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DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

Safiye KAYA

Sayı tay Uzman Denetçisi

G R

Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak

kurulan Dünya Bankası’nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik ve

kamu yönetimine ili kin tartı maların oda ında yer aldı ı gözlenmektedir.

Banka, bazı çevreler tarafından bir uluslararası yardım kurumu gibi

algılanmakta, hatta az geli mi  ülkelerin kalkınmaları için ihtiyaç duydukları
finansmanın tek kayna ı biçiminde de sunulmaktadır. Buna kar ılık ba ka bir

anlayı , Banka’yı, faaliyetleriyle tüm dünyanın neo liberal ideolojinin

isterlerine göre yeniden ekillenmesine katkıda bulunan kurumlardan biri

olarak tarif etmektedir.

Ancak tartı masız olan ey; Banka’nın az geli mi  ülkeler dünyası için

çok önemli oldu udur. Bu önemlilik sadece bu ülkelerin yatırım projelerinin

finansmanı için Banka’nın sa ladı ı kredilerden kaynaklanmamaktadır. Belki

de daha önemlisi “Banka’nın uluslararası piyasalar için ‘risklerden koruyan

emsiye örgüt’ rolü oynamasıdır. Bu rol nedeni ile, ulusal dı  borcun di er

büyük bölümü, bu kurumun bir tür ‘vize’si ile harekete geçmektedir.”1

Banka’nın bu niteli inin, kalkınmasını sa layabilmek için dı  kayna a ihtiyaç

duyan az geli mi  ülkeler bakımından ne denli önemli oldu u açıktır.

Öte yandan Banka, özellikle az geli mi  ülke hükümetleriyle imzaladı ı
“Yapısal veya Sektörel Uyarlanma Kredi Anla maları” aracılı ı ile bu

1 Birgül Ayman Güler (1996), Yeni Sa  ve Devletin De i imi, Ankara: TODA E, s. 79.
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ülkelerin toplumsal yapısını dönü türen, üretim ve da ıtım ili kilerini yeniden

düzenleyen yaptırımları uygulamaya koymaktadır.

Bütün bunlar Banka’nın ve faaliyetlerinin iyi anla ılmasını
gerektirmektedir. Banka uygulamalarını desteklemek ve kendi yararına

kullanmak veya bunlara muhalefet etmek amacına yönelik bütün tavırların,

ancak, do ru bilgiye dayandırıldı ı sürece etkili olabilece i çok açıktır.

Hiç ku kusuz Dünya Bankası ülkemiz açısından da çok önemlidir.

Cumhuriyet tarihimizin belki de en derin ekonomik krizini ya adı ımız bu

günlerde, Dünya Bankası, gerek yatırım projelerimizin ya do rudan kreditörü

ya da di er dı  finansman kaynaklarını harekete geçiren kurum olarak,

gerekse tüm toplumsal sistemimizin yeniden yapılanmasında ba rol

oynayarak IMF ile birlikte ülke gündemimizin oda ında yer almaktadır.

Bu yazı, Banka’nın ülkemiz açısından ta ıdı ı bu önem nedeniyle, konu

hakkındaki bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla kaleme alındı. Yazıda

esas olarak, yerimiz elverdi i ölçüde, Dünya Bankası Grubu’nun temel birimi

olan Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası’nın tanıtılması
hedeflenmi tir. Bununla birlikte Grubun di er birimleri hakkında da özellikle

Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası’ndan farklıla an

yönleri öne çıkarılmak suretiyle bilgi verilmeye çalı ılmı tır. Bu tanıtımlar

sırasında yeri geldi inde ülkemizle ilgili hususlar özellikle belirtilmek

suretiyle, ülkemizin Dünya Bankası açısından ne ifade etti inin veya

tersinden söylersek, Banka’nın ülkemizde ne anlama geldi inin anla ılmasına

yardımcı olunmak istenilmi tir.

I. DÜNYA BANKASI GRUBU

Dünya Bankası denilince ilk akla gelen Uluslararası Yeniden

Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (The International Bank for

Reconstruction and Development–IBRD) olmakla birlikte, gerçekte bu

deyim, Uluslararası Kalkınma Birli i (The International Development

Association–IDA), Uluslararası Finansman Kurumu (The International

Finance Corporation–IFC), Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı (The

Multilateral Investment Guarantee Agency–MIGA) ve Uluslararası Yatırım
Anla mazlıklarının Çözüm Merkezi (The International Centre for Settlement

of Investment Disputes–ICSID)’nden olu an 5 ayrı kurumu ifade eder.
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-  Bu kurumların bir grupta toplanması,

- Tümünün ba kanlı ını Dünya Bankası (IBRD) Ba kanının üstlenmi

olmasının,

- Yönetim, amaç ve fonksiyonları bakımından Dünya Bankası ile

do rudan ili kili bulunmasının ve

- Di er kurumlara üye olabilmek için öncelikle Dünya Bankası’na üye

olma zorunlulu unun getirdi i pratik bir sonuçtur. Bir ba ka deyi le, bütün bu

kurulu lar kaynak ve hesapları bakımından birbirinden ba ımsız olmakla

birlikte, üyelik, amaçlar ve yönetim ili kileri açısından Dünya Bankası
emsiyesi altında toplanmı lardır. Bu nedenle, Dünya Bankası ile ilgili olarak

yapılan ayrıntılı yorum ve de erlendirmelerin genel anlamda di er kurumlar

için de geçerli oldu unu kabul etmek gerekir.

II. ULUSLARARASI YEN DEN YAPILANDIRMA VE

KALKINMA BANKASI (DÜNYA BANKASI) -IBRD KURULU U

Dünya Bankası’nın kurulu una ili kin dü ünceler ilk olarak 1–22

Temmuz tarihleri arasında ABD New Hampshire Eyaletine ba lı Bretton

Woods kasabasında toplanan Birle mi  Milletler Para ve Maliye

Konferansında dile getirildi.

Literatürde daha çok Bretton Woods Konferansı olarak bilinen söz

konusu toplantı, aralarında SSCB’nin de bulundu u 44 devleti ya da

hükümeti gayri resmi olarak temsil eden uzmanların katılmasıyla gerçekle ti.2

Konferansta, kinci Dünya Sava ının çe itli ülkelerde, özellikle

Avrupa’da yarattı ı a ır tahribatın giderilmesi için ihtiyaç duyulan uzun

vadeli finansmanı sa layacak bir Uluslararası Yeniden Yapılanma ve

Kalkınma Bankası (IBRD) ile uluslararası ödemelerdeki kısa süreli

darbo azları finanse edecek ve kambiyo kurlarının istikrarını sa layacak bir

Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun kurulmasını öngören bir proje hazırlandı.
Projenin hükümetlerin onayından geçmesi üzerine 1945 yılı sonunda Dünya

Bankası, 1946 yılında ise Uluslararası Para Fonu kuruldu. Sözkonusu

kurulu ların i lerlik kazanması ise sırasıyla 1946 ve 1947 yıllarını buldu.

2 Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi.
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Bugün Dünya Bankası’nın yönetim merkezi, Washington’un

Pennsylvania Caddesinde ve Beyaz Saray’dan sadece üç blok ötededir. Ancak

içinde 4800 ki inin çalı tı ı bu bina, Dünya Bankasının Washington’da sahip

oldu u veya kiraladı ı 18 binasından sadece biridir. Mevcut haliyle Dünya

Bankası, Washington’un üçüncü büyük, dünyanın da en fazla ekonomist

çalı tıran i verenidir.3 Banka’nın merkez dı ında 100 ülke temsilcili i

bulunmaktadır. 2001 yılı itibariyle 8168’i Washington’da 2545’i dı arıda

olmak üzere toplam 10.713 ki i Banka adına çalı maktadır.4

III. KURULU  AMACI VE ANA SÖZLE ME

Dünya Bankası’nın kurucu üyeleri ba langıçta, Banka’nın kurulu  ve

i leyi ini düzenleyen “Articles of Agreement” ba lıklı Anasözle mesini kabul

etti. Ancak 11 madde ve 2 Ek’ten olu an söz konusu Anasözle me, Banka’nın
zaman içinde de i en rolüne ve fonksiyonlarına ba lı olarak günümüze kadar

çe itli de i iklere u ramı  bulunmaktadır.

Anasözle menin 1. maddesi Banka’nın kurulu  amacına ayrılmı tır.
Maddede yer alan hükümlere göre Banka’nın kurulu  amacı özetle:

- Üye ülkelerin sava ın olu turdu u yıkıntıların düzeltilmesi de dahil

olmak üzere, kalkınma ve yeniden yapılanma çabalarına, verimli

sermaye yatırımları kanalıyla yardımcı olmak, geli me yolundaki

ülkelerin kaynaklarının ve verimli imkanlarının geli tirilmesini

özendirmek,

- Özel yabancı yatırımları garanti vermek ya da krediye katılımda

bulunmak yoluyla desteklemek; özel sermayenin yetersiz oldu u

yerlerde kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle destek sa lamak,

- Uluslararası ticareti geli tirmek ve ödemeler dengesi istikrarını
sürdürebilmek için kalkınma amaçlı uluslararası yatırımları
özendirmek,

3  Alec Dubro (1998), The World Bank, France: Public Services International, s. 5.
4 About the World Bank Group, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org

[23.05.2001].
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- Ba ka kanallardan sa lanan kredileri yeniden düzenlemek ya da

garanti etmek suretiyle daha yararlı ve acil projelerde öncellikle

kullanılmasını sa lamak,

- Sava  döneminden barı  dönemine geçi te mümkün olan en uygun

ko ulların sa lanmasına yönelik uluslararası yatırımları yönetmek5

biçiminde ifade edilmektedir. Görüldü ü gibi, Anasözle me’de sayılan

kurulu  amaçları, 2. Dünya Sava ı sonrası Avrupa’nın onarılması iste ini net

bir ekilde ortaya koymaktadır. Ancak bugün durum çok farklıdır. Bu

farklıla mayı Banka kendi dokümanlarında da dile getirmektedir:

Bugün Banka, sava  sonrası Avrupa’ya yardım eden kurumdan çok

farklıdır. Bütün çalı malarını yoksullu un azaltılmasına odaklanacak ekilde

biçimlendirmektedir. Eskiden mühendislerden ve mali analistlerden olu an

homojen yapıda personele sahip iken bugün, %40’ı ülke temsilciliklerinde

bulunan ve ekonomistler, kamu politika uzmanları, sektör uzmanları ve sosyal

bilimcilerden olu an farklı disiplinlerden gelen farklı nitelikleri bulunan

çalı anları vardır.

1980’li yıllar boyunca Banka çe itli yönlere çekildi. Bu yılların
ba langıcında, Banka, makroekonomik konular ve borç erteleme sorunlarıyla

yüz yüze iken, 1980 yılların sonunda sosyal sorunlar ve çevre problemleri

temel sorunlar sayıldı ve sivil toplum sözcüleri giderek artan bir ekilde

Banka’yı belli ba lı projelerinde kendi politikalarını göz ardı etmekle

suçladılar. Banka bu gün, küresel politika arenasında eskiden hiç olmadı ı
kadar önemli bir rol oynamaktadır.6 Bu ifadeden açıkça anla ıldı ı gibi,

bugün gelinen noktada, Banka, belirli bir amaçla kurulmu  herhangi bir

uluslararası mali kurum olmanın ötesinde, yoksullu un azaltılmasından çevre

sorunlarına, kamu sektörünün küçültülmesini hedefleyen özelle tirme

uygulamalarından uluslararası yatırımların özendirilmesine uzanan bir dizi

konu hakkında birinci elden dü ünce üreten ve bunların uygulanmasına

katkıda bulunan, asıl önemlisi, küresel politikaların olu turulmasında önemli

bir aktör olan kendine özgü bir kurum niteli indedir.

5  A. Mahfi E ilmez, Dünya Bankası IMF ve Türkiye, stanbul: Creative Yayıncılık, s. 65.
6 World Bank History, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org, [23.05.2001].
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IV. ÜYEL K VE ÜYE ÜLKELERLE L K LER

Anasözle me gere ince Dünya Bankası üyeli i, IMF üyesi olan her

ülkeye açıktır. Ba ka bir deyi le Dünya Bankası’na üye olmak isteyen ülkenin

öncelikle IMF’ye üye olması arttır.

2001 yılı itibarıyla Dünya Bankası’na üye ülke sayısı 183’e ula mı
bulunmaktadır.7 Türkiye ise Banka’ya 1947 yılında üye olmu tur.

Dünya Bankası, üye ülkelerle ili kisini kamu kesimi üzerinden kurar.

Bunun iki temel nedeni vardır; “Birincisi, Anasözle me gere ince, Banka,

sadece üye ülke hükümetine veya hükümet garantisi altında bir kamu

kurumuna borç verebilir. kincisi ise, Bankanın çalı malarını yürütmek için

ihtiyaç duydu u bilgilerin ço u, kamu kesiminin elinde bulunmaktadır.” 8

Anasözle me’nin III/2’inci maddesi uyarınca, üye ülkeler de, Banka ile

ili kisini, “mali ajan” tayin etti i Hazine, Merkez Bankası veya benzeri mali

yönetimin üst düzey kurumlarından biri ile yürütmek zorundadır. Ayrıca üye

ülkeler, merkez bankasını veya bu görevi yürüten ba ka bir kurumunu, kendi

parası cinsinden olan sermaye yükümlülü ünü muhafaza etmek için

“muhafaza kurumu” olarak tayin etmek ve bunu Banka’ya bildirmekle

yükümlüdür. Ülkemizde bu görevleri sırasıyla Ba bakanlık Hazine

Müste arlı ı ve Merkez Bankası yürütmektedir.

Dünya Bankası’na üye olan ülkelerin “üye olma amaçları” geli mi lik

düzeylerine göre de i mektedir. Az geli mi  ülkeler, Banka’dan kalkınmaları
için ihtiyaç duydukları finansmanın ve di er türden desteklerin sa lanmasını
beklerken, geli mi  ülkeler, hem Dünya Bankası yönetiminde sahip oldukları
oy güçleri aracılı ıyla dünya politikasında etkili olmayı hem de Banka’nın
finansmanını sa ladı ı yatırım projelerinin uygulanmasında kendi

irketlerinin i  almasını temin etmeyi hedeflemektedir. Çünkü Anasözle me

gere ince Dünya Bankası üyesi olmayan ülkelere ait irketlerin Banka’nın
kredi sa ladı ı projelerin yürütülmesine ve bu i lerle ilgili ihalelere

katılabilmeleri mümkün de ildir.

7 About the World Bank Group, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org,
[23.05.2001].
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V. SERMAYE PAYI VE OYGÜCÜ

2000 Yılı Yıllık Raporuna göre Dünya Bankası’nın toplam sermayesi

30.06.2000 tarihi itibariyle 188.608 milyar $’dır. Toplam sermaye ve ülke

payları ABD Doları cinsinden ifade edilmektedir.

Dünya Bankasına üye her ülkenin belirli bir sermaye payı vardır. Bu

pay, Banka’nın her üye ülke için, o ülkenin IMF içindeki kotasını esas alarak

hazırladı ı minimum sabit pay ile o ülkenin gönüllü olarak koydu u de i ken

sermayenin toplamından olu maktadır.

Anasözle me’nin 11/5–7 maddesi gere ince üye ülkelerin sermaye

payları iki bölüme ayrılmı tır. Payın % 20’lık bölümü altın veya ABD Doları
cinsinden pe in ödenir veya Banka’nın faaliyetleri için ihtiyaç duyuldu unda

ödenmek üzere “Muhafaza Kurumu”nda hazır tutulur. Payın geri kalan

%80’inin tamamının veya bir bölümünün ise, Banka’nın üye ülkelere açaca ı
krediler veya verece i garantilerle ilgili faaliyetlerinde özel durumların ortaya

çıkması halinde ödenmesi gerekir.

Dünya Bankası’nın sermaye artırımı zorunlu bir zamana ba lı
kalmaksızın Guvernörler Kurulu’nun dörtte üç oy gücü ile verece i karara

ba lıdır. Üye ülkeler sermaye artırımlarında minimum payı korumak kaydı ile
ek pay almak istemeyebilirler.

Banka mevzuatına göre, bir ülkenin sermaye payının yüksekli i, o

ülkeye daha fazla kredi kullanma hakkını vermez. Bununla birlikte,

Banka’nın karar ve uygulamalarında etkili olmasına imkan veren oy gücünün

artmasını sa lar.

Ba ka bir deyi le oy gücü, üye ülkelerin Banka’nın karar ve

uygulamalarını etkileyebilmeleri için ellerindeki temel araçtır. Bu durum,

geli mi  ülkeleri yüksek sermaye payları ile Banka’ya üye olmaya te vik

etmektedir.

8 IBRD, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org, [23.05.2001].
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Dünya Bankası’nda En Yüksek Sermaye Payına Sahip 10 Ülkenin Oy

Güçleri ve Türkiye’nin Durumu

Üye Ülke Sermaye

Payı

(milyon $)

Toplam

Sermaye

çindeki Payı
(%)

Oy Sayısı Toplam Oy

çindeki

Payı (%)

ABD 31,964.5 16.95 265,219 16,49

Japonya 15,320.6 8.12 127,250 7,91

Almanya 8,733.9 4.63 72,649 4.52

Fransa 8,371.7 4.44 69,647 4.33

ngiltere 8,371.7 4.44 69,647 4.33

Çin 5,404.3 2.87 45,049 2.80

talya 5,403.8 2.87 45,045 2.80

Hindistan 5,403.8 2.87 45,045 2.80

Kanada 5,403.8 2.87 45,045 2.80

Suudi

Arabistan

5,403.8 2.87 45,045 2.80

Rusya

Federasyonu

5,403.8 2.87 45,045 2.80

Hollanda 4,282.9 2.27 35,753 2.22

Belçika 3,496.4 1.85 29,233 1.82

Toplam

Sermaye

(30.06.2000)

188,606.0 100.00 1,608,693 100.00

Türkiye 890.2 0.47 7,629 0.47

Kaynak : World Bank, “Annual Raport 2000”, Washington DC, 2000 s: 37-40.
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Üye ülkelerin oy güçleri, Banka’da sahip oldukları sabit ve de i ken oy

sayılarının toplamının Dünya Bankası toplam oy sayısına oranlanması ile

bulunur. Ancak sermaye payının ifadesinde kullanılan dolar de eri ile oy

gücünün belirlenmesinde kullanılan dolar de eri aynı de ildir. Bu farklılık,

burada ayrıntılı olarak anlatılmasına gerek bulunmayan ve altın standardı
sisteminden vazgeçilmesi üzerine Özel Çekme Hakkı (SDR) olarak

adlandırılan döviz sepeti biriminin 1 Temmuz 1974 tarihinde, ABD Doları
kar ısındaki de erinin (1SDR=1.20635 ABD $) hesaplamada esas alınmaya

devam edilmesinin getirdi i bir sonuçtur.

Basit olarak, Üye ülkenin Dünya Bankasındaki Toplam Oy gücü =Üye

ülkenin Sabit Oy Sayısı + De i ken Oy Sayısı / Dünya Bankası Toplam Oy

Sayısı formülü ile bulunur.

Tabloya göre, Banka’nın an büyük hissedarı olan ABD, toplam oy

gücünün %16,49’unu elinde tutarken, Türkiye % 0.47 oy gücü ile yetinmek

durumundadır.

VI. ÖRGÜT YAPISI VE YÖNET M

Dünya Bankası, Guvernörler Kurulu, cra Direktörleri Kurulu, Ba kan

ve di er yönetim birimlerinden olu an organlar eliyle yönetilir. Bu organlar

daha öncede belirtildi i gibi IBRD’nin yanı sıra Dünya Bankası Grubu içinde

yer alan di er kurumların da yönetiminden sorumludur. Bu organların
dı ında, Kalkınma Komitesi de örgüt yapısı içinde yer alan önemli bir

birimdir.

A. Guvernörler Kurulu (Board of Governors of the World Bank)

Dünya Bankası Guvernörler Kurulu her üye ülkenin atadı ı bir

guvernör ile bir guvernör vekilinden olu an bir kuruldur. Banka’ya üye ülke

sayısına ba lı olarak halen 183 Guvernörden olu an Kurul, Banka’nın temel

karar organıdır. Guvernör vekilleri toplantıya katılabilirler ancak sadece

guvernörün bulunmadı ı toplantıda oy kullanabilirler.

Guvernörlerin belirlenmi  bir atanma süresi yoktur. Üye ülke istedi i

zaman guvernörünü ve / veya vekilini de i tirebilir.
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Guvernörler genellikle üye ülkenin Maliye ve Planlama Bakanı gibi

mali yönetimin en üst düzeyinde bulunanlar arasından seçilir. Türkiye

Kurul’da Hazine Müste arı tarafından temsil edilmektedir. Kurul kendi

içinden bir Guvernörü, Guvernörler Kurulu Ba kanlı ına seçer.

Guvernörler Kurulu her sonbaharda;

- Bankanın genel politikasını görü mek,

- Yeni üye kabul etmek veya üyeli i askıya almak,

- Ödenmi  sermaye miktarını de i tirmek,

- Mali tabloları ve bütçeyi onaylamak

üzere toplanır.9

Kurul, Anasözle me’de kendisi tarafından kullanılaca ı özellikle

belirtilmemi  olan yetkilerini cra Direktörleri Kurulu’na devredebilir.

Yukarıda belirtildi i gibi, Dünya Bankası Guvernörler Kurulu, yılda bir

kez genellikle sonbaharda IMF Guvernörler Kurulu ile birlikte ortak genel

kurul toplantısını gerçekle tirir. Bu ola an toplantı dı ında Anasözle me’de

belirlenmi  olan durumlarda ola anüstü toplantı yapılması da mümkündür.

Kurul, Anasözle me’de belirlenen haller dı ında, kararlarını oy

toplamının üçte ikisi ile alır. Dünya Bankası Ba kanı’nın bu toplantılara

katılmakla birlikte oy hakkı yoktur.

B. cra Direktörleri Kurulu (Board of Executive Directors of the

World Bank)

cra Direktörleri Kurulu, Dünya Bankası’nın yönetiminden sorumlu

Kurul’dur. Guvernörler Kurulu’nda yer alan Bakanlar, genellikle yılda bir kez

toplanabildi inden, yetkilerinin bir kısmını bu Kurul’a devretmi tir. cra

Direktörleri Kurulu, Anasözle me’de öngörülen görev ve yetkilerinin yanı
sıra Guvernörler Kurulu tarafından devredilen bu görevleri de yerine getirmek

ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

9 The World Bank (2001), Knowledge & Resource for Development, Washington, D.C.:
Dünya Bankası.
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cra Direktörleri Kurulu 24 ki iden olu ur. Kurul’da Dünya Bankasında

en fazla sermayeye sahip dolayısıyla en büyük ortaklar olan, ABD, Almanya,

Japonya, Fransa ve ngiltere’nin kendilerinin atadıkları birer atanmı  icra

direktörü vardır. Ayrıca Suudi Arabistan, Çin ve Rusya’nın birer seçilmi  icra

direktörü ile Kurul’da temsil edilmesi uygun bulunmu tur. Kalan ülkelerin

olu turdu u 16 adet ülke grubunu temsil etmek üzere seçilen 16 seçilmi  icra

direktörü ile Kurul üyeleri tamamlanır.

cra Direktörleri Kurulu’nun mevcut yapısına göre, ortalama 11

ülkeden olu an bütün bir uluslar bloku, bir seçilmi  icra direktörünü

payla ırken, yukarıda sayılan geli mi  ülkeler, tek ba larına, kendi atadıkları
bir icra direktörü ile Kurul’ da temsil edilme ansına sahip olabilmektedir. Bu

durum, aynı ülkelerin yüksek sermaye paylarına ba lı olarak görece yüksek

oy güçleri ile birlikte göz önüne alındı ında, geli mi  ülkelerin Banka’nın
karar ve uygulamalarında ne denli etkili olabilece ini ortaya koymaktadır.
“Bu haliyle Banka’nın demokratik bir kurum olmanın çok uza ında

bulundu u bir gerçektir.”10

Türkiye’nin içinde bulundu u ülke grubunda; Avusturya, Belarus,

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Lüksemburg, Slovakya, Slovenya ve

Kazakistan’dan olu an 10 ülke yer almaktadır.11

Direktörler iki yıllık bir süre için atanır veya seçilirler. Her icra

direktörü kendisine bir icra direktör vekili atar. cra direktör vekillerinin

bütün toplantılara katılmakla birlikte, ancak icra direktörünün bulunmadı ı
toplantılarda oy kullanma hakkı vardır. Kurul’a Dünya Bankası Ba kanı
ba kanlık eder. Kurul kararlarını ancak toplam oy gücünün en az yarısından

bir fazla oy gücüyle alabilir. Ba kan, oyların e it olması durumunda oyunu

kullanabilir.

cra Direktörleri Kurulu normal artlarda haftada iki kez toplanır. Bu

toplantılarda Kurul;

10  Sinan Sönmez (1998), Dünya Ekonomisinde Dönü üm, Ankara: mge Kitabevi, s.
315.

11 Turkey Country Office, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org
[16.07.2001].
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- Kredi ve garanti anla malarının onaylanmasına,

- Yeni politikaların olu turulmasına,

- Bütçenin uygulanmasına ve yönetilmesine,

- Ülke yardım stratejilerinin, borçlanma ve finansal kararların
görü ülmesine

ili kin çalı maları yürütür.12

C. Dünya Bankası Ba kanı (President)

Dünya Bankası Ba kanı cra Direktörleri Kurulu tarafından atanır.
Ba kanlı a atanacak ki inin guvernör, icra direktörü veya bunların vekili

olmaması gerekir.

Dünya Bankası Ba kanı geleneksel olarak Banka’nın en büyük hissedar

ülkesi olan ABD vatanda ları arasında seçilir. 13 Halen Dünya Bankası
Ba kanı olan James D.Wolfenshon, Avustralya kökenli bir ABD vatanda ıdır.
Ba kanlar, 5 yıllık süre için ve tekrar seçilebilme ansı ile göreve getirilir.

Ba kan cra Direktörleri Kurulunun toplantılarına ba kanlık eder,

kararların oylanmasında, ancak e itlik halinde oy kullanma hakkı vardır.

Ba kan, Dünya Bankası’nın yönetiminden genel olarak sorumludur ve

Banka personelinin en üst amiri durumundadır. Ba kana çalı malarında

yardımcı olmak üzere 3 kıdemli Ba kan Yardımcısı (managing director) ve

yardımcılarına ba lı daha kıdemsiz yardımcılar (vice president) görev yapar.

D. Departmanlar

Daha önce belirtildi i gibi Dünya Bankası’nın 4800’ü Washington’da

Genel Merkez çalı anı olmak üzere 10.713 personeli bulunmaktadır. Bu

personel, her icra direktörünün ofisinde görevli danı manlar, teknik asistanlar

ve yardımcı personelin yanı sıra, ülke temsilciliklerinde görev yapan personel

ile yönetim, hukuk ve teknik departmanlarda görevli farklı niteliklere sahip

çalı anlardan olu maktadır.

12   The World Bank, a.g.e., s. 23.
13   _____________, a.g.e., s. 23.
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1. Teknik Departmanlar:

Teknik departmanların temel çalı ma alanını geli mekte olan üye

ülkeler te kil etmektedir. Bankanın, bir ülkeye kredi açması söz konusu

oldu u durumlarda, krediye ili kin inceleme ve de erlendirmeler üye ülkenin

içinde yer aldı ı teknik departmanda görevli uzmanlar tarafından

gerçekle tirilir. Teknik Departmanlar 6 Bölge Ofisi halinde düzenlenmi tir:

- Afrika Bölgesi Ofisi (Merkezi Batı Afrika, Do u Afrika, Güney

ve Orta Afrika, Hint Okyanusu, Batı Afrika, Sahel Ülkeleri,

Güney Afrika bölümlerini kapsayan departmanlar)

- Do u Asya ve Pasifik Bölgesi (Bu bölgedeki ülkeleri kapsayan

3 adet departman)

- Güney Asya Bölgesi Ofisi (Bu bölgedeki ülkeleri kapsayan 3

departman)

- Avrupa ve Merkezi Asya Bölgesi Ofisi (Avrupa ile Rusya ve

di er eski Do u Bloku ülkelerini kapsayan 4 departman)

- Ortado u ve Kuzey Afrika Bölgesi Ofisi (Ortado u ve

Afrika’nın kuzeyinde Akdeniz’e sahili olan ülkeleri kapsayan 2

departman)

- Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Ofisi (Güney Amerika

Kıtası ile Karayipler’deki ülkeleri kapsayan 4 departman)14

Türkiye, Avrupa ve Merkezi Asya Bölgesi Ofisinin 2 numaralı
departmanı çalı anlarının görev alanında bulunmaktadır.

2. Yönetim ve Hukuk Departmanları

Bu departmanlarda çalı an uzmanlar Banka’nın yönetimine ve hukuki

sorunlarına ili kin çalı maların yanı sıra üye ülkelere verilecek kredilerin

hukuki durumu ya da Banka’nın uygulayaca ı vade, faiz vb. hususların
tespitine dair çalı maları yapar.

14  E ilmez, a.g.e., s. 68.
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Bu departmanların önemlileri a a ıda sayılmı tır:

- Ba kanlık Ofisi

- Sekreterya

- Hukuk Bölümü

- Denetim Bölümü

- Muhasebe Departmanı
- Planlama ve Bütçe Departmanı
- Mali Politika ve Risk Yönetim Departmanı
- Finansman Bölümü

E. Kalkınma Komitesi

Komitenin resmi ve tam adı “Geli me Yolundaki Ülkelere Kaynak

Transferi Hakkında Dünya Bankası ve IMF Guvernörler Kurullarının Ortak

Komitesi”dir Komite 1974 yılında kurulmu tur ve 24 üyeden olu ur. Komite

üyeleri, üye ülkelerin Dünya Bankası ve IMF cra Direktörleri Kurulu’nda tek

ba ına veya gruplar halinde temsil edilme modeline uygun olarak atadıkları
maliye bakanı düzeyindeki ki ilerdir.

Komite Dünya Bankası ve IMF cra Direktörleri Kurulu ile yakın
i birli i içinde çalı ır. Temel görevi az geli mi  ülkelere kaynak aktarımını ve

bu kaynakların kullanımını izleyerek adı geçen Kurullara rapor vermek ve

önerilerde bulunmaktır.

Komite, biri Dünya Bankası ve IMF Guvernörler Ortak Genel Kurul

Toplantısı sırasında yapılmak üzere yılda iki kez toplanır.

VII. F NANSMAN KAYNAKLARI

Dünya Bankası çe itli dokümanlarında, kalkınmanın finansmanını
sa layan bir kurum olmasının yanı sıra güçlü bir mali kurum oldu unu

belirtmektedir. Banka’nın bu ikili fonksiyonu sa lam finansman kaynaklarına

sahip olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle a a ıda belirtece imiz

finansman kaynaklarını tehlikeye atacak uygulamalara kar ı tedbirler

geli tirilmi tir. Örne in “bir ülke devalüasyon yaparsa, bu ülke sermayeye

katılma payında meydana gelen dü me ile geri ödeyece i borçlarda meydana
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gelen azalma dolayısıyla ortaya çıkan kayıpları, kendi milli parası ile

kar ılamak zorundadır.”15

Banka’nın çok çe itli finansman kaynakları bulunmakla birlikte en

önemlilerini üç ana ba lık altında toplamak mümkündür:

A. Sermaye

Dünya Bankası’nın ba ta gelen finansman kaynaklarından birisi

sermayesidir ve daha öncede belirtildi i gibi 30.06.2000 tarihi itibariyle

188.608 milyar$’a ula mı  bulunmaktadır. Banka’nın sermayesinin miktarı
önemlidir, çünkü kendi mevzuatına göre Bankanın sermayesinin,

rezervlerinin ve gelir fazlalarının toplamı, aynı zamanda açaca ı kredilerin

sınırını da i aret eder. Ba ka bir deyi le Banka bu toplamdan fazla kredi

açamaz.

Bununla birlikte Banka, kredi verirken ço u kez sermaye kayna ına

ba vurmaz. Bu sonucu, üye ülkelere taahhüt ettikleri sermaye paylarının
ödenmesinde tanınan esneklikten de çıkarmak mümkündür. Üye ülkelerin

taahhüt ettikleri sermaye payının %5’inden daha azı ödenmi  durumdadır.16

Banka’nın verece i krediler için temel finansman kayna ı, mali piyasalardan

yaptı ı borçlanmalardır.

B. Borçlanma

“Dünya Bankası en üst düzeyde kredi de erlili ine (rating) sahip bir

kurumdur.”17 AAA kredi de erlili i notu ile Banka’nın, bütün finans

piyasalarından kolaylıkla ve çok ucuz maliyetle borçlanabilme ansı
bulunmaktadır. Banka’nın da bu imkanı iyi kullandı ı borçlanma kaynaklarını
mümkün olan en üst düzeyde çe itlendirdi i bilinmektedir. Halen bir yılda

üye ülkelere kullandırdı ı kredilerin %75’nin finansmanını, borçlanma

15 Rıdvan Karluk (1998), Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal Kurulu lar, Ankara:
Turhan Kitabevi, s. 251.

16 Where Does the World Bank Get its Money, World Bank elektronik adres:
www.worldbank.org, 23.05.2001.

17  E ilmez, a.g.e., s. 72.
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yoluyla kar ılamaktadır.18Finansman teminine ili kin i lemler sırasında

Banka, tek ba ına davranabildi i gibi, çe itli ülkelerin hükümetleriyle veya

onların merkez bankalarıyla da i birli i yapabilmektedir. Para ve faiz

swap’ları Banka’nın sık ba vurdu u, maliyet dü ürme araçlarından birisidir.

Banka, piyasalardan bu ekilde borçlanarak temin etti i finansmanı,
piyasa rayicine uygun bir faizle az geli mi  ülkelere kredi olarak

kullandırmaktadır.

Banka’nın mali piyasalardan borçlanma ve bunları az geli mi  ülkelere

kredi olarak verme sisteminin ortaya koydu u tablo udur; Söz konusu

ülkeler, dünya üzerinde inanılmaz bir hızla hareket etti i belirtilen mali

sermayeye kendi imkanları ile ula amamaktadır. Kalkınma için ihtiyaç

duyulan dı  finansmanın sa lanması, Dünya Bankası’nın mali piyasalardan

borçlanmak suretiyle temin etti i finansmanı kredi olarak vermesiyle ya da

Banka’nın kredi vererek güvenini ortaya koymasının, di er kreditörleri

harekete geçirmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu durumun söz konusu

ülkeler açısından zaten olumsuz olan artları daha da a ırla tırdı ı ve Banka

kar ısındaki hareket yetene ini ne kadar sınırladı ı da ortadadır.

C. Di er Gelirler

Dünya Bankası’nın kullandırdı ı kredilere piyasa rayici üzerinden faiz

uyguladı ı daha önce belirtilmi ti. Söz konusu faiz gelirleri Banka’nın önemli

bir finansman kayna ı durumundadır. Dahası, Banka tahsis etti i, fakat

borçlusu tarafından henüz kullanılmayan kredilere de “Taahhüt Komisyonu”

adı altında, %075 oranında faiz uygulamaktadır.

Ayrıca Banka’nın elde etti i karlar, mevzuatı gere ince sermaye payı
sahibi ülkelere da ıtılmadı ından, bu karlar da finansman kayna ına

eklenmektedir.

Son olarak, Banka’nın elindeki kaynakları çe itli hisse senedi bono ve

tahvil piyasalarında de erlendirmek suretiyle gelir elde etti inin belirtilmesi

gerekir.

18 Where Does the World Bank Get Its Money, World Bank elektronik adres:
www.worldbank.org [23.05.2001].
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VIII. DÜNYA BANKASI KRED  ANLA MALARI

“Dünya Bankası üye ülkelerde, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı
desteklemek suretiyle yoksullu u azaltmayı hedefleyen bir kalkınma

örgütüdür. Kalkınma uzun vadeli bir süreçtir ve sonuç itibarıyla toplumun

tümünün de i imi ile ilgilidir. Bu; do ru ekonomik ve mali politikaları içerir.

Fakat aynı zamanda insani geli me, yolların yapımı, hukuki kuralların
konulması, kadın haklarının tanınması, kadınların e itimi, yolsuzlukla

mücadele edilmesi, çevrenin korunması, çocukların a ılanması vs. ile de

ilgilidir.

Kalkınma her bakımdan uygun seviyeye getirilme demektir, bu da

dengeli bir ekilde uygulamaya konulan ekonomik ve sosyal programlar

aracılı ıyla olur.

Kalkınma hedefi sınırsız ve kapsayıcıdır. Bunun anlamı ise, kalkınma

sürecinin ilgilendirdi i herkesin –hükümetler, banka benzeri kurumlar, sivil

toplum ve özel sektör– ihtiyaçlarının tespitinde ve programların
uygulanmasında yakın i birli i içinde çalı ması gerekti idir.19

Dünya Bankası’nın kendisine neden ihtiyaç duyuldu unu açıkladı ı bu

satırlar, Banka’nın kredi verme amaçlarını da açıklamaktadır. Banka’nın
kalkınma tarifi, herhangi bir yatırım projesini finanse etme misyonunun

ötesine geçmekte, ekonomik, sosyal ve toplumsal yapının tümünün

dönü türülmesini esas alan programların uygulamaya konulmasını hedef

almaktadır. Bu nedenle Banka, ba langıçta sadece, geli mekte olan ülkelerin

kalkınma hedeflerine ula masına katkıda bulunacak yatırım projelerine kredi

sa larken, giderek, toplumsal yapıları öngörülen kalkınma modeli

çerçevesinde topyekün de i tirecek programlara ilgi duymaya ba lamı tır.

Bu misyon de i ikli i, uygulamada Banka’nın geleneksel proje kredisi

anla malarının yanı sıra özellikle 1980 yılından bu yana, az geli mi  ülke

hükümetleriyle “Yapısal Uyarlanma Kredisi Anla maları’ ile daha dar

kapsamlı “Sektörel Uyarlanma Kredisi Anla maları”nı imzalamaya

ba lamasıyla sonuçlanmı tır.

19 The World Bank (2001), Knowledge & Resources for Development, Washington, D.C.:
World Bank, s. 2.
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Yakın tarihe gelindi inde ise uyarlanma kredi anla malarının esnek

biçimler kazanmak suretiyle daha da çe itlendi ini görmekteyiz.

Bu nedenle kredi anla malarının ana hatlarıyla sınıflandırılması ve

özellikleri hakkında bilgi verilmesi, Banka faaliyetlerinin anla ılmasına

yardımcı olacaktır.

A. Proje Kredisi Anla maları

Dünya Banka’sının kurulu undan bu yana geleneksel olarak,

geli mekte olan ülkelerin kalkınmasına yardım edecek projelerin finansmanı
için sa ladı ı krediler, bu kategori içinde de erlendirilmektedir.

“E er ‘Dünya Bankası ne yapar?’ sorusunu bir kaç kelime ile

yanıtlamak gerekirse, yanıt; ‘Banka, kalkınma projelerini kredilendirir’,

biçimde olur. Banka’nın temel görevi, dikkatli seçilmi  ve hazırlanmı ,

usulüne uygun ekilde onaylanmı , uygulaması yakından izlenmi  ve

sistematik bir ekilde de erlendirilmi  belirli projelere kredi sa lamaktır.
Kapılarını açtı ı 1946 yılından bu yana Banka, 1961 yılında faaliyete

ba layan Uluslararası Kalkınma Kurumu ( DA)’nın kredileri dahil olmak

üzere, toplam miktarı 92 milyar $’ı a an 3094 kalkınma projesini

kredilendirdi. Bunun %90’ı a an çok önemli bir bölümü, okullar, tarım
ürünlerinin üretim programları, hidroelektrik santral ve barajları, yol yapımı
ve tohum üretimi gibi özellikli projeler için kullandırılmı tır. Projelerin

kredilendirilmesindeki bu yo unluk, Banka’yı fonlarını, borç alan ülkenin

ekonomisinin geli mesine katkıda bulunacak, sa lam ve üretken projeler için

kullandırmaya çabalamak kadar, o ülkenin krediyi geri ödeme kapasitesini

gözönünde bulundurmaya da sevketmi tir. Banka hem bir kalkınma kurumu

hem de aynı zamanda bir mali kurumdur. Bu nedenle kredilendirece i her

proje, Banka’nın her iki niteli i açısından tatmin edici olmalıdır.”20

Yukarıdaki alıntı, Bankanın proje kredilerinin özelliklerini de ortaya

koymaktadır. Buna göre:

Proje kredilerinin ekonomik kalkınmayı hedefleyen krediler olması
dolayısıyla bu krediler, ekonomik yönden geli mi  ülkelere de il, geli mekte

olan ülkelere verilmektedir.

20  Warren C. Baum (1996), The Project Cycle, Washington, D.C.: IBRD, s. 1.
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Proje kredileri, alt yapı yatırımlarından sanayi yatırımlarına, sa lık
hizmetlerinin geli tirilmesinden e itim kalitesini yükseltilmesine kadar çe itli

sektörlere açılabilmektedir.

Dünya Bankası’nın aynı zamanda bir uluslararası finans kurumu olması
dolayısıyla, krediler, borcunu geri ödeme kapasitesine sahip ülkelerin yatırım
projeleri için kullandırılmaktadır.

Proje kredileri, Banka personeli tarafından yapılan ara tırmalar

sonucunda, projenin ekonomik, teknik ve mali açılardan yeterli bulunması ve

ekonomik geli meye katkıda bulunaca ının tespit edilmesi durumunda

açılmaktadır.

Ayrıca; proje kredileri ya bir ülkenin hükümetine (hükümet temsilcisi

olarak mali ajana) ya da onun garantisi altında bir kamu kurum veya

kurulu una verilmektedir.

Banka verdi i proje kredileri ile ilgili yatırım projesinin tamamını
finanse etmez. Kalan kısmın, ya ülke tarafından iç kaynaklardan ya da di er

dı  kaynaklardan finanse edilmesi gerekir. Bu uygulama ile Banka, hem üye

ülkenin projeyi sahiplenmesini sa lamayı hem de, projenin uygulanması
dolayısıyla, iç hukuk gere i ödenmesi gereken vergi, harç vb. ödemelerin

Banka kaynaklarından kar ılanmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

B. Bir Projenin A amaları

Bankaya göre “ ki proje birbirine benzemez, her birinin kendi tarihi

vardır ve kredi ili kisi, kendi özgün ko ullarına göre biçimlendirilir. Bununla

birlikte her proje, bazı ufak de i ikler dı ında ortak bir a amalar çevriminden

geçer”21 Bu ortak a amalar a a ıda sayılmı tır.

1. Projenin Belirlenmesi

Proje çevriminin ilk basama ını hükümetin, kredi alan kurulu un

öncelikleri içinde yer alan ve Banka deste i için uygun olan bir projenin

tespiti olu turmaktadır. Ba langıçta Banka, üye ülkelerin hazırladı ı projeleri

fizibilite yönünden inceler ve finanse edip etmeyece ine karar verirdi. Ancak

son yıllarda Banka projenin seçimi a amasında da yer almaktadır. Banka

21  Baum, a.g.e., s. 2.
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tarafından bu amaçla yapılan ekonomik ve sektörel analizler, ulusal ve

sektörel politikaların, problemlerin de erlendirilmesi ve ülkenin geli me

potansiyelinin saptanması için bir çerçeve sa lamaktadır. Analizler, ayrıca

Banka’nın veya IDA’nın kredi verebilmesi için o ülkenin “kredi

de erlili inin” saptanmasına yardım etmekte ve Banka ile ülke arasında, hem

bir bütün olarak ülke ekonomisinde, hem de temel sektörlerinde öngörülen

kurumsal de i imleri ve politikaları da içeren, elveri li bir kalkınma

stratejisinin olu turulmasına yönelik sürekli bir diyalogun temelini

olu turmaktadır. Bir ba ka deyi le Banka, proje kredisi talep eden ülke ile

kendi hazırladı ı bu ekonomik ve sektörel analizler üzerinden ileti im

kurmaktadır. Banka’ya göre ancak bu ekilde, kalkınma stratejisi ile tutarlı ve

onu destekleyen, sektörün hedeflerini kar ılayan ve hem hükümetin hem de

Banka’nın uygun gördü ü projelerin belirlenmesi mümkün olabilmektedir.22

Görüldü ü gibi, projenin belirlenmesi a amasında Banka, projeyi

sadece fizibilite yönünden inceleme ile yetinmemekte, bunun yanı sıra ilgili

projenin, Banka’nın o ülke için önerilen kalkınma stratejisi ile tutarlı olup

olmadı ı, onu destekleyip desteklemedi i yönünden de incelemeye tabi

tutmaktadır.

Projeler, ya o ülkede bulunan Dünya Bankası temsilcili i çalı anlarının
ülke yetkilileriyle olan temasları sonucu ya da Dünya Bankası tarafından

mevcut projelerin durumunun de erlendirilmesi amacıyla ülkeye gönderilen

misyonların belirlemeleri ile ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, üye ülke,

Dünya Bankasına finanse edilmek üzere bazı projelerini takdim ederek

bunların de erlendirilmesini de isteyebilmektedir.23

2. Projenin Hazırlanması

Projenin belirlenmesini takip eden a ama, hazırlık devresidir. Proje

hazırlama sorumlulu u ilke olarak kredi talep eden ülkeye aittir. Ancak

giderek Banka, projenin hazırlanmasında daha aktif rol oynamaktadır. “Bu

rolün, Banka’nın ihtiyaçlarını ve standartlarını göz önüne alan bir projenin

hazırlanması için borçlunun kaynaklarını ve kapasitesini de erlendirme,

22  Baum, a.g.e., s. 2.
23  E ilmez, a.g.e., s. 75.



23

Sayı tay Dergisi Sayı: 46-47

hazırlık çalı masının gerektirdi i teknik yardımın veya finansmanın
sa lanması için borçluya yardım etme ve projede eksik ve yetersiz olan

bo lukları doldurma gibi yönleri vardır.”24Projenin hazırlanması sırasında

henüz Dünya Bankası tarafından onaylanmı , dolayısıyla finanse edilmeye

karar verilmi  bir proje mevcut olmadı ı için hazırlık a amasındaki giderlerin

finansmanı tamamen borçluya aittir ve ayrı bir finansman kayna ını
gerektirir.

Projenin hazırlı ının ihtiyaç gösterdi i mali ve teknik destek, bazı
uzman ve danı manlardan ya da uzman kurulu lardan yardım alınması
gerektirebilir. Örne in Birle mi  Milletler Örgütüne ba lı olarak faaliyet

gösteren UNESCO, FAO, WHO, UNDP, UNIDO gibi kurulu ların kendi

alanlarında proje hazırlama ve danı manlık yapma konularında önemli

geli me kaydettikleri bilindi inden bu kurulu lardan destek alınması söz

konusu olabilmektedir.

Proje hazırlı ı, projenin hedeflerine ula ması için gereken teknik,

kurumsal, ekonomik ve mali ko ulların tamamını kapsamaktadır. Bu yüzden

“hazırlık; sonunda en tatmin edici çözüm bulunana kadar, kurumsal ve teknik

alternatiflere ili kin ön tasarımları ortaya koyan, maliyet ve faydaları göreceli

olarak kar ıla tıran, daha ayrıntılı ve umut vaad eden alternatifleri inceleyen

bir fizibilite çalı masını gerektirir.25 Projenin hazırlanması sırasında Dünya

Bankası uzmanları bir rapor “aide memoir” hazırlayarak üye ülkeye

verir.26Bu rapor;

- Hedeflerin tanımlandı ı,

- Temel sorunların belirlendi i ve

- Zaman tablosunun olu turuldu u

bir belge niteli indedir.27

24  Baum, a.g.e., s. 3.
25   _____, a.g.e., s. 4.
26  E ilmez, a.g.e., s. 76.
27  Dubro, a.g.e., s. 23.
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3. Projenin De erlendirilmesi

De erlendirme, tümüyle Banka’nın sorumlulu unda bulunan bir

süreçtir. Bu nedenle Banka görevlileri tarafından yürütülür. Bununla birlikte

uzmanlardan danı manlık hizmeti alınması mümkündür.

De erlendirme, projenin Banka’nın amaçlarına uygunlu unun ve dört

ayrı yönden yeterli inin tespitine yönelik bir faaliyettir. Bu bakımdan bir

proje özetinde, a a ıdaki konuların yer almasına ve belirtilen soruların
yanıtlarının verilmesine özen gösterilir.

Teknik Yeterlilik: Teknik açıdan yapılan de erlendirme, projenin,

sa lam ekilde dizayn edilmesini, uygun ekilde tasarlanmasını ve kabul

edilmi  standartlara uygun olmasını sa lar. Banka görevlileri, teknik anlamda

bütün seçenekleri, önerilen çözümleri ve beklenen sonuçları yeniden gözden

geçirir

Kurumsal Yeterlilik: Projeyi yürütecek kurum uygun ekilde organize

edilmi  mi ve yönetimi yeterli mi? Yerel güçler ve giri imler etkili ekilde

kullanılmı  mı? Ana yapının dı ında kurumsal ve politika de i ikliklerine

ihtiyaç var mı? Kurumsal yeterlilik, bu soruların yanıtları verilerek tespit

edilir.

Ekonomik Yeterlilik: Ülkenin kalkınma hedeflerini gerçekle tirmesine

en yüksek katkıyı sa lamak bakımından, bu proje tasarısı hakkında, alternatif

proje tasarılarına göre maliyet–fayda analizleri temelinde yapılan son

incelemedir. Ayrıca Banka görevlileri, ülkenin sektörlere göre tüm yatırım
programlarında ve konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurumları ile devletin

ana politikalarında mevcut zayıflıkları ve sa lam noktaları inceler.

Mali Yeterlilik: Borçlu ülkenin, projeyi uygulamak için yeterli kayna ı
olacak mı? Proje mali açıdan uygulanabilir durumda mı? Projenin bedeli

hesaplanabiliyor mu ve maliyetini çıkarması için uygun politikaları var mı?
Bu ve benzeri soruların cevapları ile projenin mali yeterlili inin

de erlendirilmesi yapılır.

Banka’nın de erlendirme raporunda, kredi süresine ve artlarına ili kin

öneriler de yer alır. Bir proje, de erlendirilmeye tabi tutuldu u bu dönemde,
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eksiklerini gidermek için geni  ölçüde de i tirilebilir veya yeniden

düzenlenebilir.

4. Görü meler ve cra Direktörleri Kurulu’na Sunma

Banka görevlileri tarafından yürütülen çalı maların bir de erlendirme

raporu halinde tamamlanmasından sonra bu rapor üzerinde görü melere

geçilir. Görü melerde Banka yetkilileri ve üye ülke temsilcileri bulunur.

Taraflar bu müzakerelerde, projenin ve finansmanının, bir hukuki metin olan

kredi anla masına dönü türülme çalı malarını gerçekle tirir.

Müzakerelerin temel amacı, projenin ba arıya ula ması için projenin

uygulanma ortamını belirlemeye yöneliktir. Bu nedenle görü meler a a ıdaki

konular üzerinden yürütülür:

- Mali ko ullar,

- Banka tarafından finanse edilecek harcama kalemlerinin ve

miktarlarının yer aldı ı tablolar,

- Uygulanacak satın alma ve ihale yöntemleri,

- Denetim ekli, kurumsal de i iklik gerekleri,

- Projenin yönetimi ve projenin sa layaca ı gelir düzeyi28

Görü melerden sonra üzerinde uzla ılarak son ekli verilmi  olan

de erlendirme raporu ve kredi anla ması metni, Dünya Bankası Ba kanı’nın
raporu ile birlikte cra Direktörleri Kurulu’nun onayına sunulur. Yapılan

görü melerden sonra Kurul, e er uygun görürse projeyi onaylar ve projenin

a amalarından birisi daha tamamlanmı  olur.

5. Uygulama ve Denetim

Proje çevriminin bir sonraki a aması projenin uygulanması ve

uygulamanın denetlenmesidir. Projenin uygulanması do al olarak borçlu

ülkenin sorumlulu unda bulunan bir süreçtir. Ancak bu sürecin anla mada

yer alan ko ullar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Bununla birlikte,

uygulamada bir takım güçlüklerin ve sorunların ortaya çıkması durumunda,

Banka ile görü mek suretiyle anla ma artlarında de i iklik yapılabilir. E er

28  E ilmez, a.g.e., s. 77.



26

Sayı tay Dergisi Sayı: 46-47

anla mada yer verilmi  ise Banka, kurumsal çalı ma, personeli e itimi,

yönetici veya danı man gönderme biçiminde her türlü destek ile projenin

uygulanmasına yardım eder.

Bu a amada Banka’nın rolü projenin uygulanmasını izlemekten

ibarettir. Ancak izleme faaliyeti süreklidir ve projenin yürütülmesine ili kin

ihale i lemlerinin onaylanmasından, yapılan giderlerin kabul edilmesine

kadar, Bankanın ödeme yapaca ı her a amada söz konusudur. Örne in

anla mada yer almayan bir i in bedelinin ödenmesi mümkün olmayaca ı gibi,

ihalelerin Banka’nın usullerine uygun olarak yapılmamı  olması halinde,

ihalenin onaylanmaması da gündeme gelebilecektir.29

zleme çe itli yollarla yapılabilmektedir: Temel izleme biçimi raporlar

üzerinden yapılan faaliyettir. Bu nedenle kredi anla maları ekinde, borçlu

ülke tarafından verilecek “ilerleme raporlarına” ili kin bir cetvel yer alır. Söz

konusu raporlarda; projenin fiziki geli imi, maliyeti, yatırım kazançlarının
(gelirlerinin) mali durumu ve projenin sa ladı ı faydaların düzeyine ili kin

bilgilere yer verilir. Bu raporlar Banka merkezince gözden geçirilir. Ayrıca

izleme faaliyeti, Dünya Bankası’nın e er o ülkede temsilcili i bulunuyorsa bu

temsilcilik çalı anları veya merkezden gönderilen uzmanlar aracılı ıyla,

zaman zaman uygulamanın yerinde incelenmesi biçiminde de

gerçekle tirilmektedir.

6. Proje Sonuçlarının De erlendirilmesi

Proje çevrimin son a amasını projenin uygulanması tamamlandıktan

sonra uygulama hakkında Banka tarafından genel bir de erlendirme

yapılması olu turur.

Bugün için Banka tarafından desteklenen bütün projeler; uygulama

sonrası denetime tabidir. Söz konusu denetim, denetimin ba ımsızlı ını ve

tarafsızlı ını temin etmek amacıyla Bankanın uygulamacı birimlerinden

tamamen ayrı bir birim olan Uygulamaları De erlendirme Departmanı (OED)

tarafından yerine getirilir. Birim, raporlarını do rudan cra Direktörleri

Kurulu’na sunar. Uygulama sonrası denetim, açılan kredilerin Ana

sözle medeki amaçlara uygun sonuçlar verip vermedi inin tespiti ve bu

29  E ilmez, a.g.e., s. 78.
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deneyimden hareketle, ileride açılacak kredilerin yönlendirilmesi amacıyla

yapılmaktadır.

C. Uyarlanma Kredisi Anla maları

1980’li yıllarla birlikte Dünya Bankası’nın geli mekte olan ülkelere

kullandırdı ı geleneksel yatırım kredilerinden ayrı olarak yeni bir kredi

anla masını uygulamaya koydu u görülmektedir. “Taraf ülkelerde ulusal

iktisat politikalarından ba layarak toplumsal bölü üm ili kilerine ve kamu

yönetiminin yeniden düzenlenmesine uzanan geni  bir etki alanına sahip”30

olan bu anla malar, kapsadı ı alanın büyüklü üne göre “yapısal uyarlanma

kredi anla maları” veya “sektörel uyarlanma kredisi anla maları” olarak

adlandırılmaktadır.

Uluslararası Para Fonu’nun enstrümanlarından biri olan Stand–by

Anla malarına benzeyen yapısal uyarlanma kredisi anla maları, kredi alan

ülkenin herhangi bir yatırımının finansmanını sa lamaya yönelik olarak de il,

o ülkenin, uyarlanılması istenilen sisteme entegrasyonunu sa layacak ekilde

kendini dönü türmesi öngörülerek hazırlanmaktadır. Kredi alan ülkelerin

genellikle ekonomik açıdan zayıf oldukları göz önüne alındı ında, bu

ülkelerin dünya ile entegrasyon çerçevesinde kendilerine biçilen yere itiraz

etmeleri pek de mümkün görünmemektedir. Bu noktada söz konusu

Uyarlanma Kredi Antla maları yo un ele tirilere maruz kalmaktadır:

“Özellikle 1980’den sonra Dünya Bankası standart bir yapısal uyum

programı olu turarak az geli mi  ülkelerin ekonomik politikalarının
yönlendirilmesinde, büyük etkinlik sa ladı. Dünya Bankasının yapısal uyum

programı, özel ve kamu sektörlerinin kar ılıklı a ırlı ı, pazarın i levi, ithalat

kısıtlamalarının kaldırılması, ihracatın özendirilmesi, kamı iktisadi

te ebbüslerinin (K T’ler), destekleme alımlarına son verilmesi, mukayeseli

üstünlüklere dayalı bir büyüme stratejisi izlenmesi vb. gibi öneriler

içeriyordu. Retorik geri plana ve önlemlerin dayandırıldı ı teorik argümanlara

ra men bu tür politikaların belli ba lı iki amacı vardı : birincisi IMF, Dünya

Bankası, özel ticari bankalar ve devletlere olan borçların düzenli olarak

30  Birgül Ayman Güler, a.g.e., s. 83.
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ödenmesini sa lamak, ikincisi de; azgeli mi  ülkelerin ihraç ürün fiyatlarını
daha da dü ürmek, kaynak transferini derinle tirmek.31

Anla malar dönü türme gücünü, eklerinde bulunan ko ullarından

almaktadır. Ço u zaman kredi verilen i le ilgili ve sınırlı olmayan bu ko ullar

yerine getirilmedikçe, kredinin kullanılması mümkün olmamaktadır.
“Ko ulları kimi zaman bir yasanın çıkarılmasını, ya da gün, ay, yıl belirterek

bir çalı manın tamamlanmasını içerecek kadar özel, katı ve emredici, kimi

zaman da, borçlunun kalkınma planındaki hedeflere ula masında “tatmin

edici ilerlemeler” olmasını ölçüt sayacak kadar genel, esnek ve emredicidir.32

lk olarak 1980 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanan

“1.Yapısal Uyarlanma Kredisi Anla ması”33 ile uygulamaya konulan

uyarlanma kredilerinin hazırlanması, proje kredilerinden farklı olmakla

birlikte, genel olarak yukarıda açıklanan hazırlanma, müzakere, onaylanma ve

denetim a amalarından geçer ve dilimler halinde kullandırılır. Dilimler, daha

önce belirtildi i gibi, borçlu ülkenin anla mada yer alan taahhütlerini yerine

getirmesine ba lı olarak serbest bırakılır.

D. Karma Kredi Anla maları

90’lı yıllarla birlikte dünya politika arenasında üstlendi i yeni roller ve

kar ıla tı ı somut sorunlar, Banka’yı kredi verme politikasında da yeni

arayı lara yöneltmi tir. Çünkü söz konusu misyon de i ikli i kar ısında,

geleneksel yatırım projesi kredi anla maları çekicili ini göreli olarak yitirmi ,

yapısal ve sektörel uyarlanma kredisi anla malarında ise ilgili ülkelerde

yükselen muhalefet nedeniyle, dayandıkları programların uygulanması
zorla mı tır.

Gerek bu durum nedeniyle, gerekse üye ülkelerin (geli mi  ve/veya

geli mekte olan) de i en ihtiyaçlarına yanıt vermek bakımından Banka, daha

esnek ve karma yapıda kredi anla ması biçimleri geli tirmi tir. Bu

anla malar, tam anlamıyla ne yatırım projesi kredi anla ması ne de yapısal ve

31 Fikret Ba kaya (1994), Kalkınma ktisadının Yükseli i ve Dü ü ü, Ankara: mge
Kitabevi s. 152.

32  Birgül Ayman Güler, a.g.e., s. 83.
33  Dubro, a.g.e., s. 47.
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sektörel uyarlanma kredisi anla masıdır. Fakat her ikisinin de özelliklerini

ta ıyabilir. Örne in bir yatırım projeleri demetinin ilgili sektörde bir takım
de i iklikler öngören bir programla birlikte kredilendirilmesine yönelik

anla malar bu türdendir.

Bu kredilerin de hem yatırımlardaki ilerlemelere hem de taahhüt edilen

de i imlerin gerçekle mesine ba lı ekilde dilimlere ayrılarak kullandırılması
mümkündür.

E. Kredilerin Kullanım Ko ulları

Dünya Bankası kredilerinin kullanılabilmesi bir anla maya dayanması
ile mümkündür. Bu anla manın daha önce açıklanan usule uygun ekilde

hazırlanması ve Banka ile kredi talep eden ülke yetkilileri arasında

imzalanması gerekmektedir.

Dünya Bankası ile yapılan bu anla malar, farklı durumları i aret etmek

üzere farklı isimler alır:

E er kredi, bir yatırım projesi veya uyarlanma programı için ve

do rudan üye ülke hükümetine veriliyorsa; imzalanan anla ma bir Kredi

Anla ması’dır (Loan Agreement).

Banka ile bir proje hazırlama imkanının kullanılması için anla ma

imzalanıyorsa, bu bir Mektup Anla ması’dır (Letter Agreement).

Hibe Anla ması (Grant Agreement) ise Banka’nın yönetti i emanet

fonlarından hibe alınması durumunda imzalanan anla manın adıdır.

Banka, üye ülkelerin ayrı tüzel ki ili i bulunan kamu kurum ve

kurulu larının yatırım projelerine de finansman sa lamaktadır. Ancak bu

durumlarda Banka, kredinin geri ödenmesini teminat altına almak için

ülkenin garantörlü ünü talep etmektedir. Ülkemizde Dünya Bankası’ndan

sa lanan kredilere kar ı garantörlük görevi Hazine müste arlı ı tarafından

yerine getirilmektedir. Bu durumda iki ayrı anla manın imzalanması
gerekmektedir;

Banka ile projeyi yürütecek kamu kurumu arasında Proje Anla ması
imzalanır.
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Projeyi yürütecek kamu kurumunun aldı ı krediye kar ı garanti vermek

üzere Dünya Bankası ile mali ajan arasında ise Garanti Anla ması imzalanır.

Anla ma imzalandıktan sonra borçlu veya projeyi uygulayacak kurum

adına üye ülkenin merkez bankasında veya bir ticari bankada serbestçe

çevrilebilir döviz cinsi üzerinden bir özel hesap açılır. Özel hesabın i leyi i

anla manın türüne göre de i mektedir:

E er imzalanan bir Proje Kredisi anla ması ise projenin yıllık ortalama

gider tahmininin %25’i veya 4 aylık bölüme isabet eden ortalama gider

miktarı özel hesaba yatırılır. Borçlu veya projeyi uygulayan kurum,

anla mada sayılan gider kalemlerini bu hesaptan avans çekerek

gerçekle tirdikten sonra, gider belgelerini kesin hesabın çıkarılması için

Dünya Bankasına gönderir. Banka yapılan giderlerin ve ilgili belgelerin

usulüne uygun olup olmadı ını inceler, uygun bulması halinde, gider

miktarını yeniden hesaba yatırır.

E er bir Yapısal veya Sektörel Uyarlanma Kredi Anla masının
imzalanması söz konusu ise Banka’nın özel  hesaba para yatırması borçlu

ülkenin anla mada yer alan taahhütlerini yerine getirmesine ba lıdır. Anla ma

gere ince dilimlere ayrılmı  ve ödenmesi bir takvime ba lanmı  bulunan

kredi, taahhütler gerçekle tikçe özel hesaba yatırılır.

Kredilerin kullanım ko ullarının denetlenmesi Dünya Bankası
açısından büyük önem ta ımaktadır. Hemen tüm anla ma metinlerinde

denetime ili kin hükümler bulunmaktadır. Bu hükümlerde kredi

kullanımlarının Banka’nın isteklerine uygun olup olmadı ının ba ımsız
denetim irketleri eliyle denetlenmesi ve Bankaya rapor edilmesi

öngörülmektedir.

Dünya Bankası, kredi anla ması çerçevesinde yapılacak satın alma ve

ihale i lemlerinde genel yöntem olarak “uluslararası ihale yöntemi”ni kabul

etmektedir. Bununla birlikte istisnai olarak, satın alınacak mal veya hizmetin

cinsi, miktarı vs. göz önüne alınarak di er ihale yöntemlerinin uygulanması
mümkün olabilmektedir. Banka mevzuatı gere ince bu ihalelere katılacak

istekliler, Banka üyesi bir ülkeye ait olmalıdır.
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F. Kredilerin Geri Ödenme Ko ulları

Dünya Bankası kredilerin geri ödenme sürelerinin tespiti bakımından,

kredi verdi i az geli mi  ülkeleri, ki i ba ına dü en GSMH bazında üç sınıfa
ayırmı tır. Bu ayırım çerçevesinde kredilere;

En yüksek gelir düzeyine sahip ülkeler grubu için 3 yıl
ödemesiz dönem ve 15 yıl vade,

Orta gelir düzeyine sahip ülkeler grubu için 4-5 yıl ödemesiz

dönem ve 17 yıl vade,

Dü ük gelir düzeyine sahip ülkeler grubu için 5 yıl ödemesiz

dönem ve 20 yıl vade

uygulanmaktadır.

Türkiye bu ayırımda orta gelirli ülkeler sınıfına dahil edildi inden,

aldı ı kredilere 4-5 yıl ödemesiz dönem ve 17 yıl vade uygulanmaktadır.

Kredilerin geri ödenmesinde iki yöntem uygulanmaktadır. Hangisinin

uygulanaca ının seçiminin borçluya bırakıldı ı bu yöntemlerden;

- E it Miktarlı Ödeme yönteminde; geri ödeme tutarı, alınan

toplam kredi ödemesiz dönem dı ında kalan yıl sayısına

bölünerek, her yıl için e it miktarda,

- Artan Miktarlı Ödeme yönteminde ise geri ödeme tutarı, toplam

kredi miktarı, ödemesiz dönem dı ında kalan yıllara, dü ük

miktardan ba layıp, giderek artan miktarda devam etmek üzere

yayılarak,

hesaplanır.

Banka verdi i kredilere, anla ma imzalanırken belli olmayan oranlarda

de i ken faiz uygular. Söz konusu de i ken faiz oranı, Banka’nın kredi

maliyetlerindeki de i imleri, faiz oranlarına yansıtmak istemesinden

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Banka, her yılın 1 Ocak ve 1 Haziran

tarihlerinde, Londra Bankalararası Faiz Borsası gibi önemli borsalarda

belirlenen faiz oranlarını dikkate alarak yeni oranları belirler ve uygular. Bu

yöntem Dünya Bankası kredilerinin pahalı oldu unu iddia edenlerin en
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önemli argümanlarından birisidir. Gerçekten de anla ma yapılırken alınan

kredinin ne kadara mal olaca ının bilinememesi, krediyi alan ülkeler

bakımından ciddi bir risk üretmektedir.

Yeri gelmi ken, uzun süredir Banka’dan kredi alan ülkelere ilave yük

getirdi i için ele tirilen ve geri ödeme tutarlarının hesabında kullanılan

“Havuz Sistemi” hakkında bilgi verilmesi uygun olacaktır. Daha önce de

belirtildi i gibi Dünya Bankası, üye ülkelere kredi verirken, uluslararası para

piyasalarında önemli ölçüde borçlanmaktadır. Bu i lem sırasında, ABD

Doları cinsinden borçlanmanın çe itli nedenlerle mümkün olamadı ı
durumlarda Banka, di er dövizler üzerinden de borçlanabilmektedir.

Oysa, Banka’nın kredi anla maları ABD Doları bazında yapılmaktadır.
Bu nedenle Banka kredinin ödenme günü elindeki di er dövizleri ABD

Doları’na çevirip ülkelere vermektedir. Buna kar ılık ödeme yapmak için

bozdurdu u bu dövizleri, geri ödeme sırasında üye ülkelerden talep etmekte

ve geri ödeme tutarını, söz konusu döviz cinslerinin de i en oranlarda yer

aldı ı döviz sepeti birimini (havuz birimi), esas alarak hesaplamaktadır. Bu

ekilde Dünya Bankası, kendisini çapraz kur de i imlerinden korurken, riski

kredi alan ülkelere yönlendirmektedir. Gerçi bu sistem üye ülkelerin kazançlı
çıkması ihtimalini de içinde barındırmaktadır. Ancak uygulamada bu ihtimal

neredeyse %0 düzeyinde gerçekle mi tir. Örne in “Türkiye 1987 yılında

Dolar olarak aldı ını varsaydı ı borçlarının tutarını 4.4 milyar Dolar

oldu unu tablolarında gösterirken, Dünya Bankası bilgisayarları tutarın 6.5

milyar Dolar oldu unu gösteriyordu. Türkiye’nin 4.5 milyar dolar zannetti i

borç içindeki ABD Doları payı %9 olunca 2 Milyar Dolarlık bir yük ortaya

çıkmı tır.”34 Dahası, “Dünya Bankası tarafından uygulanan ve havuz sistemi

olarak adlandırılan kur ayarlamaları sonucunda Banka’ya olan borcumuzda,

1984-1993 yılları arasında toplam olarak 10 milyar Dolarlık bir artı  ortaya

çıkmı tır.”35 Burada önemle vurgulanması gereken nokta, bu artı ın normal

olarak ödenmesi gereken faizlerle bir ilgisinin bulunmadı ı, do rudan ana

para artı ını i aret etti idir.

34 Tülay Evgin (2000), Dünden Bugüne Dı  Borçlarımız, Ankara: T.C. Ba bakanlık
Hazine Müste arlı ı, s. 55.

35 Sayı tay 2000 Yılı Mali Raporu, s. 78.
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Neyse ki bu sorun ülkemiz açısından, geçmi i kapsamamak kaydıyla

giderilmi  bulunmaktadır. “1997 yılında havuz sistemine tabi krediler, o

tarihe kadar do mu  olan ilave maliyet anaparalara ilave edilerek, sabit kurlu

sisteme geçirilmi tir.”36

IX. ULUSLARARASI KALKINMA B RL -IDA

1960 yılında kurulan Uluslararası Kalkınma Birli i (International

Development Assocation- IDA) esas itibariyle, üye ülkelerin en yoksul

kesiminin kalkınma çabalarında ihtiyaç duydu u finansmanı sa lamak üzere

olu turulmu  bir kurumdur. Kurulu  amacı, Anasözle me’nin birinci

maddesinde, özetle; “üye ülkelerden en az geli mi  düzeyde bulunanlara,

verimlili i ve ya am standartlarını yükseltmek suretiyle kalkınma amaçlarına

katkıda bulunacak kredileri, bu ülkelerin ödemeler dengesinde önemli bir yük

olu turmayacak ko ullarla sa lamak”37 biçiminde ifade edilmektedir.

Belirtilen kurulu  amacı nedeniyle, Uluslararası Kalkınma Birli i’nin

sa ladı ı kredilerin, Dünya Bankası kredilerinden iki farklı özelli i vardır:

IDA kredileri, her üye ülkeye de il, ki i ba ına milli geliri fakirlik

çizgisi altında kalan ülkelere verilmektedir. 1999 yılı için, ki i ba ına milli

geliri 885 ABD$’nın altında bulunan ülkeler bu kategori içinde

de erlendirilmektedir.38IDA, dünyanın bu en yoksul ülkelerine yılda ortalama

6 milyar Dolar kredi vermektedir.

Söz konusu krediler, 0 faizli ve 10 yılı geri ödemesiz olmak üzere 35–

40 sene vadeye yayılan imtiyazlı kalkınma kredileridir. Bununla birlikte hibe

niteli inde de ildir, dolayısıyla geri ödenmesi gerekir.

Kredi uygulamasındaki bu iki farkın dı ında DA, yönetim, amaç ve

fonksiyonlar bakımından Dünya Bankası ile birlikte hareket eder. Yani,

“IBRD ve IDA aynı yönde ilerler”.39

36 Sayı tay 2000 Yılı Mali Raporu, s. 79.
37  E ilmez, a.g.e., s. 93.
38 What is IDA, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org, [23.05.2001].
39 What is IDA, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org, [23.05.2001].
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Özetle, IDA yönetimi ve denetimi bakımından Dünya Bankası ile

tamamen aynı yapıya sahip olan, ancak, Dünya Bankasından ayrı sermayesi,

kaynakları ve dolayısıyla tüzel ki ili i bulunan bir kurumdur. Bu nedenle

hesapları Banka’dan ayrı tutulur, saklanır ve birbirlerinin karar ve

yükümlülüklerinden sorumlu de illerdir.

IDA’ya üye olmak için öncelikle Dünya Bankasına üye olmak gerekir.

2001 yılı itibariyle, 161 ülke IDA’nın üyesidir. Bunlardan 78 ülke, IDA

kredilerinden yararlanmaktadır. 1960 yılından bu yana IDA, 106 üye ülkeye

120 milyar$ kredi sa lamı tır.40

Türkiye IDA’ya 1960 yılında üye olmu tur. Türkiye ba langıçta kendi

yatırımlarının finansmanında IDA kredilerinden yararlanırken, zamanla

IDA’ya katkıda bulunan ülkeler durumuna gelmi tir ve halen bu konumdadır.
Ancak bu kredilerin çok uzun zamana yayılan geri ödeme planı nedeniyle,

ülkemizin bu Kurum ile borç ili kisi devam etmektedir ve 1999Yılı sonu

itibariyle 103 milyon Dolar borcu bulunmaktadır.41

X. ULUSLARARASI F NANSMAN KURUMU–IFC

Dünya Bankası(IBRD) daha önce de belirtildi i gibi, genel kural olarak

kredilerini, kamu kesimi eliyle kullandırmaktadır. Krediler ya ülke

hükümetine (hükümetin temsilcisi olarak mali ajana) ya da mali ajanın
garantisi altında bir kamu kurum ve kurulu una verilmektedir.

1956 yılında kurulan Uluslararası Finansman Kurumu (Intenational

Finance Corporation- IFC) Dünya Bankasından farklı olarak, kamu kurum ve

kurulu ları yerine, geli mekte olan ülkelerin özel kesim kurulu larına kredi

vermektedir. IFC, özel sektör yatırımcılarına verdi i bu krediler için devlet

garantisi talep etmemektedir. Ancak, IFC ile üye ülke ili kileri, yine hükümet

adına kamu yetkilileri tarafından yürütülmektedir.

IFC, temel kurulu  amacını, Anasözle mesi’nin birinci maddesinde

özetle; “IFC’nin temel amacı, Dünya Bankası’nın üye ülkelere yönelik

faaliyetlerini desteklemek için, üye ülkelerde, özellikle daha az geli mi

bölgelerdekiler öncelikli olmak üzere, verimli özel kesim kurulu ların

40 What is IDA, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org, [23.05.2001].
41  Evgin, a.g.e., s. 97.
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büyümesini özendirmek yoluyla ekonomik kalkınmaya daha fazla katkıda

bulunmaktır.”42 eklinde ifade etmektedir.

Görüldü ü gibi, IFC kendi sermayesine, ayrı hesaplara kendi

personeline ve departmanlarına sahip olmakla birlikte, faaliyetlerine yön

veren ilkeler çerçevesinde, Dünya Bankasıyla ortak hareket etmektedir. “IFC,

Dünya Bankası grubu içinde yer alan kurumların, geli mekte olan üye

ülkelerinde ya ayan insanların hayat kalitesini yükseltmeye yönelik temel

hedefini payla maktadır.”43

IFC’nin Dünya Bankası grubu içindeki a ırlı ı, içinde bulundu umuz

neo-liberal dalganın bir yansıması olarak giderek artmaktadır. Dünya Bankası
Grubu açık bir ekilde, geli mekte olan ülkeler için özel sektörün

öncülü ünde bir kalkınma modeli önermektedir: “Banka’nın en önemli

önceliklerinden birisi, özel sektörün güçlenmesine yardım etmektir. Çünkü

özel sektör, ekonomik büyümenin, gelir ve istihdam artı ının ana kayna ıdır.
Banka, özel sektörü, istikrarlı ekonomik politikaları, sa lam kamu maliyesini,

effaf, dürüst, hesap verebilir ve tutarlı yöneti imi savunarak ve garantiler

sa layarak, cesaretlendirir. ve özel sektörün geli ebilece i, hızlı yurt içi

yollar, enerji, telekomünikasyon, bili im teknolojisi,petrol ve gaz, endüstri

gibi bir çok sektöre destek verir. (...) Ayrıca Banka, kamu yatırımlarının
özelle tirilmesinde, ortak irketlerde özel sermaye payının yükseltilmesinde,

hükümetlere yardım eder, hukuk ve düzenlemeler için tavsiyelerde

bulunur.”44 Bu konudaki en açık destek, üyelerinin ço unlu unu çe itli

geli mi  ülkelerin özel kesim temsilcilerinden olu turdu u “Bretton Woods

Komitesi”nden gelmektedir. Komiteye göre; “Dünya Bankası’nın daha çok

IFC ile birlikte özel kesime yönelik projeleri destekleyerek kamu kesiminin

küçültülmesine yardımcı olması gerekli bulunmaktadır.”

Bugün için geli mekte olan üye ülkelerin özel sektörünün, en büyük

çok taraflı finansman kayna ı olan IFC, bu deste ini ana hatlarıyla;

- Geli mekte olan üye ülkelerin özel sektör projelerini finanse

ederek,

42  E ilmez, a.g.e., s. 100.
43  _______, a.g.e., s. 127.
44 IBRD, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org, [23.05.2001].
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- Geli mekte olan üye ülkelerin özel irketlerinin uluslararası
finans piyasalarında finansman sa lamasına yardım ederek,

- Özel sektör dünyasına ve hükümetlere öneri ve teknik

yardımda bulunarak

sa lamaktadır.45

IFC’ye üye olabilmek, Dünya Bankası üye olma ko uluna ba lıdır.
2001 yılı itibariyle üye ülke sayısı 174’e ula mı  bulunmaktadır. Türkiye ise

IFC’ye 1956 yılında üye olmu tur.

XI. ÇOKTARAFLI YATIRIM GARANT  AJANSI–MIGA

1985 yılında Kurulu  Anla masını imzalayan ve 1988 yılında

çalı malarına ba layan Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı (Multilateral

Investment Guarantee Agency- MIGA) geli mekte olan ülkelere yönelik

yabancı sermaye yatırımlarını, ticari olmayan risklere kar ı, garanti altına

alarak korumak üzere kurulmu tur.

Kurulu  Anla masının 2. maddesine göre; “MIGA’nın temel amacı, üye

ülkeler arasında yatırım fonlarının verimlilik amacı do rultusunda özellikle

geli me yolundaki ülkelere do ru akımını özendirmek ve bu çerçevede Dünya

Bankası ve IFC’nin çabalarına tamamlayıcı yönde katkıda bulunmaktır. Bu

özendirme faaliyetini gerçekle tirebilmek için MIGA, üye ülkelerin geli me

yolundaki üye ülkelere yatırım yapacak yatırımcılarına ticari olmayan risklere

kar ı garanti vermekte ve çe itli danı manlık hizmetleri sunmak eklinde

i levleri yerine getirmektedir.”46

MIGA’nın bir yatırıma garanti verebilmesi için;

- Yatırımın yapılaca ı ülkenin geli me yolundaki ülkeler sınıfından

olması,

- Yatırımcının ve yatırım eklinin MIGA Anla masının tanımladı ı
çerçeveye uygun bulunması

45 Basic Facts About IFC, World Bank elektronik adres: www.worldbank.org,
[23.05.2001].

46   E ilmez, a.g.e., s. 110.
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gerekmektedir.

MIGA’nın tanımladı ı çerçeveye göre;

- Yatırımcı, yatırıma ev sahipli i yapan ülke dı ından olmalıdır.

- Yatırım, para veya mal eklinde sermayeye katılım, sermaye sahibi

tarafından garanti edilmi  bir kredi ya da sermayeye katılım dı ında

belirli bir do rudan yabancı sermaye yatırımı ekillerinden biri

eklinde yapılmalıdır.

MIGA’nın garanti kapsamına aldı ı riskler, MIGA Anla masının 11.

maddesinde sayılmı tır. Buna göre;

- Ev sahibi ülkenin gerek döviz yetersizli inin, gerekse döviz

transferiyle ilgili mevzuat de i ikliklerinin yarattı ı döviz

transfer sorunlarının do ması,

- Kamula tırma veya di er bir yolla garanti edilmi  yatırım
konusu mülkün yatırım sahibi kurulu un elinden çıkması,

- Yatırıma ili kin proje sözle mesinin ev sahibi ülke tarafından

bozulması yada iptal edilmesi,

- Sava  halinin veya ola anüstü hallerin ortaya çıkması
sonucunda garanti konusu yatırıma devam edilememesi

durumlarında, 15 yıla kadar bir süre boyunca (bazen 20 yıla kadar) her proje

için 50 milyon Doları a mamak ko uluyla projenin %90’ına kadar ula an

kısmını, garanti kapsamına alır.

Yukarıda sözü edildi i gibi, MIGA kurulu  amacını, kabaca,

geli mekte olan ülkelere yönelik yatırımları özendirmek olarak ortaya

koymaktadır. Ancak bunun kadar, belki de daha önemli amacı, kendine pazar

arayan uluslararası sermayeye sigorta sa layarak, olası risklerden korumaktır.
MIGA sayesinde yabancı sermaye, herhangi bir risk almadan, o ülkenin

sermaye payı ve ödedi i primlerle kar ılanan garanti olana ına

kavu maktadır.
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MIGA’nın Ba kanı Dünya Bankası Ba kanı olmasına ra men, grubun

di er üyelerinden farklı olarak kendi “Guvernörler Konseyi ve Direktörler

Kurulu” vardır.

Dünya Bankasına üye olan her ülke MIGA’ya üye olabilir. 2001 yılı
itibariyle üye ülke sayısı 154 dür. Türkiye MIGA’ya 1988 yılında üye

olmu tur.

XII. ULUSLARARASI YATIRIM ANLA MAZLIKLARININ
ÇÖZÜM MERKEZ –ICSID

Uluslararası Yatırım Anla mazlıklarının Çözüm Merkezi (International

Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID), 1965 yılında kendisine

üye bir ülke ile bir ba ka üye ülkenin ki i ve kurumu arasında ortaya

çıkabilecek yatırım antla mazlıklarının çözüm yeri olarak tasarlanarak

kurulmu tur.

ICSID’in 75 maddeden olu an “Convention on the Settlement of

Investment Disputes Between States and Nationals of States” isimli

Anasözle mesinin 1. maddesine göre, amacı; “ICSID’e üye olan ülkeler ile

di er üye ülkelerin kurulu ları arasında ortaya çıkacak yatırım
antla mazlıklarının ve uzla mazlıklarının çözümü için gerekli uzla ma

ortamını yaratmaktır.47 Bu ekilde uluslararası yatırım imkanlarının
artırılaca ı hesaplanmaktadır.

Genellikle ev sahibi ülke ile yabancı yatırımcılar arasında ortaya çıkan

herhangi bir uyu mazlıklarda mahkemeye ba vurarak yargı kararı almak,

yerel hukukun ulusal çıkarları gözetmesi nedeniyle yabancı yatırımcılar

tarafından tercih edilmemektedir. Bu nedenle bir hakeme ba vurarak ortak bir

kesin hakem kararı alıp ona uymak veya bir uzla tırmacı mercii önünde

uzla ma yolunu denemek, yabancı yatırımcılara daha uygun gelmektedir.

ICSID, yabancı yatırımcıların bu iste ine yanıt vermektedir.

ICSID bünyesinde, üstlendi i bu görevi yerine getirmek üzere

“Uzla mazlık Paneli” ile “Tahkim Paneli” adı altında kurulmu  iki ayrı birim

vardır.

47  E ilmez, a.g.e., s. 119.
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ICSID’ın sermayesi veya borçlanma benzeri gelir kayna ı yoktur. Tüm

geliri kendisine ula an uzla ma ve tahkim istekleri kar ılı ında ilgili

taraflardan aldı ı ücretlerden olu maktadır. Gerekti inde Dünya Bankasından

veya di er üye ülkelerden Yönetim Konseyince belirlenen miktarda gelir

tahsil eder.

ICSID üyeli i Dünya Bankasına üye olma artı aranmadan tüm ülkelere

açıktır. 2001 itibarıyla üye ülke sayısı 133 dür. Türkiye bu Kuruma 1989

yılında üye olmu tur.

XIII. DÜNYA BANKASI - TÜRK YE L K LER  VE GENEL

DE ERLEND RME

Dünya Bankası kayıtlarına göre Türkiye ile üye oldu undan bu yana

(son olarak imzalanan Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyarlanma

Kredi Anla ması hariç) 159 kredi anla ması imzalanmı tır.48

Türkiye’nin Dünya Bankası Grubu kurumlarına olan borcunun, toplam

dı  borcu içindeki payı fazla de ildir. 1999 yılı sonu itibariyle, IFC’ye 1.358

milyon$, IDA’ya 103 milyon$ ve IBRD’ye 2.883 milyon$ olmak üzere

toplam 4.344 milyon$ olan toplam Dünya Banka’sı borcunun, Türkiye’nin

aynı dönemde 111.215 milyon$ olan toplam dı  borcuna oranı sadece %3.90

civarındadır.49 Üstelik, -içinde bulundu umuz kriz nedeniyle sa lanan

kaynaklarla durum de i mi  olabilir- Türkiye, 1989 yılından ba layarak aldı ı
kredilerden daha fazla ana para ve faiz ödemesi gerçekle tiren, bir ba ka

deyi le Dünya Bankası kar ısında net kaynak kullanan de il, net kaynak

aktaran durumundadır.50 Bununla birlikte, önceki bölümlerde açıklanan

nedenlerle, ülkemizin içinde bulundu u yeniden yapılandırılma sürecine olan

etkisi, bu pay ile ölçülemeyecek kadar yüksektir.

Çe itli nedenlerle sermaye birikimi yetersiz olan ülkemizin, kalkınma

için dı  kayna a ihtiyaç duydu u hemen herkesçe kabul edilen bir gerçektir.

Bu ba lamda Dünya Bankası kaynakları da de erlendirilebilir. Önemli olan

bu dı  kayna ın da di erleri gibi, uygun artlarla alınması ve etkin

48 www.worldbank.org [16.07.2001].
49  Evgin, a.g.e., s. 97.
50  _______, a.g.e., s. 128.
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kullanılmasıdır. Bu mümkündür: “Bir ba ka deyi le (Banka), geli mi

ülkelerin üretimleri için yaratmaya çalı tıkları pazarın büyütülmesine katkıda

bulunma görevini ba arıyla yürütmeye devam etmi tir. Bir bölüm geli me

yolundaki ülke, özellikle uzak do u ülkeleri, bu imkanları da kullanmak

suretiyle yalnızca bu ülkelerin pazarı olmak yerine ihracatlarını büyük ölçüde

artıracak yatırımlar yapmayı ba armı lar ve dünya ticaretinde önemli yerler

edinmi lerdir. Bununla birlikte ço u geli me yolundaki ülke açısından Dünya

Bankası kredileri bu ülkelerin ithalatını artırmakla sonuçlanmı  ve bundan

üretimlerini bu ülkelere satan geli mi  ülkeler yararlanmı lardır.”51

Ku kusuz, Banka’dan sa lanan kaynakların etkin kullanımı ve kaynak

tahsisinde önceliklerin do ru tespit edilmesi, herkesten önce, ülkemiz kamu

yönetiminin sorumlulu undadır. Oysa bu sorumlulu un yeterince etkili

ekilde getirilmedi i, tersine, kredilerin amaç dı ı kullanıldı ı, savurganlı a

varan uygulamaların yapıldı ı, herkes tarafından bilinmektedir.

Bununla birlikte, kredi anla malarının ekinde bulunan ko ullar, ülke

yönetiminin, ülke çıkarları do rultusunda hareket etmesinin önündeki en

önemli engellerden biridir. Örne in projenin yürütülmesine ve proje ile ilgili

mal ve hizmet alımlarına ili kin ihalelerde “Uluslararası hale”nin temel ihale

yöntemi olarak belirlenmesi, ço u kez, bunların yurt içinden teminini

engellemekte ve bu suretle mal ve hizmet ithalatını artıran bir unsur haline

getirmektedir. Keza, anla malara konulan yurt dı ından yüksek ücretle

danı man, uzman çalı tırılmasına dair hükümler de, aynı sonuçları vermekte,

yurtdı ından kredi olarak sa lanan kaynakların yine yurtdı ına aktarılmasına

neden olmaktadır.

urası bir gerçektir ki; Türkiye’nin Dünya Bankası’na ihtiyacı oldu u

kadar Banka’nın da Türkiye gibi ülkelere ihtiyacı vardır. Dünya Bankası
sonuç itibariyle devletleri hedef alan bir mali kurumdur. Elindeki kaynakları
gelir sa lama potansiyeli yüksek, geri ödeme konusunda risk ta ımayan

ülkelere yönlendirmek zorundadır. Bu noktada, geçmi te borçlarını geri

ödemede gösterdi i performans, Türkiye’nin önemini artırmaktadır. Öte

yandan, “..Dünya Bankası Grubunun temel i lev(i) dünya ticaretini

geli tirmek ve bu yolla da geni  ölçüde geli mi  ülkelerin çıkarlarına hizmet

51 E ilmez, a.g.e., s. 126.
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etmek(...)tir.52 Türkiye, gerek co rafi konumu, gerek nüfusu ile Banka’nın
söz konusu i levini yerine getirebilmesi bakımından göz ardı edemeyece i

potansiyeli ta ımaktadır. Öyleyse artlara teslim olmak yerine, artları
lehimize dönü türebilmeliyiz.
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