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Türk Cumhuriyetleri’nde Serbest 
Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinin 
Bankacılık Sektörü ve Finansal Sektör 
Açısından Değerlendirilmesi: Başarı 
ve Problemler

Özet

Dünyada yaşanan küreselleşme ve bölgesel bütünleşme eğilimleri, gelişmiş ve geliş-
mekte olan birçok ülkede, bankacılık sektörü ve finansal sektörde yapısal değişimleri 
zorunlu hale getirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin, belirli makro ekonomik dengeler 
sağlanmadan finansal serbestleşmeye gitmeleri, önemli ölçüde ekonomik ve sosyal 
maliyete neden olan finansal krizleri de tecrübe etmelerine neden olabilmektedir. 

Bu çalışmada Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan Türk 
Cumhuriyetleri’nde serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci, bankacılık sektörü ve fi-
nansal sektörler açısından incelenmektedir. Bu sektörlere yönelik olarak gerçekleştiri-
len yapısal reformların yeterlilik seviyesinin ve bir ekonomide güvenilirliğin ve gerçek-
leşmesi muhtemel krizlerin habercisi olan göstergeler itibariyle finansal piyasalardaki 
kırılganlık düzeyinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
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Assessment of the Process of Transition to Free 

Market Economy in Turkish Republics With 

Respect to the Sector of Banking and the Financial 

Sector: Success and Problems
Abstract

Globalization and regional integration tendencies in the world have brought about 
structural changes in the sector of banking and in financial sector necessary in many 
developed and developing countries. The fact that developing countries implement 
financial liberalization without ensuring macro economic stabilization can cause them 
to experience also financial crises with major economic and social costs.

In this study, the process of transition to free market economy in Turkish Republics of 
Azerbaijan, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkmenistan and Uzbekistan is assessed with 
respect to the sector of banking and the financial sector. It is aimed that the efficiency 
level of the structural reforms carried out specific for these sectors and the fragility level 
of the financial markets considering the indicators that are signs of the reliability and 
possible crises in an economy are set forth. 
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