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Koruma Önlemi Politikalarının Gözden Geçirilmesine ve Güncellenmesine  

ilişkin bir Yaklaşım Belgesi 

 

YÖNETİCİ ÖZETİ  

 

1. Bu belgenin amacı. Dünya Bankası bu Yaklaşım Belgesi ile mevcut çevresel ve sosyal koruma 

önlemi politikalarının gözden geçirilmesine ve güncellenmesine yönelik iki yıllık bir süreç 

başlatmaktadır. Koruma önlemi politikaları, insanlara ve çevreye olabilecek zararları azaltarak veya 

önleyerek, Banka projelerinin ve programlarının sürdürülebilirliğine ve kalkınma etkililiğine katkıda 

bulunmaktadır. Bu gözden geçirme ve güncelleme, politikaları değişen borçlu ihtiyaçları ve amaçları, 

dış bağlam ve Banka işlemleri ile daha uyumlu hale getirecektir. Bu belgede koruma önlemi 

politikalarının geçirdiği değişimler özetlenmekte, gözden geçirme ve güncelleme yaklaşımı, gerekçesi 

ve amaçları açıklanmakta ve sürecin parametreleri ortaya konulmaktadır. 

 

2. Gözden geçirmenin gerekçesi. Koruma önlemi politikaları gözden geçirme ve güncellemesinin 

birçok gerekçesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; değişen borçlu profilleri, küresel ortak ilkelerin 

değeri ve hassasiyeti ile ilgili artan bilinç düzeyi, değişen Banka operasyonları, özel sektörün artan 

rolü ve 2010 yılında gerçekleştirilen koruma önlemi politikaları değerlendirmesi yer almaktadır. 

Banka, çeşitli iç ve dış faktörlerin  birleşiminin, koruma önlemi politikalarının gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesi için zamanın geldiğini gösterdiğinin farkındadır. Banka, küresel bir ortak fayda olarak 

borçlular, kalkınma ortakları, işbirliği içinde olduğu kuruluşlar, uygulayıcılar ve vatandaşlar arasında 

çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi istemektedir. 

 

3. Gözden geçirme kapsamındaki çekirdek politikalar. Gözden geçirme kapsamında sekiz adet 

çevresel ve sosyal koruma önlemi politikası yer almaktadır – OP 4.01 Çevresel Değerlendirme, OP 

4.04 Doğal Yaşam Alanları, OP 4.09 Zararlı Yönetimi, OP 4.10 Yerli Halklar, OP 4.11 Fiziksel 

Kültürel Kaynaklar, OP 4.12 Gönülsüz Yeniden Yerleşim, OP 4.36 Ormanlar, OP 4.37 Baraj 

Güvenliği – ve aynı zamanda Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri için Ülke Sistemlerinin Pilot 

Kullanımı Politikası (“Ülke Sistemlerinin Kullanımı”), OP 4.00.  

 

4. Yeni bir entegre çerçeveye doğru. Gözden geçirme ve güncelleme  sürecinin, koruma önlemi 

politikalarının mevcut çekirdek ilkelerini esas alan yeni bir entegre çerçeveye yol açacağı ve esaslar, 

politikalar, prosedürler ve rehber ilkeler gibi çeşitli bileşenleri içerebileceği öngörülmektedir. Önerilen 

entegre çerçevenin dahili ve harici değişiklikler ile politika uyumunu arttırması ve Banka’nın 

borçluları ile yeni ve daha güçlü bir ortaklık için sağlam temeller sağlayarak kalkınma etkililiğini 

arttırması amaçlanmaktadır.   

 

5. Fırsatlar ve riskler. Gözden geçirme ve güncelleme, Banka’nın (i) daha iyi çevresel ve sosyal 

sonuçlar sunması, (ii) ülke sistemlerini ve kurumlarını güçlendirmesi ve (iii) çevresel ve sosyal 

risklerin daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlaması için fırsatlar sunmaktadır. Banka 

Yönetimi, Banka’nın koruma önlemi politikalarının diğer kalkınma ortakları için de küresel bir 

standart haline geldiğinin farkındadır. Kalkınma etkiliğinin arttırılması açık bir şekilde amaçlanmakla 

birlikte, koruma önlemi politikalarının mevcut ifadelerinde önerilen değişikliklerin mevcut 

gerekliliklerde bir zayıflama olarak algılanması riski de mevcuttur. Başarılı bir gözden geçirme ve 

güncelleme süreci Banka, hissedarlar ve dahili ve harici paydaşlar için çok sayıda fayda sağlama 

potansiyeline sahip olduğundan dolayı, bazen çatışan talepler, ihtiyaçlar ve hedefler arasında doğru 

dengenin sağlanmasına büyük özen gösterilecektir.  
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6. Borçlular ile yeni bir ortaklık. Borçlularının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlarken, Banka bu süreç 

yoluyla borçlular ile kökleri proje ve programların çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik sonuçlarına 

yönelik ortak bir kararlılıkta yatan ve her bir ortağın hesap verebilirliğinin daha fazla açıklığa 

kavuşturulduğu yeni bir ortaklık oluşturmayı amaçlamaktadır. Yeni nesil koruma önlemi politikaları 

bir yandan bu ortaklığı desteklerken, aynı zamanda politikaların geçtiğimiz yirmi yıllık dönemde 

oluşturulan çekirdek ilke ve amaçlarını yeniden teyit edecektir.  

 

7. Geniş, içerici ve şeffaf bir istişare süreci. Banka bu süreci istişareye dayalı bir şekilde, böyle 

önemli bir uygulama ve  potansiyel olarak kapsamlı bir etki için gereken bir özen ve kapsamlılık ile  

yürütecektir. 24 aylık süreç üç aşama halinde yürütülecek ve bunların her biri ilgili paydaşlardan 

mümkün olduğunca kapsamlı, içerici ve şeffaf bir şekilde girdilerin ve geri bildirimlerin elde 

edilmesine yönelik çok paydaşlı bir istişare süreci içerecektir.  

 

I. ARKA PLAN 

 

8. Koruma önlemi politikalarının geçirdiği evrim.   

 

Dünya Bankası çevresel ve sosyal koruma önlemi politikaları, kurumun temel değerlerini 

içermektedir. Bu politikalar Banka’nın insanları ve çevreyi koruma ve sürdürülebilir kalkınma 

sonuçları sağlama çabalarının köşe taşlarını oluşturmaktadır. Mevcut koruma önlemi politikaları 

Banka’ya, müşterilerine ve kalkınma topluluğuna yirmi yıldan uzun bir süre hizmet vermiştir. Banka, 

borçlularının değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek ve yeni kalkınma taleplerine ve 

zorluklarına cevap verebilmek için bu önemli politikaları gözden geçirmekte ve güncellemektedir. 

Banka, bu gözden geçirme ve güncelleme sürecinin, Banka’nın ölçülebilir kalkınma sonuçlarını 

desteklemesine veya “iyi işler yapmasına” ve mevcut koruma önlemi politikalarının “zarar vermeme” 

ilkesini devam ettirmesine yardımcı olacak yeni nesil koruma önlemi politikaları ile sonuçlanmasını 

beklemektedir.  

 

9. Geçtiğimiz onlarca yıllık dönemde, Dünya Bankası’nın temel saiklerinden birisi finanse ettiği 

projelerin çevresel ve sosyal etkilerini etkili bir şekilde değerlendirmek ve yönetmek olmuştur ve bu 

Banka’nın operasyonel politika ve prosedürlerinin çoğunda yansıtılmıştır. 1970’lerden bu yana, Banka 

kalkınma süreci ile ilişkili çevresel ve sosyal fırsatlar ve riskler üzerindeki odağını sürekli olarak 

arttırmıştır. 1984 yılında, Banka Dünya Bankası Çalışmalarının Çevresel Boyutları ile ilgili 

Operasyonel El Kitabı Bildirimini yayınlamıştır ve projeleri, teknik yardımları ve çalışmalarının 

çevresel sonuçlar doğurabilecek diğer unsurları ile ilgili politikalarını ve prosedürlerini ortaya 

koymuştur. “Çevresel”  terimi hem doğal ve sosyal koşulları hem de mevcut ve gelecek nesillerin 

refahını içerecek şekilde geniş bir kapsamda yorumlanmıştır.  

 

10. Banka’nın 1987 yılında geçirdiği büyük çaplı yeniden yapılanma sonrasında, Operasyonel El 

kitabı Bildirimlerinin (OMS) yerini kademeli bir şekilde Operasyonel Direktifler (OD) almıştır; bunlar 

çoğunlukla daha önce OMS’de
1
 belirtilen politikaları içermiş, bazı durumlarda da yeni politikaları 

ortaya koymuşlardır. Çevresel Değerlendirme ilk olarak OD 4.00, Ek A
2
’da ele alınmış, daha sonra 

Operasyonel Direktif 4.01 – Çevresel Değerlendirme yayınlanmıştır. OD’lerin kapsamlılığı ile ilgili 

                                                           
1
 Banka’nın 1987 yılında yeniden  yapılandırılması öncesinde, operasyonel politikalar temel olarak, Başkan’ın 

yetkisi dahilinde Operasyonlardan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı tarafından yayınlanan Operasyonel El 

Kitabı Bildirimlerinde (OMS) ve Operasyonel Politika Notlarında (OPN) yer alıyordu.  
2
 Operasyonel Direktif 4.00, Ek-A: Çevresel Değerlendirme (1989).   
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sorunlar ve Banka Yönetiminin Banka uygulamalarını ve hesap verimliliğini etkinleştirme isteği 

sonucunda, 1992 yılında alınan karar ile OD’lerin yerini kademeli olarak içerikleri Banka personeli 

için bağlayıcı olacak Operasyonel Politikalar ve Banka Prosedürleri almaya başlamıştır.  

 

11. 1997 yılında, Banka on adet Operasyonel Politikayı spesifik koruma önlemi politikaları –altısı 

çevresel, ikisi sosyal, ve ikisi hukuki
3
- olarak yeniden gruplandırmış ve proje hazırlık ve uygulama 

aşamalarında koruma önlemi politikalarına uyumu desteklemek için idari prosedürler uygulamaya 

koymuştur. Politikalar, Banka’nın o zamanlar temel faaliyet konuları olan, mail, hizmet ve yapım 

işlerini finanse eden Yatırım Finansmanı projelerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal sorunları ele 

almasına yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Politikalar aynı zamanda Banka tarafından desteklenen 

teknik yardım faaliyetleri ve Banka’nın yönettiği Vakıf Fonlarına da uygulanıyordu. Özellikle 

Kalkınma Politikası Kredileri (DPL) ve Sonuç Odaklı Program (PforR) olmak üzere Banka’nın diğer 

ana finansman araçlarının çevresel ve sosyal gereklilikleri, ilgili araçların tüm yönleri için geçerli olan 

tek operasyonel politika bildiriminde yer almaktadır.  

 

12. Dünya Bankası Grubu koruma önlemi politikalarının ve standartlarının değerlendirilmesi. 

Çevresel değerlendirme gerekliliğinin ilk kez uygulamaya konulduğu tarihin üzerinden 20 yıldan uzun 

bir süre geçtikten sonra, 2010 yılında, Dünya Bankası’nın Bağımsız Değerlendirme Grubu (IEG) 

Banka’nın koruma önlemi politikalarının bir değerlendirmesini yapmıştır
4
. Bu değerlendirme, koruma 

önlemi politikalarının özellikle yüksek riskli projelerde olmak üzere olumsuz etkilerin önlenmesinde 

veya azaltılmasında etkili olduğunu göstermektedir. IEG aynı zamanda tasarım ve değerlendirme 

aşamalarındaki koruma önlemi çalışmalarının kalitesinin gözden geçirme döneminde (1999-2008) 

iyileştiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, IEG hızla değişen iş ortamı, yeni finansman türleri ve 

finansman araçları, değişen en iyi uygulamalar ve borçlu ihtiyaçları da dahil olmak üzere Dünya 

Bankası’nın içinde faaliyet gösterdiği bağlamdaki değişiklikleri yansıtmak için koruma önlemi 

politikalarının uyarlanması gerektiğini de tespit etmiştir. IEG aynı zamanda çevresel ve sosyal açıdan 

sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve daha geniş bir yelpazedeki potansiyel sosyal riskleri ve 

etkileri değerlendirmek için koruma önlemi politikalarının kullanımı üzerinde daha güçlü bir şekilde 

odaklanılmasını tavsiye etmiştir.  

 

13. Yönetim Eylem Kaydı. Temmuz 2010’da, Banka’nın İcra Direktörleri Kurulu IEG 

değerlendirmesini ve Yönetim’in koruma önlemi politikalarının kapsamlı bir şekilde güncellenmesi ve 

birleştirilmesi yönünde kararlılığını ifade ettiği Banka Eylem Kaydını
5
 görüştü. Banka Yönetimi, 

çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için koruma önlemi politikalarının 

kullanımı üzerindeki odağın güçlendirilmesi; daha geniş bir yelpazedeki potansiyel sosyal risklerin ve 

etkilerin değerlendirilmesi üzerinde saha fazla yoğunlaşılması; denetlemenin iyileştirilmesi; ve 

göstergelerin daha iyi kullanımı da dahil olmak üzere izleme, değerlendirme ve proje tamamlama 

raporlaması konusunda daha etkin ve etkili yaklaşımların takip edilmesi yönündeki ihtiyaçlar da dahil 

olmak üzere IEG’nin bulgularına ve tavsiyelerine cevap vermiştir.  

 

14. IEG Değerlendirmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeler. IEG değerlendirmesinin 

tamamlanmasından bu yana, Banka Yönetimi bu gözden geçirme ve güncellemeye ilişkin takip 

                                                           
3
 OP 4.01 Çevresel Değerlendirme; OP 4.04 Doğal Yaşam Alanları; Op 4.09 Zararlı Yönetimi; Op 4.10 Yerli 

Halklar; OP 4.11 Fiziksel Kültürel Kaynaklar; OP 4.12 Gönülsüz Yeniden Yerleşim; OP 4.36 Ormanlar; OP 4.37 

Baraj Güvenliği; OP 7.50 Uluslararası Su Yolları Üzerindeki Projeler; OP 7.60 İhtilaflı Alanlardaki Projeler.     
4
 “Değişen Bir Dünyada Koruma Önlemleri ve Sürdürülebilirlik: Dünya Bankası Grubu Deneyimlerinin Bir 

Bağımsız Değerlendirmesi,” http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0.   
5
 Yönetim Cevabı / Yönetim Eylem Kaydı, http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0.   

http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0
http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0
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edilecek yaklaşım üzerinde dahili uzlaşının sağlanması da dahil olmak üzere önemli miktarda çalışma 

yapmıştır. Aynı zamanda, genel modernizasyon çabaları kapsamında, Banka Yönetimi Yatırım 

Finansmanı ve satın alma reformları, Sonuç Odaklı Program girişimi ve şikayet mekanizmalarının 

geliştirilmesi gibi beklenenden daha uzun süren önemli bazı reform çalışmaları başlatmıştır. Bazıları 

tamamlanan bazıları ise halen devam eden bu reformlar ile birlikte, Yönetim IEG değerlendirmesinden 

çıkan tavsiyeler doğrultusunda koruma önlemlerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi konusunda 

kararlılık ortaya koymuştur.  

 

15. IEG Değerlendirmesi ve Koruma Önlemlerinin Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi. Yönetim 

Eylem Kaydında belirtilen taahhütlerin uygulamasında kaydedilen ilerlemeye ek olarak, IEG bulguları 

gözden geçirme ve güncelleme için değerli bir kaynak ve referans noktası teşkil etmektedir. İlk olarak, 

değerlendirme, sosyal kapsamı genişletmenin önemini, topluluk ve cinsiyet etkileri ve sağlık ve 

güvenlik gibi yeni ortaya çıkan spesifik konular ile ilişkilendirmektedir. İkinci olarak, değerlendirme, 

sistemlerin değerlendirilmesinde bugüne kadar takip edilen yaklaşımın revizyonu ve ülke kurumlarının 

güçlendirilmesi üzerindeki odağın arttırılması yoluyla ülke sistemlerinin daha fazla kullanılması 

gerektiğini ortaya koymuştur. Üçüncü olarak, değerlendirme, projelerin etkililiğini arttırmak için 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevelerinden yararlanan projelerin tasarımı ve uygulamasında 

kullanılan yaklaşımı güçlendirmeye yönelik önlemlere yer verilmesini öngörmektedir. Son olarak, IEG 

değerlendirmesi hesap verebilirliğe ve şikayetlerin giderilmesine yönelik sistemlerin ve araçların 

iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yönetim, koruma önlemi politikalarının gözden 

geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde IEG değerlendirmesinin bulgularının ön planda tutulmasını 

sağlayacaktır.  

 

II. GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEMENİN GEREKÇESİ 

 

16. Çeşitli faktörlerin bileşimi. Banka çeşitli dahili ve harici faktörlerin bileşiminin, koruma önlemi 

politikalarının gözden geçirilmesinin ve güncellemesinin zamanının geldiğini gösterdiğini kabul 

etmektedir. Yönetim, kalkınma için çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir sonuçların sunulmasının; 

borçlu ülkelerin sistemlerinden ve kurumlarından daha fazla yararlanmanın ve bunları güçlendirmenin; 

küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde yeni ortaya çıkan zorlukların ele alınmasının; ve Banka’nın 

değişen operasyonlarına uyumun zorunlu olduğunu belirtmektedir. Banka Yönetimi aynı zamanda 

çevresel ve sosyal sorunları çözmeye yönelik bölgesel ve uluslararası uygulamalardaki ilerlemelerin ve 

daha geniş uluslararası ve kalkınma finansmanı topluluğunun kullandığı yeni sürdürülebilirlik 

çerçevelerinin de farkındadır. Banka borçlular, kalkınma ortakları, işbirliği içinde olduğu kuruluşlar, 

uygulayıcılar ve vatandaşlar ile birlikte bir küresel kamu yararı olarak çevresel ve sosyal açıdan 

sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek istemektedir. 

 

17. Değişen borçlu profilleri. Günümüzde Banka borçlularının profili, koruma önlemi politikalarının 

ilk geliştirildiği zamana göre çok daha çeşitlilik göstermektedir. Günümüzdeki Banka borçluları, 

gelişmiş kurumları ve kapasiteleri olan orta gelirli ülkelerden yönetişim yapıları ve kurumları daha 

zayıf olan düşük gelirli ülkelere ve daha özel tasarlanmış ve eşgüdümlü müdahalelere ihtiyaç duyulan  

kırılgan ve çatışmalardan etkilenmiş ülkelere kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu profil içerisinde, 

insanlarını ve doğal çevreyi korumak için tasarlanmış anayasal teminatları ve/veya gelişmiş 

mevzuatları bulunan ülkeler ve çevresel ve sosyal sorunları yönetmek için teknik ve kurumsal 

kapasiteleri sürekli değişen ülkeler de bulunmaktadır. Ayrıca, çok çeşitli ülkelerdeki düzenleyici 

kurumlar çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri ortadan kaldırmak için, halihazırda kullanılmakta olan 

kuralcı yöntemlere ek olarak  teşvikler, ekonomik modeller, işbirliği mekanizmaları denemektedirler. 
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18. Bu değişiklikler zaman içinde  kalkınma ortaklarının uluslararası yardıma ilişkin yaklaşımlarında 

bir değişime yol açmıştır. Yardımların etkililiğini ve kalkınma ortakları arasındaki uyumu arttırma 

çabaları kapsamında, Paris Beyannamesinde (2005)
6
 ve Accra Eylem Gündeminde (2008)

7
 

kanıtlandığı ve Busan’da gerçekleştirilen Yardımların Etkililiğine Dair Üst Düzey Forum’da (2011)
8
 

desteklendiği gibi, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımlarının ve kalkınma ortağı araçlarının 

ülke sistemleri ile uyumunun arttırılmasına daha fazla yoğunlaşılmıştır. Banka değişen çevresel ve 

sosyal sürdürülebilirlik zorluklarına Ülke Sistemlerinin Kullanımı (UCS) pilot programı
9
 yoluyla da 

cevap vermiştir. Bu yaklaşımda, Banka tarafından kapsamları bakımından eşdeğer ve uygulanmaları 

bakımından kabul edilebilir olduklarının tespit edildiği durumlarda, proje tasarım ve uygulamasında 

koruma önlemi politikalarının kapsadığı sorunların ele alınmasında borçlu ülkelerin yasal çerçeveleri 

ve kurumları esas alınmaktadır. Başlangıçta münferit projeler üzerinde odaklanan  pilot uygulamalar 

daha sonra sektörel düzeylerdeki programları kapsayacak şekilde genişletilmiştir ve Banka şu anda 

sağlam bir sistem inceleme metodolojisine sahiptir. Banka’nın bu pilot programlardaki deneyimi ve 

Asya Kalkınma Bankası’nın ülke sistemleri ile ilgili deneyimleri, Banka’nın borçluların ülke 

kurumlarını ve sistemlerini güçlendirmelerine nasıl yardım edilebileceği ile ilgili düşüncelerine bilgi 

girdisi sağlamıştır.  

 

19. Değişen dış ortam. Geçtiğimiz yirmi yıllık dönemde, atmosfer ve okyanuslar gibi küresel ortak 

varlıkların ve biyolojik çeşitlilik gibi küresel kamu faydalarının değeri ve hassasiyeti ile ilgili bilinç 

düzeyinde bir artış olmuştur. Ülke düzeyinde ilerlemeler kaydedilmiş olmakla birlikte, politika 

yapıcılar ve karar vericiler küresel –veya bölgesel- düzeydeki çevresel ve sosyal zorlukların aşılması 

ve çevresel ve sosyal faktörlerin toplu karar ve eylemlerde nasıl ele alınacağının tespiti ile 

uğraşmaktadırlar. Özellikle iklim değişikliği kalkınma üzerinde giderek artan bir olumsuz etki 

yaratmakta, değişken hava düzenlerine katkıda bulunmakta, ve seller ve kuraklık gibi doğal afetlerin 

daha sık yaşanmasına yol açmaktadır. Bu etkiler de gıda piyasalarında dalgalanmalara yol açmakta ve 

zaten marjinal veya hassas olan grupları tehdit etmektedir. Arazi, doğal kaynaklar ve ekosistemler ile 

ilgili sorunlar; kentleşme; zorunlu veya ekonomik göç; marjinalleşme; eşitsizlik; gıda ve enerji 

krizleri, günümüzde Banka projelerinde ve programlarında dikkat edilmesi gereken sorun 

başlıklarından sadece birkaçıdır. Bu zorluklar önümüzdeki on yıllarda kalkınma için önemli bir risk 

teşkil etmektedir. Bu önemli kalkınma risklerinin değerlendirilmesi, gözden geçirme ve güncelleme 

süreci için bilgi katkısı sağlayacaktır.  

 

20. Değişen Banka operasyonları. Geçtiğimiz on yıl içinde, Banka tarafında finanse edilen proje ve 

program türlerinde ve Banka’nın finansman araçları yelpazesinde önemli değişiklikler oldu. Bugün 

Banka borçlularına Yatırım Kredilerinin yanı sıra Kalkınma Politikası Kredileri (DPL) (2004) ve 

Sonuç Odaklı Programlar (PforR) (2012) sunmaktadır. Yatırım Kredileri Banka operasyonlarının 

merkezindeki konumunu korumaktadır –son 3 yıl içerisinde yatırım operasyonları Banka projelerinin 

yüzde 82’sini ve finansal taahhütlerinin yüzde 66’sını oluşturmuştur. Aynı zamanda, borçlular yatırım 

kredilerini çok çeşitli amaçlar için kullanmaktadır. Altyapı gibi sabit varlıkların satın alınmasının 

                                                           
6
 Bakınız, yardımların etkililiği ile ilgili web sitesi: http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness. 2 Mart 2005 

tarihinde kabul edilen Paris beyannamesi, yüzden fazla Bakanın, Kurum Başkanının ve diğer Üst Düzey 
Yetkililerin imzalayarak bir dizi izlenebilir eylem ve gösterge yoluyla yardımların sonuç odaklı olarak 
uyumlaştırılması, tutarlı hale getirilmesi ve  yönetilmesi konusundaki çabaları arttırarak devam ettirme yönünde 
ülkelerini ve kurumlarını taahhüt altına soktukları uluslararası bir anlaşmadır.   
7
 Accra Eylem Gündemi 2008 yılında oluşturulmuştur ve Paris Beyannamesinde kabul edilen taahhütleri esas 

almaktadır.   
8
 http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/ .  

9
 Ülke Sistemlerinin Kullanımı için, bakınız Banka’nın web sitesi: http://go.worldbank.org/RHRJVXDW60 .  

http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/
http://go.worldbank.org/RHRJVXDW60
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yanında, yatırım kredileri finansal kurumların oluşturulması, sosyal kalkınma ve özel sermayenin 

çekilmesine yönelik kamu politika ortamının iyileştirilmesi gibi amaçlar için de kullanılmaktadır. 

Halihazırda, Yatırım Kredisi araçları borçlulara çeşitli koşullara uyum sağlayabilmeleri için esneklik, 

daha hızlı müdahale süresi ve daha iyi kalkınma sonuçları sağlamak amacıyla revize edilmektedir
10

. 

Öte yandan, DPL ve PforR finansman araçları için geçerli olan Operasyonel Politika bildirimleri 

çevresel ve sosyal hususlar ile ilgili spesifik hükümler içermektedir. Bu bildirimler, söz konusu 

araçların uygulanması ile birlikte edinilen deneyimlerin düzenli gözden geçirmelerin kapsamına dahil 

edilmektedir. Yatırım Kredilerine yönelik koruma önlemi politikalarının gözden geçirmesi, Banka 

finansman araçlarının tümünün çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir sonuçları desteklemeyi 

amaçladığı kabulüne dayalı olarak, Banka operasyonlarında yukarıda belirtilen değişikliklere cevap 

vermeyi hedefleyecektir.  

 

21. Özel sektörün artan rolü. Son yirmi yıl içerisinde özel sektörün rolü de bir değişim geçirmiştir. 

Özel sektör giderek artan bir şekilde, kalkınmaya katkıda bulunan çeşitli sektörlerde kamu-özel sektör 

işbirliği şeklinde yatırım yapmaktadır. Sonuç olarak, özel sektör, Dünya Bankası Grubu tarafından 

desteklenen kalkınma projelerinin önemli bir müşterisi ve ortağıdır. 2006 yılında, IFC, koruma önlemi 

politikalarını, kendisinin ve müşterilerinin riskleri yönetmesine ve sürdürülebilir sonuçlar elde 

etmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış Performans Standartlarına dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, 

odak noktasını kuralcı önlemlerden müşterinin çevresel ve sosyal risk yönetim sistemleri üzerindeki 

açık bir odağa kaydırmıştır. Bu Performans Standartları, özel sektör projeleri ile ilgilenen önemli 

sayıda uluslararası finans kuruluşu tarafından benimsenmiştir ve 2007 yılından bu yana MIGA 

tarafından da uygulanmaktadır. 2013 mali yılından itibaren, Banka da altyapı sektörlerinde ve ilgili 

sektörlerde kamu-özel sektör işbirliğine dayalı özel sektör projelerini finanse ederken veya 

desteklerken Performans Standartlarını uygulayacaktır
11

. Kamu sektörü ve Dünya Bankası özel sektör 

ve IFC’ye göre farklı rollere ve sorumluluklara sahip olmalarına rağmen,  Banka’nın çevresel ve 

sosyal sürdürülebilirlik ile ilgili yaklaşımının IFC Sürdürülebilirlik Politikası ve Performans 

Standartları ve bunlara atıfta bulunan diğer girişimler ile uyumlaştırılması gözden geçirme ve 

güncelleme süreci için faydalı olabilir.  

 

III. GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEMENİN AMAÇLARI 

           

22. Temel amaç. Gözden geçirmenin temel amacı, Dünya Bankası tarafından desteklenen 

programların ve projelerin kalkınma etkisini arttırmak amacıyla koruma önemli politikalarının 

etkililiğini güçlendirmektedir. Gözden geçirme, amaçları ifade edecek, amaçlara ulaşmaya yönelik 

operasyonel politikaları tanımlayacak ve politikaların nasıl uygulanacağına ilişkin süreçleri 

açıklayacak yeni bir entegre çerçeve öngörmektedir. Gözden geçirme ve güncelleme, koruma önlemi 

politikalarının mevcut çekirdek ilkelerini daha da geliştirecek; amaçları ve istenilen sonuçları açıklığa 

kavuşturacak; politikaları, ilkeleri ve prosedürleri birbirinden ayırt edecek; politikalar arasındaki 

sinerjiyi arttıracak; dağınık veya mükerrer politikaları birleştirecek; ve rehberlik bilgilerini 

etkinleştirecektir. Ayrıca, söz konusu çerçeve Banka ve borçlunun ayrı ancak birbirini tamamlayıcı rol 

ve sorumluluklarını belirleyecektir. Son olarak, çerçeve Banka ve borçlu tarafından gündelik politika 

uygulamasına yönelik sistemleri ve araçları içerecektir. Yaklaşım, IFC, diğer Çok taraflı Kalkınma 

Bankaları (MDB) –ADB, EBRD ve IDB gibi- ve son birkaç içerisinde geniş kapsamlı esaslar, kreditör 

ve borçlu arasındaki rollerin ve sorumlulukların açıklığı ve çevresel ve sosyal hususların entegre bir 

                                                           
10

 Yatırım Finansmanı Reformu web sitesine bakınız: http://go.worldbank.org/QE64AT0D50 . 
11

 IBRD/IDA Tarafından desteklenen Özel Sektör Projelerin için Performans Standartlarının Banka Tarafından 

Kabulü ve Uygulanması Önerisi (R2012-0130) 

http://go.worldbank.org/QE64AT0D50
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şekilde ele alınması gibi yeni özellikleri benimsemiş olan diğer taraflarca üstlenilen politika 

girişimlerini yansıtmaktadır.  

 

23. Banka’nın operasyonel ve kalkınma bakımlarından etkililiği perspektifinden, gözden geçirme ve 

güncelleme Banka’nın aşağıdaki sonuçlara ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır: borçlular ile 

ortaklığının yeni bir yapıya kavuşturulması; önümüzdeki on yılın çevresel ve sosyal risklerinin 

yönetilmesi; etkililiğin, etkinliğin ve zamanlılığın arttırılması; politika uyumunun ve tutarlılığının 

sağlanması.      

 

24. Borçlular ile yeni bir ortaklık. Banka, her bir ortağın oynadığı rol için daha şeffaf bir hesap 

verebilirlik çerçevesi ile birlikte, kökleri Banka’nın desteklediği proje ve programların çevresel ve 

sosyal sürdürülebilirlik sonuçlarına yönelik ortak bir kararlılıkta yatan yeni bir ortaklık 

amaçlamaktadır. Böyle bir ortaklık kalkınma etkililiğinin arttırılabilmesi için, birçok borçlunun 

çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri tespit etme ve yönetme bakımından artan kapasitesini daha da 

yükseltecektir. Bir borçlunun böyle bir kapasitesinin bulunmadığı durumlarda, Banka borçlunun 

kurum ve sistemlerini güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış kapasite ve kurum oluşturma 

programları sunabilecektir. Bu yaklaşım, uluslararası kalkınma topluluğunda finansman kuruluşları ile 

borçlular arasında işbirliğine dayalı ve kolaylaştırıcı bir modele geçiş eğilimi ile tutarlıdır. Böyle bir 

geçiş karmaşık bir süreç olmakla ve Banka operasyonlarında sadece politika revizyonları ile bunu 

sağlamak mümkün olmamakla birlikte, entegre bir çerçeve; (a) istenilen çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirlik sonuçları için ortak bir vizyon oluşturabilir ve Banka operasyonlarının altında yatan 

değerleri ifade edebilir, (b) ülke kurumları ile Banka arasındaki bağlantıları daha da geliştirebilir ve 

ülkelere çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği arttırmada yardımcı olabilir, ve (c) Banka’ya daha özel 

olarak tasarlanmış ülke kapasite ve kurum oluşturma bilgisini ve programlarını sunmada yardımcı 

olabilir. 

 

25. Önümüzdeki on yılın çevresel ve sosyal risklerini yönetmeye yardımcı olmak. Entegre bir çerçeve 

mevcut ve yeni ortaya çıkan çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin ele alınması ve yönetilmesi için 

bilgi girdisi sağlayabilir. Bu gibi sorunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, iklim değişikliği, biyolojik 

çeşitlilik kaybı, okyanus asitlenmesi, ekonomik ve zorunlu göçler ve salgınlar yer almaktadır. Bu 

zorluklardan bazıları küresel ortak varlıklara özgü olabilirken, diğerleri bölgesel veya ülkeye özgü 

olabilir. Yeni bir entegre çerçeve, Banka’ya, borçlulara ve kalkınma ortaklarına, bu yeni ve devam 

etmekte olan zorluklar ile ilişkili spesifik etkilerin ve risklerin ele alınmasına yönelik güncel bir 

metodoloji sunabilir. Aynı zamanda, çevresel ve sosyal değerlendirme ve risk yönetim 

yaklaşımlarının, mevcut koruma önlemi politikalarında yer almayan ancak hem kamu hem de özel 

sektör kuruluşları tarafından başarılı olarak kullanılagelen veya genel anlamda çevresel ve sosyal 

değerlendirme ve risk yönetimi alanında iyi uluslararası uygulama olarak kabul edilen uygun yönlerini 

yansıtabilir.  

 

26. Etkililiği, etkinliği ve zamanlılığı arttırmak. Entegre bir çerçeve karar verme ve risk yönetiminin 

hızını ve kalitesini yükseltebilir, ilgili aktörlerin rollerini ve sorumluluklarını tanımlayabilir ve izleme 

ve denetlemeyi iyileştirebilir. Daha spesifik olarak, çeşitli operasyonel faydalar sağlayabilir:  

 

 Sonuç odağının arttırılması – Görev ekiplerinin proje sonuçlarına ulaşma üzerinde 

odaklanmalarına yardımcı olmak için, sonuçları ölçmeye yönelik göstergeler gibi araçlar ile 

birlikte, istenilen sürdürülebilir kalkınma sonuçları üzerinde daha güçlü bir şekilde 

yoğunlaşılmasını sağlar.  
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 Banka ve borçluların rol ve sorumluluklarının daha fazla açıklığa kavuşturulması – 

Banka’nın, borçluların ve diğer ilgili üçüncü tarafların, proje veya program döngüsü boyunca 

çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamadaki farklı ancak birbirini tamamlayan rol ve 

sorumluluklarını ayırt eder. 

 

 Risk yönetiminin geliştirilmesi – Bir operasyonun ömrü boyunca, risklerin ölçeği 

doğrultusunda azaltılmasına ve yönetilmesine doğru ölçülebilir bir geçiş sağlar. Banka karar 

vermenin önceden belirlenen risk toleransına dayalı olarak gerçekleştirilebilmesi için, 

portföyünün izlenebilir ve ölçülebilir risk göstergeleri ile yönetilmesine yönelik riske dayalı 

yaklaşımı daha yaygın bir şekilde kullanabilir. Bir operasyonun ömrü boyunca risk yönetimine 

geçiş Banka’nın sürdürülebilirlik sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olacaktır. Aynı 

zamanda, görev ekiplerinin politika amaçlarına ulaşmanın ve proje veya programın 

gerekliliklerini karşılamanın maliyetlerini daha doğru bir şekilde ölçmelerine olanak 

tanıyacaktır. Bu, hem proje hazırlık hem de uygulama aşamalarına eşit derecede değer veren 

dahili teşviklerin uyumlaştırılmasını gerektiren karmaşık bir görevdir.  

 

27. Politika uyumlaştırma. Gözden geçirme ve güncelleme süreci, diğer sürdürülebilirlik çerçeveleri 

ve kabul edilmiş küresel iyi uygulamalar ile politika uyumlaştırmasının ve uyumunun faydalarını da 

göz önünde bulunduracaktır. Gözden geçirme ve güncelleme sürecinde, özellikle hem kamu hem de 

özel sektörden borçlulara yönelik olarak diğer Çok Taraflı Kalkınma Bankaları tarafından yakın 

zamanda yapılan koruma önlemi güncellemeleri de dikkate alınacaktır. Dünya Bankası Grubu 

bünyesinde, Banka tarafından finanse edilen veya desteklenen özel sektör projeleri için Banka’nın 

uyguladığı Performans Standartları, gözden geçirme ve güncelleme çalışmalarına bilgi girdisi 

sağlayacaktır. Ayrıca, bu süreçte, Performans Standartlarına atıfta bulunan kamu ve özel sektör 

girişimleri (Ekvator İlkeleri, ihracat kredi kuruluşlarına yönelik OECD Ortak Yaklaşımı, ve Avrupa 

Kalkınma Finansmanı Kuruluşları gibi), ilgili BM kuruluşları, diğer Çok Taraflı Kalkınma Bankaları, 

iki taraflı kalkınma ortakları ve üye hükümetler de dahil olmak üzere başka taraflarca uygulanmakta 

olan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları da dikkate alınacaktır.  

 

28. Banka operasyonlarında şeffaflığın arttırılması. Son olarak, Banka Yönetimi bu gözden geçirme 

ve güncelleme sürecinin, Banka operasyonlarının tüm boyutlarında daha önce görülmemiş bir şeffaflık 

döneminde gerçekleşmekte olduğunun altını çizmektedir. Bu şeffaflık, gözden geçirme ve güncelleme 

sürecinin, entegre çerçevenin geliştirilmesine ilişkin beyan edilmiş olan amaçlara ulaşmasını 

destekleyecektir.  

 

IV. GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEMENİN KAPSAMI 

 

29. Genel kapsam. Paragraf 19’da açıklandığı gibi, gözden geçirme ve güncelleme süreci, Banka 

araçlarının daha iyi kalkınma sonuçlarını nasıl sağlayabileceğini belirten yeni bir entegre çerçeve 

öngörmektedir. Bu çerçeve içerisinde, önerilen politika revizyonları,Yatırım Finansmanının Banka ve 

borçluları için olan önemini göz önünde bulundurarak, koruma önlemi politikalarının Yatırım 

Finansmanına uygulanması üzerinde odaklanacaktır. Bu yaklaşım dikkate alınarak, gözden geçirme ve 

güncelleme sürecinin temel politika içeriği aşağıdaki koruma önlemi politikalarından oluşmaktadır: 

 

 Sekiz adet çevresel ve sosyal koruma önlemi politikası (bakınız aşağıdaki Metin Kutusu 1) 

 Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri için Ülke Sistemlerinin Pilot Kullanımı Politikası 

(“Ülke Sistemlerinin Kullanımı”), OP 4.00   
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Metin Kutusu 1: Temel Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemi Politikaları  

 

 OP 4.01 Çevresel Değerlendirme 

 OP 4.04 Doğal Yaşam Alanları 

 OP 4.09 Zararlı Yönetimi 

 OP 4.10 Yerli Halklar 

 OP 4.11 Fiziksel Kültürel Kaynaklar 

 OP 4.12 Gönülsüz Yeniden Yerleşim 

 OP 4.36 Ormanlar 

 OP 4.37 Baraj Güvenliği  

 

30. “OP 7.50 Uluslararası Su Yolları Üzerindeki Projeler”  halihazırda  bir revizyon sürecindedir. Bu 

sürecin tamamlanmasının ardından, Banka bu politikanın gözden geçirme ve güncelleme süreci 

bakımından durumunu değerlendirecektir. “OP 7.60 İhtilaflı Alanlardaki Projeler” bu süreçte yer 

almayacaktır.  

 

31. Ayrıca, Banka OP 4 dizisindeki diğer operasyonel politikalar ve geçişteki operasyonel politikalar 

gibi başka ilgili operasyonel politikaları da gözden geçirebilir. Banka, bu gözden geçirme ve 

güncelleme sürecinde “OP 17.55 Teftiş Paneli’ni gözden geçirmeyecektir.   

 

32. Borçlu kurumları ve sistemleri. Banka, ölçülebilir sonuçlar sunmak için borçlu kurumlarını ve 

sistemlerini nasıl daha iyi destekleyebileceği ve bunları nasıl güçlendirebileceği ile ilgili borçluların 

görüşlerini ve önerilerini alacaktır. İstişarenin birinci aşamasından başlayarak, gözden geçirme ve 

güncelleme süreci boyunca, Banka görüş ve önerilerini almak için İcra Direktörlükleri ve borçluların 

ülkedeki temsilcileri ve ilgili kuruluşları ile toplantılar düzenleyecektir.  

 

33. Sosyal konuların ele alınması. Gözden geçirmede, bir entegre çerçevenin, gönülsüz yeniden 

yerleşimi veya Yerli Halkları içeren projelere yönelik spesifik süreçlerin sürekli kullanımı için 

tamamlayıcı nitelikte olacak bütünleşik bir değerlendirme süreci içerisinde çevresel ve sosyal risklerin 

ve fırsatların kapsamlı bir şekilde ele alınmasını nasıl daha iyi sağlayabileceği değerlendirilecektir. 

Proje veya program düzeyinde bilgilerin açıklanması, istişare, sürekli topluluk ve paydaş katılımı, 

ihtilaf çözümü ve önleme, ve şikayet yönetimi gibi hususlar da gözden geçirilecektir.  

 

34. IFC Performans Standartları kapsamında olan hususların ele alınması.  IFC, Performans 

Standartlarının 2006 ve 2012 versiyonlarında birkaç yeni alanı kapsam içine dahil etmiştir
12

. Bunlar 

IFC’nin uluslararası projelerde yaygın olarak tekrarladığını, dolayısıyla IFC’nin proje değerlendirme 

ve denetleme sürecinde incelenmesi gerektiğini tespit ettiği risk alanlarıdır. IFC deneyimleri bu 

sorunları ele almanın, yüksek riskli alanlarda yatırım yapmayı sağlayacağını göstermektedir. IFC’nin 

bu riskleri ele alma tarzı özel sektör odaklı iş modeli için tasarlanmış olmakla birlikte, Banka’nın bu 

gözden geçirme sürecinde bu gibi risk alanlarını değerlendirebilmesi için bilgilendirici olacaktır.        

 

35. Yeni ortaya çıkan alanların ele alınması. Bazı paydaşlar Banka’dan gözden geçirme ve 

güncelleme sürecinde mevcut koruma önlemi politikalarında ele alınmayan bazı yeni alanların dikkate 

alınmasını talep etmişlerdir. Bunlar arasında insan hakları; işçi sağlığı ve iş güvenliği; cinsiyet; 

engellilik; Yerli Halkların serbest iradeleri ve önceden bilgilendirilerek rızalarının alınması; arazi 

kullanım hakkı ve doğal kaynaklar; ve iklim değişikliği yer almaktadır. Bu alanların incelenmesi ve 

Banka tarafından nasıl en iyi şekilde ele alınabileceklerinin değerlendirilmesi de bu gözden geçirme 

                                                           
12

 Koruma önlemi politikalarının 2012 IFC Performans Standartları ile ayrıntılı bir karşılaştırması için, lütfen 
www.ifc.org/sustainaiblity web sitesini ziyaret ediniz.  

http://www.ifc.org/sustainaiblity
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kapsamında yer alacaktır. Banka bu alanlar ile ilgili bir dahili diyalog süreci yürütecek, daha sonra 

hissedarlar ve harici uzmanlar ile istişareler yapacaktır.      

 

36. Çıkarılan derslerin analizi. Banka’nın geçmişteki ve devam etmekte olan analitik çalışmaları ve 

incelemeleri  ile geçmişteki değerlendirmelerden ve uyum incelemelerinden çıkarılan dersler gözden 

geçirme ve güncelleme sürecine bilgi girdisi sağlayacaktır. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Banka 

çevresel ve sosyal politikaların uygulamasından çıkarılan derslerin ve yeni uygulamaların tespiti için 

çok taraflı ve iki taraflı kalkınma ortakları ile görüşmeler yapmıştır. IFC’nin spesifik olarak özel 

sektör projeleri için tasarlanan Sürdürülebilirlik Çerçevesi ile ilgili deneyimlerinin ve hem kamu hem 

de özel sektör projelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi koruma önlemi politikalarını geliştirmiş 

olan bazı Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının takip ettiği yaklaşımın değerlendirilmesi bu bağlamda 

yol gösterici olacaktır.  

 

37. Politika seçeneklerinin ve politika dışı seçeneklerin değerlendirilmesi. Banka yukarıdaki 

paragraflarda açıklanan alanlarda bir araştırma süreci başlatacak olmakla birlikte, bunları ele almanın 

bazı muhtemel yolları mevcuttur ve bunların hepsini koruma önlemi politikası şeklinde ifade etmek 

mümkün olmayabilir. Kullanılabilecek diğer olası seçenekler arasında bu hususların entegre bir 

çerçeve içerisinde ilke, prosedür veya kılavuz şeklinde ele alınması veya yukarı yönlü analitik çalışma, 

politika diyalogu, Ülke Ortaklık Stratejisi tartışmaları, küresel veya bölgesel programlar gibi Banka 

müdahaleleri veya harici ortaklar ile bir eylem platformu oluşturma gibi yöntemler yer alabilir. 

Banka’nın kendi yetki alanı parametreleri ve iş modeli çerçevesinde çalışması gerektiğinden dolayı, 

Banka’nın gözden geçirme ve güncelleme sürecinde tespit edilebilecek veya düşünülebilecek alanların 

hepsini ela alması mümkün olmayabilir. Ayrıca, tüm politika önerileri Banka’nın kuruluş 

sözleşmesinde açıklanan yetki alanı ile tutarlılık bakımından bir tarama işlemine tabi tutulacaktır. 

 

V. TAMAMLAYICI YÖNETİM EYLEMLERİ: UYGULAMA, DENETLEME, İZLEME VE 

RAPORLAMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ 

 

38. Gözden geçirme ve güncelleme süreci, mevcut koruma önlemi politikaları kapsamındaki 

faaliyetlerin uygulanmasını, denetlenmesini, izlenmesini, raporlanmasını ve değerlendirilmesini 

iyileştirmeye yönelik bazı tamamlayıcı Yönetim eylemlerinin de paralel olarak gerçekleştirilmesi için 

bir fırsat sunmaktadır. Bu eylemlerden bazıları IEG değerlendirmesine cevap olarak Yönetim Eylem 

Kaydında belirlenmiş durumdadır ve uygulanmaktadır. Hem yukarı yönlü hazırlık hem de aşağı yönlü 

denetleme yoluyla projelerinin kalitesini yükseltmek amacıyla, politika değişikliği içermesi 

gerekmeyen tamamlayıcı nitelikteki bazı prosedür ve kılavuz değişiklikleri şu anda tespit edilmektedir. 

Yönetim aynı zamanda Banka’nın onay kültürünü uygulama, kalite ve sonuçları vurgulayan bir 

kültüre dönüştürmenin yollarını da araştırmaktadır. Bu eylemler de gözden geçirme ve güncelleme 

sürecine bilgi girdisi sağlayacak ve Banka personelinin ve yönetiminin yeni bir entegre çerçeveye 

düzgün bir şekilde geçişine yardımcı olacaktır.  

 

VI. FIRSATLAR VE RİSKLER 

 

39. Fırsatlar. Başarılı bir gözden geçirme ve güncelleme süreci, Banka, hissedarlar ve dahili ve harici 

paydaşlar içim çeşitli faydalar sağlayabilir: (i) daha iyi çevresel ve sosyal sonuçların sunulması; (ii) 

ülke sistemlerinin ve kurumlarının güçlendirilmesi; (iii) çevresel ve sosyal risklerin daha kapsamlı bir 

şekil de ele alınması. Bir entegre çerçeve, diğer Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve kamu sektörü ile 

çalışan diğer uluslararası finans kuruluşları için risk yönetimi konusunda fiili bir referans noktası 

olarak küresel ortak yarara etkili bir şekilde hizmet edebilir. Bu, olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin 
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ve risklerin daha iyi yönetilmesini, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik üzerinde ölçülebilir olumlu 

etkilerin, kalkınma etkililiğinin ve operasyonların verimliliğinin arttırılmasını sağlayabilir.  

 

40. Riskler. Koruma önlemi politikaları, Banka’nın Operasyonel Politikaları arasında en fazla 

görünürlüğe sahip politikalardır. Yapıları gereği karmaşıklardır ve çok geniş ve çeşitli paydaş 

gruplarının ilgisini çekmektedirler. Zaman içinde gelişmişlerdir ve Banka’nın çevresel ve sosyal 

risklerin yönetimi ile ilgili sürekli öğrenme ve uyum çabalarını temsil etmektedirler. Gözden geçirme 

ve güncelleme süreci koruma önlemi politikalarının değişimi için değerli ve zamanlı bir fırsat 

sunmakla birlikte, farklı düzeylerde zorluklar da içermektedir. Koruma önlemi politikalarının mevcut 

ifadelerinde önerilen değişikliklerin mevcut gerekliliklerde bir zayıflama olarak algılanması riski de 

mevcuttur.  Paydaşların çıkarlarını temsil ettiklerini iddia eden çok sayıdaki ve bazen çatışan sesler 

kutuplaşmış bir tartışmaya yol açabilir ve fikir birliğine ulaşmayı zorlaştırabilir. Banka, yetki alanı, 

genel kalkınma amaçları ve uygulamaya ilişkin hususlar çerçevesinde doğru bir dengeyi tutturmaya 

çalışacaktır.     

 

VII. GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEME SÜRECİ VE İSTİŞARE 

 

Paydaşlar  

 

41. Çok çeşitli paydaşların tanınması. Banka gözden geçirme ve güncelleme süreci boyunca çok 

paydaşlı bir katılım ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Banka hissedarlarından ve dahili 

ve harici paydaşlarından görüş ve katkılarını talep edecektir. Çok geniş bir yelpazeden paydaşların 

diyaloga dahil edilmesi yoluyla, istişare süreci aynı zamanda yeni entegre çerçevenin gözden geçirme 

ve güncelleme sürecinin sonrasında da çeşitli perspektiflerden yararlanmaya devam edebilmesi için 

Banka ve paydaşları arasında bir diyalog zemini oluşturacaktır.  

 

42. Hissedar hükümetler ile istişareler. Hissedar hükümetlerin  deneyimlerinin, perspektiflerinin, 

bilgilerinin ve beklentilerinin çeşitliliği gözden geçirme ve güncelleme süreci için merkezi bir öneme 

sahiptir. Banka Yönetimi, ulusal ve yerel düzeylerde deneyimlerinin, görüşlerinin ve önceliklerinin 

anlaşılabilmesi için ülke içinde paydaşlar ile yapılacak istişarelerin en iyi şekilde nasıl organize 

edilebileceği işle ilgili olarak İcra Direktörlerinin görüşlerini alacaktır. Donör ülkelerde yapılacak 

görüşmeler ise, borçlu ülkelerdeki kurumsal güçlendirme ve kapasite oluşturma çabalarını 

kolaylaştırmaya yönelik hedefli yardımları şekillendirme ve sağlama konusundaki ilgi ve isteklerini 

kapsayacaktır.  

 

43. Dahili paydaşlar ile istişareler. Banka yönetimi ve personeli koruma önlemi politikalarının 

uygulanması konusunda yirmi yıllık bir deneyime sahiptir. Gözden geçirme ve güncelleme sürecinde 

bu deneyimlerden de tam olarak faydalanılacaktır. Bu amaçla ülke ofislerindeki ve merkezdeki Banka 

personeli ile istişareler yapılacaktır. Bu istişareler, Banka personeline mevcut koruma önlemi 

politikalarının tasarımının ve uygulamasının nasıl daha da iyileştirilebileceği ve entegre bir çerçeveye 

geçişin nasıl olabileceği ile ilgili görüşlerini paylaşmaları ve tartışmaları için fırsat tanıyacaktır. Hem 

sanal olarak hem de yüz yüze gerçekleştirilecek olan istişareleri açık forumlar, hedefli toplantılar, odak 

grubu görüşmeleri ve video konferanslar gibi çok çeşitli şekillerde gerçekleştirilecektir.  

 

44. Harici paydaşlar il istişareler. İstişare süreci, geniş ve çeşitli paydaş gruplarının görüşlerini 

almayı amaçlamaktadır. İstişare yapılacak paydaşlar ve gruplar arasında, bunlarla sınırlı olmamak 

üzere, aşağıdakiler yer almaktadır: (a) borçluların temsilcileri; (b) Birleşmiş Milletler kuruluşları; (c) 

çok taraflı ve ikili kalkınma ortakları; (d) özel sektör temsilcileri; (e) kalkınma alanında çalışan 
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kuruluşlar ve vakıflar; (f)  akademik kuruluşlar ve uygulamalı araştırma kuruluşları; (g) meslek 

kuruluşları ve dernekleri; (h) sendikalar;  (i) Yerli Halkların temsilcileri; (j) Banka operasyonlarından 

etkilenen bazı toplulukların liderleri ve temsilcileri; ve (k) savunuculuk ve hizmet sunumu ile ilgilenen 

uluslararası, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları. Koruma önlemi politikalarının uygulandığı 

Dünya Bankası finansmanlı projelerden doğrudan etkilenen topluluklardan elde edilen geri bildirimler 

özellikle önem taşımaktadır. Banka, kendisi tarafından finanse edilen projelerin tasarımı veya 

uygulanması sırasında çeşitli sosyal ve/veya çevresel sorunlar ile karşılaşan çeşitli coğrafi bölgelerdeki 

projeden etkilenen topluluklar (Banka tarafından daha önce görüşülen ve görüşülmeyen topluluklar 

dahil olmak üzere) ile odak grubu görüşmeleri gerçekleştirecektir.  

 

Genel Süreç  

 

45. Gözden geçirme ve güncelleme sürecinin üç aşaması. Banka Yönetimi, koruma önlemleri gözden 

geçirme ve güncelleme sürecinin 24 ay sürmesini ve üç temel aşamadan oluşmasını öngörmektedir. Üç 

aşamalı gözden geçirme, mümkün olduğunca geniş ve içerici bir şekilde ilgili paydaşların girdilerini 

sağlamaya yönelik küresel bir çok paydaşlı istişare sürecini içerecektir. Aşağıdaki tablo üç aşamalı 

süreçteki kilit faaliyetleri göstermektedir (ilave ayrıntılı bilgi bu belge ile eşzamanlı olarak 

yayınlanacak olan istişare ve iletişim planında yer alacaktır): 

 

Süre Aşama Açıklama 
Temmuz 2012 – 

Nisan 2013 

Aşama 1:Küresel 

Gözden geçirme 

Aşama 1 aşağıdaki eşzamanlı faaliyetleri içerecektir: 

 İyi uygulamaların / çıkarılan derslerin küresel gözden 

geçirmesi   

 Bu Yaklaşım Belgesinin hazırlanması ve CODE’ye 

(Kalkınma Etkiliği Komitesi) sunulması 

 Hissedarlar ve dahili paydaşlar ile ilk istişareler 

 Bu Yaklaşım Belgesinin açıklanmasından itibaren dört 

aylık bir süre içinde, entegre çerçevenin hazırlanmasında  

kullanılmak üzere fırsatlar, yeni yönelimler ve seçenekler 

ile ilgili girdileri elde etmeye yönelik harici istişareler 

 Yeni ortaya çıkan konular ile ilgili uzman görüşmeleri 

 Gözden geçirme ve güncelleme sürecinin amaçlarını 

belirten ve paydaşlardan alınan geri bildirimlerin dikkate 

alındığı entegre çerçevenin ilk taslağının hazırlanması         

Mayıs 2013 – 

Kasım 2013  

Aşama 2: Entegre 

Çerçevenin İlk 

Taslağı  

Aşama 2 aşağıdaki faaliyetleri içerecektir: 

 Aşama 1 faaliyetlerinin sonuçlarının CODE’ye bildirilmesi 

ve entegre çerçevenin ilk taslağının sunulması  

 Üç aylık bir süre boyunca entegre çerçevenin ilk taslağı ile 

ilgili geri bildirimleri almayı amaçlayan harici istişareler  

 Paydaşlardan alınan geri bildirimlerin dikkate alındığı 

Entegre Çerçeve taslağının hazırlanması  

Aralık 2013 – 

Haziran 2014  

Aşama 3: Nihai 

Entegre Çerçeve ve 

Politika Önerileri  

Aşama 2 aşağıdaki faaliyetleri içerecektir: 

 Aşama 2 faaliyetlerinin sonuçlarının CODE’ye bildirilmesi 

ve entegre çerçevenin ikinci taslağının sunulması 

 Üç aylık bir süre boyunca entegre çerçevenin ikinci taslağı 

ile ilgili geri bildirimleri almayı amaçlayan harici 

istişareler  

 Paydaşlardan alınan geri bildirimlerin dikkate alındığı 

nihai Entegre Çerçevenin hazırlanması 

 Entegre Çerçevenin ikinci taslağı ile ilgili istişarelerin 

sonucunun İcra Direktörleri Kurulu’na bildirilmesi ve 

politika önerilerinin onay için sunulması.  
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46. Üç istişare dönemini içeren üç aşamalı süreç. Gözden geçirme ve güncelleme sürecinin üç 

aşamasının her biri bir kamuoyu istişare dönemi içerecektir. Bu Yaklaşım Belgesinin CODE 

tarafından onaylanmasının ardından, 1. aşama istişareler başlayacaktır. Daha sonra, 2. ve 3. aşama 

istişareler başlamadan ve taslak belgeler kamuoyuna açıklanmadan önce, Yönetim taslak belgeleri 

CODE ile tartışacaktır.  

 

 Aşama 1. Bu Yaklaşım Belgesi ve bazı başlangıç istişare soruları (bakınız Ek-A) görüşler için 

istişare web sitesinde yayınlanacaktır. Banka, gözden geçirme ve güncelleme yaklaşımı 

üzerinde bir uzlaşının sağlanması için hissedarlar ve dahili paydaşlar ile istişareye 

başlayacaktır. Bu süre zarfında, dahili istişarelerin ardından, Banka analize ve entegre 

çerçevenin ilk taslağının şekillendirilmesine bilgi girdisi sağlanması amacıyla seçilen bazı 

uzmanlar ile yeni ortaya çıkan alanlar üzerinde bir dizi diyalog gerçekleştirecektir. Ayrıca, 

projeden etkilenen gruplardan bazıları da dahil olmak üzere, paydaş grupları ile hedefli yüz 

yüze toplantılar yapılacaktır.    

 

 Aşama 2. Bu aşamadaki istişareler, entegre çerçevenin ilk taslağı ile ilgili geri bildirimlerin 

toplanması üzerinde odaklanacaktır. Banka yüz yüze toplantılar gerçekleştirecek ve aynı 

zamanda mümkün olduğunca fazla ülkeye ulaşılabilmesi için video konferans yoluyla birden 

fazla yere bağlantılar gerçekleştirecektir. Projeden etkilenen topluluklar ile odak grubu 

görüşmeleri bu aşamada da devam edecek ve ilgilenen paydaşlar web sitesi yoluyla on-line 

olarak görüşlerini iletebilecektir. Ayrıca, belirli konular ile ilgili geri bildirimlerin alınmasına 

yönelik konuya özel konferanslar da düzenlenecektir. 

 

 Aşama 3. Üçüncü ve son aşamada,  istişare büyük ölçüde on-line olarak gerçekleştirilecek, 

ihtiyaç duyulması halinde hedefli yüz yüze toplantılar da gerçekleştirilecektir.  

 

47. İstişare web sitesi.İstişare süreci ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi, istişare dokümanlarının 

yayınlanabilmesi, on-line görüşmelerin yapılabilmesi ve geri bildirim sürecine yönelik paydaş 

katkıları için arka plan belgelerinin veya destekleyici belgelerin yayınlanabilmesi için bir platform 

sunmak amacıyla özel bir istişare web sitesi hazırlanacaktır. Web sitesi, on-line olarak yazılı görüşleri 

almaya yönelik bir mekanizma da içerecektir (aynı zamanda çıktısı alınabilecek ve faks veya posta 

yoluyla gönderilebilecek bir anket formu yoluyla). Bu farklı yollarla alınan tüm görüşler özetlenerek 

istişare web sitesi yoluyla paylaşılacak ve istişare sürecinin üç aşaması boyunca sürekli olarak 

yayınlanacaktır.         

 

48. İstişare dilleri. Temel istişare dokümanları (örneğin Yaklaşım Belgesi, istişare planı, entegre 

çerçevenin birinci ve ikinci taslakları) Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Portekizce, Rusça  ve 

İspanyolca dillerinde sunulacaktır.  

 

VIII. PERSONEL VE YÖNETİM 

 

49. Sürecin personel ve yönetim unsurları. Koruma önlemi politikaları gözden geçirme ve 

güncelleme süreci OPCS, SDN ve LEG bölümlerinin personelinden oluşan ve EXT bölümü ile 

Bölgelerin katılımı ile desteklenen bir ekip tarafından yürütülecektir. Operasyonlar Risk Yönetim 

Bölümü (OPSOR) ekibin çalışmalarını koordine edecektir. Ortak ekip, gerektiğinde diğer Ağların bilgi 

ve deneyimlerinden de yararlanacaktır. Ekip ayrıca IFC ve MIGA ile de yakın bir işbirliği içinde 

çalışacak ve diğer dahili paydaşların arasında IEG’nin girdilerini de alacaktır. Bu süreç boyunca, 
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Yönetim CODE aracılığıyla Kurul ile birlikte çalışacak ve süreçte Kurul’un görüşlerinden 

yararlanılabilmesi için düzenli bilgilendirmeler yapacaktır.  

 

IX. SONRAKİ ADIMLAR 

 

50. Aşama 1 istişare faaliyetlerinin başlatılması. CODE ile yapılacak görüşmelerin ardından, Banka 

Yönetimi istişare faaliyetlerinin ilk aşamasını başlatacaktır. CODE ile görüşüldükten sonra, bu belge 

tercüme edilerek dört aylık bir süre için kamuoyu görüşlerine açılacaktır. Belgeye 

www.worldbank.org/safeguardsconsultations web adresinden ulaşılabilir. Bu web sitesi, CODE 

görüşmelerinin hemen ardından faal hale gelecektir. İletişim ve istişare planı da on-line olarak 

yayınlanacaktır (bakınız Ek-A). Harici paydaşların bu belge veya gözden geçirme ve güncelleme 

süreci hakkındaki başka herhangi bir husus ile ilgili görüş veya soru bildirmek istemesi halinde, bu 

amaçla oluşturulan safeguardconsult@worldbank.org adresine e-posta gönderebilirler. Bu Yaklaşım 

Belgesi ile birlikte bir dizi rehberlik sağlayıcı soru da on-line olarak sunulmuştur. Paydaşlar görüş 

bildirmek için istişare web sitesinde sunulan istişare yazılımını kullanabilirler. 

  

http://www.worldbank.org/safeguardsconsultations
mailto:safeguardconsult@worldbank.org
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Ek A – 1. Aşama İstişareler 

           

Harici istişarelerin birinci aşamasında, Banka taslak entegre çerçevenin hazırlanmasına bilgi girdisi 

sağlamak bakımından faydalı olabilecek aşağıdaki alanlar da dahil olmak üzere Yaklaşım Belgesi ile 

ilgili girdi ve geri bildirimleri toplayacaktır.  

 

 

 Çevresel ve sosyal koruma önlemi politikalarının, sürdürülebilir kalkınmayı ve somut sonuçları 

sağlamada etkili ve etkin bir araç olmaya devam edebilmesi için, Banka’nın bu politikalarda 

iyileştirme yapabileceği hususlar; 

 

 Koruma önlemi politikalarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve zorluklar; 

 

 Banka’nın mevcut koruma önlemi politikalarında halihazırda yansıtılmış olanların dışında, 

sürdürülebilir kalkınmayı geliştirebilecek ve Banka’nın göz önünde bulundurması gereken temel 

ilkeler; 

 

 Banka’nın gözden geçirme kapsamında dikkate alması gereken çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik 

çerçevelerinin örnekleri; 

 

 Belgede açıklanan dahili ve harici itici etkenlerin ötesinde Banka’nın göz önünde bulundurması 

gereken ilave faktörler;  

 

 Belgede açıklanan yeni ortaya çıkan alanlar ile ilgili tavsiyeler (yani; engellilik; işçi sağlığı ve iş 

güvenliği; insan hakları, arazi kullanımı ve doğal kaynaklar; Yerli Halkların serbest iradeleri ile ve 

önceden bilgilendirme ile rızalarının alınması  ; cinsiyet; ve iklim değişikliği); 

  

 Uluslararası ölçekte iyi uygulama olarak kabul edilen, mevcut koruma önlemi politikalarına 

yansıtılmamış ancak gözden geçirme kapsamında dikkate alınması gereken çevresel ve sosyal 

değerlendirme ve risk yönetimi yaklaşımlarının  (kamu veya özel sektör kuruluşları tarafından 

kullanılan) örnekleri; 

 

 Koruma önlemi politikaları ile ilgili 2010 Bağımsız Değerlendirme Grubu çalışmasının ve 

çalışmanın ekindeki önerilerin, gözden geçirme ve güncelleme süreci için özellikle önem taşıyan 

yönleri; 

 

 Banka’nın çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusundaki ortak bir kararlılığa dayalı olarak 

borçlular ile yeni bir ortaklık oluşturmasına yardımcı olmaya yönelik öneriler; 

 

 Banka’nın, daha sürdürülebilir somut sonuçların  elde edilebilmesi için çevresel ve sosyal koruma 

önlemi uygulamaları bakımından sistemlerini ve kurumlarını güçlendirme çabalarında borçluları 

nasıl daha iyi destekleyebileceği. 

     


