer almaktadır. 
b. Sınıflandırmalar için bakınız Kutu 2.3 içerisindeki Tablo B2.3.1. 
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ŞEKİL 2.13 Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinde beş GovTech 
sisteminin işlerlik derecesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: 2020 Dünya Bankası Grubu Dijital Devlet/GovTech Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) Veri Seti. 
Not: Şekil bilgileri mevcut olan 48 ECA ülkesini kapsamaktadır. FMIS = finansal yönetim bilgi sistemi; HRMIS = insan kaynakları 
yönetim bilgi sistemi; PIMS = kamu yatırımları yönetim sistemi; TMIS = vergi yönetim bilgi sistemi. 

 
Dijital sistemler, işlerlik durumuna göre ağırlıklandırılabilir. Bu ağırlıklı 

göstergeye göre, Orta Asya ve Doğu Avrupa, devletin dijitalleşme düzeyinin en 
düşük olduğu alt bölgelerdir (şekil 2.14) 

 

ŞEKİL 2.14 Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde  Alt Bölgeler Bazında GovTech Sistemlerinin Uygulanma Durumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Hesaplamalar 2020 Dünya Bankası Grubu Dijital Devlet/GovTech Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) Veri Setine dayanmaktadır. 
Not: Şekil uygulanan GovTech sistemlerinin basit ağırlıklandırılmamış sayısı (mavi çubuk) ve işlevselliğe göre ağırlıklandırılmış (kırmızı 
çubuk) alt bölge ortalamalarını göstermektedir.  
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Bölgedeki birçok ülkede, devletin dijitalleşmesi, ekonominin bir bütün 
olarak dijitalleşmesinin önünde gitmektedir. Şekil 2.15, bir ülkede uygulanan 
işlevselliğe göre ağırlıklandırılmış GovTech sistemlerinin sayısı ile ekonominin 
dijitalleşme derecesini temsil 100 kişi başına düşen sabit genişbant abonelik 
sayısı arasındaki korelasyonu göstermektedir (bir vekil gösterge olarak 
kullanılan 4G mobil internet kapsama alanı da benzer bir model ile 
sonuçlanmaktadır). Sonuçlar, birçok ülkede devletin dijitalleştiğini, ancak geniş 
bant erişimi açısından geride kaldığını gösteriyor. Bağlantı olanaklarını 
artırmak, kamu sektöründe dijitalleşmeden tam olarak yararlanmak için kritik 
önem taşır. 

  

Dijitalleşmenin Ötesinde: Ampirik Bir Kamu İdaresi Oluşturmak  

Veriler, kamu harcamalarının en verimli kullanım amaçlarına 
yönlendirilmelerine, kamu sektörü işgücünün faaliyetlerini ve motivasyonlarını 
takip etmeye ve kuruluşları 21. yüzyıl standartlarına göre yönetmeye yardımcı 
olur. Veri ve dijitalleşmedeki son gelişmeler, kamu sektörü personelinin bilgiyi 
edinme, etkileşim kurma ve bu bilgileri kurumsal kararlara uygulama şeklini 
değiştirebilir. Bilgiye daha geniş ölçekli erişim ve bilgi ile çalışma kamu sektörü 
yönetimini optimize etmeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olabilir (Dal Bó, 
Finan ve Rossi 2018; Hjort ve diğerleri 2019; Callen ve diğerleri 2020). 

Veri analitiği, devlet hizmetlerini iyileştirmek için bir fırsat sunar. Örneğin 
2014 yılında Polonya Çalışma Bürosu işsizlik yardımı için uygunluk durumunu 
belirlemek amacıyla otomatik, veriye dayalı karar verme sürecini uygulamaya 
koymuştur. Bu girişim önyargıyı, verimsizliği ve hataları azalttı. Kamboçya ve 
Pakistan FMIS'den alınan işlemsel verilerin Hashim ve diğerleri tarafından 
gerçekleştirilen analizi (2019) sonucunda bütçenin önemli bir bölümünün iç 
kontrole tabi tutulmadığı veya sistem dışına yönlendirildiği tespit edilmiştir.  

 

ŞEKİL 2.15 Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinde GovTech 
sistemlerinin uygulanması ile 
geniş bant erişimi arasındaki 
korelasyon  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: 2020 WBG Dijital Devlet/GovTech Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) Veri seti ve Dünya Kalkınma Göstergeleri (Dünya Bankası 2020c). 
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Veri odaklı yaklaşımların, polis devriyesi gibi hizmetlerin kalitesini artırdığı 
gösterilmiştir (Mastrobuoni 2020). Şehir yönetimleri, CitiStat modeli olarak bilinen 
performans ölçümüne ilişkin ampirik bir yaklaşımla başarı elde etmiştir (Nam 2014). 
2017 yılında Bulgaristan hükümeti, genel idari işlevleri (başlangıç olarak insan 
kaynakları ve mali yönetim) merkezileştirerek ve dijitalleştirerek yönetimi daha verimli 
hale getirmek amacıyla ortak hizmetleri uygulamaya koydu. Estonya, Kuzey 
Makedonya ve Danimarka da devlet kapasitesini geliştirmek için dijitalleşme ve verileri 
kullanmıştır (Kutu 2.4). 

Kamu sektörünü ampirizme dayandırmak ve kanıta dayalı politika oluşturmak için 
devletler çalışanlarının ampirik çalışma yapma ve yönetme kapasitesini 
güçlendirmelidir. Veri devrimi, kamu sektörü hiyerarşisinin sadece en tepesi ile 
sınırlanmamalı, kamu hizmeti geneline entegre edilmelidir.  

Bu entegrasyon üç yolla gerçekleştirilebilir. 
İlk olarak, işe alma süreci, kamu sektörünü veri odaklı bir beceri setine ve kültüre 

doğru yönlendirmeye yardımcı olabilir. Mevcut durumda, kamu yöneticileri, veri 
sistemleri ve dijitalleşmeye ilişkin geleneksel ve verimsiz bakış açılarını sürdürebilecek 
politika inançlarına sahip yetkilileri işe almaya teşvik edilmektedir (Besley ve Ghatak 
2005). Veri devrimine değer veren ve bunu kamu hizmeti uygulamalarına yansıtma 
becerisine sahip personelin işe alınması kurumsal değişim için kilit önem taşır.  

İkinci olarak, mevcut personelde kapasite oluşturma da çok önemlidir. Dünya 
Kalkınma Raporu: Dijital Avantajlar (Dünya Bankası 2016), karar vermeyi veriye dayalı 
bilgilerle ilişkilendiren bilgi sistemleri oluşturmak etmek amacıyla bilgi teknolojisi için 
analog tamamlayıcılar geliştirme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Analog tamamlayıcılar, 
kamu görevlilerinin dijital dünyanın fırsatlarından yararlanmalarına olanak tanıyan 
beceri setlerini ve vatandaşları yetkinleştirmek için interneti kullanan hesap verebilir 
kurumları içerir. 

 
 

KUTU 2.4 
 

Estonya, Kuzey Makedonya ve Danimarka'da kamu yönetimini 
iyileştirmek için verilerin kullanılması 

 

Birçok hükümet, kamu sektörü yönetimini iyileştirmek 
için veri teknolojilerini uygulamaya koymaktadır. Bunun 
önde gelen örneklerinden biri, Estonya’nın idari verileri 
(nüfus sicili, işletme sicili, tıbbi reçete veri tabanı) 
barındıran bağlantılı bir bilgi altyapısı olan X-Road 
sistemidir. Dijital veri alışverişi, bağlantılı veri tabanları 
arasında veri analitiğinden yararlanarak idari süreçleri 
kolaylaştırır. Sistem o kadar verimlidir ki, kullanıcıların 
sadece üç saat içinde bir şirketi tescil etmelerine olanak 
tanımaktadır. 

Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrindeki bir proje, 
trafik yönetiminde otomasyonu sağlamak için Nesnelerin 
İnternetinden yararlanmaktadır. Sistem, trafik akışını 
optimize etmek amacıyla trafik ışıklarını 
otomatikleştirmek için yoldaki dedektörlerden, hava 
kalitesi sensörlerinden ve trafik izleme kameralarından  

veri toplamaktadır. Sistem şehirdeki seyahat süresini 
yüzde 22 kadar kısaltmıştır. 

Danimarka hükümeti, sosyal açıdan kırılgan 
çocuklar konusunda yetkilileri uyarmak için veriye 
dayalı bir erken uyarı sistemi oluşturmuştur. Sistem, 
bir puan sistemi oluşturmak için çeşitli kaynaklardan 
belgelenmiş akıl hastalığı, kaçırılan doktor 
randevuları ve belirli bölgelerdeki yoksulluk 
göstergeleri gibi veriler toplamaktadır. Bir sınır 
değere ulaşıldığında, çocuk için uyarı oluşturulmakta 
ve uygun müdahale başlatılmaktadır. 

Danimarka hükümeti ayrıca yaşlılara yardımcı 
olmak amacıyla tahmine dayalı veri analitiğini de 
denemiştir. Kişisel sağlık, yardım geçmişi ve bakıcılar ile 
paylaşılan kısa mesajlardan yararlanan model, yeni bir 
yardım seviyesine ihtiyaç duyulduğunda bunu yüzde 80 
doğrulukla tahmin edebilmektedir.  
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Dijital devrim, rutin ve işlem yoğun görevleri daha ucuz, daha hızlı ve daha kolay hale 
getirebilir. Daha iyi karar verme için insan değerlendirmesi, sezgi ve takdir gerektiren 
görevleri dönüştürmede daha sınırlıdır. Bu nedenle, sağlam bilgi yönetim sistemlerinin 
oluşturulması, geniş tabanlı kazanımlar için verilerin kalitesinin, yönetiminin, erişiminin 
ve yeniden kullanımının en üst düzeye çıkarılmasını sağlayan analog tamamlayıcıları 
gerektirmektedir (Dünya Bankası 2016, 2021). Örneğin, performansı iyileştirmek için birçok 
yerel yönetim tarafından kullanılan CitiStat veya PerformanceStat gibi veri odaklı 
modellerde, "veri" bileşeni (veri toplama sistemi tarafından üretilen bilgiler) bir "analog" 
bileşen (performans gösterge panelini tartışmaya yönelik toplantılar) ile 
tamamlanmaktadır (Negoita 2018). 

Üçüncü olarak, kamu sektörü çalışmalarının büyük çoğunluğu ekip temelli 
olduğundan, ekiplerin oluşturulması kamu sektörünü ampirizme dayandırmada kilit 
öneme sahiptir. Bu, tek başına işe alma politikalarındaki değişikliklerin kısa vadede kamu 
sektörü iş gücünün bileşimini önemli ölçüde değiştirmeyeceği bir bağlamda özellikle 
geçerlidir. Kamu sektörü yöneticilerinin karşı karşıya oldukları soru, mevcut uzmanlık 
birikimini, kamu yönetimini veri kullanımına doğru yönlendiren yeni işe alımlarla nasıl 
tamamlanabileceğidir (Dünya Bankası 2021). İşe alma politikaları, personel stokunu 
optimum işe almanın temeli olarak kullanmalı ve kurumsal performansı en üst düzeye 
çıkarmak için işyeri çeşitliliğini artıran yaklaşımları uygulamalıdır (Lazear 1999; Hong ve 
Page 2001).  

Veri devriminde teşviklerin rolü kritiktir. Veri odaklı bir kamu hizmeti oluşturmak için, 
veri elde etmek, özümsemek ve bunlara göre hareket etmek için bireysel düzeyde teşvikler 
ve analitik içgörüler gerekir. Bir bireyin veri ve bilgiyle çalışma kararı, içinde yaşadığı 
hiyerarşinin doğasını belirler ve buna göre belirlenir (Aghion ve Tirole 1997). Devletin 
temel kurumsal sistemi bir hiyerarşi olduğundan dolayı, bunun tasarımı yetkililerin veri 
devriminden ne ölçüde yararlanacağını belirleyecektir (Dünya Bankası 2021).   

Bialas’ın (2013) Polonya’da, Gogeanu (2015) ile Munteanu’nun (2015) Romanya’da ve 
Đorđević’in (2016) Sırbistan’da gösterdiği gibi, reformun geçişi, sadece kişisel özelliklere 
değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel özelliklerin şekillendirdiği kurumsal ortamların 
mahiyetine bağlı olarak ülkelerin kendi içlerinde ve ülkeler arasında farklılık gösterecektir. 
ECA bölgesindeki birçok kamu hizmeti, merkezi devlet kontrolü ve katı hiyerarşi 
geçmişine sahiptir (Meyer-Sahling 2009; yakında yayınlanacak olan O’Connor, Knox, ve 
Janenova çalışması), ve veri sistemlerini benimsemeye ve kullanmaya yönelik teşvikler bunlara 
göre belirlenir.  

 
İnsan Kaynakları Yönetim Verilerinden Yararlanmak  

Personel yönetimi, devlet kapasitesinin ve bölgesel üretkenliğin temel belirleyicisi 
olduğundan dolayı, hükümetler, insan kaynakları yönetimi (İKY) verilerini kullanarak 
kamu sektörü yönetimi için daha ampirik bir yaklaşım uygulamaya başlayabilirler. 

Kamu sektörü çalışanlarının performansı ve kararları, devletin kurumsal verimliliğini 
ve mali sürdürülebilirliğini etkiler (Dünya Bankası 2020a). ECA bölgesinde sayılarının çok 
fazla olması sebebiyle, verimliliklerindeki en mütevazı gelişmeler bile kamu hizmetleri ve 
daha geniş anlamda ekonomi üzerinde büyük bir etki yaratabilir (Heichlinger ve diğerleri 
2018). 
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Son 30 yıllık dönemde, ECA bölgesindeki birçok hükümet, Yeni Kamu Yönetimi 
reformlarının bir parçası olarak veri yönetimi sistemlerinin benimsenmesini hızlandırmıştır 
(Heichlinger ve diğerleri 2018) .4  2000 ile 2018 yılları arasında insan kaynakları yönetim bilgi 
sistemini (HRMIS) benimseyen ECA ülkelerinin sayısı istikrarlı bir şekilde artmıştır (şekil 
2.16). 

Bununla birlikte, bu sistemler genellikle kamu hizmetini daha etkili hale getirebilecek 
bilgilerden ziyade sadece personel hakkında temel bilgiler toplamaktadır (Şekil 2.17). Çok az 
ECA ülkesi, verileri stratejik İKY politikalarının bilgi temelini oluşturmak için kullanmaktadır 
(Thijs, Hammerschmid ve Palaric 2018; OECD 2019). Bunun yerine, politikaları sezgiye ve 
geçmiş uygulamalara dayalı olarak oluşturma eğilimi görülmektedir (Melchor 2013). 

HRMIS verilerinin türünü ve kalitesini artırmak; bu tür verileri performans, yetkinlikler, 
beceriler, katılım ve motivasyonla ilgili bir dizi tamamlayıcı idari verilerle ve anket verileriyle 
entegre etmek ve bu verileri karar verme sürecine uygulamak için önemli bir alan mevcuttur 
(OECD 2019). Kanıta dayalı politika oluşturmanın önemi giderek daha yaygın bir şekilde 
Kabul etmektedir ancak kamu idareleri veri sistemlerinin benimsenmesi ve uygulanmasındaki 
darboğazlar hakkında çok az veri toplamıştır. Bu bilgiler, verilerin iyi yönetişim için etkililiği 
hakkında kanıtlar sağlayabilir (OECD 2019). 

Hükümetler, kamu hizmetinin kalitesini iyileştirmek için insan kaynakları verilerini 
stratejik olarak kullanmaktadır (Van Ooijen, Ubaldi ve Welby 2019). Örneğin, Belçika'da 
Kopernik Reformu, kurumsal hedefleri orta vadeli bütçe ve beceri gereklilikleri ile yeniden 
uyumlaştırma yönündeki çabalarla birlikte işgücü planlamasını uygulamaya koydu. 
İrlanda'da hükümet, İrlanda'nın kamu hizmetinde yenilikçiliği teşvik etmeye yönelik bir 
çerçeve olan Kamu Hizmeti 2020'yi uygulamaya koydu. İtalya'da hükümet doktorlara, 
hemşirelere, diş hekimlerine, ebelere ve eczacılara duyulan ihtiyacı tahmin etmek için sağlık 
sektöründe tahmine dayalı analitiği kullandı. 

 

ŞEKİL 2.16 Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinde insan 
kaynakları yönetim bilgi 
sistemlerinin (HRMIS) 
benimsenmesi, 2000–18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Bankası Veri Yönetişimi Veri Seti. 
Not: Şekil sadece Kabul yılı bulunan ülkeleri içermektedir.  

 

4. Yeni Kamu Yönetimi reformları genellikle özel sektör deneyimlerine ve kavramlarına dayanan 
kamu idaresi reformlarını ifade eder (Hammerschmid ve diğerleri 2013) 
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ŞEKİL 2.17 Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki OECD ülkeleri tarafından toplanan insan kaynakları 
verilerinin türleri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: OECD Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi veri tabanı. 
Not: Şekil, farklı türlerde insan kaynakları verileri toplayan ülkelerin yüzdesini göstermektedir. Ülkeler ya veri türünü hiç toplamamaktadır 
(kırmızı çubuk), ya bakanlık düzeyinde toplamaktadır ancak tüm idare genelinde standartlaştırılmamaktadır (yeşil çubuk) ya da tüm idare 
genelinde standart bir şekilde toplanmaktadır (mavi çubuk). 

 

Analiz, devletin hangi mesleklerde fazlalık ve yetersizlik olduğu konusunda daha iyi tahminler 
yapmasına ve bunların görevlendirilmelerinde bölgesel ihtiyaca göre önceliklendirme yapmasına 
yardımcı olmuştur.   
 

Daha iyi Veri Kullanımının Önündeki Zorluklar  

Veri reformunun benimsenmesi ECA bölgesinde mali olarak uygulanabilir durumdadır. Ancak 
birçok kamu idaresi katı ve hiyerarşiktir; bunlar reformların gerçekleşmesini engelleyen özelliklerdir.  

Devletler doğal tekeller olarak bilgi paylaşımını teşvik etmek için çok az rekabetçi piyasa 
baskısıyla karşı karşıyadır (Moore ve Hartley 2008). Buna ek olarak, birçok kamu sektörü faaliyeti 
birden fazla bakanlığın yetki alanına girer -örneğin karayolu güvenliği hem ulaştırma hem de sağlık 
konusudur -ancak bilgi tipik olarak kurumlar içinde tutulur. 

Paylaşılan bilgilerin kurumların dosyalama sistemlerinden geçmesi gerektiğinden ve bazı 
kaynakların başka bir yere yönlendirilmesi gerektiği ortaya çıkarsa kurum bütçelerinin daha küçük 
olmasına yol açabileceğinden dolayı, bu tür verileri ve bilgileri kendi kaynak kurumlarının ötesinde 
erişilebilir kılmak kolay değildir. Sonuç olarak, çok sayıda farklı kurum bilgi toplar ve bunları bir ağ 
ile birbirine bağlamak mümkün olmaz. Bilgi siloları, kurumların ve hizmet sağlayıcıların, 
bakanlıkların kendi bünyeleri içerisinde ve bakanlıklar arasında veri devriminin sunduğu 
potansiyelden yararlanma becerisini azaltır. Öte yandan, politik teşvikler, uygulanmaları genellikle 
uzun sürdüğü ve siyasi liderler genellikle kısa vadeli seçim dönemi kazanımlarına öncelik verdikleri 
için bu tür reformlarla uyumlu olmayabilir (Dünya Bankası 2016). 

Güvenlik endişeleri de stratejik veri girişimlerini engelleyebilir (Kutu 2.5). Bölgedeki birçok ülke, 
hem devlet kurumlarının hem de özel şirketlerin ellerinde bulunan kişisel bilgileri nasıl 
kullanabileceklerine dair kapsamlı düzenlemelerden yoksundur.  
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KUTU 2.5 Devletler, bireyler hakkında topladıkları verileri nasıl 

koruyabilirler? 
 

Dijital devrim, kamu çalışanları, vergi mükellefleri, 
öğrenciler, emekliler ve hükümetle etkileşimde bulunan 
herhangi bir kişi veya kuruluş ile ilgili olarak toplanan 
çok büyük miktarlardaki kişisel olarak tanımlanabilen 
bilgiler dahil olmak üzere ulusal, bölgesel ve yerel 
yönetimler tarafından toplanan yüksek değerli verilerin 
katlanarak artmasına yol açtı. Bu veriler, devletin nasıl 
işlediğini dönüştürmek büyük bir potansiyele sahip 
olmakla birlikte, aynı zamanda siber suçlular, içerideki 
kötü niyetli kişiler ve bu verilere kötü amaçlarla 
erişmek isteyebilecek ulus devletler tarafından aranma 
bakımından yüksek bir risk de oluşturmaktadır. 

Daha şeffaf olmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet 
sunmak için, devlet kurumlarının kurumlar ve 
vatandaşlar arasındaki veri paylaşımını artırması ve 
büyük veri analitiği için yeni teknolojileri kullanması 
gerekmektedir. Devletler yeni teknolojileri 
benimsedikçe, veri güvenliği daha karmaşık hale 
gelmektedir. Mobil cihazların ve nesnelerin internetinin 
daha yaygın kullanımı ve bulut altyapısına olan bağlılık, 
saldırılara açık cihazların, bağlantıların ve ağların 
sayısını artırmaktadır. Öte yandan, ECA bölgesindeki 
birçok devlet kurumu halen modern güvenlik 
işlevlerinden yoksun olan ve bu nedenle bilgisayar 
korsanı saldırılarına açık olan eski sistemlere ve 
uygulamalara bağımlı durumdadır. 

Küresel olarak kötüleşen bir siber tehdit ortamının 
açık belirtileri bulunmaktadır. COVID-19 krizi, uzaktan 
çalışmaya ve e-devlet hizmetlerinin ve mobil 
bankacılığın kullanımına daha fazla bağımlılıktan 
kaynaklanan yeni siber riskleri arttırdı. Uluslararası 
Para Fonu'na (IMF) göre, siber saldırıların sayısı önemli 
ölçüde artmıştır ve en çok hedef alınan mağdurlar kamu 
kurumları ve finansal hizmetlerdir (IMF 2020b). Siber 
güvenlik; bulut teknolojileri ve uygulama programlama 
arayüzleri (API'ler) gibi dijital hizmetlere bağlı kamu 
işlemleri için giderek artan bir tehdit olarak 
görülmektedir. Daha küçük bütçelere ve BT güvenlik 
ekiplerine sahip daha küçük kurumların ve yerel 
yönetim birimlerinin, en fazla risk altında olan 
kurumlar oldukları görülmektedir. Öte yandan, büyük 
merkezi kişisel veri depoları, bilgisayar korsanlarını ve 
bunların içerdiği sırları ele geçirmeye çalışan devlet 
aktörlerini cezbetmektedir. 

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin karşı 
karşıya olduğu bir zorluk, veri kullanıcıları için verilerin 
daha yaygın kullanımını, paylaşımını ve analizini 
engelleyecek yüksek maliyetler doğurmaksızın bu 
verilerin nasıl korunacağıdır. Aşırı sıkı kontroller, 
stratejik veri girişimlerini engellememelidir. Her tür 
devlet kurumu kendi riskleriyle karşı karşıyadır. Her 
kurumun veri koruma stratejileri, işlediği verilerin 
türüne ve sunduğu hizmetlerin türüne bağlı olmalıdır. 

Çok çeşitli kurum işlemleri için güvenlikten ödün 
vermeksizin emniyetli bir ortam oluşturabilmek için, 
devletler aşağıdaki ilkeleri ve en iyi uygulamaları 
benimseyebilirler: 

1. Kurumların siber güvenlik risklerini anlamalarına 
yardımcı olmak için ulusal çerçevelerin oluşturulması 
ve kritik altyapı ve hizmetlerin güvenliğini ve 
dayanıklılığını arttırmak için en iyi uygulamaları 
uygulanması  

2. Kamu kurumları ile halk ve özel sektörler arasında 
bilgi paylaşımının teşvik edilmesi yoluyla veri 
güvenliğinin iyileştirilmesi. Siber güvenlik stratejileri 
geliştirmek için sektör uzmanlarını, akademisyenleri 
ve kamu sektörü liderlerini bir araya getiren siber 
güvenlik danışma kurulları oluşturulabilir. 

3. Tüm kamu çalışanlarının siber güvenlik konusunda 
eğitilmesiyle bir siber güvenlik kültürü 
oluşturulması. 

4. Siber saldırıların neden olduğu zararı sınırlama 
yeteneğinin geliştirilmesi. Bir saldırı gerçekleştiğinde 
ağların uyum sağlamasına, toparlanmasına ve 
çalışmaya devam etmesine olanak tanıyan siber 
dayanıklılık stratejilerinin geliştirilmesi.  

5. Kamuya satış yapanların satın alma kurallarına 
uymalarını sağlamak ve kullandıkları araçların ve 
hizmetlerinin güvenlik düzenlemelerine uygun 
olduğunu göstermek için politikaların iyileştirilmesi.  

6. Caydırıcılığı güçlendirmek için siber saldırılara 
yönelik yürütülen soruşturmaların ve alınan 
önlemlerin sınır ötesi koordinasyonunun 
geliştirilmesi. 

7. Devletlerin siber olaylara müdahale etme becerisini 
iyileştirmek için ulusal ve sınır ötesi müdahale 
protokollerinin geliştirilmesi ve test edilmesi. 

8. Küresel etki elde edebilmek için tüm ülkelerde 
becerilerin, kaynakların ve operasyonel 
kapasitenin oluşturulması. 
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Avrupa Komisyonu tarafından Mayıs 2018'de yürürlüğe konulan Genel Veri Koruma 
Yönetmeliği (GDPR), AB'de yaşayan nüfus hakkında çok çeşitli kişisel verileri 
korumak için tasarlanmıştır (AB 2021). Yeni düzenleme, sadece resmi kimlik belgeleri 
gibi özel tanımlayıcı bilgileri değil, aynı zamanda IP ve e-posta adresleri dahil olmak 
üzere web siteleri tarafından istenen bilgileri; bilgisayarın MAC adresi gibi fiziksel 
cihaz bilgilerini; ev adresi ve doğum tarihi bilgilerini ve online işlem geçmişleri dahil 
online finansal bilgileri de korumaktadır. ECA bölgesindeki ülkelerin bağımsız yetki 
ve uygulama olanaklarına sahip özel bir veri koruma kurumu kurması gerekebilir. 
Böyle bir kurumun temel hedeflerinden biri, devletin vatandaşlarının kişisel 
verilerine erişmesine ilişkin açık standartlar belirlemek ve uygulamak olmalıdır. 

Hiyerarşik ortamlarda çaba sarf etmeden bir şeyler elde etme endişeleri de bilginin 
elde edilmesini ve emilimini etkiler. Yetkililer, kamu sektöründe sadece kendi 
koşullarına dayalı olarak değil, aynı zamanda başkalarının kararlarına dayalı olarak 
da bilgi edinirler (Aghion ve Tirole 1997). Eğer bir ekip üyesi bir proje için bilgi elde 
etmeye ve düzenlemeye yönelik maliyetli bir çaba sarf ederse, diğer ekip üyeleri 
bunu yapmak için çok az teşvike sahip olabilir -bu klasik bir bedavacılık sorunudur. 

Bürokratik muhafazakarlık da kamu sektöründe daha geniş kapsamlı veri 
kullanımını kısıtlayabilir. Önceden tanımlanmış bir dizi göreve veya inanca sahip 
olduklarından dolayı, kamu sektöründeki görev odaklı çalışanların yeni uygulamaları 
benimseme olasılığı genellikle daha düşüktür ve bu da kurumsal değişimi daha zor 
hale getirir (Williams ve Yecalo-Tecle 2020). Kamu kurumlarının bu klasik 
özelliklerinin nasıl yönetildiği, kamu görevlilerinin veri devriminden yararlanıp 
yararlanamayacaklarının önemli bir belirleyicisidir (Arizti ve diğerleri 2020). 
 
 

İşbirliğine Dayalı Yönetişim için Veri ve 
Dijitalleşme  
ECA bölgesindeki birçok vatandaş devlete güvenmemekte ve siyasi kararların şeffaf olmadığını 
düşünmektedir. Veri devrimi ve dijitalleşme, devlet ve sivil toplum arasında, kamu sektöründe 
verimliliği ve hizmet sunumunu iyileştirecek ve vatandaşların devlete olan güvenini artıracak 
olan işbirliğini geliştirme fırsatı sunuyor. Bunu yapmak için en umut verici mekanizmalardan 
birisi, kamu sektörü verilerini toplama, analiz etme ve yaymanın işlem maliyetlerini azaltan ve 
bir bütün olarak kamu yönetişiminin kalitesinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak 
tanıyan açık devlet verileridir (OGD). 

 
Dijital, İşbirliğine Dayalı Yönetim için Güven, Şeffaflık ve Fırsatlar  

Birçok ECA ülkesinde devlete duyulan güven zayıftır. 2019 Gallup Dünya Anketine 
göre bölgedeki 50 ülkenin 29'unda vatandaşların yarısından azı kendi devletine 
güvenmektedir. Güven seviyesinin en yüksek olduğu alt bölgeler, devlete güven 
duyan vatandaşların oranının yüzde 60'ı geçtiği Orta Asya ve Güney Kafkasya'dır 
(bunlar bu oranının yüzde 50'yi aştığı tek alt bölgelerdir). Güven seviyesinin en düşük 
olduğu alt bölgeler ise, vatandaşların yüzde 30'undan azının devletlerine güven 
duyduğu Orta Avrupa ve Batı Balkanlar'dır (şekil 2.18). 
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ŞEKİL 2.18 Avrupa ve Orta Asya bölgesinde alt bölgeler bazında devlete duyulan güven ve şeffaflık ile ilgili görüşler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Devlete duyulan güvene ilişkin veriler Gallup Dünya Anketi 2019'dan alınmıştır. Şeffaflığa ilişkin veriler, Avrupa Sosyal Anketinin (2018) 
dokuzuncu turundan alınmıştır. Güney Kafkasya, Orta Asya, Rusya Federasyonu, Türkiye veya Doğu Avrupa için şeffaflık verileri mevcut değildir.  

 
Bölge vatandaşları ayrıca kendi ülkelerinin siyasetinde alınan kararların da şeffaf 

olmadığını düşünmektedir. Avrupa Sosyal Araştırması'na (2018) katılanların çoğunluğu 
(yüzde 53,5) ülkelerinin siyasetindeki karar alma süreçlerinin şeffaf olmadığını 
belirtmiştir; sadece yüzde 12,3'ü çok şeffaf olduğu görüşünü ifade etmiştir.5 Verilerin 
mevcut olduğu yerlerde, siyasi kararların şeffaflığına ilişkin algıların en zayıf olduğu alt 
bölgeler Orta ve Güney Avrupa ile Batı Balkanlar'dır.  

Veri devrimi ve dijitalleşme, devletler ve vatandaşlar arasındaki bilgi asimetrisini 
azaltarak ve yönetişim modellerini hiyerarşik teknokrasilerden açık ağa bağlı 
ekonomilere dönüştürerek devletler ve vatandaşlar arasında güçlü bağların kurulmasına 
yardımcı olabilir (De Blasio ve Sorice 2016; Máchová ve Lněnička 2016) ve böylelikle 
devlete duyulan güveni ve devletin meşruiyetini güçlendirtebilir.  

Geri bildirim mekanizmaları sivil toplumun devlet ile doğrudan ilişki kurmasını ve 
kamuya açık verilerin kullanılabilirliğini ve kalitesini yükseltmenin yollarını önermesini 
sağlamıştır. Bu mekanizmalar, sivil toplumun kamuya açık veri sistemlerinin 
yönetişiminde bir paydaş olmasına izin verirler. 

ECA bölgesindeki dijital olarak gelişmiş ülkeler, işbirliğine dayalı yönetişim için 
dijital platformlardan ve veri analizlerinden zaten yararlanmaktadırlar. Örneğin İzlanda, 
vatandaşlarına anayasasının belirli bölümlerini yazma olanağı tanımayı denemiştir6. 

 

5. Avrupa Sosyal Araştırmasının dokuzuncu turunda yer alan ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, 
İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tır. 
6. Anayasa'nın “kitle kaynaklı” taslağı sonuçta İzlanda Parlamentosu'ndan geçemese de, bu süreç 
kapsayıcı bir anayasal reformun neye benzeyebileceğini anlama fırsatı sunmuştur (Landemore 2015).  
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Estonya, kanun taslaklarının erken aşamasını ve bunların gelişimini devletin web sitesinde 
yayınlamaktadır ve vatandaşların ve ilgili tarafların geri bildirim sağlamalarına ve bilgilerini 
paylaşmalarına olanak tanımaktadır (Dünya Bankası 2016). 

Devletler, vatandaş katılımı mekanizmalarını geleneksel hesap verebilirlik mekanizmaları 
(siyasi denge ve kontrol mekanizması, denetim sistemleri ve idari kurallar gibi) ile entegre 
ederek, sivil toplumun karar alma süreçlerine aktif olarak katılmasına yardımcı olabilirler 
(Malena, Forster ve Singh 2004; De Blasio ve Sorice 2016). Politika uygulamasına ilişkin geri 
bildirim iyileştirme amaçlı olarak kullanılırsa, sivil toplumdan sağlanan girdiler ihtiyaçlara 
cevap veren bir yönetişimle sonuçlanabilir (Dünya Bankası 2021). 

Web siteleri vatandaşlarla iletişim için akıcı bir kanal olarak hizmet edebilir. ECA 
bölgesindeki devletlerin çoğu, vatandaşların politika oluşturma sürecine katılmalarına olanak 
tanıyan ulusal web siteleri kurmuştur. Bu ülkelerin birçoğu ayrıca vatandaşların kamu 
hizmetleri hakkında geri bildirimde bulunmaları veya karar alma sürecine katılmaları için web 
siteleri ve daha geniş şikayet mekanizmalarının birer parçasını oluşturan web siteleri kurmuştur 
(Şekil 2.19). 

Ancak bu web sitelerinin kullanımı sınırlıdır. ECA bölgesinde sadece Estonya, İzlanda ve 
İsviçre'de vatandaşların yüzde 20'sinden fazlası, sivil veya siyasi sorunları belirlemeye yönelik 
online istişarelere katılmak için interneti kullanmaktadır (şekil 2.20). Aynı tür sorunlar hakkında 
görüş bildirmek için interneti kullanan bireylerin oranı sadece biraz daha yüksektir. Online 
iletişim kanallarının kullanımının düşük düzeyde olması, iletişim açıklarına yönelik teknolojik 
çözümlerin, siyasi sistemlerde yapısal zafiyetlerin mevcut olduğu durumlarda her zaman işe 
yaramayacağı gerçeğini yansıtıyor olabilir (Grossman, Humphreys ve Sacramone Lutz 2020).  

Vatandaşlar ve devletler arasında bilgi işbirliğini teşvik etmek, politika oluşturma 
süreçlerinin araştırma, izleme ve değerlendirme çerçevesini güçlendirebilir (Ruijer, 
Grimmelikhuijsen ve diğerleri 2020). 

 

 ŞEKİL 2.19 Avrupa ve Orta Asya bölgesinde alt bölgeler bazında vatandaş katılımına olanak 
tanıyan kamu web sitelerinin ve şikayet mekanizmalarının mevcudiyeti, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: 2020 Dünya Bankası Grubu Dijital Devlet / GovTech Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) Veri Seti. 
Not: Şekil her bir alt bölgede vatandaş katılımına olanak tanıyan ulusal bir web sitesi olan ülkelerin (mavi çubuk) ve  şikayet mekanizmasının bir 
parçasını oluşturan ulusal web sitesi olan ülkelerin yüzdesini (kırmızı çubuk) göstermektedir. DGSS, farklı federal bakanlıklar ve Rusya devleti için 
mevcut olmakla birlikte, Rusya Federasyonu'nda bu tür ulusal web sitelerinin varlığına ilişkin hiçbir bilgi içermemektedir.  
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 ŞEKİL 2.20 Avrupa ve Orta Asya bölgesinde alt bölgeler bazında internetin vatandaşlar 
tarafından sivil ve siyasi konular için kullanılması, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Eurostat Bilgi ve İletişim Teknolojisi istatistikleri 2019. 
Not: Rakamlar, son üç ay içerisinde interneti kullanarak sivil veya siyasi konuları tanımlamak için (mavi çubuk) veya bir web sitesinde sivil veya siyasi 
konularla ilgili görüşlerini yayınlamak (kırmızı çubuk) için interneti kullanan 15 yaş ve üzeri ortalama nüfus oranına dayanmaktadır. Orta Asya, Doğu Avrupa, 
Güney Kafkasya veya Rusya Federasyonu'ndaki ülkeler için veri bulunmamaktadır.  
 

 
Devletler, başka önceliklere yeniden tahsis edilebilecek kaynakları serbest bırakarak, sivil 
toplumdan gelen acil sorunlara yönelik çözümleri kitle kaynaklı olarak ortaya çıkarabilir 
(Church 2017). Sivil toplum ve devlet arasındaki böyle bir işbirliği demokratik katılımı 
geliştirebilir (Noveck 2009) ve hizmet sunumunun tasarımını ve uygulamasını 
iyileştirmek için kullanılabilecek veri ve bilgi kalitesini yükseltebilir (Nagaraj, Shears ve 
de Vaan 2020). Moskova şehir idaresinin yollardaki çukurlarla ilgili şikayetleri yönetim 
şekli, dijital vatandaş katılımının hem hizmet sunumunu nasıl iyileştirebileceğini hem de 
nasıl siyasi ödüller getirebileceğini göstermektedir (Kutu 2.6).7 Dijital katılım araçlarının 
hizmet sunumunu iyileştirmede başarılı olabilmesi için, kamu görevlilerinin yetki 
alanında bulunan spesifik eyleme dönüştürülebilir geri bildirim bilgileri vatandaşlar 
tarafından sağlanması ve yetkililerin nispeten kısa bir zaman çerçevesinde bunlara cevap 
verebilmesi gerekir (Grossman, Platas ve Rodden 2018 ). 

 
Açık Devlet Verileri ve Kamu İdaresinde Yönetişim  

Açık devlet girişimleri, ECA bölgesi genelinde büyük değişkenlikler göstermektedir 
(Tablo 2.3). Açık devlet verileri (OGD), karar vermede devletin şeffaflığını ve sivil 
toplum işbirliğini artırır. ECA ülkelerinin çoğu, kamu verilerinin herkes tarafından 
serbest bir şekilde kullanılabilmesi, yeniden kullanılabilmesi ve dağıtılabilmesi için 
yayınlanmasını gerektiren girişimleri desteklemiştir (Ubaldi 2013).  

 

7. Birleşik Krallık’ta da “Sokağımı Tamir Et” adlı benzer bir sistem bulunmaktadır. (www.fixmystreet.com). 
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KUTU 2.6 Moskova’da dijital kamu katılımı yoluyla yollardaki, çukurların 

yönetilmesi  
 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ICT), vatandaşların verileri 
oluşturup kullandıkça ve birlikte çözümler ürettikçe 
vatandaşların doğrudan devletle etkileşim kurmalarına 
ve böylece kamu hizmetlerinin kalitesinin 
yükseltilmesine olanak tanır (Goldsmith ve Crawford 
2014). Peki, hükümetlerin dijital katılımı teşvik etmeleri 
için teşvikler nelerdir? Görgülü, Sharafutdinova ve 
Steinbuks (2020) dijital katılımcı yönetişimin aynı 
zamanda kamu yetkilileri için de siyasi bir nimet 
olabileceğini ortaya koymuştur. 2011 yılında, Moskova 
şehir idaresi online portal Nash Gorod'u ("Bizim 
Şehrimiz") uygulamaya koydu. İki yıl sonra, bu portal 
içinde vatandaşların yollardaki çukurlar ile ilgili 
şikayetlerini iletmelerine ve fotoğraflar eklemelerine 
olanak tanıyan bir cep telefonu uygulaması oluşturuldu. 
Vatandaşlar portal aracılığıyla şikayetlerini sorumlu 
yetkililere iletebilmektedir ve portala göre bu sorunların 
çoğu beş gün içerisinde çözüme kavuşturulmaktadır.  

Nash Gorod portalındaki çukur ihbar uygulaması 
bu tür uygulamaların ilki değildir. Bireylerin çeşitli yol 
sorunlarını bildirmelerine olanak tanıyan Rosyama 
portalı 2010 yılında Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (bir 
sivil toplum kuruluşu) tarafından oluşturulmuştur. 
Rosyama, karayolu altyapısının zorlu koşullarını 
vurgulamak ve yerel yönetimlerin hesap verebilirliğini 
teşvik etmek için sivil toplum tarafından geliştirilmiştir.  

Görgülü, Sharafutdinova ve Steinbuks (2020), 
çukur şikayetlerinin 2013 ve 2018 yıllarındaki belediye 
başkanlığı seçimlerinin sonuçları üzerindeki etkilerini 
incelemiştir.  

 
Yazarlar, daha yüksek hacimli çukur şikayetlerinin 
yöneticilerin oy sayısı üzerindeki etkisini belirlemek için 
jeofiziksel nedenlerle çukurlara katkıda bulunan şehir 
içi hava değişkenliklerini kullanmışlardır. Daha fazla 
çukur şikayeti bildirilen bölgelerde, görevdeki belediye 
başkanının daha fazla oy aldığını ve daha büyük bir 
farkla kazandığını tespit etmişlerdir. Bu sonuçta, 
potansiyel şikayetleri çözmedeki performansı ve 
duyarlılığı nedeniyle seçmenlerin görevdeki yönetimi 
ödüllendirmesinin belirleyici olduğunu 
savunmaktadırlar. İklimsel nedenlerden ötürü 
çukurların daha yaygın olduğu mahallelerde, yerel 
yönetim sorunu hızlı bir şekilde çözerek ve yolları beş 
gün içerisinde düzelterek vatandaşların ihtiyaçlarına 
duyarlı olduğunu gösterebilmiştir çukurların daha az 
olduğu mahallelerde belediye yönetimi duyarlılığını 
benzer bir şekilde halka sergileyememiştir. 

Nash Gorod'daki çukur ihbar uygulaması deneyimi, 
yerel yönetimlerin aynı anda hem kamu hizmetlerinin 
kalitesini iyileştirebileceklerini hem de dijital katılımcı 
yönetişim araçlarını uygulayarak bunu yaptıkları için 
politik olarak ödüllendirilebileceklerini göstermektedir. 
Ayrıca, vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap veren 
politikacıların, siyasi tepki korkusu olmadan dijital 
yönetimi benimseyebileceğini de göstermektedir. 
Mesleği kamu hizmeti olan yetenekli yöneticiler, 
vatandaşlar ve devlet arasındaki ilişkilerde dijital 
araçların daha fazla kullanılmasını sağlamalıdır.  

 

 

Kaynak: Görgülü, N., Sharafutdinova, G. ve J. Steinbuks (2020) “Political Dividends of Digital Participatory Governance: Evidence 
from Moscow Pothole Management” Policy Research Working Paper 9445, World Bank, Washington, DC. 

 
 
 

Sağlanan veriler hem teknik olarak (makine tarafından okunabilir standart 
formatta) hem de yasal olarak (açık lisanslı ve erişilebilir) açık olmalıdır.  

Bazı ECA ülkeleri kamuya açık veri portalları oluşturmuştur. Örnekler 
arasında Birleşik Krallık (Eylül 2009’da açılan data.gov.uk); Norveç (Nisan 
2010’da açılan data.norge.no) ve Ukrayna (2018 yılında açılan data.gov.ua) 
sayılabilir.  Bu web siteleri, kamuya açık büyük devlet veri setleri içermektedir 
(örneğin, sağlık hizmetleri, hava durumu, GPS ve nüfus verileri). Avrupa veri 
portalı (Kasım 2015'te açılan europeandataportal.eu) 36 ülkede ekonomi ve 
finans, enerji, sağlık, nüfus ve toplum, adalet ve kamu güvenliği ve çevre 
alanlarını kapsayan 1,1 milyondan fazla veri setini içermektedir.  

 



 

 

TABLO 2.3 Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ülkeler bazında açık devlet, devlete duyulan güven ve şeffaflık ile ilgili seçili ölçüler  
 

 
 
 
 
 
Alt Bölge/Ülke 

 
 
 
 

Açık Devlet 
puanı 

Devlete duyulan güven 
(katılımcıların yüzdesi) 

Ülke politikalarına ilişkin 
kararlar şeffaf (katılımcıların 

yüzdesi) 

 
Aşağıdaki amaçlar için son üç ayda 
internet kullanan 15 yaş ve üzeri nüfus  

 
Ülke aşağıdakilere olanak 

tanıyan ulusal web sitesine 
sahip 

 
 

Evet 

 
 

Hayır 

 
Bilmiyorum 
veya cevap 

yok 

 
Hiç değil 
veya çok 

az  

 
 

Biraz  

 
Oldukça 
veya çok 

fazla  

Sivil veya siyasi 
konulara ilişkin 

online istişarelere 
veya oylamalara 

katılmak için  

Sivil veya siyasi 
konulara ilişkin 

görüşlerini 
yayınlamak için  

Politika ile ilgili 
karar verme 

sürecine vatandaş 
katılımı  

Vatandaş geri 
bildirimi ve şikayet 

mekanizması  

Avrupa ve Orta Asya 
(ülke ortalaması) 

0,58 46,4 46,6 7 53,5 33,9 12,6 16 12 — — 

Orta Asya 0,44 71,3 20,7 8,0 — — — — — — — 
Kazakistan 0,46 67 21 12 — — — — — Evet Evet 
Kırgız Cumhuriyeti  0,54 51 40 9 — — — — — Evet Hayır 
Tacikistan — — — — — — — — — Hayır Hayır 
Türkmenistan 0,44 — — — — — — — — Hayır Hayır 
Özbekistan 0,33 96 1 3 — — — — — Evet Hayır 
Orta Avrupa ve Baltık 
Ülkeleri  

0,62 34,5 55,7 9,9 59,6 32,6 7,9 9 12 — — 

Bulgaristan 0,56 27 61 12 68,9 26,0 5,1 5 14 Hayır Hayır 
Hırvatistan 0,61 29 65 7 73,8 22,6 3,6 13 14 Evet Evet 
Çek Cumhuriyeti  0,67 42 40 18 53,1 36,3 10,6 7 13 Hayır Hayır 
Estonya 0,81 40 44 16 54,3 37,3 8,4 29 12 Evet Evet 
Macaristan  0,46 48 41 10 57,3 31,0 11,6 6 14 Hayır Hayır 
Letonya  — 24 68 8 57,6 32,3 10,1 7 12 Hayır Hayır 
Litvanya  — 41 47 13 63,0 33,9 3,2 13 15 Evet Evet 
Polonya  0,60 50 40 10 53,8 36,5 9,7 7 15 Hayır Hayır 
Romanya 0,61 16 76 8 — — — 4 10 Hayır Hayır 
Slovak Cumhuriyeti  — 23 71 6 — — — 6 12 Hayır Hayır 
Slovenya 0,65 40 60 1 54,3 37,2 8,5 6 5 Hayır Evet 
Doğu Avrupa  0,49 38,0 47,0 15,0 — — — — — — — 
Belarus 0,36 46 33 21 — — — — — Hayır Hayır 
Moldova 0,55 31 63 7 — — — — — Evet Evet 
Ukrayna  0,57 37 45 17 — — — — — Hayır Hayır 
Kuzey Avrupa  0,87 58,0 39,6 2,0 30,8 46,1 23,2 17 15 — — 
Danimarka  0,88 63 35 1 — — — 15 20 Evet Evet 
Finlandiya  0,86 64 33 3 32,0 45,7 22,3 16 9 Evet Evet 
İzlanda  — 52 44 4 — — — 27 18 Hayır Hayır 
Norveç  0,89 60 40 0 28,1 48,7 23,2 12 13 Evet Evet 
İsveç  0,86 51 46 2 32,2 43,8 24,0 13 15 Evet Evet 
            

            

Ermenistan — 65 22 13 — — — — — Evet Evet 
Azerbaycan — 86 6 8 — — — — — Hayır Hayır 
Gürcistan  0.57 41 48 11 — — — — — Evet Hayır 

           (devamı sonraki 
sayfada) 
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Rusya Federasyonu  0.49 44 48 8 — — — — — — — 
Güney Kafkasya  0.57 64.0 25.3 10.7 — — — — — — — 
 



 

 

 
 

TABLO 2.3 (devamı) 
 

 
 
 
 
 
Alt Bölge/Ülke 

 
 
 
 

Açık Devlet 
puanı 

Devlete duyulan güven 
(katılımcıların yüzdesi) 

Ülke politikalarına ilişkin 
kararlar şeffaf (katılımcıların 

yüzdesi) 

 
Aşağıdaki amaçlar için son üç ayda 
internet kullanan 15 yaş ve üzeri nüfus  

 
Ülke aşağıdakilere olanak tanıyan 

ulusal web sitesine 
sahip 

 
 

Evet 

 
 

Hayı
r 

 
Bilmiyorum 
veya cevap 

yok 

 
Hiç değil 
veya çok 

az  

 
 

Biraz  

 
Oldukça 
veya çok 

fazla  

Sivil veya siyasi 
konulara ilişkin 

online istişarelere 
veya oylamalara 

katılmak için 

Sivil veya siyasi 
konulara ilişkin 

görüşlerini 
yayınlamak için  

Politika ile ilgili 
karar verme 

sürecine 
vatandaş 
katılımı  

Vatandaş geri 
bildirimi ve 

şikayet 
mekanizması  

Güney Avrupa  0,65 41,0 54,5 4,7 72,3 24,7 3,1 11 15 — — 
Kıbrıs  — 33 59 8 59,3 37,6 3,1 5 15 Evet Evet 
Yunanistan 0,61 40 51 10 — — — 4 13 Evet Evet 
İtalya 0,63 22 76 2 78,3 20,3 1,4 9 15 Evet Evet 
Malta — 70 27 2 — — — 18 15 Evet Evet 
Portekiz  0,66 44 53 4 72,0 23,0 5,0 15 17 Evet Evet 
İspanya  0,71 37 61 2 79,5 17,7 2,8 12 14 Evet Evet 
            

            

Arnavutluk 0,47 34 61 5 — — — — — Evet Evet 
Bosna Hersek  0,47 17 76 7 — — — 5 8 Hayır Hayır 

Kosova 0,56 31 66 3 — — — 7 13 Evet Hayır 
Karadağ — 41 45 14 51,8 32,1 16,1 2 6 Evet Evet 
Kuzey Makedonya  0,48 27 63 10 — — — 5 9 Evet Hayır 
Sırbistan  0,47 47 41 12 61,0 25,1 13,9 3 9 Evet Evet 
Batı Avrupa  0,78 54,7 43,0 2,4 48,5 37,6 13,9 13 11 — — 
Avusturya  0,71 51 47 2 42,6 44,1 13,4 11 7 Evet Evet 
Belçika 0,76 33 61 7 52,1 38,8 9,1 6 6 Evet Evet 
Fransa 0,78 38 60 2 71,3 21,7 6,9 10 9 Evet Evet 
Almanya  0,79 57 41 2 52,3 36,9 10,8 18 13 Evet Evet 
İrlanda — 58 40 2 53,8 36,5 9,7 7 11 Hayır Hayır 
Lüksemburg  — 78 19 3 — — — 17 15 Evet Evet 
Hollanda 0,82 62 38 0 36,3 45,6 18,0 9 9 Evet Evet 
İsviçre — 81 17 2 18,5 44,7 36,8 21 11 Evet Hayır 
Birleşik Krallık  0,79 34 64 2 60,9 32,6 6,4 16 19 Evet Evet 

Kaynaklar: Açık devlet verileri Dünya Adalet Projesi'nden (2020) alınmıştır; puanlar 0 ile 1 arasında değişmektedir. Ulusal devlete duyulan güvene ilişkin veriler Gallup Dünya Anketi 2019'dan 
alınmıştır. Siyasette karar alma şeffaflığına ilişkin veriler Avrupa Sosyal Anketi 2018'den alınmıştır. İnternet kullanımına ilişkin veriler Eurostat ICT Statistics 2019'dan alınmıştır. Ulusal web siteleri 
Dünya Bankası Dijital Devlet / GovTech Sistemleri ve Hizmetleri (DGSS) Veri Seti 2020'ye aittir. Her gösterge için mevcut en son veriler kullanılmıştır; yıllar ülkeye göre değişir. 
Not: — Mevcut değil. 
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Türkiye  0,42 56 34 9    9 24 Evet Evet 
Batı Balkanlar 0,49 32,8 58,7 8,5 56,4 28,6 15,0 4 9 — — 
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COVID-19 pandemisi, açık devlet verilerinin önemini vurgulamıştır. Demirgüç-Kunt, 
Lokshin ve Torre (2020), devlete duyulan güvenin, pandeminin ilk dalgasından sonra 
yeniden açılma stratejileriyle ilişkili olarak hem sağlık sonuçlarını hem de ekonomik 
sonuçları iyileştirdiğini ortaya koymuştur (bakınız Kutu 1.2). Pandemi ayrıca, devletlerin 
ekonomik sonuçları hafifletirken aynı zamanda virüsün yayılmasını azaltmadaki 
başarısının, veri toplama ve veriye dayalı kararlar alma yeteneklerine bağlı olduğunu 
göstermiştir. 2020 yılı boyunca, devletlerin daha iyi test ve takip sistemleri yoluyla veri 
toplama çabalarını güçlendirmesiyle, ülke çapında kapanma yerine sıcak nokta (hedefli) 
kapanma önlemleri ortaya çıkmıştır. Örneğin İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, bir grup 
COVID-19 vakası tespit edildiğinde bir şehrin sadece birkaç bloku kadar küçük bir 
bölümünde kapıdan kapıya testler uygulamaktadır. Epidemiyolojik ve ekonomik verilerin 
yanı sıra açık bilim verileri, ulusal müdahalelerin kolaylaştırılmasında ve aşıların 
geliştirilmesine, test edilmesine ve kişisel koruyucu donanımların sağlanmasına yönelik 
küresel çabaların koordine edilmesinde etkili olmuştur. 

Açık devlet verileri, kamu sektörünün bilgi sağlayıcı olarak yeni bir rol üstlenmeye ve 
bilgi bekçisi rolünden vazgeçmeye hazır olduğunu göstermektedir (Davies 2010; Reale 
2014). Toplulaştırılmış halka açık veriler, bilgilerin işlenmesini, birleştirilmesini ve analiz 
edilmesini kolaylaştırdığından dolayı, daha fazla kamuoyu incelemesini mümkün kılar 
(Ubaldi 2013). Dolayısıyla, açık devlet verilerinin benimsenmesi, devletin yapıcı eleştiriye 
ve karşıt görüşlere izin veren hesap verebilirlik süreçlerini açmaya istekli olduğu anlamına 
gelir (Janssen, Charalabidis ve Zuiderwijk 2012). İlk veri bitlerinin başlangıçtaki getirileri 
önemli düzeyde olmasa da, sistemlerin iyileştirilmesi -örneğin, veri tabanı entegrasyonu 
yoluyla- açık verilerin getirilerini arttırabilir (Dünya Bankası 2021).  

Bilgiye erişim, devlet faaliyetlerine ilişkin farkındalığı artırabilir ve vatandaşların bu 
bilgileri yolsuzlukla mücadele çabalarına dahil olmak için kullanmaları durumunda 
yolsuzluğu azaltabilir (Cook 2010). Örneğin, Slovak Cumhuriyeti'nde yolsuzlukla 
mücadele aktivistleri, devleti kamu sözleşme uygulamalarında reform yapmaya teşvik 
etmiştir. Buna karşılık, 2011 ile 2014 yılları arasında devlet 780.000 kamu sözleşmesini ve 
makbuzunu internette yayınlamış ve yolsuzlukla mücadele reformlarını uygulamıştır. 
Kamu ihalelerine ilişkin veri portalları ayda 54.000 kez ziyaret edilmiştir. Devam eden 
şeffaflık çabaları kamuoyu nezdinde devlet algısını iyileştirmiştir (Carolan 2016). 

Vatandaşlar endişelerini ifade etmek ve kendilerini etkileyen konularda devletten 
hesap sormak için verileri kullandığından dolayı, açık devlet verileri yoluyla vatandaşların 
hareket alanlarının genişletilmesi, sivil toplum ve devlet arasındaki güveni artırabilir. 
Sağlam ve çoğulcu bir sivil hareket alanı, vatandaşların endişelerini dile getirmek ve 
hoşnutsuzluklarını ifade etmek için kısıtlayıcı olmayan bir ortamda verileri ve bunlardan 
türetilen içgörüleri kullanmalarına ve tartışmalarına olanak tanır. Sivil hareket alanını 
genişletmeyi amaçlayan politikalar, vatandaşlara devletin diyaloğu teşvik etmeye ve 
güven ve şeffaflığı artırmaya kararlı olduğu işaretini verir. Uzun vadede açık devlet 
verileri, demokratik ortamlarda kritik öneme sahip olan vatandaşların devlet bilgilerine 
kamusal erişim haklarının kullanılmasını sağlayabilir (Zuiderwijk ve Janssen 2014).  

Hesap verebilirliğin ötesinde, hem vatandaşlar hem de devletler, karar verme 
süreçlerini kolaylaştırmak için açık devlet verilerinden fayda sağlayabilir. Vatandaşlar, 
yaşam kalitelerini iyileştirmek için verilere dayalı kararlar verebilir. Örneğin, suç oranları, 
öğrenci-öğretmen oranları ve sağlık hizmetlerinin kalitesi hakkındaki veriler, insanların 
nerede yaşayacaklarına karar vermelerine yardımcı olabilir. Devletler için açık devlet 
verileri, bilgi alışverişine ve verilerin yeniden kullanımına izin vererek kurumlar arası 
koordinasyonu kolaylaştırabilecek bir bilgi ağı oluşturarak kamu sektörünün etkililiğini  
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artırabilir (Jetzek, Avital ve Bjorn-Anderson 2014). Sivil toplum, açık devlet verileri yoluyla 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesinde bir ortak olabilir. Örneğin Ukrayna'daki STK'lar, hem 
idarenin hem de teklif sahiplerinin hesap verebilirliğini sağlayan izleme platformları 
oluşturmak amacıyla kamuya açık satın alma verilerinden yararlanmışlardır. Bu ucuz 
mekanizma, kamu ihale sürecindeki fiyatları ve muvazaaları azaltmıştır (Baranek, Musolff 
ve Titl 2020). 
 

Avrupa ve Orta Asya’da Açık Devlet Verilerinin Durumu  

Eylül 2011'de açıklanan Açık Devlet Deklarasyonunun tarafları, açık ve şeffaf devlet 
ilkelerine bağlı kalmayı ve “vatandaşları yetkinleştiren ve koruyan, açık ve katılımcı 21. 
yüzyıl devleti ideallerini daha ileri seviyelere taşıyan küresel bir açık devlet kültürünü 
desteklemeyi” taahhüt emiştir (Açık Devlet Ortaklığı 2020). 2020 yılı itibarıyla 
deklarasyonun 35'i ECA bölgesinden olmak üzere 78 katılımcı ülkesi bulunmaktadır. Devlet 
verilerini halka açık hale getirme taahhütleri, mali yardımlardan ve en iyi uygulamaların 
duyurulmasından resmi mevzuat ve düzenlemelere kadar uzanmaktadır (Dawes, Vidiasova 
ve Parkhimovich 2016).8 Küresel Açık Devlet Endeksi, açık devlet puanlarındaki bölgesel 
farklılıkları ortaya koymaktadır (şekil 2.21).9 Hukukun Üstünlüğü Endeksinin bir bileşeni 
olarak Dünya Adalet Projesi tarafından oluşturulan endeks, genel kamuoyunun algılarına 
dayalı olarak devletin açıklık derecesini 0-1 arasındaki bir ölçek üzerinden ölçmektedir. 
Estonya, Danimarka, Norveç ve İsveç 0.8'in üzerinde puanlara sahip iken; Kazakistan, 
Özbekistan, Beyaz Rusya ve Arnavutluk’un puanı 0,5’in altındadır (Şekil 2.22) 

Açık Devlet Deklarasyonunun imzacı tarafları, kamu kuruluşlarını modernize etmeyi ve 
politika çerçevelerini benimsemek amacıyla mevzuata açık veri politikalarını entegre 
etmektedirler. Ülkelerin açık devlet verilerini uygulama mekanizmaları büyük farklılıklar 
göstermektedir. Bazı ülkelerin spesifik açık veri politikaları mevcut iken, diğerleri bunu 
ulusal dijital stratejilerine veya veri stratejilerine yansıtmışlardır. Örneğin, Danimarka’nın 
açık devlet verisi politikası ülkenin dijital stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır. Yapay 
zeka olanaklarını güçlendirmek için kamu sektörü verilerini erişilebilir hale getirmeyi 
amaçlamaktadır. Devlet, bu vizyonun gerçekleştirilmesine yardımcı olabilecek beş veri seti 
belirlemektedir. İtalya'da açık devlet verileri, ülkenin 2014-15 dijital büyüme stratejisinin 
bir parçasını oluşturmuştur. Slovenya'da bu aklandaki politika, kamu idaresine ilişkin 
2015-2020 stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'nin 28 ülkesinden 
(AB28) Açık Devlet Deklarasyonu'nu imzalayan 25'i politika oluşturmada kanıt için bir 
temel olarak açık verileri kullanmaktadır ve 24'ü açık devlet verilerinin günlük 
çalışmalarının bilgi temelini oluşturduğunu bildirmektedir. AB28 devletlerinin dörtte üçü, 
hem merkezi yönetimi hem de sivil toplumu içeren hibrid yönetişim modellerini tercih 
etmiştir; yedi ülke (Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg 
ve Slovenya) ise veri kullanımına ilişkin kendi özel yukarıdan-aşağıya modellerine sahiptir  

 
8. Açık Devlet Ortaklığı, taahhütleri beş farklı boyut altında sınıflandırmaktadır: (a) yolsuzlukla mücadele 
(faydalı mülkiyet ve açık sözleşme); (b) sivil alan (toplantı, dernek ve gazetecilerin ve aktivistlerin 
savunması); (c) açık politika oluşturma (kurallar ve düzenlemeler ve kanun yapma sürecine katılım); (d) 
bilgiye erişim (su / sanitasyon, sağlık ve eğitim ile ilgili açık veriler ve bilgi edinme hakkı); ve (e) mali 
açıklık (şeffaflık, katılım ve gözetim). 
9. Endeks, dört boyutta hesaplanan puanlara dayanmaktadır: yayınlanan kanunlar ve devlet verileri, bilgi 
edinme hakkı, vatandaş katılımı ve şikayet mekanizmaları. Dünya Adalet Projesi'nin Genel Nüfus Anketi ve 
Nitelikli Katılımcılar Anketinden yararlanmaktadır. Veriler, 0 ile 1 arasındaki bir ölçek üzerinden 
normalleştirilmektedir. Değişken düzeyli veriler, her ülke için boyut düzeyinde toplulaştırılmakta ve bu 
daha sonra genel bir puan ve sıralama elde etmek için kullanılmaktadır.   
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<0.4 0.4−0.5    0.5−0.6    0.6−0.7 >0.7 Veri yok 

Açık Devlet Endeksi 

 

ŞEKİL 2.21 Dünya Adalet Projesi 
Açık Devlet Endeks Puanları, 
ülkeler bazında, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
  
 

Kaynak: Dünya Adalet Projesi 2020. 
Not: Endeks aralığı 0 ile 1 arasındadır. 

 
ŞEKİL 2.22 Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde Alt bölgeler bazında Dünya Adalet Projesi Açık Devlet 
Endeksi Puanları  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Dünya Adalet Projesi 2020. 
Not: Bu şekil, Açık Devlet Endeksi puanının alt-bölgesel ülke ortalamasını göstermektedir; puanlar 0 (en az açık) ile 1 (en çok açık) arasında 
değişmektedir.  

 
(Avrupa Veri Portalı 2019). 

Bazı devletlerin taahhütlerini sadece yüzeysel olarak uyguladığı 
görülmektedir ve verileri daha geniş kapsamlı şeffaflık taahhütleri olmadan 
kamuoyuna açıklamaktadırlar (Carolan 2016) veya zararsız alanlardaki verileri 
yayınlamaktadırlar (Ruijer, Détienne ve diğerleri 2020). Yayınlanan bilgiler 
genellikle jeo-mekansal veriler, ulaşım verileri ve demografik veriler ve 
istatistiklerle sınırlıdır. 
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Açık devlet verisi taahhütlerinde ve eylemlerinde en fazla ilerlemeyi kaydeden 30 
devletin bir analizi, her beş devlet veri setinden birden azının halka açık olduğunu 
ortaya koymaktadır (World Wide Web Foundation 2018). Çek Cumhuriyeti'nde 
yaklaşık 10.000 kamu sektörü veri sağlayıcısı bulunmaktadır, ancak bunların çoğu 
küçük olduğundan ve verileri yayınlama kapasitesinden yoksun olduğundan dolayı 
sadece 30’u verilerini ulusal portallarda yayınlamaktadır (Avrupa Veri Portalı 2019). 
Bu sınırlı erişilebilirlik, açık devlet verilerinin teknik uzmanlık, kaynaklar ve kamu 
sektörü organları arasında ilgi ve isteklilik gerektirdiği gerçeğini yansıtıyor olabilir. 
 
Açık Devlet Verileri Arz ve Talebindeki Uyuşmazlıklar  

Açık devlet verilerinin mevcut olduğu durumlarda bile, çeşitli nedenlerle kullanımı 
genellikle sınırlıdır (Attard ve diğerleri 2015; Ruijer ve Martinius 2017). Bunun 
sebebi açık devlet verilerinin arz ve talebindeki bazı uyuşmazlıklar olabilir. Arz 
tarafında, ham verilerin son kullanıcılar için faydası sınırlı olabilir; sadece işlenen ve 
duruma göre özelleştirilen veriler değer üretir (Janssen, Charalabidis ve Zuiderwijk 
2012; Weerakkody ve diğerleri 2017).  Açık devlet verilerinin bir etki yaratabilmesi 
için verilerin yüksek kaliteli, güvenli ve işlenmiş olması ve kamuya açık tartışmanın 
temeli olarak kullanılması gerekir (Halonen 2012; Huijboom ve van den Broek 2011; 
Carolan 2016; Khemani ve diğerleri 2016). Açık devlet verilerinin yayınlanmasına 
yönelik arz tarafı teşvik yapıları, açık devlet verilerinin siyasi olarak kabul edildiğini 
varsayar – ki her zaman durum böyle olmayabilir. Kamuoyu verilerin kalitesini 
düşük olarak algılayabileceğinden dolayı devlet verileri yayınlamakta tereddüt 
edebilir. Kamuoyu, devletin izleme, değerlendirme ve karar verme için düşük 
kaliteli verileri esas aldığını öğrenirse, açık devlet verileri çabaları kamuoyunun 
devlete olan güvenini zedeleyebilir (Weerakkody ve diğerleri 2017). 

Devletler ayrıca, verileri kamuoyuna açıklamakla ilişkili kontrolün 
kaybedilmesinden de korkabilir ve kendinde barındırdığı bilgi gücünü korumak 
için "bilgi siyaseti" uygulayabilir (Barry ve Bannister 2014; Davenport, Eccles ve 
Prusak 1992). Devlet verileri bir güç kaynağıdır; bu gücü kamuoyu için erişilebilir 
hale getirerek ve/veya çok paydaşlı yerinden yönetişime izin vererek bundan 
vazgeçme teşviki sınırlı olabilir. Carolan (2016), açık veri ve şeffaflık ikileminin, 
yüksek değerli verilerin genellikle hesap vermesi gereken kurum tarafından kontrol 
edilmesi olduğunu belirtir. 

İstatistiksel kapasite geliştirmenin maliyeti yüksek olduğundan dolayı, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde devlet veri kapasitesine ve veriye dayalı yönetimlere 
yatırım yapmaktan vazgeçebilir (Islam ve Lederman 2020). Açık devlet verilerinin 
önündeki diğer engeller arasında; verilerin gerçek zamanlı olarak ve yeniden 
kullanılabilir formatlarda sağlanmaması, yüksek maliyet ve düşük kalite veya 
anlamlılık seviyeleri yer almaktadır (Dünya Bankası 2021). 

Açık devlert verilerinin etkisini engelleyen başlıca engeller arz eksikliğinden 
değil talep eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir (Verhulst ve Young 2016). Veriler 
yayınlandıktan sonra, kamuoyu tarafından anlaşılabilecek bilgiler elde etmek için 
veri işleme değer zincirinin güçlendirilmesi genellikle aracıların ("bilgi 
simsarlarının") rolüdür. Bu süreçteki engeller arasında zayıf veri talebi ve 
kamuoyunun bunları analiz etme kapasitesinin yetersizliği yer alır (Dünya Bankası 
2021). Bireyler veya kuruluşlar verileri nasıl bulacaklarını, işleyeceklerini ve 
kullanacaklarını bilmeyebilir.  
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KUTU 2.7 Sosyal Medya Çağında Bilgi, Yanlış Bilgi ve Yönetişim  

 

İnternetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın ortaya 
çıkışı, vatandaşlar ile devletler arasındaki ilişkiyi 
etkilemektedir. Geleneksel bilgi kaynakları -gazete, 
radyo veya TV gibi kitle iletişim araçları- üzerine yapılan 
araştırmalar bu kaynaklar ne kadar fazla sayıda ve 
çoğulcu ise devletlerin vatandaşlarının ihtiyaçlarına o 
kadar duyarlı olduğunu göstermektedir (Prat ve 
Strömberg 2013). Başlangıçta, eğlence niteliğinde 
bilgiler ile politik olmayan bilgiler sağlayan internet 
vatandaşların siyasete olan ilgisini azalttı (Zhuravskaya, 
Petrova, and Enikolopov 2020). Bununla birlikte, 3G 
mobil geniş bant internetin yaygınlaşması, yönetişim 
üzerinde daha önemli bir etki yarattı. Guriev, Melnikov 
ve Zhuravskaya (yakında yayınlanacak çalışmalarında) 
3G mobil ağların yaygınlaşmasının 2008 ile 2017 yılları 
arasındaki dönem için 116 ülkede görevdeki hükümete 
sağlanan onay üzerindeki etkisini incelemektedir ve 
3G'nin yaygınlaşmasının hükümetin yolsuzluk algısını 
artırdığını ve İnternet'in sansürlenmediği ülkelerde 
hükümete verilen onayı azaldığını tespit etmektedirler. 
Hükümete yönelik yolsuzluk algısındaki artış, 
gerçekleşen yolsuzluk olaylarıyla ilişkilidir ve mobil 
internetin vatandaşların hükümetleri hakkındaki 
bilgilere erişmelerine ve onlardan hesap sormalarına 
olanak tanıdığına ilişkin kanıtlar sağlamaktadır.  

Mobil internetin sabit internet karşısında 
yaygınlaşması ile ilişkili nitel olarak farklı etki, genel 
olarak sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla 
çakışmaktadır. Sosyal medya hem bir bilgi kaynağıdır 
hem de vatandaşları koordine etmek için 
kullanılabilecek bir araçtır. Örneğin Rusya'da öncelikle 
koordinasyon maliyetini düşürerek protesto faaliyetini 
harekete geçirmiştir (Enikolopov, Makarin ve Petrova 
2020). Qin, Strömberg ve Wu (2019), Çin'de toplu 
eylemlerin konumlar arasındaki sosyal medya 
bağlantısının derecesine göre coğrafi olarak yayıldığını 
göstermiştir. 

Sosyal medyanın, seçimler ve protestolar 
dışındaki yollarla devletin hesap verebilirliği 
üzerindeki etkileri hakkında henüz çok az şey 
bilinmektedir (Zhuravskaya, Petrova ve Enikolopov 
2020). Bunun bir istisnası olarak, Enikolopov, 
Petrova ve Sonin'in (2018) çalışması Rusya'daki 
büyük devlet kontrolündeki firmalardaki yolsuzlukla  

ilgili blog paylaşımları ile daha yüksek yönetim cirosu ve uzun 
vadede kurumsal yönetişimdeki iyileşmeler arasında bir ilişkili 
olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte, sosyal medya 
faaliyetlerinin artan görünürlüğünün, kamu görevlilerinin 
çevrimiçi siyasi faaliyet yürütmesi durumunda bürokratik 
tarafsızlığı tehdit edebileceği yönünde endişeler mevcuttur 
(Cooper 2018). 

Sosyal medya, yanlış veya yalan haberlerin yayılımını 
arttırabilir. Bugün, yalan haberlerin yaygınlığının geçmişe 
göre daha yüksek olup olmadığı belli olmasa da, yalan 
haberlerin çevrimiçi ortamda yaygın bir şekilde dolaştığına 
dair çok güçlü kanıtlar mevcuttur (Zhuravskaya, Petrova ve 
Enikolopov 2020). Yalan haberler, muhtemelen içerdikleri 
yenilikler ve duygusal yükler nedeniyle, gerçek 
haberlerden çok daha hızlı yayılırlar ve çoğu yalan haber 
"botlar" tarafından değil, insanlar tarafından yayılmaktadır 
(Vosoughi, Roy ve Aral 2018). Guess, Nagler ve Tucker'a 
(2019) göre 2016 ABD başkanlık kampanyası sırasında, 65 
yaşından büyük Facebook kullanıcıları genç kullanıcılara 
göre yedi kat daha fazla yalan haber paylaştılar, ancak 
yalan haberler genel faaliyetin küçük bir bölümünü temsil 
ediyordu. Grinberg ve diğerleri (2019), yalan haberlerin 
dolaşımının azınlıktaki bir kullanıcı grubu arasında oldukça 
yoğun olduğunu gösteriyor. 

Yalan haberler ve yanlış bilgiler, vatandaşları düşüncelerini 
değiştirmeye yönlendiriyor ise, yönetişim bakımından 
özellikle sorunlu hale gelirler. Barrera ve diğerleri (2020), 
2017 Fransa cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında yayılan 
yalan haberlerin, yanlış bilgi yayan adayın oy verme niyetini 
artırmada oldukça ikna edici olduğunu ortaya koymuştur. 
Bununla birlikte, yazarlar bu sonucun, haberlerin doğruluğuna 
veya yanlışlığına bakılmaksızın, yalan haberlerin belirli bir 
politika sorununa (Fransa örneğinde göç) dikkat çekmesi 
gerçeğinden kaynaklanabileceği konusunda uyarmaktadırlar. 
Çalışmalarında bireyler yalan haberi sosyal medya aracılığıyla 
almıyordu, deneysel bir ortamda yanlış bilgilere maruz 
bırakılıyorlardı. Zhuravskaya, Petrova ve Enikolopov (2020), 
yalan haberlerin sosyal medya aracılığıyla yayıldığında ikna 
edici bir etkisinin olup olmadığının halen belli olmadığını 
belirtiyor. 

COVID-19 pandemisi, sosyal medya aracılığıyla yayılan     
yanlış bilgilerin halk sağlığı üzerinde yaratabileceği riskleri ön 
plana çıkarmaktadır. 

(devamı sonraki sayfada) 



92    ● Dünya Bankası ECA Ekonomik Güncelleme Raporu İlkbahar 2021 
 

 

 
 

 KUTU 2.7 (devamı) 
 

Ajzenman, Cavalcanti ve Da Mata (2020), Brezilya 
cumhurbaşkanı COVID-19 salgınıyla ilişkili riskleri 
kamuoyu karşısında reddettiğinde sosyal mesafe 
önlemlerine uyumun azaldığını ve bu azalmanın özellikle 
sosyal medya faaliyetinin daha yüksek olduğu 
bölgelerde güçlü olduğunu tespit etmiştir. 

Devlet ve sivil toplum yalan haberlerin yayılmasını 
nasıl önleyebilir? Bazı devletler sosyal medyayı 
engelleyerek dijital sansüre başvurmuşlardır. Hobbs ve 
Roberts (2018), bunu yapmanın ters terki 
yaratabileceğini göstermiştir. Çin Instagram'ı 
engellediğinde, milyonlarca Çinli kullanıcı engellemeyi 
aşmak için özel ağlara geçmiş ve Facebook ve Wikipedia 
gibi sansürlü sitelere erişebilmiştir. Daha önce apolitik 
olan bu kullanıcılardan bazıları siyasi haberlerle 
ilgilenmeye başlamıştır. 

Geleneksel bir medya ortamında, haber kaynakları 
arasındaki rekabet önyargıyı azaltabilir ve bilgi 
kalitesini artırabilir (Gentzkow ve Shapiro 2006). 
Sosyal medya platformları arasında rekabeti teşvik 
etmek, yanlış haberlerin yayılmasını durdurmaya 
yardımcı olabilir. Bununla birlikte, sosyal medya 
platformları ağ etkileri nedeniyle tekelci olma 
eğilimindedir ve bu durum rekabeti artırmayı 
zorlaştırır. 

Yalan haberlerin yayılmasını azaltmak için alternatif 
bir strateji, genellikle sivil toplum kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilen doğruluk kontrolüdür. Tek 
başına doğruluk kontrolü yalan haberlerin ikna 
etkisini azaltmada etkili olmayabilir.  

Barrera ve diğerleri (2020), bir siyasi aday tarafından yanlış 
bir açıklamaya maruz kalan kişilere, daha sonra bu 
açıklamanın yanlış olduğunu gösteren bilgiler 
gösterildiğinde, konu hakkındaki olgusal bilgilerini 
güncellediklerini ancak adaya verdikleri desteği 
değiştirmediklerini tespit etmişlerdir. 

Bununla birlikte, doğruluk kontrolü, yalan haberlerin 
yayılmasını azaltabilir. Henry, Zhuravskaya ve Guriev 
(2021), bireylerin yanlış haberlere maruz kaldığı ve bunu 
Facebook'ta paylaşma imkanı sunulduğu bir deney 
gerçekleştirmiştir. Doğrulamanın sağlanması, yanlış 
haberlerin sosyal medyada paylaşılmasını neredeyse yarı 
yarıya azaltmıştır. Küçük bir ekstra maliyet uygulandığında 
-kullanıcılardan yanlış ifadeleri paylaşmadan önce fazladan 
bir ekranı tıklamalarını istemek – yalan haber paylaşım 
oranı daha da düşürmüştür. Bu kanıt, doğruluk 
kontrolünün yalan haberlerin yayılmasını azaltma 
potansiyeline sahip olduğunu ve yalan haber paylaşma 
eylemine çok küçük bir direnç yaratmanın, haberin 
dolaşımını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. 
Twitter, 2020 ABD başkanlık kampanyası sırasında, 
kullanıcıların yanlış veya ağır şekilde tartışmalı ifadeler 
içeren tweet’lere erişmek için fazladan bir tıklama 
yapmasını gerektiren böyle bir stratejiyi benimsemiştir. 
Yanlış içerik etiketlemek ve doğruluk kontrolü, toplumlarda 
daha iyi hesap verebilirlik ve daha iyi bir yönetim kalitesi 
için temel olan, sansüre ve bilginin serbest dolaşımının 
engellenmesine başvurmadan yalan haberlerin sosyal 
medyada yayılmasını azaltmaya yardımcı olabilir. 

 
 

Bu engeller, dijital becerilerin ve dijital araçlara erişimin daha sınırlı olabileceği 
dezavantajlı topluluklar için özellikle önemli olabilir. 

Bir başka husus da, bireylerin ve kuruluşların daha geniş ve daha kapsamlı 
konulardan ziyade tekil konulara odaklanabilmeleridir. Örneğin çevre koruma, 
eğitim veya sağlık hizmetleri gibi konularda ağlar ve topluluklar oluşabilir; bu 
durum açık devlet verileri konusunu daha parçalı bir şekle sokarak ve ulusal 
önceliklere veya siyasi gündemlere taşınma olasılığını azaltabilir. Veri 
kullanıcılarının her zaman ilgi alanlarını ve hedefleri paylaşmaması, 
savunuculuğun zor işlemesine yol açar. 

Kamuoyunun açık devlet verilerine olan ilgisi kavramı aslında bir şehir 
efsanesi olabilir ve bu durum açık devlet verilerine olan talebin neden düşük 
olduğunu da açıklıyor olabilir (Hellberg ve Hedström 2015; Carolan 2016).  
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Halkın verileri kullanma istekliliği ve becerisi veya verilerin yaygın kullanımını teşvik 
edebilecek faktörler hakkında çok az şey bilinmektedir (Weerakkody ve diğerleri 2017). Açık 
devlet verileri bir kamu malı olduğu için, kaynaklarını yatırıma yönlendirmek zorunda 
olmaksızın zaten faydalardan yararlanabilecekleri için sivil toplumun değer zincirine katkıda 
bulunma teşvikleri düşük olabilir. 

Devletler açık devlet verilerinin kullanımını teşvik etse bile, resmi hesap verebilirlik 
mekanizmaları zayıfsa vatandaşların hükümetin verimliliğini izlemek için açık devlet 
verilerini kullanıp kullanmayacakları açık değildir. Endemik yolsuzluk bağlamında, bu sorun 
özel aktörlerin gayrıresmi hesap verebilirlik mekanizmaları kurmak yerine resmi kurallara 
(rasyonel strateji) uymaya daha istekli olduğu "ikinci dereceden toplu eylem ikilemine" neden 
olabilir. Resmi hesap verebilirlik mekanizmaları (yüksek denetim kurumları, düzenleyici 
kurumlar, yargı) gayri resmi hesap verebilirliğin gerekli bir tamamlayıcısıdır. Eğer açık devlet 
verileri hizmet sunumunda devletin müdahale etmediği aksaklıkları veya sorunları ortaya 
koyarsa, şeffaflıktaki artış devlet kurumlarına olan güveni azaltabilir. 

ECA bölgesindeki yüksek dijital bağlantı olanakları, açık devlet verilerinin yayılmasını 
kolaylaştırır ve sosyal medyanın kullanımı, sivil toplumun devletten hesap sormak için 
harekete geçmemesi toplu eylem sorununun aşılmasını sağlayabilir. Sosyal medya, bilgi 
maliyetini düşürerek ve sorunlar ve hizmet sunumu hakkında kamuoyunun duyarlılığını 
artırarak, hükümetlerin hesap verebilir olmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, sosyal 
medya aynı zamanda bir yanlış bilgi kaynağıdır ve bu durum devletleri sosyal medyayı onu 
engellemeye veya ağır bir şekilde sansürlemeye sevk eder. Daha iyi doğruluk kontrolü gibi 
alternatif stratejiler, içeriği sınırlamadan sosyal medyanın işleyişini korumaya yardımcı olabilir 
ve böylelikle devletin hesap verebilirliğini arttırabilir (kutu 2.7). 

Açık devlet verilerinin arz ve talebindeki kullanımını engelleyebilecek sürtünme etkilerinin 
ötesinde, açık devlet verisi politikalarının etki değerlendirmelerinin sınır olması açık devlet 
verisi çabalarının çıktı ve sonuçlarını değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır (Uhlir 2009). Açık 
devlet verileri ile ilgili girişimler daha yeni olduğu için, uzun vadeli etkilerini değerlendirmek 
için henüz çok erkendir. 

 
Politika Önerileri ve Sonuçlar  
Kurumlar arasında merkezi olmayan veri sistemlerinin sektörler arası koordinasyonunun teşvik 
edilmesi, veri devriminin etkisini artırabilir. Vatandaşların, verileri kullanma konusunda izlediği genel 
yaklaşımlar için devletten hesap sormasına olanak tanıyan platformların teşvik edilmesi, sivil toplum 
tarafından açık devlet verilerinin kullanımının önündeki engellerin azaltılmasına yardımcı olabilir. 
Sivil toplum ve devlet arasında doğrudan geri bildirimi teşvik etmek, aralarındaki güvenlik duvarını 
yıkabilir. 

 
Durum Tespitinin Oluşturulması  

Kamu İdaresinin Durumunun Teşhisi  

Kamu idarelerinin kalitesi ve veri kullanımı ve teknolojik gelişmişlik düzeyi, ECA genelinde 
büyük farklılıklar göstermektedir. Devlet kapasitesinin değerlendirilmesi, kamu idarelerinin 
reform çabalarını belirli bağlamlar için hedeflemesine olanak tanıyabilir. 

Durum tespitini oluştururken, çalışma birimleri arasında ampirizmin kalitesini izlemek ve 
hangi özelliklerin deneysel yöntemlerin daha güçlü uygulamasıyla bağlantılı olduğunu analiz 
etmek önemlidir. Devlet çapındaki ölçümler, her kuruluşun, birimin veya ekibin güçlü ve 
zayıf alanlarını ön plana çıkarabilir. 
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Anket ve idari HRMIS verileri, kamu idaresinde durum tespiti için girdi 

sağlayabilir (Rogger 2017). Schuster ve diğerleri (2020), koronavirüs müdahaleleri için 
zamanında gerçekleştirilen anketlerin değerini ortaya koymaktadır. Daha sonra 
yapılan bir araştırmada, çeşitli kamu idarelerinde personelin uzaktan çalışmaya dijital 
beceriler bakımından hazır olup olmadığını değerlendirmişlerdir; bu alıştırma, 
uzaktan çalışma ve dijital beceri geliştirme ile ilgili veriye dayalı bir politikanın 
benimsemesi için zemin hazırlamıştır. 

Anketler, veri düzeyini ve dijital becerileri ve kamu görevlilerinin kültürünü 
izleyebilir. Sonuçlar reformların etkisini ölçebilir. Anketler ayrıca işe alma, terfi ve 
kapasite oluşturmadaki en iyi uygulamalara ilişkin içgörüler sağlar. Buna bir örnek, 
ABD federal hükümetinin federal çalışanların yönetimini iyileştirmek için uyguladığı 
Federal Bakış Açısı Anketidir (FEVS). Kamu idaresi için merkezi önem taşıyan 
konuları incelemek için onlarca araştırmada kullanılmıştır (Resh ve diğerleri 2019). 

Personel becerilerinin açık bir tablosunu sunmak için, HRMIS'te toplanan bilgi 
türlerinin personelin temel özelliklerinin ötesine genişletilmesi esastır. Birleşik 
Krallık'ta yapılan bir anket, kamu sektörü kuruluşlarının yüzde 40'ının dijital 
dönüşüm için gerekli becerilere sahip olmadığını ortaya koymuştur (GovTech 
Liderleri 2018). Performansa dayalı testler, kendi kendine bildirim yapılan 
değerlendirmelere göre dijital becerilerin daha iyi bir ölçüsü olabilir. 

Maderick ve diğerleri (2015) ve Kaarakaine, Kivinen ve Vainio (2017) öğretmenler 
için BİT becerilerinin performansa dayalı bir ölçüsünü oluşturmaya çalışmışlardır. BİT 
becerilerinin değerlendirilmesi, personelin belirli bir gösterge panosunu, programı 
veya süreci kullanabilmesini sağlamak için gerçek dünya uygulamalarını taklit eden 
testleri kullanabilir. 
 
Kamu İdarelerinin Faaliyet Gösterdiği Ortamın Teşhisi  

Anlamlı bir değişim sağlamak için, devletlerin öncelikle kamu idaresinin faaliyet 
gösterdiği daha geniş ortamı anlamaları gerekir. Bu uygulama, kamu sektöründeki 
veri devrimini etkileyen düzenlemeler, personel, kültürel ve işgücü piyasası 
özellikleri hakkında içgörüler sağlayabilir. 

Bu teşhis çalışmasındaki ilk görev, yasal ve düzenleyici çerçevenin 
değerlendirilmesidir. Bu çerçeveler, veri güvenliğini sağlamada, hesap verebilirliğin 
geliştirilmesini ve veri devrimine olan güveni kolaylaştırmada ve kurumlar ve 
sektörler arasında verilerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde paylaşımını ve kullanımını 
sağlamada önemli bir rol oynar. Yasal ve düzenleyici altyapı, kamu idaresi içinde 
elverişli ve ampirik bir ortam oluşturmak için yeterince kapsamlı ve esnek olmalıdır. 
Dijital dönüşümde küresel bir lider olan Estonya, kısmen dijital dönüşümün 
önündeki yasal ve kamusal engelleri düşürmesi sayesinde devletini modernize etmeyi 
başarmıştır (Kattel ve Mergel 2019). 

Düzenlemeler, yenilikçiliğin yolunu açmak için engelleri yıkmayı ve birleşik veri 
sınıflandırma standartlarının yanında birlikte çalışabilir BT ve veri sistemlerini 
uygulamayı amaçlamalıdır (Dünya Bankası 2021). Avrupa'da veri paylaşımını teşvik 
eden düzenleyici değişikliklerin örnekleri arasında Kişisel Olmayan Verilerin Serbest 
Akışı (FFD), Siber Güvenlik Yasası (CSA) ve Açık Veri Direktifi (EC 2020) 
bulunmaktadır. Ayrıca, Yeni Avrupa Birlikte Çalışabilirlik Çerçevesi, birlikte 
çalışabilir dijital hizmetlerin nasıl kurulacağına dair rehberlik sağlamaktadır (AB 
2017). 
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Özel sektör ve kamu sektörlerinin karşılaştırmalı anket verileri, özel sektördeki 

muhataplarının gerisinde kalan kurumları belirlemeye ve bu açıkların etkilerini 
değerlendirmeye yardımcı olabilir. İşgücü piyasası anketleri veya potansiyel kamu 
sektörü işe alımlarına yönelik anketler bu teşhis çalışması için tamamlayıcı olabilir. 
Örneğin, ampirik becerilerin arz durumunu değerlendirmek için kullanılabilirler 
(bakınız Thomson, Veall ve Sweetman 2018). Anketler ayrıca politika yapıcıların, bu 
faktörlerin, ampirik olarak düşünen bireylerin kamu sektöründeki pozisyonlara 
başvurma veya bu görevleri kabul etme kararını ve kararda parasal teşviklerin 
oynadığı rolü nasıl etkilediğini anlamalarına da yardımcı olabilir (Dal Bó, Finan ve 
Rossi 2013; Mastracci 2009). 

 
Ampirizm ve Yenilikçilik için Personel, Kapasite Oluşturma  
ve Ekip Oluşturma 

ECA bölgesindeki kamu idarelerinin, teknolojik becerilere sahip personel istihdam 
etmeleri gerekmektedir. Bunun için, işe alım süreçlerinin yeniden düşünülmesini 
gerekmektedir. Birleşik Krallık’ın Dijital, Veri ve Teknoloji Hızlı Akış ve Hızlandırılmış 
Çıraklık Programı, dijital becerileri elde tutmaya ve çekmeye yönelik fırsatlar 
sunmaktadır. Yetenekli personeli elde tutmak ve çekmek için Avustralya federal 
hükümeti, BİT uzmanlarına daha yapılandırılmış kariyerler sunmaktadır. Sözleşmeler, 
işe alımın çekiciliğini farklı uzmanlıklara sahip personel arasında dönüşümlü olarak 
çalışmak için gereken esneklikle dengelemelidir. 

Personelin gelecekteki muhtemel kariyer yollarını değerlendirmek için entegre 
personel verilerini kullanmak, kamu kurumlarının stratejik personel kararlarını 
vermelerine yardımcı olabilir (Melchor 2013). Gelecekteki istihdam ihtiyaçlarını 
öngörmeyi amaçlayan çalışmayla birlikte, personel yönetimi de daha ampirik hale 
gelebilir. 

Kamu hizmetinde yürütülecek eşgüdümlü çalışmalar, kapasite geliştirme çabalarını 
güçlendirebilir. Birleşik Krallık’ın İstikrar Birimi, kamu hizmeti içinde modernizasyon 
için bir kapasite geliştirme sistemi oluşturmada ortak ilgi alanına giren birimlerin 
önemini vurgulamaktadır (Connolly ve Pyper 2020). Kapasite geliştirme çabaları, 
ampiristlerden oluşan ekipler oluşturmalı ve bireysel tutumları deneyimlere doğru 
değiştirmelidir. Kamu hizmeti yönetimi ile ilgili literatürden elde edilen kanıtlar, birey 
odaklı eğitimin düşünceleri ve uygulamaları değiştirmede ekip odaklı eğitime göre 
daha etkili olabileceğini göstermektedir; çünkü ekip odaklı eğitim mevcut kültürleri 
güçlendirebilir ve kaytarma sorunlarına yol açabilir (Azulai ve diğerleri 2020). 

Ekipler, bilgi ve becerilerin sinerjilerini ve tamamlayıcılıklarını en üst düzeye 
çıkaracak şekilde yapılandırılmalıdır. Çeşitli ortamlarda akranlar arası öğrenme ve 
bilgi yayımlarının etkili olduğu kanıtlanmıştır (Burlig ve Stevens 2019; Bandiera ve 
Rasul 2006; Banerjee ve diğerleri 2013; Hinz ve diğerleri 2011). Farklı birimler arasında 
yeniliklerin paylaşılması desteklenmeli ve en iyi uygulama örnekleri kutlanmalı ve 
belgelenmelidir. Çalışma birimleri arasında eğitim ve çalıştay faaliyetlerinin 
düzenlenmesi, geleneksel hiyerarşilerin dışında uygulama toplulukları oluşturmaya 
yardımcı olacaktır. Ampirizmin gücü, tüm seviyelerde yönetim tarafından örnek 
incelemelerinin düzenli olarak paylaşılması yoluyla sergilenebilir. 
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Kamu hizmeti genelindeki teşviklerin de değiştirilmesi gerekir. Kamu idaresi 

ortamlarında, bir bireyin ampirik kararlar vermek için bilgiyi edinme ve özümseme 
kararı, içinde bulunduğu resmi ve gayriresmi kurumların doğasına dayalıdır. 
Etiyopya'dan elde edilen kanıtlar, yetkililerin görevleri üzerinde daha fazla fiili 
kontrole sahip oldukları durumlarda, bu konuda daha doğru bilgilere sahip 
olduklarını göstermektedir (Rogger ve Somani 2018); bu durum özerklik ve yetkinin 
verileri alma ve uygulama konusunda personel teşvikleri için aracılık sağladığını 
göstermektedir. 

Uygulanabilir olduğu yerlerde, idareler, kısmen reform girişimlerine -mutlaka 
başarıya değil- dayalı olarak da terfi ve performans tartışmaları yapmalıdır. 
Ampirizmi ve kanıta dayalı reformu teşvik edecek unsurlara yönelik desteklerini 
sağlamak için sendikalar ve diğer kamu sektörü paydaşlarıyla birlikte çalışmak 
gerekir. Yeniliklerin test edildiği belirli alanları destekleyerek bunları politikanın 
alanına sokmak ve yasal ortamı uyarlamak önemlidir. Örneğin, Portekiz’in İtiraz 
Hakkı Kanunu, yetkililerin kamu hizmeti kuralları dahilinde olmayan yeni 
prosedürleri denemelerine olanak tanıyacak geçici imtiyazlar için başvuruda 
bulunmalarına izin vermektedir. 

Devletler, politika ve yürütme organları genelinde, her bir kuruluş ve ekip birimi 
içerisinde ve her bir yönetici aracılığıyla uygulanacak bir ampirizm politikası 
oluşturmalıdır ve ampirizmi hem bireysel hem de kurumsal düzeyde kamu hizmeti 
yönetiminin omurgası haline getirmelidir. Momentum hem yukarıdan aşağı hem de 
aşağıdan yukarıya yönde çalışmalıdır. Mesajlaşma, algılar ve düşünceler arasında 
uyumu sağlamak için, personelin ampirizm gündemlerinin idarenin her düzeydeki 
temel önceliklerini yansıttığını ne ölçüde düşündüğünü izlemek yararlı olacaktır. 

 
Yenilikçilik ve Reform için Gündem ve Platform Oluşturmak  

Veri devriminin etkilerini yaygınlaştırmak için, merkezi hükümetler, kurumlar 
arasında merkezi olmayan veri sistemlerinin sektörler arası koordinasyonu için 
mekanizmalar oluşturmalıdır. Dijitalleşmenin geride kaldığı durumlarda, 
iyileştirilmiş veri kullanımına ilişkin bir gündem etkili dijital altyapı 
gerektirdiğinden dolayı, bunu derinleştirmeleri gerekecektir. 

Kanıta dayalı politika oluşturma doğrultusunda yapılacak kamu hizmeti 
reformunun bazı yönleri, bir hizmet genelinde asimetrik olarak uygulanabilir iken, 
bazı yönleri yekpare devlet yaklaşımını gerektirir. Devlet genelinde dijital ve veriye 
dayalı faaliyetlerin üst düzeyde koordinasyonu, uygulamayı kolaylaştıracaktır (EC 
2019). Dolayısıyla devletler, devletin vizyonunu, ortak ihtiyaçları, potansiyel 
boşlukları ve stratejik hedeflerini tanımlamak için bakanlıklar ve kurumlar 
arasındaki paydaşları bir araya getirmek için ulusal bir strateji geliştirmelidirler (BM 
2012). 

Amerika Birleşik Devletleri, federal hükümet düzeyinde 23 kuruluşu temsil eden 
57 üye tarafından desteklenen bir Federal Veri Stratejisi geliştirmiştir (ABD Federal 
Hükümeti 2021). Almanya'da, federal hükümetin veri stratejisi, verilerin 
sağlanmasını ve sorumlu kullanımını önemli ölçüde artırmak, veriye dayalı 
yenilikleri teşvik etmek ve verilerin kötüye kullanımını önlemek için tasarlanmıştır 
(Almanya Hükümeti 2021). Hükümet çapında bir dizi standardı ortaya koymak, 
reformculara kurumlarında reformları kabul ettirirken ihtiyaç duydukları desteği 
sağlar. 
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Veri yönetimi ve veri yönetişimi için özel kurumlar oluşturmak, bunları kendilerine verilen 
görevleri yerine getirmeleri için uygun şekilde yetkilendirmek ve ampirizmi ve yenilikçiliği 
teşvik etme rollerini düzenli olarak değerlendirmek de faydalı olacaktır. Bu kurumlarda, bir 
koordinasyon yetkilisi ve bir baş bilgi sorumlusu veya eşdeğeri gibi işlevler aracılığıyla güçlü 
liderlik ve koordinasyon gereklidir. 50 ECA ülkesinden sadece 29'u böyle bir kuruma sahiptir 
-ve Orta Asya, Doğu Avrupa ya da Güney Kafkasya'daki hiçbir ülkede böyle bir kurum 
bulunmamaktadır. Bu kurumları oluşturmak; bir ampirizm kültürü oluşturmak ve bireylere 
ve ekiplere bilgi ve ortak standartlar sağlamak için çok önemlidir. 

Devletlerin kendi bünyeleri içerisindeki yenilikçilik kurumları, veri kullanımına ilişkin 
tamamlayıcı bilgiler sağlayabilirler. Örnekler arasında Avusturya’daki GovLab, 
Danimarka’nın Ulusal Kamu Sektörü Yenilikçilik Merkezi, Gürcistan’daki ServiceLab ve 
Portekiz’deki LabX’i sayılabilir. Bu kurumlar, disiplinler arası bir yolla kamu sektöründeki 
zorluklara çözümler önermek için gerekli olanakları sağlamaktadır Bu süreçte, yenilikçilik 
kurumları ajansları, kamu kurumlarının herhangi bir başarıda övgülerin önemli bir kısmını 
almalarına izin verecek, ancak başarısızlıklarda suçlanmalarını engelleyecek bir şekilde 
ortaklık yapmalıdır. 

Yekpare devlet değişim gündemlerine, veriler ve dijital araçlar için yaygın olarak 
erişilebilir bir altyapı eşlik etmelidir. Uygulanabilir olduğu durumlarda, kurumların devlet 
genelindeki verilere düşük maliyetle erişebilecekleri ortak bir BT altyapısı oluşturmak, 
kuruluşlar içinde yenilikçilik yaratabilir ve devlet genelinde faaliyetleri uyumlaştırabilir. 

Elli ECA ülkesinden sadece 20'sinde, devlet kurumları arasında birlikte çalışabilirliği ve 
karşılıklı bağlantı olanaklarını destekleyen bir GovTech kurumu vardır. Fransa İçişleri 
Bakanlığı, Hollanda Eğitim Bakanlığı ve Almanya ve İsveç'teki kurumlar, bir yandan dijital 
egemenliği korurken aynı zamanda çalışanlarının vatandaşlar ve memurlarla ilgili verileri 
depolamasına, analiz etmesine ve kullanarak işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut ağları 
oluşturmuştur. Moldova hükümeti, ülke çapında 100'den fazla veri merkezini ortak bir 
yönetim platformunda birleştiren bir platform kullanmaktadır (BTS 2019). 

Birlikte çalışabilirlik, verileri devlet kurumları arasında paylaşmayı mümkün kılmaktadır. 
Örneğin Birleşik Krallık’ın Ulusal Gösterge sistemi, tüm yerel yönetimlerin temel hizmetler 
hakkında standartlaştırılmış bir dizi gösterge üretmesini zorunlu kılmaktadır. Geçiş süreci, 
açık veri ve standartlarla birlikte çalışabilir bir mimarinin kurulmasını gerektirmektedir (BM 
2012). Devlet genelindeki sistemler arka uçta birlikte çalışabilir olmalı ve tek noktadan 
portallar aracılığıyla ön uçtaki kullanıcılar için tek bir giriş noktası sağlamalıdır. 

 
Devletin Hesap Verebilirliğine İlişkin Platformların Güçlendirilmesi 

Vatandaşların, verileri kullanma konusunda geniş anlamda takip ettikleri yaklaşımları için 
devletten hesap sormalarına olanak tanıyan platformlara ihtiyaç duyulur. Kurumlar ve 
platformlardan oluşan bir ekosistem, daha yüksek üretkenlik için (bu bölümün ikinci alt 
bölümünde vurgulanan bir öncelik) ampirizm kültürlerini uygulamak için teşvikler 
oluşturabilir ve devlet ile sivil toplum arasında diyaloğu teşvik edebilir (bu bölümün üçüncü 
alt bölümünde vurgulanan bir öncelik). Bu gibi kurumlar, ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik 
Bürosu gibi hükümet kuruluşları olabilir veya Birleşik Krallık’taki Devlet Enstitüsü ya da 
Hollanda’da kamu sektörünün verimliliği üzerine araştırmalar yapan Kamu Sektörü 
Verimliliği Etütleri Enstitüsü gibi devletten bağımsız kuruluşlar olabilir. 
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Sivil toplum kurumları, titiz araştırmalar yaparak devlet bünyesinde yapılan 

ampirik analizlerin kalitesini destekleyebilir ve böylece kamu kurumları üzerinde bir 
kontrol görevi görebilir. Mali Etütler Enstitüsü, Britanya hükümetinin bütçeleri 
üzerinde gerçekleştirdiği dünya standartlarındaki analizler ile ün kazanmıştır; 
Enstitü’nün gerçekleştirdiği analizler hükümetin Bütçe Sorumluluk Bürosunun 
analizini tamamlayıcı olarak Britanya devletine mali konularda güçlü bir kontrol ve 
denge bileşimi sağlamaktadır. ECA bölgesinin daha yüksek kapasiteli ülkelerinde, bu 
tür kurumlar, bir bütün olarak hükümetin kalitesini iyileştiren bir kamu çıkarı 
sağlayabilir. 

STK'lar, devletin işleyişinin etkinliğini geniş anlamda izleyebilir ve inceleyebilir. 
Örneğin, Avrupa Sivil Alan İzleme örgütü, bir dizi sivil toplum grubu tarafından ortak 
eylemi teşvik etmektedir ve bireylerin ve grupların bilgiye erişme, bilgileri 
değerlendirme ve konuşma haklarını savunmaktadır. Bu tür platformlar ve 
ekosistemler, kamu hizmeti ve sivil toplum arasındaki etkileşimi teşvik eder ve uzun 
vadede devlet kapasitesini güçlendirir. 

Eğer devlet eleştiriyi hedeflerse, sivil toplumun yararlı etkisi tehlikeye düşebilir. 
Otoriter rejimlerde, bu tür eleştiriler, ampirizm odaklı kuruluşların ekosisteme girmesi 
önünde caydırıcı etki yaratır ve devlet yönetiminde ampirizmin kalitesini düşürür. 
Özellikle mevcut olmadıkları ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının gelişimini teşvik 
etmek, devletleri sorumlu tutmak için gerekli bir başlangıç noktasıdır. 

Devlet ve sivil toplum arasında yapıcı ortak çalışmalar yapılabilmesi için Resmi hesap 
verebilirlik mekanizmalarına ihtiyaç duyulur. Sivil toplum tarafından yolsuzluk vakaları 
veya hizmet sunumunda aksaklıklar tespit edildiğinde, resmi hesap verebilirlik 
mekanizmalarının (yüksek denetim kurumları, düzenleyici kurumlar, yargı) devreye 
girmesi gerekir. 

 
Devlet Bilgilerine ve Verilerine Erişimin Yaygınlaştırılması  

Devletlerin, devlet faaliyetleri ve analizleri hakkındaki bilgileri düşük maliyetli bir 
şekilde sivil topluma sunmaları gerekir. Bunu sağlayan girişimlere örnek olarak, 
Avrupa çapında halkın kamu otoriteleri tarafından tutulan çevresel bilgileri alma 
haklarını belirleyen Aarhus Sözleşmesi (UNECE 1993) ve çok çeşitli ECA ülkelerinde 
mevcut olan bilgiye erişim özgürlüğü kanunları (FOIA) sayılabilir.10 Bu girişimlerin 
beraberinde, kanunun ruhuna uymayan tarafları izleyecek ve disipline edecek kadar 
güçlü protokoller ve otoriteler bulunmalıdır. FOIA kapsamında yaptıkları talepler ile 
ilgili olarak devletin verdiği karardan memnun olmayan vatandaşlar, taleplerinin yargı 
tarafından incelenmesini isteme hakkına sahip olmalıdırlar.  

Verilerin kullanıma sunulması, sivil toplumun bunları kullanacağını garanti etmez. 
Vatandaşların işlenmemiş devlet verilerini zorlayıcı ve özümsenebilir açıklamalara ve 
çözümlere dönüştürmesi için teşvikler yaratılmalıdır. Bunu yapmanın bir yolu, yazılım 
yarışmalarıdır. 2018 yılında, Bulgaristan e-Devlet Kurumu, çeşitli ortaklarla işbirliği 
içerisinde, toplumsal ilerlemeye dönük yenilikler üretmek amacıyla Balkan Yazılım 
Yarışmasına ev sahipliği yaptı (Balkan Yazılım Yarışması 2020). Ukrayna’da, şeffaf  

 
10. Bosna Hersek Balkanlar'da Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasasını kabul eden ilk ülkedir (2000 
yılında).  
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devlet için açık verilerin kullanımını teşvik eden bir STK olan SocialBoost, 2014 yılında Sosyal 
Girişimcilik Yazılım Yarışmasına ev sahipliği yaptı (USAID 2015). COVID-19 krizi karşısında, 
ECA bölgesindeki bazı devletler, GovTech Polska’nın HackYeah (HackYeah 2020) ve Alman 
federal hükümetinin #WeVsVirus (Gegenhuber 2020) gibi veri odaklı ve dijital alanlarda sivil 
toplumla etkileşimi teşvik eden yazılım yarışmaları düzenlemiştir. 

Hükümetler, resmi verilerin yanlış beyan edilmesinden kaynaklanan potansiyel tepkilere 
karşı dikkatli olmalıdır. Verilerin zengin bir şekilde yayılmasına olanak tanıyan platformlar 
(yani sosyal medya) aynı zamanda yanlış bilgilerin ve yalan haberlerin yayılmasıyla da 
ilişkilendirilebilir. Devletler sansüre veya bilgi engellemesine başvurmamalıdır. Bunun yerine, 
gerçek bilgileri sağlamak ve kamuoyu tartışmasının kalitesini zenginleştirmek için doğruluk 
kontrolünü ve benzer stratejileri teşvik etmelidirler. 

Devletler, verimli bir veri yayınlama ve kullanım döngüsü oluşturmak için açık devlet 
verielrinin sivil toplum kuruluşları ve özel vatandaşlar tarafından kullanımına ilişkin geri 
bildirim sağlamalıdır. Şeffaf ve açık veriler hizmet sunumunu iyileştirmek veya devletin veri 
kullanımına yanıt vermemesi durumunda devletten hesap sormak için tek başına yeterli 
olmayacaktır. 

 
Kamu Reformu için Vatandaş Eyleminin Teşvik Edilmesi  

Toplumlar ve devletler, vatandaş ile devlet arasında doğrudan geri bildirimi teşvik etmelidir. 
Geride kalmış olduğu yerlerde geniş bant internet erişiminin yaygınlaştırılması gerekir.   

Vatandaşların kamu görevlilerinden daha iyi yerel bilgiye sahip olduğu yerlerde vatandaş 
katılımının, daha başarılı olması muhtemeldir (Kutu 2.6'da gösterildiği gibi). Kamu hizmet 
şirketlerinin düzenlemeye tabi tutulması gibi teknik olarak karmaşık alanlar için ise pek 
uygun değildir. Vatandaşların en etkili olma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda 
paydaşlar kamu yönetimi güvenlik duvarının yeniden şekillendirilmesi üzerinde 
odaklanmalıdır.  

Vatandaşlara, tavsiyeleriyle ilgili olarak devletin nasıl icraatlar yaptığını anlatarak geri 
bildirim döngüsünü kapatmak, halkın devlete güvenini tesis edebilir. Vatandaşların geri 
bildirim sağlamaya teşvik edilmesi için, devletler vatandaşların dile getirdiği endişeleri çözme 
konusunda istekli ve yetenekli olmalıdır (Dünya Bankası 2016). Kamu görevlileri ve 
vatandaşların proje veya faaliyetler gerçekleştirmek için işbirliği yaptığı ortak üretim 
mekanizmaları için önemli bir kapasite olması muhtemeldir (önceki bölümde tartışılan bir tür 
işbirliğine dayalı yönetişim). Bu gibi mekanizmalar, her grubun becerilerinden ve 
bilgilerinden yararlanır. Devletler, vatandaşları verileri ortaklaşa üretmeye dahil etmenin ve 
tercihleri ve yerel kısıtlara ilişkin olarak vatandaşların elinde bulunan verilerden 
yararlanmanın yollarını denemelidir. 

Bu etkileşimler, kamu sektörünü yerel ihtiyaçlara daha duyarlı hale getirme sürecinin bir 
parçası olmalıdır. Vatandaşların doğrudan katılımını sağlamanın bir başlangıç noktası, 
bireylerin endişeleri hakkında devletle iletişime geçebilecekleri veya hizmet sunumuyla ilgili 
geri bildirim sağlayabilecekleri merkezi bir web sitesi kurmaktır. Bölgedeki 50 ülkeden sadece 
28'i bu tür bir web portalına sahiptir. Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki ülkelerin çoğunda ve 
Orta Avrupa ile Batı Balkanlar'daki ülkelerin bazılarında bu tür web siteleri 
bulunmamaktadır. Özellikle dezavantajlı topluluklardaki pek çok birey dijital erişimden 
yoksun olabileceğinden veya web sitelerini bilmeyebileceklerinden dolayı, analog iletişim 
kanalları da sunulmalıdır. 
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Daha İleri Düzeydeki Araştırmalar  

Bu bölümde özetlenen zorlukları daha iyi anlamak ve aşmak için araştırmalar yapılması 
gerekmektedir. Kamu hizmetinde kanıta dayalı bir yaklaşımın kademeli olarak 
uygulanırken, beraberinde bu hizmetlerin etkilerine ilişkin bir araştırma gündemi de 
yürütülmelidir. Bu araştırma gündeminin çıktıları, liderlere ve politika yapıcılara 
programları uyarlamak ve ölçeklendirmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayacaktır. 
Buna paralel olarak, sivil toplumun açık devlet verilerini kullanması ve uygulaması ile ilgili 
üzerine araştırmalar, veri devriminin devletin üretkenliği ve hesap verebilirliği üzerindeki 
etkisini güçlendirebilecek içgörüler sağlayabilir. 

Kamu sektöründe ampirik araştırma gündemi oldukça zengindir. Kamu hizmetini veri 
odaklı bireyler ve ekiplerle donatmak için insan kaynakları yönetim sorularını araştırmak 
önemli olacaktır. Bu sorular arasında, (a) yetenekli, yüksek nitelikli ve yenilikçi bireylerin 
kamu hizmetine nasıl çekileceği ve muhafaza edileceği; (b) mevcut personelin veri ve dijital 
kullanım kapasitesinin nasıl oluşturulacağı; (c) üretkenliği ve ampirizmi teşvik etmek için 
performans inceleme ve teşvik sistemlerinin nasıl yapılandırılacağı ve (d) farklı beceri 
setlerine, deneyimlere ve geçmişlere sahip bireylerin, kamu sektöründeki veri devriminden 
yararlanmak için donatılmış ve motive edilmiş uyumlu ekiplere nasıl entegre edileceği yer 
almaktadır. Hizmet sunumunu en çok hangi stratejilerin iyileştirdiğini anlamak da önemlidir 
(örneğin hizmet çapındaki reformlar ve sektöre özgü olanlar). 

Bireysel veya kurumsal olarak hedeflemesi yapılmış yaklaşımların etkililiği, ekibin 
yapısına ve görevin doğasına göre değişebilir. Yapılacak araştırmalar bu etkileşimlere ışık 
tutabilir. Bilgi ve hiyerarşi arasındaki ilişki göz önüne alındığında, araştırmalar, kamu 
hizmeti genelinde tutumları, normları ve uygulamaları farklılaşarak değiştirmek için bilgi 
paylaşımının ne ölçüde yaygınlaşabileceğini de inceleyebilir. Elde edilecek bulgular, yeni 
normların ve protokollerin uygulanmasını destekleyebilir ve yeni veri ve dijitalleştirme 
sistemlerinin kullanımını ve uygulanmasını teşvik edebilir. 

Araştırmalar ayrıca sivil toplumu açık devlet verileriyle ilgilenmeye motive eden faktörler 
üzerinde de odaklanabilir. Açık devlet verilerini kullanmaya ve uygulamaya yönelik 
teşvikler ve caydırıcı unsurlar üzerine yapılacak araştırmalar, kamu hizmeti ve sivil toplum 
arasında daha fazla işbirliği ve iletişimi teşvik eden politikalar için bilgi girdisi sağlayabilir. 
Bu tür geri bildirimler, devletleri daha fazla hesap verebilirliğe, yenilikçiliğe ve ampirizme 
doğru yönlendirebilir. 

Açık devlet verilerinin sonuçlarını değerlendirmek için etki değerlendirmesi yapılabilir. 
Bu tür çalışmalar, açık devlet verilerinin amaçlarının belirlenmesini ve değerlendirme için 
yapılacak ölçümün standardizasyonunu gerektirecektir. Aynı doğrultuda daha iddialı 
reformlar için kamuoyu desteğinin nasıl oluşturulacağını anlayabilmek için, ampirik 
zihniyetli kamu hizmeti reformlarının vatandaş algıları üzerindeki etkilerini değerlendirmek 
de önemlidir. 

Akademik kurumlar ve düşünce kuruluşları ile sağlanacak işbirliği, daha geniş kapsamlı 
ve daha hızlı yenilikçiliği teşvik edebilir. Kamu hizmetindeki verileri kullanmaları için harici 
ortaklar davet edilebilir. Bu tür verilerin, veri toplama sürecine ilişkin belgelerle birlikte 
standart bir şekilde yayınlanması gerekecektir. Yapılacak analizler, ampirizmdeki yenilikler 
için kamu hizmeti içinde ivme oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Ampirik düşünen 
akademisyenler ve özel sektör analistleri ile burs ve staj fırsatları yaratmak da faydalı olabilir. 
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