
 
 
Dünya Bankası Grubu İş Yapma Kolaylığı Yıllık Raporları Hakkında  
 
Dünya Bankası Grubu’nun İş Yapma Kolaylığı projesi ve raporu 2003 yılında İş Yapma Kolaylığı 
2004 raporunun yayınlanması ile başladı. Bu yıl raporun 12. sayısı yayınlanıyor. Proje, mikro 
ekonomik düzeyde iş ortamı düzenlemelerinin ölçülmesinde algılamaya dayalı olmayan bir 
yaklaşım sunması bakımından türünün ilk örneğini oluşturmaktadır.  
 
İş Yapma Kolaylığı Dünya Bankası Grubu’nun dört öncü raporundan birisidir ve her yıl medyada 
on binlerce kez atıfta bulunulmaktadır. Ayrıca, bağımsız değerlendirmeli akademik dergilerde 
yayınlanan yaklaşık 2.024 araştırma makalesi ve Google Akademik üzerinden ulaşılabilen yaklaşık 
5.098 çalışma belgesi İş Yapma Kolaylığı verilerine atıfta bulunmaktadır. 
 
İş Yapma Kolaylığı raporu, 10 alanda küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygulanan düzenlemeler 
üzerinde odaklanmaktadır: iş kurma, inşaat ruhsatı alma, elektrik bağlantısı, gayrımenkul tescili, 
kredi alma, azınlık yatırımcılarının korunması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşme uygulama 
ve iflas prosedürleri.  
 
Bu alanlar iki tür gösterge ile ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi, düzenleyici süreçlerin 
karmaşıklık düzeyini ve maliyetini ölçmektedir – bir yerel girişimcinin ilgili tüm kural ve 
düzenlemelere uyarak ortak bir işlemi gerçekleştirme (örneğin şirket kurma veya elektrik 
bağlantısına erişim) sürecinin verimliliğini değerlendirerek. İkinci tür göstergeler ise, yasal 
kurumların güçlülüğünü ölçmektedir -  standartlaştırılmış bir örnek senaryo için geçerli yerel iş 
kanunlarının spesifik özelliklerini değerlendirerek. Bunlara örnek olarak azınlık yatırımcılarının 
korunmasına veya kredi almaya ilişkin göstergeler gösterilebilir. Her iki alanda da ekonomiler 
azınlık yatırımcıları veya teminatlı alacaklılar için daha fazla koruma sağlayan özellikler için daha 
yüksek puan alırlar.    
 
Verilerin ekonomiler arasında karşılaştırılabilir hale getirilmesi için, göstergeler işletmelere ilişkin 
spesifik varsayımlar ile standartlaştırılmış örnek senaryolara dayandırılmıştır —genellikle iş 
faaliyetlerinin en fazla olduğu şehirde faaliyet gösteren bir limitet şirket. Nüfusu 100 milyonun 
üzerinde olan 11 ekonomide artık iş faaliyetlerinin en fazla olduğu ikinci büyük şehir için de veriler 
toplanmaktadır. Bu yaklaşım karşılaştırılabilirliğin sağlanmasına yardımcı olmakla birlikte, bazı 
sınırlamalara da sahiptir. Ayrıca, İş Yapma Kolaylığı raporu yerel şirketler için geçerli düzenleyici 
ortamın bazı önemli boyutlarını ele almakla birlikte, iş ortamının şirketler veya yatırımcılar için 
önem taşıyan veya ekonominin rekabet gücünü etkileyen tüm yönlerini ölçmemektedir. Örneğin 
güvenliği, makroekonomik istikrarı, yolsuzluğu, işgücü becerilerini, kurumların altta yatan güçlü 
yönlerini veya altyapı hizmetlerinin (sınır ötesi ticaret ve elektrik bağlantısına erişim ile ilgili 
hizmetler dışında) kalitesini  ölçmemektedir. Ayrıca yabancı yatırıma özgü düzenlemeler üzerinde 
de odaklanmamaktadır. 
 
İş yapma kolaylığı genel sıralamasında on konu ele alınmaktadır. Sıralama, ekonomilerin yerel 
işletmelere yönelik düzenleyici ortamın zaman içinde nasıl değiştiğini değerlendirmelerine olanak 
tanıya bir ölçü olan sınıra uzaklık puanına dayalı olarak yapılmaktadır.  
 
İş yapma kolaylığı endeksi ekonomileri 1’den 189’a kadar sıralamaktadır. Ekonomilerin 
sıralamadaki yerleri, toplam sınıra uzaklık puanlarının tasnifi yoluyla belirlenmektedir. Bunlar,  
İş Yapma Kolaylığı 2015’teki toplam sınıra uzaklık puanı içinde  yer alan 10 konunun her birindeki 
sınıra uzaklık puanlarının basit ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Bu genel puan işgücü 
piyasası düzenlemelerine ilişkin göstergeleri kapsamamaktadır.  
 
İş Yapma Kolaylığı 2012 raporunda kullanılmaya başlanan sınıra uzaklık puanı, her ekonominin 
“sınıra” uzaklığını göstermektedir -burada sınır 2005 yılından veya göstergeye ilişkin verilerin 
toplandığı yıldan sonraki üçüncü yıldan bu yana tüm ekonomiler arasında o göstergeye ilişkin en 
iyi performansı temsil etmektedir. Bu ölçü, 0 ile 100 arasında bir ölçeğe indirgenerek 
normalleştirilmiştir (100 sınırı temsil etmektedir). Bu ölçü işgücü piyasası düzenlemelerine ilişkin 
göstergeleri kapsamamaktadır.  
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