KAMU YÖNETİMİ VE DÜNYA BANKASı
Blrgül A. G'OLER.·
Kamu yönetimi üzerine çalı§anlar incelemelerini yerli ve yabancı yazın,
tüzel metinler, yargı kararlan, ulusal kalkınmaplanı ve yıllık programlar, alan
al'8§tırmalan
gibi farklı kaynaklardan yararlanarak yürütürler. Bu
geleneksellqmi§ kaynak dünyası, son onbe§ yıldan bu yana; yeni türden bir
kaynak ile zenginlqmi§ bulunmaktadır. Bundan böyle kamu yönetimi ve kamu
yönetimi- reformu üzerine yapılacak inceleme ve al'8§tırma1ar, bu kaynağı
atladığında eksik kalınq olacaktır. Oldukça genq biretki alanına sahip bu yeni
malzeme, Dünya Bankası ile yapılan krediJborç anlqmalandır.
Resmi Gazete'de Türkçe ve İngilizce olarakyayımlanan bu resmi belgeler, I
kamu yönetimi ara§tınnacılannın ilgi alanında henüz önemli bir konuma sahip
değildirler. Bu durumun bir nedeni, kamu yönetimeilerinin bu belgeleri, mali ya
da iktisadi alanda çal1§8nlanilgilendiren metinler olarak dejedendinneleri olsa
gerektir. İkinci bir nedeni ~ sözü edilen materyalin yeni olması olabilir.
Dünya Bankası ile yapılan kredi anlqmaları neden yeni bir kaynaktır? Bu
soruya açıklama getirmek gerekir. Çünkü neDünya Bankası'nın kurulU§u, ne de
Türkiye'nin bu .kurulU§la kredi anla§ması yapması yeni bir olaydır. Dünya
Bankası,. bir BrettonWoods kurumu ohlrak Uluslararası Para Ponu ile birlikte
1944 yılında kurulınu§tur ve yanm-yüzyıldır ~itli ülkelere kredileraçmaktadır.
Yenilik, Dünya Bankası'nın açtığı kredilerin 1980'li yıllann bqından itibaren
niteliğindeki deği§meden ,_kayn~klanmaktadır. Otuz 'yıl boyunca IMF kıSa
dönemli, ekonQminin talep boyutu ile ilgili, parasal sektöre yönelik ve program'
kredileri veren bir ödemeler dengesi kurumu olarak çalı~ırken, Dünya' Bankası
uzun dönemli, ekonominin arzhayutu ile ilgili, üretim sektörüne yönelik ve
proje kredileri veren bir kalkınma örgütü kimliği Ueçalı§ml§tır. 2 İki uluslararası'
örgüt araSİndaki bu i§bölümü 1980'li, yıllann ba§ında belirsizlqmi§tir: Dünya
Bankası son onb~' yıldan bu yana, yapısal uyarlama kredileri (stnıctural
adjustment loans -SAL-) adi altında politika üreten krediler sistemine geçmi§tir.
ilgi alanı tek tek' faaliyetler yerine, bir ülkenin" iktisadi, toplumsal ve yönetsel
yapı ve dengelerini deği§tiimeye, yeniden yapılandırmaya yönelmi§tir. 'Böylece
geleneksel proje kredilerinin anlamı deği§mi§tir. 1980'den bu yana Banka'nın
proje kredileri, SAL ile belirlenen genel politik doğrultunun alt bqlıklan ola~ak
kullanılmaya b8§lailmı§tır.~ Bu nedenle Dünya Bankası ile yapılan a~l8§malar
•
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için 1980 yılı
ara§tırmacılar

dönüm noktası olarak belirir; ve bu nedenle anla§ma metinleri
için yeni bir kaynaktır.
'

Anla§maların kamu yönetimi incelemeleri için özel bir önemi vardır.
Heqeyden önce, dilimize ve yönetim terminolojisine bir anda giren kimi kavram
ve terimlerin doğU§ noktası bu kaynaktır. Örneğin idari. reform kavraırtı yerine
kullanılmaküzere alternatif olarak "yapısal uyuın/uyarlanma" terimlerinin ortaya
Çıkı§ı bu kaynağın eseridir. Yine örneğin son yıllarda finansmanı genel bütçeden
kaqılanan, gerçeklqtirilmesiasli görevlerden olan ve bunları yapmak üzere
kamu görevlilerinin i§b8§ında olduğu i§lerin proje olarak adlandırılması da aynı'
kaynağın etkisi ile ortayaçıkmı§tır. Öyle ki Yedinci Bq Yıllık Kalkınma Planı,
bu rüzgardan, kendisini bir projeler demeti biçiminde sunacak kadar kuwetli
etkilenmi§tir.

Dünya Bankası .anla§malarının ulusal kalkınma planı ve yıllık programlar
üzerindeki etkisi bununla sınırlı kalmamı~tır. Gerçekte, son on yıl içindeyapılan
be§, yıllık ulusal plan ve yıllık kalkınma programlarını hakkını vererek incele
yebilmek ve anlayabilmek için, bunların üzerinde, DünyaBankasl~ ile imzalanan
kredi anl8§ma metinleri ile birlikte çalı§mak gerekme~tedir. Bu saptama genel·
bir gözlem ya da afaki bir sav değildir. Tersine, kalkınma planları ile anla§malar
arasındaki i1~, ~ llnl3§malarında açık maddeler halinde formüle edilmi§
durumda.,.' ,Appta. açıklanacağı gibi, Dünya Bankası kredi açacağı zaman bazı
ko§uıı~ı i~' sürmektedir. Borç alan bu ko§ulları kabul ettiği takdirde kredi
pçdınakta, Banka ko§ulların yerine getirilip getirilmediğini izlemekte, ko§ullar'
:'tiiiııe aetirilmenıi§se krediyi kesebilmektedir. Örneğin 1983 yılında imzalanan
Dördüne". Yapısal Uyum Kredisi'nin ko§ullarından birisi, 1984 Yılı Kal/anma
P(qgrtPnı hedef ve. stratejilerinin Anlaşma ya uygun hazırlanmasulır. 4 1984 yılında
iritialf..n')n Be§inci Yapısal Uyum Kredisi'nde ise Beşinci BeşYıllık Kalianma
Planı.'~>hedef ve stratejiler ba/anılndan yapısal uyarlanma programına uygun
hazırlanması' ko§ulu getirilmi§tir. Bu ko§ul, daha sonraki yıllardaaçılan sektörel
. kr~iJMde de yer almqtır. 1986 yılında açılan mali sektör uyarlanma kredisinde
. 193.'Z"Yılı Kalkınma Programı'nın amaçlara uygun hazırlanması ko§ulu vardır.'
... ı./~ndan itibaren ulusal plan ve programların hazırlanmasında anla§maların
/i::j)~nde tutulmaya 'b8§landığl, yine anla§malar tarafından açıklığa
. bVutt~rulınaktadır. Bunun göstergesi, ikinci malisektör kredisi anla§m~sında
plan ve programlar ile ilgili ko§ulun deği§mesi~ir. Artık plan ve programların
anl8§maya uygun hazırlanması değil, "1988 Yıllık Programı'nda tanımlanan
h~eOere ul8§mada tatmin edici geli§me sağlanmasl"7'ko§uluna yer verilqıi§tir.
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An1a§malann kamu yönetimi terminolojisine katkılan ve ulusal kalkınma
plan-programlan ile yakın ili§kisi, kamu yönetimeileri tarafından "kaynak" olarak
kabul çdilmeleri için yeterlidir. :Ancak anh'lmalar, kaIlU1 yönetimi incelemeleri
açısından bu özellikleri ile sınırlı sıradan bir kaynak teğil, b8§wru
kaynaklarından birisi olma özelliğine sahiptir. Çünkü bu. ~tinler, tam olarak
kamu yönetimi disiplinindeki anlamı ile birer "yönetimi geli§tirme kıİawzu" ya
,da "idari reform~ belgeleridir~
Bu makale, Dünya

Bankası 'ile

imzalanan borç anl8§mala~nl

mali~sonuçlan

bakımından" değil, son on-onbe§ yıldan buyana kamu yönetimini geli§tirme

süreci.içindeki rolü~'bakımıridan tanıtmayı amaçlamaktadır.
Anlaşmalar: SAL, SE~AL've Proje Kredileri

Dün~ Baıık~ı ,ile son onbq yılda yapılan' anl8§malara "üç kademeli"
denebilir. İlk kademe anla§malar, makro-ekonomik politikalar ile bütün sosyo
.ekonomik yapıyı dönü§türmeye yönelmi§ genel' nitelikli .anla§malardır. ·Bunlar
"stmetral adjustment loanlyapısal uyarlama kredileri"dir.' 1980 yılında b8§layan
,SAL dönemi, 1984'de imzalanan be§inci SAL ile,etki dönemini 1986·b8§lannda
tamamlaml§tır. Türkiye'nin kalkınma politikalannı köklü §ekilde deği§tiren bq
. SAL ile a~ınan kredi toplamı 1,6 milyar dolardır.
Program Kredisi Anlatm8lt (200 milyon $), RG:-28.3.1980, 16943.
Program Kredisi (ek)' Anlatmasa (75 milyOn $), RO: 29.12.1980, 17205.
ikinci Yapısal Uyuttı Kredisf(300 milyon $), RO: 6.7.1981,17392.
Üçündi Yapısal Uyum :teredisi (304,5 milyon $), RO: 5.7.1982; 17745.
Dördüncü Yapısal Uyum Kredisi (300,8 milyon $), RO: 3.9.1983, 18154.
Bqinci Yapısai Uyum Kredisi (376 milyon $), RO: 28.6.1984, 18445.

İkinci

kademe', anla§malar, bir sekt(jrü. dönii§türriıeyi hedefleyen
Bunlar "s'ectoraı adjustment ..• loa~" -sektörel . uyarlama
kredileridir. Uygulamaya 1985 yılından h8§layarak giren SECA,L'ler tanm,enerji
ve mali sektörleriçin açılml§ kredilerdir. Mali, sektörde iki tane .olmak üzere
dört SECAL'in toplamı ise 1,3 ,milyar dolardır.
anl8§malardır.

Tanm SektÖrü Uyumtkraza (300 milyon $), RO: 13.7.1985, 18810.
. .Mali Sektör intibak Kfed'~i'İkraz Anlatmasa (300 milyonS), RO: 13.6.1986, 19133.
,EneıjiS~ktörü Uyum tkiaza (325 milyon $).RG: 1.7.1987, 19504.
.ikinciMali Sektör intibak Kredisi (400 milyon $), ıtO: 25.6.1988, 1985~.

Üçüncü.

kademe

anl8§malar,' nokta-konu

hedefli

proje ' kredisi

anl8§malandır~ Proje, kredileripolitika-:plan-program kredisi niteliği 18§lyan SAL

ve SECAL'lerin uygulamaya girmesinden' bu yana, SAL ve SECAL'leri Y8§ama
geçirme ,ya da tamamlama araçları olarak etki yaratmı§lardır. Resmi Gazete
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taraması

ile saptanan anlaşmalar apğıda verilmi§tir.i 'Anlaşma 'b8§lıldan
incelenerek,-kredi anlaşmalannın ilgi alanlan hakkında -oldukça net bir fikir
edinmek mümkündür. Bu anlaşmalar ile toplam 3,5 milyar dolar borç alınmqtır.
Metinlerin Genel Yapısı
Dünya Bankası anlaşmalanrun bir bölümü doğrudan Türkiye Cumhuriyeti
ile yapılan "borç anlaşmalan", bir bölümü Dünya Bankası'nın bir bmukurumu
ile yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör olarak devrede bulunduğu
"garanti anlaşmalan"dır.' Anlaşmalar," Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak
yürürlük kazanmaktadır. Yürürlük tarihi Bakanlar Kurulu'nun onay karan
verdiği tarih değil, genellikle anl8§Dlanın taraflar arasında imzalandığı tarihtir.
Bu konu Bakanlar Kurulu karannda açıkça belirtilmektedir. Anlaşmalar,
Türkiye adına yetkili temsilci ile Dünya Bankası'nın Avrupa, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika Bölgesi B8§kanlığl görevlisi tarafından"imzalanmaktadır.
Anlaşma metinleri genelolarak giri§ paragrafı dqında altı ana bölüm
(madde) ile ek listelerden ohqan bir "tip-metin"e uygundur.. Garanti
anl8§malannda borç veren Dünya Bankası, garantör Türkiye Cumhuriyeti ve

i
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Kredi ••I....lan Res.i Oazete tara••rak Npta••llbr. T.ra••• ı. "1I••ul batka bir kaya.kta. y.pıla ••dıla içi.
liste.i. ta. bir diSka. verdiliDi ileri .tıaekıGçtlr: &tek Yop. Sauyiler Projfsi (40.üyoa S). RO: 28 Mayas
1981,17353; ıki.ci Meyve ve. sebze PıOjeIi, RO: 2s Haziraa 1981, 17381; Dqsatı•• D6.Ü Ead..lrilel' projesi (100
.ilyo. S). RO: 13 M.yıs 1982, 17693; ıki.ci Oable Ruyoaalizuyo. ve E.eıji Tasamaf. Pnıjai (44,1 .ilyo. S).
RO: 15 Te• •u 1982, 17755; Karayol. iyilettirMe Pnıjesi (71,1 .ilyo. S). RO: 26 Te.M.u 1982, 17763; ıkiad
Tan...1 Kredi Pnıjesi Oara.ti AIılqmuı (150.4 .ilyo. $). RO: 20 Eki. 1983, 11197; OçlKl TEK ıleti.
Tesisle.ri Pnıjesi (163 .ilyo. $). RO: 9 IWı. 1983, 18216; Ka•• ıktisadi T~ içi. Tebik YardıM Pnıjesi
(7,6 .ilyo. $). RO: 3 ApatOll 1984, 18478; T.n_1 Yayı. ve Uypla.... Arqtı.... PrOjai (72.2 ailyoıa S), RO: S
.ApstOll 1984, 18480; Sıui Eliti. Pnıjesi (36,I.ilyoa $), RO: 2s Apatos 1984, 1&500; lki.ci Karayolu pnıjai
(186,4 ~ilyo. $). RO: 18:Eki. 1984, 18549; Talul Depola.a Projesi Aal...uı.ı Deliftim Aa..... (85 ailyo.
S), RO: 27 Hazira. 19&5, 18794; Eadllstriyel Okull.r Projai (57,7 .ilyo. S). RO: i Te• •u 1985, 18805; KlÇık ve
orta Çapta Sa.ayiler -Pnıjesi (100 .ilyo. S). RO: 6 Nisa. 1986, '19070; Dreuj ve T ....a ıçi OelittirMe Projesi (2SS
.ilyoıa S). RO: 2s Mayas 1986, 19117: tkiaci :oe_iryoIu.Pnıjai (197.iIyoıa S). RO: 27 Eylll 1 - ' 19234; Y.yp.
Mesleki Eliti. Projesi (S8,S .iIyoa S), RO: 21 Martı987, 19407; II.Sıaai EIitia Projesi (tts,I..w,o. $). RO: 2
Hazin. 1988, 19830; Tan...1Sauyi pnıjai (ISO .ilyoa $), RO: 2 J\lutOll 1989,20240; AÇaKI Tan...' Kredi
projesi (250 _ilyoa s). RO: 2 APatOII 1989,20240; lkiaci Klçak ve prta Çapta Sauyi projesi. RO: 2.Apsto. 1989,
20240; Milli Eiio Oelitti,. projesi (90,2 .ilyÔa $). RO: 10 Te_u 1990, 2OS70; SaIlık projesi ıkraz
An....uı (75 .ilyoa S), RO: 7 Eki. 1990, 206S8; Teboloji Gelitti...e Pnıjesi (100 .ilyo. S). RO: 4 Te• •u
1991,20919; mııılararası t.ar ve )(alkla. . Da.kuı ile TOBITA)(ve TSE Aruıada proje Aa........ RO: 4
Te_u 1991,20919; Özel Yatın. Kredili Projesi (200 .ilyo. $'), RO: 17 Eyfll 1991, 2C)99.4; Devlet ve tı YoUan
Pnıjesi (300 .ilyoa S). RO: 12 Eki. 1991, 21019; TEK Ye.ide. Yapala••a Projesi (300. .ilyoa S), RO: 24 ş.bat
1992, 21152; Tan_1 Aratb.... Projesi tkraz Aa...... (SS .ilyo. $). RO: 9 Eyflll992, 21340; lstilıda. ve
Eliti. Pnıjc!si (67 .ilyoa $), RO: 4 Mayıa 1992, 21571; ÖzellqtirMeUypla_1 Tebik Y~I. ye Sosyal
O• •lik Alt Projesi (100 _ilyoa·S). RO: 3 Te.M.u 1994, 21979.
Aa.....lar badi bıtlan.. bir bill. oi. . . . .kia birlikte b••Ian. ayrı'" puçuı 1I)'ILa.: bqb duealeaeler
vardır. Bu.lanla. birisi., har:u \le GırtmIi ~ ~ GfIIIffL ~ ikiaciııi, DB \le ILLA lWJikri
~ Y.1aaıık stıınt A/nUıI,ıaN lIiP KlIat.ıuz; lçI.c.... DB BOrPU/III'f \le Uyıu/tIyıt:f ~ OIIIIYIIC DB
TQl'tlfmJmt ~ KIUlaIunu ik /l,;ı; Kli4Mu'd.r.
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'Ge~el Qlarak giri§ paragrafında, a~bl§manın taraflan 've borç isteğinin
nedeni ile nasılı hakkında bilgi verilmektedir., AnI3§ma "tarihi, tarafl~nn
anl8§mayı i~ladıklan tarih oı~rak kabul edilmekte ve bqlıktabu tarih 'yer
~Imaktadır. Ilk bölümde (Madde I) genel' ko§ull8rve tanımlar yer almaktadır.
Ikinci bölümde (Madde LL) verilen borca ili§kin' finansal boyut kurallan
saptanmakta; paranın toplam tutan, geri ödeme planı, faiz oranlan, paranın
kulla~ılacağı yer ve koıullara ili§lcin kurallar açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde
(Madde ~İI) "proje uygulaması" b8§1ığı altında alınan paran,n nasıl' bir
örgütlenme ile, hangi düzenlemeler yapılarak, hangi öncelikler ile' kullanılması
gerektiği ve Banka'nın uygtılama boyunca gözetim, denetim ve müdahale
yetkilerinin neler olduğusaptanmaktadır. Dördüncü bölüm (MaddelV) "diğer
ko§unar" b8§lığı ile, verilen borca kaqılık Türkiye'den alınan 'garantiyi
düzenlemektedir. AnI8§malar, kamu varlıklan rehin edilerek güvence altına
alınmaktadır. Be§inci bölüm (Madde v) biti§ tarihini-saptamakta, altıncı bölüm
(Madde,VI) tarafların temsilcileri ile adreslerini içermektedir.
Ana bÖlümlerin ,aynntılan "ekler"de i§lenmekledir. eJ.C:l v.erileCek kredi ile
satın alınacak malların listesini, ek:2 borcun verildiği i§in/projeiıin tanımını, ek:3
geri' ödeme planının aynntılannı, ek:4, bu para ile malalınırken 'Dyulması
gereken satın' alma ko§ullannıdüzenlemektedir. ,Ek:5 'en önemli b8§lıklardan
birisidir. "BelirlenenZamanlarda Gözden Geçirme" b8§lığı ta§ıyan bu kısım,
kredinin tamamınm kullandınlması için borç alan tarafın' yerine getirmek

zorunda olduğu önlem ve çalqmalan içerir.

.

Kamu yönetiminin günlük i§leyİ§i içinde etki yaratması nedeni ile,
anl8§malardayer alan "proje' uygulaması" b8§lığı üzerinde durmakta yarar
olabilir. Konuya göre deği§iklik göstermelek birlikte "proje, uygulaması" b8§lığı
,altında, krediye tenı~l olan projenin nasıl bir örgütlenme il~ Ya§ariıa geçirileceği,
faaliyet 8§amalan, hangi 8§amanın ne zaman tamamlanacağı belirtilmektedir.
Genellikle bir "proj~ yönetim kurulu"plu§tunılması öngörülmekte, bu kurulda
hangi bakanlık ya da ,birimlerin gprev ıdacağı belirlenmektedir. Yine burada yer
,alan hükümlere göre Banka yetkili uzmanlan Proje'den yararlanan ~urulU§lan
ziyaret etmek, alınan mal-hizmet kayıtlannı inceleinek, maliyet-yarar hakkında
bilgi isternek hakkınaSahiptirler. Borçlu, bu olanaklan sağlamayı' taahhüt
etmektedir. Aynca anl8§malar, borçlunun Banka'ya belirlenen zamanlard.3 rapor
vermesi kO§ulunu getirmektedir. Bu raporlar, kredininödeme dönemleri
öncesine (beditoplamı bir defada verilmemekte, iki ya. da üç parçaya ayrılarak
verilmektedir) gelecek §ekilde belirlenen tarihlerde istenmektedir. Sözkonusu
raporlarda hangi bilgilerin yer alacağıbazen' son, derece ayrıntılı
belirlenmektedir. Banka hem bu raporlara, hem' de istediği zaman yapabileceği
ziyaret, inceleme ve görü§melere dayanarak kredinin devam edip etmeyeceğine
karar vermektedir.
'

,
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Kredi anl8§malannın en önemli bölümü, eklerde yer alan -kimi zaman
anl8§manın. farklı bölümlerine de dağıtılabilen- ~gözden geçirme ko§ullan"
bölümüdür. AnI8§maların yaptırım ya da deği§tirme gücü, "conditionality" olarak

anılan kurallar ile güvence altına alınmaktadır.. Ko§ullar kimi zaman ulusal plan
hedefleriniyönlendirecek kadar, kimi zaman bir yasanın çıkarılmasını ya da gün
ay-yıl belirtilerek bir çalı§manın tamamlanmasını içerecek kadar özel, katı' ve
emredicidir.. Kimizaman da, borçlununlealkınma planındaki hedeflere
ul8§ı1masında "tatmin edici ilerlemeler" olınasını ölçüt sayacak kadar genel,
esnek ve yönlendiricidir. AnI8§mada yer alan ko§ullara ve ayrıca kredininiptal
nedeni sayılacağı belirtilen nedenler~ dayanarak, kredi' Banka tarafından
kesilebilmekt~ir.
'

.Anl8§maların bu özelliği zaman zaman "dayatma" olarak tanımlanmaktadır.
Çünkü' getirilen ko§ullar, Dünya Bankası'nın azgeli§mi§likten' kurtulma
çabasındaki devlete kendi tercihleri yönünde kullanmak üzere finansman
sağlamadığınıortaya koymaktadır. Ko§ullar genellikle azgeli§mi§' ülke
gerçeklerinden önre, dünya kapitalist sistemi gerçekleri hesaplanarak
belirlenmektedir. Kısa vadede istikrar, orta vadede ekonomide düzelme, uzun
vadede kalkınma için gerekli finansmana yardımcı olmak üzere açılan kredilerin
öncelikle "ithalat" k~§uluna bağlanması, bu özelliğin göstergelerinden biridir.
Ko§ulların· "dayatma" olarak algılanmasına. yol açan bir ba§ka ned~n,
belirlenen kO§unann ·borç 'alan ülkelerde temel iktisadi ve toplumsal politikalar
ile devlet örgütlenmesi üzerinde çok yönlü deği§iklikler yaratmayı
amaçlamasıdır. Buna, "tarımın geli§tirilmesi amacı ile açılan" kredi örnek
verilebilir. AnI8§ma, kredinin harcanacağı yerleri belirlemektedir. Buna göre
sağlanan kaynak ile b8§lıca tarımsal girdiler ithal edilecektir. Getirilen ko§ul ise,
tarımsal girdilerde, devlet tekelinin kaldırılması ve fiyatların serbest
bırakılmasıdır. Böyle bir ko§ul, heqeyden önce, kredi alan . ülkenin tarımsal
trıeblkmma politikasını belirlemek anlamına gelmektedir. İkincisi, belirlenen
politika ile toplumsal bölÜ§üm ilİ§kileri deği§Ccek demektir. Üçüncüsü, devlet
tekelinin kalkması ile birlikte ilgili alanın kam,u kurumlarında' i§lev ve yapı
deği§ildiği gündeme gelecektir; bunun anlamı ise tarımsal' girdilerin dağıtımını
gerçeklqtiren devlet kurUlUllarının hızlı bir §ekilde "hantal" ve "verimsiz"
kurumlara (Jönü§meleri' demektir. AnI8§malar' geneJHkle yol açacakları yönetsel
sonuçtaq önceden görmektedir. Bu nedenle açılan kredinin belli bir bölümü,
verilliS~.hale gelecek kamu kurumlarının reorganizasyonuna ayrılmaktadır.

Ko§ullar ne kadar. güçlü ardl§ık etkilere sahipse, kredi veren. açısından ·0
kadar isabetlidir. Bu. nedenle ko§ulların niteliği ve yapısı, Banka .açlSından özel
bir önem t8§ımaktadır. Banka dokümanlarında ve, dünya ekonomisi ile ilgili
~luslararası kuruluıların yayınlarında, ko§ulların (1) amaçlanan deği§tieme
gücünü sağlamanın yanısıra (2) ulusal egemenlik duygusunu zedelemeyecek ve
(3) yerli karar vericilerin mqruiyetini sarsmayacak §ekilde formüle edilmesi
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gerektiği, wrgulanmaktadır.11 Gösterilen özene
ko§ullann formülasyonunda her zaman bqanlı
üzerinde çall§ılması gerektiği gÖrÜ§~ndedir.ıı
YönetselUeliıme Kılavuzu

kal'§ın borç
olunamadığı

,ıs

veren· taraf,
ve bu konu

Olarak Anlaımalar
,

,

'

SAL, SECAL ve Pr()je 'Kr~isi anlqınal~n, azgeli§m~, ülkel~ri , "Yıapısal
uyarlanma" sü~eciııe sokmiı§tur. ~cak ilgili metinlerde neye, nereye uyar1.anma?
için' uğrqıldıği açık, bir §ekilde ~li.rtilmemektedir. Bu SOl'Q>" açık, bu' cevap
verebilriıek, için anlqmabir üzerinde, Çall§mak gerekmekt~ir., Belirienen
strateji, "dünya ile bütünlqme'" olarak adıandır:ılmaktadır. B,u- strateji, 1945-80
arasında uygulanan "':Ilusal kalkınma" söyleminin geçersizli,ği ve azgeli§m~
ülkelerin" "ulus-q~n kalkın~a stratejisi"ni benimsemeleri anlamına gelnıi§til:.
Dolayısı ile İkinci Sava§'tan sonra uygulanan ulusal iktisadi~sOsyaı~sektörel
planlamanın iflas ettiği, bundan sonra ulusal bütünden önce dünyaya duyarlı
"proje planlaması"na dayanılınası gerektiğiilan edibni§tir. 1Z
Devlenn planlama yolu ile sosyo-ekonomik sistemi" yönlendirinek
i§levinden vazgeçi~irken, kamu yönetimi mekanizmasında da köklü deği§iklikler
ortaya' çıkmaya bqlami§fır., Dünya Balıkası kredileri, bir bütün' o1a~k devletin
i§levlerini yeniden tanınllamaktadır. Kredi anbqmalannda yef ,alan ko§uııar
kamu sektöründe özellqtirme" uygulamalanıiın gerçeklqtirilmesine Öncülük
etmi§, geriye kalan kamu yönetimi aygıtınm da "özel sektörlef11li§~ bir içeriğe
kaVU§ması ,için .önlemler alınmasını gerekli kılml§tır. İ§lev alanı',daralml§ kamu
yönetimi yaratmave' bu aygıtı "kamusal" özden sıyırarak "özel,sektör-vari" bir
öze kaVu§turma' hedefleri, borç anl8§malannl tam' anlamı ,ile "yönetimi
geli§tirme" kılavuzlanna döniqtürmü§tür.", Bu özellik, 8§8ğıda. birkaç örnekle
açıklanmaktadır.

, SAL-I' de kredininverilmeSi' için ileri sürülen ko§ullardan

~irisi KİT

yatıtımlannı'n daraltılmasıdır~ SAL-ıı, J(DV, uygulamasını da içeren' genilpir

Ktr

vergi ,reformu ile yetki devrive,"sözlqmeliyöneticilik sistem~.i içereıı
reformunun 'gerçeldqtirilmesi kO§ullannı getirmi§tir. SAL-III, KıT reformuna
ili§kin yasal düienlemeler~e Uerl~me kaydedilmesi kO§uluna b~ğlanml§tı~. SAL
IV, kredinin devam edip etmeyeceğine karar verirken 1984' Yılı Kalkınma
II

Ric"nI RFciibfq. vd., BetWıııeIi TWO w~ The Wedd a.nk'. N~ Dee.de; US 11ıird World Poıi~ PerspeetiYeI.

.0:9, oveneas DeıılelopIBeat eoaıleit TrauacdOll Boob, NeW Bı1aldWick 1986. i. 11-13.
L~ WorIdSa.t, EYIıIiııııııIIe al SInctUnI~l:1.eIMIiaa .. n.rirq, Report ao:720s, April 19a8, 1.110. BM
deJerladirae rapcn.claSAL n ,ve ID bt....n.... iLin bb oI..ap. ......n •. cIa... lo. . . dızellildili; SAL ıV, ve
V'teti 1IOt.~ cl.~a.i., ile
,ve'orçl...ra,lı.du rutlı )'OJ"I.laaabikıeek taciar ~ fonalle edildili
belirtilacktcdir.ICopUan. iiıe.eyi toIaylqbracak ••Uikte belid••1DeSi, ta..... ılre bdartebit, ya.eiie" ..U
kotad.~ra cıa dikkat pterii.ai ie~ktili izm.dc da...laaktadır.
.
..
ız YediDci Bq Yıllık Katka.... 'Plaoı buDdao IMtyle lekt6nd delil p~e plaDI..... ilkeliDi.1MiDi..e.dip.i dile
,eti....it bıılıı •••ktadır. Ayııı tereiW.. ald pl..I.lUal.r tanflDcIa. cıa beoi_.dili ve UVllDIIldlıp dikkat
çebtcktcdir. Oktar Tlrel, -orta D6Dc.dc SaDayi Politikalan Üzeri••-, TürtdJe'de Sıl..." ....... Ynı ..,.,........

.:s.a."

ye KIner, Korkııt Dontav, Eıpli TIrkca. (ed.). T.rih V.Uı Yıırt Yayı.I.n, tldoci Basb, İs_b_1, Eyltt 1993, ..
9&-1l9.
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Programı'nın, SAL-V ise
sorgulayacağını belirtmi§tir.
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Be§inci Ulusal

Plan'ın

hedef ve stratejilerini

"Tanm sektörünün yapısal uyumunu sağlamayı amaçlayan" tanm sektörü
kredisi, tanmsal girdi dı§alımına harcanmak üzere verilmi§tir. Anl~ma, bunun
yansından fazlası ile gübre dl§alımı yapılmasını öngörmü§tür. Bu kredinin
açılması ve devam etmesi için borç verenin ko§ullan §unlardır: (1) Gübre
dağıtımı özel sektöre açılmalıdır;. (2) Gübre dağıtımı tekelini elinde tutan
Türkiye Zirai Donatım Kurumu 'nda yönetimigeli§tirme çalı§malan yapılmalıdır.
Yönetimi geli§tirme çalı§malan içinde bilgisayara dayalı veri tabanlan ve
enformasyon sistemi geli§tirilmesi; Tanm İ§letmeleri Genel Müdürlüğü
(TİGEM) ile TZDK içinde idari ve mali denetim birimleri kurulması; Tanm
Satl§ Kooperatiflerinin etkinliğini arttırmak üzere yeniden düzenleme
çalı§malan yapılması gibi maddeler yer alml§tır.
Enerji SECAL kredisinin alanımızla ilgili ko§ullan ise §unlar olmu§tur: (1)
Enerji Bakanlığı yeniden düzenlenmelidir. (2) TEK için bağımsız bir mali
denetim birimi kurulmalıdır. (3) TEK Yönetim Kurulu politika üretebilecek
'bağımsız birorgana 4önü§türÜımelidir. (4) ~Iektrik, doğal gaz, rafineri alt-sektör
planlan hazırlanmalıdır. (S) Fiyatlandırmada uluslararası fiyatlara uygunluk
sağlanmalı, tarife yapısı yeniden düzenlenmelidir;
ım yılında TEK, kendi b8§ına bir kredi anl8§masına konu olmu§tur. Bu
anl8§ma, b8§lığından itibaren bir kurumsal yeniden düzenleme metnidir. 13 "TEK
Yeniden Yapılanma Projesi" b8§lık1ı kredi anl8§ması, bu kurum için bir "İ.§letme
Yönetimini Geli§tirme' Programı -İYGP", bir "Finansal Yönetimi Geli§tirme
Programı -FYGP", bir "Yönetim Bilgi Sistemi" ohqturulmasını talep etmektedir.
Proje yalnızca örgütsel yapıya değil, çalı§ma esaslanna da yön vermektedir.
Örneğin, İYGP'nın ilkeleri anl8§mada belirlenmi§t.ir. Program (1) uygun bir
. maliyetlendirme bazı belirleyecektir, (2) tarife sistemi için bir esas formüle
edecektir, (3) santrallerin optimum kullanımı ve yakıt maliyetlerinin
kal'§ılanması ile ilgili önlemlerin uygulanmasını sağlayacaktır, (4) ülkedeki bütün
santrallar, bütün dağıtım §irketleri, genel yöneti~ örgütü ve iletim sistemi için

ticari yapul~ maliyet merkez/erinin kutulmasını sağlayacaktır.
Yönetimi geli§tirmeye gösterilen ilgi, proje kredilerinde daha yoğun bir
§ekilde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, ı984 yılında yukarıdakilere oranla daha
mütevazı boyutlarda (7,6 milyon $ tutannda) Kı;ım~ 'İktisadi Teşebbüslen İçin
Teknik Yardım Projesi Kredisi açılmı§tır. Kredi (ı) KİT'lerde yönetim bilgi
sistemi kurulması, bunun için personelin eğitilmesi, (2) insangücü planlaması ve
eğitimgereksinimleri konusunda bir etüd hazırlanmasırr. (3) pazarlama ve satı§
süreçlerinin rasyonalizasyonu, (4) yardımcı personel ve ofis donanımı dahil
olmak üzere geli§mi§ prosedürlerin ortaya koyulması amacı ile verilmi§tir.

13 TEK Yenıdea Y.Pllan. . Projesııkraz An....... (300 m.ilyo. $). RO: 24.21992, 211S2
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Bu tarihten.·on yıl sonra 1994 yılında açılan bil"ba§ka kredi daha örnek
verilebilir. Bu da bir teknik yardım projesi olmakla birlikte, tutan 100 milyon
dolardır. Özetleıtirme UYldlamaSl Teltnik Yardım ve Sosyal 'Güvenlik Ap
Projesi b8§lığl t8§lyan ı4 kredinin amacı, (1) Tôrkiye:özel sektörüııün daha fazla
geli§mesinin kolaYI8§tınlmasl suretiyle ekonomideki etkinlik ve verimliliğin
arttınIması, (2L özellqtirmenin hızlandınlması ve sürdürülmesi, (3) özeııqtirme
sürecine i§gücü intibak programlan dahil sosyal güvenlik ağı önlemlerini
katarak,' i§lerini yitiren. i§çiler •ile· aileleri üzerindeki olumsuz etkilerin
azaltılmasıdır. Verilen. paranın hal)gi amaca ne kadar, har~nacağına bakılınca,
sayılan üç amaç arasındaki öncelik sıras,ı görülebilmektedirtl 100 .• milyonu n 54
milyonu özellqtirme sürecinin hızlandınlması' için kullandınlmaktadır. ~unun
43 milyonu, promosyona,. aynca 8,8 milyon dolan ,"medyada süre ve yer"
~rcamalan,na aynlmlftır.l§gücü intibak hizmetleri ya "da sosyal güvtfnlik ağı için
ayrılan miktar ise II milyon dolar ile sınırlıdır. ,
Bu anl8§mada amaçlar arasında açıkça anılrnayiin, ama amaçlarla doğrudan
anla4ı1an üç' harcama kalemi daha vardır: BUDlardan' birisi,
Hazine Dq Ticaret Müstqarhğı'nın (HDTM) 'kapasitesini güçlendirme amaçlı
yönetimi geli§tirme h~rcamalandır., Bunaihtiyaç vardır:; , çünkü ,anl8§ma
HDTM'~ özeııqtirilen KİT'lerin borçlannı yö~~tmek,· ö~ııe§tirilemeyenlerin
-de m,1i disiplinlerinin artınımasını sağlamak ile görevlendirmektedir. tkbıci
harcama, kalemi "Zonguldak Bölgçsi" dir. Görev, ~Zo"guldak Bölgesi için
bölgesel, geli§me planının ve belirli projeler 'için tjzibilite raporlannın
.hazırlanması" olarak belirlenmqtir. Üçüncü harcama kaı~mi ise. ,-altyapı
elü~ri" ba§lığı ta§lmakt~dır.- Kaste4ilen"telekomüni~yon sektörünün hukuki
ve 4ürıenleyici çerçevesinin geli§ti.rilmesi için bir e,tüdün :haZlrlanmasl"dır. Bu
b8§lıkta bir de torba görev vardır; "Borçlu ile .Banka'nı~ ,üzerindemutabık
kaldıklan altyapı sektörlerineözel sektörün katıhmının arttınIması için bir
eıüdün hazırlanması".'
,

ili§kili 'sayıldıklan

Anl~maların "yönetimi ,geli§tirmekılavuzıı" Ilitetiği ta§ıdıklannı örtaya
koyan bir b8§ka iyi öfllek, "Sağlı~, Projesi. ikraz AnI8§lnası"dır. LS Projenin amacı
üç ,maddede sayılmqtır: (1) Teınef sağlık hiZm~tleril)e ula§ılabilirliğ~ arttırmak,
(2) sağlık hizmetlerinin sunumu ve sağlık sektörunQn yönetiminde ,etkinliği
arttıracak ön~emler, almak, (3) Sağlık' Bakanlığının teknik ,,:e yönetim
,kaRasitesinigüçlendimiek. ~u amaçlara ula§mak ~zere proje, bir insangücü
geli§tirme prpgramı uygulanmasıııa ek olarak istatistikşel veri ta~anı sistemi,
,hastahane yönetim sistemi, mali yönetim sistemi, personel, sistemi•..gibi
unsurlan kapsayan bir "yönetim sistemi kurulması"na yönelmi§tir.

Örnekler, anl8§Malann neden' birer, ~yö~etiıni' geli§tirqıe~ kaynağı olarak
görülmeleri gerektiğini yeterince ortaya koymU§ olsa gerektir. Bu içerik ilgi
,alanının geni§liği ile birlqince, anl8§malann sıradan bir 'kaynak olmadığı da
•
14 RG: 3 T_ıız1".., ıım. 1.1-39.
LS SaIIık Proje.Jlknz Anı...... (7S milyoa $). RO: 7 Eki. 1990, 2065&.
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ortaya çıkmaktadır. ilgialanı tarım, sanayi, enerji, ulıqtırmagibitemel üretim ve
altyapısektörleri yönetiminden, milli eğitim ve sağlıkgibi temel, hizmet
sektörleri.yönetimine kadar uzanan bu metinler, bına yönetimi 8I'8§tırmacıları
için b8§vuru kaynakları olarak önem kazanmaktadırlar.

SONUÇ
Dünya Bankası· ile 1980'den bu yana imzalanan borç anl8§maları, 'iktisat ya
da maliye alanlarında çalıpnlar kadar kadar ve belki de' daha" fazla .kamu
yönetimi alanında çalı§anları ilgilendirmektedir.Kamu -yönetimeileri' açısından
anl8§maların'iki belirgin özelliği vardır: (1) Ulusal plan ve programların hedef ve
stratejilerini yönlendirme özelliği, (2) Doğrudan kamu sektörü ve kamu
yönetiminin örgütlenmesi, çalı§m8 ilkeleri, istihdam ;biçimleri ive i§levlerini
deği§tirme etkisi. Anl8§malann önemi bu niteliklerin· yanısıra, büyük onlOda
uygulamaya geçirilmi§ olmalanndan kaynaklanmaktadır.. St\L v~ SECAL
kredilerinin. döne~ sonunda yapılan değerlendirmesine göre, bu kredil~rde
öngörülen koşullar Türkiye'de %95 oranında ya§ama geçirilmi§tir1'.
Dünya Bankası 1988 yılından bu yana Türkiye'de açtığ'ı t~ileiliği ile zaten
geni§ olan etki' alanını resniile§tirmi§tir~17 Bu kurumun konumu' bellidir.
Türkiye'nin' uıusıil çıkarlarını korumak ve kollamak içindeğil, dünya kapitalist
. sisteminin i§lerliğini sağlamakiçin kurulduğu ve 'çalı§lığı açıktır. ıı Dünya
Bankası ile Türkiye -arasındaki ili§kiyi ulusal çıkarlar doğrultusunda yönetmenin
yolu, bu ve be~ örgütler ile·i1i§kileri "nazik konular" sınıfından çıkarmakla
açılabilir~' Akademik analizleri, 'doninU§ ya da tarih-dl§1kalml§ :kaynak
dünyasından kurtularak,· bütün parametrelerin ortaya koyulmasını sağlayacak
malzemeler ile yapmak gerekir. Kamu yönetimi alanında çalı§an ar8§tırmaetlar,
"dünya ile ,butünlqme", sürecine i1i§kin ulusal yakl8§ımıngeli§tirilmesine, ancak
bu t(ir analizler yaparak katkıda bulunabileceklerdir.
Öte yandan SAL, SECAL ve proje kredileri ile sağlanan finansman, yerel
kamu görevlilerinin· görev aldığı proje, uygulamaları için- kuııanılmaktadır. Bu
finansmanıli -gerçek, kaynağı kamu gelirlerinden b8§ka bir §eY değildir~ Daha
l' Stepha. Haganl aııd Robert R. 'KaufiBaD, ....... Polilla ol ır.co..o.ıe ~t.lateraadoald C.a.traIaia,
Diatributlye ConIIda, ..... ille saate, Priııeetoa Ulliveniay Preu. 1992. Ll36: SAL ve SECAL kRdi ketullatıı'.
ıeıçeklq.e onııl, aya'i kayDakt. belirtildijiıe&6fe TayII.d·da *10. Filipi......de "62, Kt:aya'da "38.
ol• •r. Veri_ çizel.,., a&e kredi' ketuUan .yp"'a oraa...... ytbet pıçetlqtili Ilke TlrüYe

cl.,...·..

"ts

ol. . . .r.
17 ........... Kunalu kanın,3 Mayul988&f1IlYe88l12914I1yılı karar. RG:1.6.t988. 19835.
ıı Dlaya Ba.bII·IlI. ilitki kuıli ... Ilkelerde .IRkli teDllileilitler açiusı 108 yınarda yaYII.I.....r: Ka,.ı .. içia
yeai
dun., borç vere....raDa.... "DI.ya SI.tur ti.i. baııblldır?" ~.......... &aa hk. dıkkat
ptenaeleriıı.; . . . . ol.....r. Boıç veR.ler. Baaka te. .ilcileriaia "clieatil." tualtu dlpaelerilldn 4ildite
etaektedirler. CIUntLSm. yui Ba.ka penoaeliai. ireR.i.dea çok teaailci olarak buha.dul- Ilkeye yakl........
teWe oı.rat &örll.ektedir. Bu tehlikeııia bertaraf edU.esi içia ıotaayoa ve fallildlikleria WaAi.....·dati
Wlce ofısleri ile da.... yaba ye e.tepe ptikle çalqaaıan.. ııllayacak bil: 0r&fIdeaae. lilteai t.,.l....
&ıeril.ektedir. Richard E. Fei.be.........,. ..21. •
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önemlisi geri ödemesi döviz ile ve beııi bir faiz. oranı eklenerek yapıldığı için
maliyeti de düşük değildir. Tek tek proje amaçlan ve bunlann parçası olduklan
§emsiye kredilerin strateji ve amaçlannın analiz edilmesi zorunludur. Aksi halde
uygulayıcı yerel-ulusal mekanizmalann, i§leyen süreçleri açık bir bilinç ile
algılamalan çok güçtür. Proje uygulayıcılannın amaçlara nüfuz edemedikleri,
üstlendikleri görevin nasıl bir bütünün parçası olduğunu göremedikleri
projelerin büyük kayıplara neden olacağı açıktır. Kayıplar kimi zaman
sonuçsUZıuk, kimi zaman eldeki kaynağın Dünya Bankası'nın konumu ve
amaçlan gereği talep etmediği ulusal-yerel çıkar doğrultusunda kullanma
olanaklannın değerlendirilemernesi §elelinde belirrnektedir.
.
Borç, geleceğin vergi gelirlerini bugünden kullanmaktır. Bu nedenle kamu
yönetimi bilimcileri, kamu yöneticileri ile birlikte, kredilerin analizini yapmak ve
bunlann titiz hatta mÜ§külpesent gözcüleri olmak gÖ"revi ile kaqı kaqıyadırlar.

