
286 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 

Kırgızistan’da Bölgelere Göre Öznel Refah Düzeyleri ve 

Yolsuzluğun Mekânsal Analizi 

Spatial Analysis of Subjective Well-Being Levels and Corruption 

across Regions in Kyrgyzstan 

Asst. Prof. Dr. Mahmut Erdoğan (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Asst. Prof. Dr. Ainura Turdalieva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Asst. Prof. Dr. Raziya Abdiyeva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

Nowadays corruption becomes a universal phenomenon, which reduces the productivity of public 

administration, and causes harm to countries’ economic and social development. Consequently, it influences 

economic performance of Kyrgyzstan. The aim of this study is to visualize the spatial distribution of subjective 

well-being levels of individuals and personal perceptions and attitude towards corruption in 2016 by using the data 
provided by the European Bank for Reconstruction and Development on district (rayon) level in Kyrgyzstan.  

The findings of this paper show that there is positive spatial autocorrelation for unofficial payments or gifts to 

road police, public education, and receive medical treatments. Similarly, local government representatives, tax 

officials, police and judges have higher Moran’s I scores. In addition, obtained results from analysis will help to 

understand issues related to corruption in Kyrgyzstan. 

 1  Giriş 

Yolsuzluk günümüzde ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesini engelleyen evrensel olguya dönmektedir. 

Özellikle piyasa ekonomisine geçiş döneminde olan ve gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluğun etkisi daha da 

belirgin olmaktadır. Yolsuzluk kamu kurumlarının personeli ve yöneticilerinin kanun tarafından verilen 

yetkilerinin kendi çıkarlarına kullanmalarıdır. Kötü yönetişim ise kaynak kullanımının etkinliğini azaltmakta ve 

kaynakların yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır.  

Yolsuzluk bireylerin tüm yaşam yönlerini etkilemektedir. Yolsuzluk kaynak dağılımının yönünü bozduğu için 

gelir eşitsizliğini arttırmaktadır. Kamu hizmetlerinin kalitesinin düşmesine ve vatandaşların bu hizmetlerden 

aldıkları memnuniyetin azalmasına neden olmaktadır. Kötü yönetişim halkın devlete olan güvenini de 

sarsmaktadır. Sonuç olarak yolsuzluk tüm ekonomik gelişmeyi yavaşlatarak bireylerin öznel iyi oluşlarını ve 

yaşam memnuniyetini negatif yönde etkilemektedir.  

Bu çalışmada Kırgızistan’da bireylerin ülkedeki yolsuzluk düzeyi ile ilgili görüşleri, yolsuzlukla mücadele 

yolları ve bu yöndeki yürütülen devlet politikalarının etkinliği ile ilgili görüşleri ile bireylerin öznel refah 

arasındaki ilişki mekansal açıdan incelenecektir. Life in Transition 2016 verileri ve mekansal ekonometrik yöntem 

ile söz konusu ilişki araştırılacaktır. Girişi izleyen ikinci bölümde literatür incelemesi, üçüncü bölümde veri ve 

yöntem, dördüncü bölümde bulgular ve son bölümde de sonuç ve öneriler sunulacaktır.  

 2  İlgili Literatür 

Öznel refahla ilgili çalışmasında Sarracino (2013), “öznel refah” genel olarak kişinin bir bütün olarak kabul 

edilen yaşamının bir değerlendirmesi olarak anılmakta ve genellikle bireyin “mutluluk” ya da “yaşam doyumu” 

ile ilgili sorular aracılığıyla gözlemlendiği (van Praag et al., 2003) belirtilmektedir. Mutluluk, “daha uçucu ve kısa 

vadeli dalgalanmalara maruz kalan öznel refahın daha duygusal, durumsal ve duygu durumuyla ilişkili bir yönü” 

olarak görülmektedir (Brockmann et al., 2009, s. 395). Öte yandan yaşam memnuniyeti, daha çok bilişsel ve daha 
az geçici bir öznel refah değerlendirmesini ifade etmektedir (Diener et al., 2009).  

Öznel refah analizleri çeşitli sosyo-ekonomik yönlerde yaygın olarak kullanılması ile ekonomide ilgi çeken bir 

konu haline gelmiştir. Kırgızistan için yapılan bu tür çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bunların arasında Namazie 

ve Sanfey (2001) çalışmasını belirtmek mümkündür. Yazarlar Kırgızistan'daki geçiş döneminin ilk aşamalarında 

bireysel refahı incelemek amacıyla, 1993'ün sonlarında Dünya Bankası tarafından toplanan hanehalkı anket 

verilerini kullanarak, Kırgızistan'da hayattan memnuniyetsizlik yaygın olduğu bulunmuştur.  

Daha sonraki yıllar için Kırgızistan’da öznel refah ile ilgili yapılan diğer bir çalışma Karabchuk ve Salnikova’nın 

Orta Asya ülkeleri ile Rusya ve Beyaz Rusya’nın öznel ve nesnel refahlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen 

çalışmasıdır. World Value Survey’in verilerini kullanarak elde edilen sonuçlara göre, Orta Asya ülkelerinde, yaşam 

doyumu seviyesi Rusya ve Belarus'taki yaşamdan duyulan memnuniyetinden daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  
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Aynı sonuçlar Life in Transition verileri kullanarak yapılan çalışmada (Cojocaru ve Diagne, 2015) Avrupa 

ülkelerinde nesnel ve öznel refah arasında daha fazla tutarlılık gözlenirken, Orta Asya ülkelerinde, bireylerin ve 

hanehalklarının maddi durumunun göstergeleri tarafından yönlendirilen yaşam doyumu düzeyi beklenenden çok 

daha yüksektir.  

Yukarıdaki çalışmaya benzer sonuçları bulan Abbott ve diğerler (2010), Kırgızistan'da genel memnuniyet 

düzeyinin diğer üç ülkeden (Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan) daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu durum 

ise insanların zamanlarının çoğunu diğer insanlarla iletişim halinde geçirdikleri anlamına gelmektedir. Shevenko 

(2009), Sovyet sonrası toplumda genel olarak güven düzeylerinin düşük olmasına karşın, insanların akrabalarına 

ve arkadaşlarına güvendiğini vurgulamaktadır (Abbott ve diğerler, 2010).  

Bilindiği gibi, kişilerin mutluluğu yaşadıkları ortam içerisinde oluşan duruma göre şekillenmektedir. M. Tavits 

(M. Tavits, 2008) çalışmasında gösterdiği gibi, hükümet performansı da bireysel refahı etkileyebilmektedir. 

Hükümet performansının en yaygın kullanılan göstergelerinin biri de yolsuzluk seviyesidir (Anderson & Tverdova, 

2003). Yolsuzluk ‘kamu kazancını özel kazanç için kötüye kullanma’ olarak (Sandholtz &Koetzele, 2000) 

anlaşılmaktadır. Yolsuzluk ile ilgili kişisel deneyim, yolsuzluk seviyesi yüksek olan ülkelerde ortaya çıkmaktadır 

ve öznel refah üzerinde olumsuz bir etkisi olması muhtemeldir. Kamu mallarına sadece kişisel bağlantı veya para 

aracılığıyla ulaşabiliyorsa, bu kaynaklara sahip olmayanlar ise dezavantajlı olmaktadırlar. Yolsuzluk, ekonomik ve 

politik performansı, artan suç ve eşitsizlik gibi olumsuz inançlarının bir sonucu olarak öznel refahı da azaltabilir 

(Mauro, 1995).  

L. Tay, M.N. Herian ve E. Diener çalışmasında (Louis Tay ve diğerler, 2014) yolsuzluk öznel refahı ekonomik 

ve sosyal kanallar aracılığıyla etkilediğini öne sürmektedirler. Ekonomik teorilere göre yolsuzluk makro düzeyde 

ekonomik gelişme ve sonuçta öznel refah için nimet veya külfet olarak hizmet edebileceğini öne sürmektedirler. 

Yolsuzluğu nimet olarak gören teorisyenlere göre, yolsuzluğun kurumsal verimsizliklerin üstesinden gelmeye, 

böylece ekonomik büyümeyi desteklemeye hizmet ettiğini öne sürüyorlar (Huntington, 1968). Oysa, yolsuzluğu 

külfet olarak gören teorisyenlere göre, yolsuzluk büyümeyi engelleyen verimsizlikler ve uygun olmayan teşvikler 
yarattığını belirtiyorlar (Lambsdorff, 2003). Böylece yolsuzluk ulusal refahı azaltarak negatif toplumsal refahı 

yaratmaktadır (Diener, Tay ve Oishi, 2013). Bireysel düzeyde ise, bireyler yolsuzluğun olumsuz etkisini yaşayarak 

kişisel servetlerini genel olarak azaltabilir.  

Söz konusu çalışmada ekonomik mekanizmaların yanı sıra, yolsuzluğun öznel refahı etkileyebileceği sosyal 

mekanizmaların bulunduğu gösterilmektedir. Yolsuzluk kurumsal güveni sarstığını için sonuçta öznel refah 

üzerinde negatif bir etki yaratmaktadır. Kurumsal güven ilişkileri sürdürmek ve gerekli kişilerarası ve ekonomik 
işlemleri sağlamak için hizmet eder (Blau, 1964; Fukuyama, 1995; Hirsch, 1978). Kurumsal güven azaldığında, 

kamu kurumları ile gerekli işlemlerden kaçınılır ve alternatifler zor duruma düşecektir. Bu koşullar altında, 

kurumlarla yapılan işlemler de daha yüksek psikolojik ve fiziksel maliyetler içerecektir (Louis Tay ve diğerler, 

2014). 

Kırgızistan’da yolsuzluğu inceleyen çalışmalar ülkede önemli ölçüde yolsuzluğun bulunduğunu 

göstermektedirler. M.Çokgezen (M.Çokgezen, 2010) kendi çalışmasında, düşük gelir seviyesi, kitlesel devlet 
müdahalesi, zayıf demokratik kurumlar, zayıf çalışan yasal sistem ve Kırgız halkının kültürel geçmişi 

Kırgızistan'da yolsuzluğu kışkırttığını belirtmektedir. Bununla beraber, yolsuzluk var olan diğer ülkelerdeki gibi 

ekonomik göstergelere zarar vermesi söz konusudur. Ancak, Kırgızistan'ın yolsuzluk endekslerindeki durumunun 

değişmesi, politika yapıcıların reformları ilerletme ve yolsuzlukla mücadele ve Kırgız halkının desteğine karar 

vermelerine bağlıdır. 

J. Ganiev (J. Ganiev, 2014) Kırgızistan’da yolsuzluğun nedenleri ve sonuçlarını inceleyen çalışmada yolsuzluk 

devlet yönetimin etkinliği ve devlet yasaları arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki bulunduğunu, devlet 

yönetiminin etkinliğini yükselterek yolsuzlukla mücadelede önemli araç olabileceğini önermektedir.  

Böylece Kırgızistan’da öznel refah ve yolsuzluk ile ilgili çalışmalar yapılmış olup öznel refah ile yolsuzluk 

arasında ilişkiyi inceleyen çalışma henüz bulunmamaktadır.  

İktisat literatüründe öznel refah ile yolsuzluk arasında ilişkiyi inceleyen çalışmalar arasında M.Tavits (M.Tavits, 

2008) 68 ülkeden toplanan ulusal veri ve Avrupa’nın 16 demokratik ülkesinden toplanan anket veri kullanarak 

değişkenlerin eşzamanlı etkilerini uygun şekilde tahmin etmek için çok düzeyli modelleme yöntemi uygulamıştır. 

Analiz sonucu hükümetlerin performansı iyi olduğu (yolsuzluktan temiz) ve seçtikleri parti iktidarda olduğu 

durumlarda bireyler daha yüksek öznel refahın seviyelerini rapor ettiği bulunmuştur. Bu bulgular hükümetlerin 

insanların refahı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. 

C. J. Leo´n ve diğerleri (Carmelo J. Leo´n ve diğerler, 2013) çalışmasında yolsuzluğun insanların mutluluğu ve 

memnuniyeti üzerinde bir etkisi olabildiğini ve bu nedenle sosyal bir maliyet yaratabildiğini vurgulayarak, 2008 

yılında şehir nüfusu arasında yapılan on-line anket yanıtlarını kullanarak, bireyler arasındaki yanıt ölçeğindeki 

farklılıklardan kaynaklanan yanlılığın düzeltilmesi için vignettes tekniği ile İspanya’da yolsuzluk ve memnuniyet 

algıları konusundaki farklılıkları incelemişler. Sonuçlar hem yolsuzluk hem de memnuniyet için bir cevap ölçeği 

yanlılığının olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, yolsuzluğun yaklaşık sosyal maliyetini belirlemek için 

kullanılabilmektedir. 
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L. Tay, M.N. Herian ve E. Diener çalışmasında (Louis Tay ve diğerler, 2014) 150 ulustan temsilci veri ile 

arabuluculuk analizleri (mediation analyses) ve boylamsal modelleme (longitudinal modeling) kullanarak, 

yolsuzluğun öznel refah ile ilişkili olup olmadığını araştırmışlar. Araştırma sonucu ulusal yolsuzluk milli geliri ve 

kurumsal güveni düşürdüğünü ve bunun arkasında da yaşam memnuniyetini azalttığı bulunmuştur. Buna ek olarak 

Batılı olmayan toplumlara kıyasla Batılı olan toplumlarda yoksulluğun zararlı etkisi daha belirgin olduğu sonucuna 

ulaşmışlar.  

H.Welsch ve J. Kühling (H.Welsch ve J. Kühling, 2016) ise OECD üyesi ülkelerde makroekonomik performans 

ile kurumsal değişim arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Milli gelir büyümesi, işsizlik, enflasyonun 30 OECD 

ülkesinde öznel refah üzerinde etkisi incelenerek, öznel refah açısından bir makroekonomik performans endeksi 

oluşturulmuştur. Endeksin 1990-2009 dönemine uygulanmasıyla, makroekonomik performansın genel olarak 

ülkelerin çoğunda arttığını ve OECD içinde bir performansın yakınsamış olduğu tespit edilerek, ülke 

performanslarının kurumsal değişim yönünde pozitif ilişkili olduğu ticarete açıklık ve daha iyi kurumsal kaliteye 

ile ilişkili olduğunu kanıtlamışlar. Bu durum da OECD ülkelerinin öznel refahını geliştirdiği sonucuna 
ulaşmışlardır. İşte bu bağlamda Kırgızistan’da önemli ölçüde bulunan yolsuzluk koşullarında öznel refah 

değerlendirmesi önemli olmaktadır. 

 3  Veri ve Yöntem 

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası tarafından 2016 yılında yapılan Geçiş Ekonomilerinde 

Yaşam Standartları araştırmasında yer alan Kırgızistan bölge verileri bu çalışmada kullanılmıştır. Birincisi 
2006’da, 2010’da ikincisi ve son olarak 2016 yılında yapılan Geçiş Ekonomilerinde Yaşam Standartları 

araştırması; komünizmin yıkılmasından sonra gerçekleşen devrimlerden insan yaşamlarının nasıl etkilendiğini, 

geçiş ekonomilerinde fert ve hanehalkı inanç, algı ve tutumları üzerine odaklanan büyük ölçekli ve kapsamlı bir 

çalışmadır. Bu çalışma ilk yapıldığında 29000 kişi katılmış iken 2010 yılındaki ikinci uygulamada 38000 kişi 

katılmıştır. 2016 yılındaki son araştırmaya ise 29 geçiş ülkesiyle birlikte Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve 

Almanya ile İtalya’dan 51000 hane katılmış ve her ülkeden 1500 hane bulunmaktadır (Life in Transition, 2016, 

8). Çalışma analizleri, bölgesel farklılıkların analizi için verilerin haritalanması ve görselleştirilmesine fırsat 

vermesinden dolayı GeoDa programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Kırgızistan’da bireylerin öznel refah 

düzeylerinin bölgesel dağılımını izlemek amacıyla 2016 yılında öznel refah göstergesi olarak elde edilen dört farklı 

değişken kullanılmıştır. İlk olarak “Anne babamdan daha iyi işler yaptım”, ikinci değişken ise “Şu an hayatımdan 

memnunum”, üçüncü değişken “Genelde ekonominin durumundan memnunum”, ve son olarak “Genelde finansal 
durumumdan memnunum” değişkenlerinin bölgesel dağılımları incelenmiştir. Kırgızistan’da 2016 yılında 

bireylerin aileleri ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklılıkların ilçelere göre dağılımı Şekil 1’de sunulmuştur.  

 

 

(a)      (b) 

Şekil 1 a) Hayatta Ebeveynlerden Daha İyi İşler Başarmanın Mekânsal Dağılımı b) Şu An Hayatından Memnun 

Olanların Mekânsal Dağılımı 

Şekil 1’in a panelinde 2016 yılında Kırgızistan’da bireylerin “ailemden daha iyi işler yaptım” durumunun 

ilçelere göre mekânsal dağılımı görülmektedir. Ailesine göre daha iyi işler başardığını düşünen bireyler Çüy, Issık 

kul, Tong, Aksuu, Nooken, Kara-kulca, Kara-suu, Aravan, Kadamcay ve Batken ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Diğer 

yandan ailelerine göre daha iyi işler başaramadığını düşünen bireyler ise Isık-Ata, Alamudun, Bişkek, Talas, 

Bakay-Ata, Kara-Buraa, Ala-Buka, Aksı, Ak-Talaa ve Leylek ilçelerinde yoğunluğa sahiptirler. Genel olarak 

değerlendirildiğinde ise ailesine göre daha iyi iş başaramayan bireyler batı ilçelerinde ve güneyde yoğunlaşırken, 
daha iyi iş yapanların ise Isık-Köl etrafında ve Güneyde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. b panelinde “Hayatımdan 

şu an memnunum” sorusuna verilen cevapların ilçelere göre mekânsal dağılımı görülmektedir. Buna göre Isık- 

Köl, Cumgal, Nooken, Narın, Atbaşı ve Kara-Kulca ilçelerinde mevcut durumda hayatından memnun olan 

bireylerin yaşadığı görülürken, Kemin, Isık-Ata, Alamudun, Bişkek, Moskova, Panfilov, Toktogul, Aksı, Ala-

Buka, Nookat ilçelerinde ise hayatından memnun olma düzeyleri en düşük bireylerin yaşadığı belirlenmiştir. 

Ekonominin şimdiki durumundan ve finansal durumundan fertlerin memnun olma durumları ise Şekil 2’de 

gösterilmektedir.  
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(a)      (b) 

Şekil 2 a) Ekonominin Şu Anki Durumundan Memnun Olmanın Mekânsal Dağılımı b) Genel Olarak Finansal 

Durumundan Memnuniyetin Mekânsal Dağılımı 

Şekil 2’nin a panelinde 2016 yılında Kırgızistan’da ekonominin mevcut halinden bireylerin memnuniyet 

dağılımı gösterilmiştir. Ekonominin mevcut durumundan memnun olanların çoğunlukla Kırgızistan’ın Kuzey 

bölgelerinde yerleştikleri belirlenmiş olup, Isık-kul, Tüp, Ceti-Ögüz, Ton, Talas, Bakay-Ata, Kara-Buura, Manas, 

Kara-Kulca ve Kadamcay ilçelerinde yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Ekonominin mevcut durumundan en az 

memnun olanların ise belirgin şekilde Çüy ve Issık-Köl çevresinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Kırgızistan’da 2016 

yılında bireylerin genel olarak finansal durumlarından memnuniyet farklılıkları ise b panelinde sunulmuştur. Buna 

göre, Kırgızistan’da 2016 yılında finansal durumundan memnun olanların iki ana bölgede kümelendikleri 

belirlenmiştir. Güneyde Oş ve Batken bölgeleri ile Kuzeyde Talas bölgelerinin birçok ilçelerinde bireylerin 

finansal yönden en yüksek memnuniyet düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Oş bölgesinde Kara-Suu, Aravan, 
Alay ve Kara-Kulca ilçeleri en yüksek değere sahipken şaşırtıcı biçimde Oş şehrinde ise 3. Düzeyde memnuniyet 

belirlenmiştir. Buna ek olarak Batken bölgesinde ise Kadamcay ve Leylek ilçelerinde en yüksek memnuniyet 

seviyesi varken Batken ilçesinde ise daha düşük olduğu görülmektedir. Kuzeyde Talas bölgesinde Talas, Bakay-

Ata, Kara-Buura ilçelerinde yüksek düzey görülürken Manas ilçesinde daha düşük düzey belirlenmiştir. Güneyde 

şehir merkezlerinde finansal yönden bireylerin memnuniyeti düşük iken, kuzeyde ise şehir merkezinde 

memnuniyet yüksek bulunmuştur.  

Bireylerin gayri resmi ödeme yapması ve hediye verme durumlarının gerçekleşme sıklığı polis, ilköğretim ve 

mesleki öğretim seviyesinde eğitim, kamu sağlık sisteminden yararlanma konularındaki bölgesel dağılım 

incelenmiştir. Fertlerin polise ve sağlık hizmetlerine yaptığı gayri resmi ödemelerin mekânsal dağılımı Şekil 3’te 

sunulmuştur.  

  

(a)      (b) 

Şekil 3 a) Polise Yapılan Gayri Resmi Ödemenin Mekânsal Dağılımı b) Sağlık Hizmetlerinde Yapılan Gayri 
Resmi Ödemenin Mekânsal Dağılımı 

Polise yapılan gayri resmi harcamaların bölgesel dağılımı a panelinde yer almaktadır. Ülkede polise yapılan 

gayri resmi ödemelerin en yüksek düzeyi Ak-Suu, Issık-Köl, Narın, Ak-Talaa, Nooken, Suzak ve Kara-Suu 

ilçelerinde gerçekleştiğine inanılmaktadır. b panelinde ise sağlık işlemlerinde yapılan gayri resmi ödemelerin 

coğrafik dağılımı bölgelere göre sunulmuştur. Sağlık için yapılan gayri resmi ödemelerin en fazla Jalal-Abad ve 

Talas oblastlarında gerçekleştiği belirlenmiştir. Güneyde Jalal-Abad oblastında iki ayrı yerde kümelenme 

görülmektedir. Suzak, Bazar Korgon, Nooken, Ala-Buka ve Çatkal ilçeleri Jalal-Abad bölgesinde gayri resmi 

sağlık harcamalarının en fazla gerçekleştiği ilçeler olarak belirlenmiştir. Kuzeyde ise Talas oblastında bu 

ödemelerin oblast genelinde çok yüksek olduğu düşünülmektedir. Talas oblastının dört ilçesinin üçünde Kara-

Buura, Bakay- Ata ve Talas ilçelerinde bu ödemelerin en yüksek seviyede olduğu ve ülke genelinde sağlık 

yönünden en yüksek ödemenin bu bölgede gerçekleştiği belirlenmiştir. Eğitim konusunda yapılan gayri resmi 

ödemelerin mekânsal dağılımı ise Şekil 4’te görülmektedir. 
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(a)      (b) 

Şekil 4 a) İlköğretimde Gayri Resmi Ödemenin Mekânsal Dağılımı b) Mesleki Eğitimde Gayri Resmi Ödemenin 

Mekânsal Dağılımı 

2016 yılında ilköğretim seviyesinde eğitim için en fazla gayri resmi ödemelerin üç farklı bölgede kümelendiği 

belirlenmiştir. Kuzeyde Talas’ta Talas ve Bakay-Ata, güneyde Jalal-Abad’ta Toguz-Toro, Suzak, Bazar-Korgon ve 

Nooken ilçeleri, Oş’ta ise Kara-Suu ve Alay ilçelerinde en yüksek ödemelerin gerçekleştiği a panelinde 
görülmektedir. b panelinde mesleki eğitimde yapılan gayri resmi ödemeler görülmektedir. a paneli ile benzerlik 

göstermekle birlikte mesleki eğitim için bu ilçelere ek olarak Aksı ve Ala-Buka’da yüksek düzeyde rüşvet 

ödenirken, a panelinde yüksek seviyeye sahip Bazar-Korgon ve Nooken’de daha az rüşvet ödendiği tespit 

edilmiştir.  

Fertlerin yerel yönetim temsilcileri, vergi memurları, polis, hâkim ve yargıçların yolsuzluğa karışmaları 

hakkında sahip oldukları düşüncelerinin mekânsal dağılımı izleyen bölümde incelenecektir.  

  

(a)      (b) 

Şekil 5 a) Yerel Yönetim Temsilcilerinin Yolsuzluğa Karışmasının Mekânsal Dağılımı b) Vergi Memurlarının 

Yolsuzluğa Karışmasının Mekânsal Dağılımı 

Şekil 5’in a panelinde bireylerin yerel yönetim temsilcilerinin yolsuzluğa karışmaları düşüncesinin mekansal 

dağılımını göstermektedir. Buna göre Kuzeyde Issık-Köl oblastında Ceti-Ögüz, Tüp ve Issık-Köl ilçeleri, Çüy 

oblastında Sokuluk, Moskova, Cayıl, Jalal-Abad oblastında Toguz-Toro ve Oş oblastında Alay ilçelerinin en 

yüksek değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı şeklin b panelinde ise vergi memurlarının yolsuzluğa 

karışmaları hakkında bölgesel dağılım yer almaktadır. Vergi memurlarının yolsuzluğa bulaştığını düşünen 

bireylerin en fazla olduğu bölgeler çoğunlukla kuzeyde Isık-Köl’de yoğunlaşmaktadır. Bu bölgede Tüp, Ak-Suu, 

Ceti-Ögüz ve Ton ilçeleri, Çüy bölgesinde Sokuluk ve Moskova ilçeleri, Jalal-Abad’ta Toguz-Toro ve Oş’ta ise 

Alay ilçeleri olarak belirlenmiştir.  

 

 

(a)      (b) 

Şekil 6 a) Polisin Yolsuzluğa Karışmasının Mekânsal Dağılımı b) Hâkim Ve Yargıçların Yolsuzluğa Karışmasının 

Mekânsal Dağılımı 
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Şekil 6’nın a panelinde polisin b panelinde ise hâkim ve yargıçların yolsuzluğa karışmaları konusunda mekânsal 

dağılım sunulmuştur. Şekil 6’nın a ve b panellerindeki dağılımların birbirine ufak farklar dışında çok benzediği 

görülmektedir. Buna göre Issık göl ve Çüy bölgelerinde polis ve hâkimlerin yolsuzluğa karıştığı güçlü şekilde 

düşünülürken, şaşırtıcı biçimde güney bölgelerinde bu iki grubun da yolsuzluğa karıştığı fazla düşünülmemektedir.  

Bu çalışmada mekânsal otokorelasyonun belirlenmesi için Moran’s I istatistiği kullanılmıştır. Mekânsal 

otokorelasyon, bir bölgenin uzayda kendisi ile sahip olduğu korelasyonu göstermektedir. Tobler (1970) “herşey 

başka herşeyle ilişkilidir, yakın olan şeyler uzak olanlara göre daha çok ilişkilidir” ifadesiyle bölgelerin 

komşularıyla bağımlı olduğunu ileri sürmüştür. Anselin (1988) bir değişkenin komşularıyla ilişkili olmasından 

dolayı yatay kesit mekânsal verilerde genellikle pozitif ya da negatif değerler alabilen mekânsal otokorelasyonun 

olacağını ifade etmiştir. Pozitif olması durumunda, yüksek değerlerin yüksek komşuluk değerleri ile ya da düşük 

değerlerin düşük komşuluk değerleri ile ilişkili olduğunu gösterirken, negatif değere sahip bulunduğu halde 

yüksek-düşük ya da düşük-yüksek değerli mekânsal aykırılıkların mevcudiyetini göstermektedir. Küresel Moran’s 

I istatistiği tüm coğrafi bölgelerdeki mekânsal ilişkiyi göstermektedir ve  

 

(1)  

 

 

 

formülü ile hesaplanmaktadır. Burada N gözlem sayısı,  değişkenin ortalama değeri,  i bölgesindeki değişken 

değeri,  j bölgesindeki değişken değeri,  i ve j bölgeleri arasındaki ağırlık katsayısıdır. Moran’s I indeks 

değeri -1 ile +1 arasında değer alır. Mekansal ekonometrik analizlerde büyük öneme sahip olan mekânsal ağırlık 

matrisinin modelde dışsal olduğu varsayılmaktadır. Teorik olarak bir ağırlık matrisinin yapısı (Gerkman, 2010: 3) 
denklem 2’deki gibidir; 

            (2) 

matrisi,  boyutunda bir matris olup n, gözlem sayısını göstermektedir. Mekansal ağırlık matrisinde bir 
bölge kendisiyle ilişkili olamayacağından ötürü köşegeni her zaman sıfır değerlidir. Mekânsal analizlerde 

komşuluk farklı biçimlerde tanımlanmaktadır: Birincisi, eğer  bölgesi  bölgesi ile sağ ya da sol tarafından ortak 

bir sınıra sahipse  olur ve doğrusal komşuluk olarak tanımlanır. İkincisi, eğer  bölgesi  bölgesi ile aşağı 

ya da yukarıdan ortak bir sınıra sahipse  olur ve kale (rook) komşuluk olarak tanımlanır. Üçüncüsü ise 

eğer  bölgesi  ile bir noktadan komşu olursa  olur ve fil (bishop) komşuluğu olarak tanımlanır. Son 

olarak, eğer  bölgesi  bölgesi ile sınır ya da köşe komşuluğuna sahipse  olur ve vezir (queen) komşuluk 
olarak tanımlanır. Bu çalışmada kullanılan mekânsal ağırlık matrisi denklem 3’teki gibidir; 

          (3) 

Bu çalışmada mekansal ağırlık matrisi (42×42) boyutludur ve sınıra sahip olma temelinde vezir komşuluğa göre 

oluşturulmuştur.  

 4  Bulgular 

Çalışmanın önceki bölümlerinde sunulan görsellerde Kırgızistan’ın ilçeleri arasında mekânsal eşitsizliğin varlığı 

görülmektedir. İlçeler arasında var olan mekansal eşitsizliği incelemek için küresel Moran’s I istatistiği 

hesaplanmış ve serpilme diyagramları verilmiştir. Şekil 7’nin (a) kısmında ailesine göre bireylerin daha iyi iş 

yapmalarına ait (b) kısmında ise şu an hayatından memnun olanların durumuna ait Moran’s I istatistiği ve serpilme 

diyagramı görülmektedir.  
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(a) (b) 

Şekil 7 (a) Hayatında Daha İyi İşler Yapma (b) Hayatından Memnun Olma Serpilme Diyagramı 

Serpilme diyagramının yatay ekseninde orijinal değişken daha iyi olma (BETTER) değerini ve dikey eksende 

ise değişkenin mekânsal gecikmesi yer almaktadır. Her iki değişken de normalize edilmiştir ve diyagram sağ üst 
bölüm (yüksek-yüksek) sol alt bölüm (düşük-düşük), sağ alt bölüm (düşük-yüksek) ve sol üst bölüm (düşük-

yüksek) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Yüksek-yüksek ve düşük-düşük bölümleri pozitif mekânsal 

otokorelasyonu gösterirken, negatif mekânsal otokorelasyonu ise yüksek-düşük ve düşük-yüksek bölümleri 

göstermektedir. Regresyon doğrusunun eğimi de Moran’s I istatistiğini sağlamaktadır. (a) panelinde yer alan 

Moran’s I istatistiği (b) paneline göre oldukça yüksektir. Ebeveynlerine göre bireylerin daha ciddi işler başarma 

yönünden yaklaşık 0,30 Moran’s I değeri 2016 yılında Kırgızistan’da ilçeler arasında ciddi bölgesel eşitsizlik 

olduğunu gösterirken, b panelinde 0,12 Moran’s I değeri bireylerin hayatından memnuniyeti açısından bölgesel 

farklılık göstermemektedir. Ekonomik ve finansal açıdan durumundan memnuniyetin serpilme diyagramı Şekil 

8’de sunulmuştur. 

 

 

(a) (b) 

Şekil 8 (a) Ekonomik Yönden (b) Finansal Durumdan Memnuniyetin Serpilme Diyagramı 

Şekil 8’in (a) panelinde bireylerin ekonomik yönden memnun olmalarının (b) panelinde ise finansal yönden 
memnun olmanın serpilme grafiği ile Moran’s I istatistiği sunulmuştur. Ekonomik memnuniyetin Moran’s I 

istatistiği yaklaşık olarak %39’dur ve Kırgızistan’da 2016 yılında ilçeler arasında bölgesel farklılığın bulunduğunu 

belirtmektedir. Bununla birlikte (b) panelinde de bireylerin finansal memnuniyetlerinin Moran’s I istatistiğinin 

yaklaşık 0,33 olduğu görülmekte ve ekonomik memnuniyete göre bölgesel farklılık düzeyinin daha düşük olduğu 

belirlenmiştir.  

Şekil 9’da bölgelere göre bireylerin mesleki eğitim ve polis için yaptıkları gayri resmi ödemelere ait Moran’s I 

istatistiği ile serpilme diyagramları sunulmuştur.  
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(a) (b) 

Şekil 9 (a) Bölgelere Göre Mesleki Eğitim (b) Polise Yapılan Gayri Resmi Ödeme Serpilme Diyagramı 

Şekil 9’un a panelinde Kırgızistan’da 2016 yılında ilçelerin serpilme diyagramı ve Moran’s I istatistiği 

görülmektedir. %36 Moran’s I istatistiği 2016 yılında ilçeler arasında ciddi bölgesel farklılıkların bulunduğunu 

ifade etmektedir. Benzer biçimde, (b) panelinde polise gayri resmi ödeme düşüncesine ait Moran’s I istatistiği %31 

bulunmuş olup ilçeler arası farklılıkların önemli düzeyde olduğunu göstermektedir. 

 

 

(a) (b) 

Şekil 10 (a) Yerel Yönetim Temsilcileri (b) Vergi Memurlarının Yolsuzluk Yapmasına Ait Serpilme Diyagramı 

Şekil 10’daki serpilme diyagramı ve Moran’s I istatistiği incelendiğinde hem yerel yönetim temsilcileri hem de 
vergi memurlarına ait Moran’s I istatistiği (%37) 2016 yılında Kırgızistan’da ilçeler arasında ciddi bölgesel 

farklılıkların bulunduğunu göstermektedir.  

  

(a) (b) 

Şekil 11 (a) Polislerin Yolsuzluğa Bulaşması (b) Hakimlerin Yolsuzluğa Bulaşmasına Ait Serpilme Diyagramı 
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Şekil 11’in a panelinde Kırgızistan’da 2016 yılında polislerin yolsuzluğa bulaşmasına ait ilçelerin serpilme 

diyagramı ve Moran’s I istatistiği görülmektedir. %31 Moran’s I istatistiği 2016 yılında ilçeler arasında ciddi 

bölgesel farklılıkların bulunduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, (b) panelinde hakim ve yargıçların yolsuzluğa 

bulaşmasına ait Moran’s I istatistiği %38 bulunmuş olup ilçeler arası farklılıkların önemli düzeyde olduğunu 

göstermektedir. 

 5  Sonuç  

Gelir, eğitim, mutluluk, aile yaşantısı v.b. konuları kapsayan öznel refah, belirlenmesinde tahmini ve belirgin 

göstergelerin her ikisini de kapsaması sebebiyle ekonomik kalkınmanın belirlenmesinde günümüze kadar 

kullanılan yöntemlerden farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Gelir, eğitim ve alım gücünün yüksek olduğu bir 

ülkenin insanları yaşamlarından memnun değilse, politika yapıcıların kalkınma politikalarını yeniden tanımlaması 

ve farklı politikalar ortaya koyması gerekecektir. Son yıllarda bireysel öznel refah alanında yapılan çalışma 

sayısının hızla arttığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı 2016 yılında Kırgızistan ilçeleri düzeyinde öznel 
refahın ve yolsuzluğun mekânsal dağılımının belirlenmesidir. Bu doğrultuda birincil olarak açıklayıcı mekânsal 

veri analizi yöntemleri kullanılarak öznel refah ve yoksulluk göstergelerinin mekânsal dağılım örüntüsü 

incelenmiştir. Bireylerin ekonomik yönden memnuniyet, finansal açıdan memnuniyet ve rüşvet ve yolsuzluk için 

küresel Moran I skoru ile pozitif mekânsal otokorelasyon olduğu belirlenmiş ve Moran saçılım grafiği yoluyla 

ilişki tipleri gösterilmiştir.  

Çalışma bulguları yerel yönetim temsilcileri, vergi memurları, polis, hakim ve savcıların yolsuzluğa bulaşması 
konularında pozitif mekansal otokorelasyonun varlığını belirlemiştir. Ayrıca, üniversite eğitiminde rüşvet 

verilmesi ve polise rüşvet verilmesi konularında da benzer sonuçların varlığını göstermektedir.  

İleriki çalışmalarda mekânsal ekonometrik yöntemler kullanılarak öznel refahın belirleyicilerinin tespiti bu 

konuya daha derin ışık tutacaktır. 
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