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http://YouTube.com/WorldBank


IDA  •  Dünya Bankası’nın En Yoksul Ülkelere Hizmet Veren Fonu  •  3

BİZ KİMİZ? 
Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Dünya Bankası’nın 
dünyanın en yoksul ülkelerine yardım eden koludur.  
1960 yılında kurulan IDA, ekonomik büyümeyi 
hızlandıran, eşitsizlikleri azaltan ve insanların yaşam 
koşullarını iyileştiren programlar için finansman (“kredi”) 
ve hibe sağlayarak yoksulluğu azaltmayı amaçlar.

IDA, Dünya Bankası’nın asıl 
finansman kolu olan Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) 
için tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. 
IBRD kendi kendini idame ettiren bir 
işletme gibi faaliyet gösterir ve orta 
gelirli ve kredi değerliğe sahip ülkelere 
kredi ve danışmanlık hizmetleri sağlar. 
Aynı personeli ve merkezi paylaşan 
IBRD ve IDA, projeleri aynı sıkı 
standartlara göre değerlendirir. 

IDA, dünyanın 39’u Afrika kıtasında 
bulunan en yoksul 771 ülkesi için 
en büyük yardım kaynaklarından 
birisidir ve bu ülkelerdeki temel sosyal 
hizmetler için en büyük donör fonudur. 

IDA ülkelere imtiyazlı koşullarla kredi 
sağlamaktadır. Yani, IDA kredileri sıfır 
veya çok düşük faiz oranına sahiptir 
ve geri ödemeler 5 ila 10 yılı geri 
ödemesiz olmak üzere 25-38 yıllık bir 
döneme yayılmaktadır. IDA ayrıca borç 
sıkıntısı riski altındaki ülkelere hibe 
de sağlamaktadır.

İmtiyazlı kredi ve hibelere ek olarak, 
Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul 
Ülkeler (HIPC) Girişimi ve Çok Taraflı 
Borç Hafifletme Girişimi (MDRI) 
yoluyla önemli düzeyde borç hafifletme 
yardımı da sağlamaktadır.

30 Haziran 2015 itibariyle sona eren 
mali yılda, IDA’nın toplam taahhütleri 
19 milyar $’a ulaşmıştır ve bunun 
yüzde 13’ü hibedir. 2015 yılındaki 
yeni taahhütler 191 yeni operasyonu 
kapsar. 1960 yılından bu yana IDA, 
112 ülkedeki yatırımlar için 312 milyar 
$’lık kaynak sağlamıştır. Yıllık bazdaki 
taahhütler istikrarlı olarak artmış ve 
son üç yılda yıllık ortalaması yaklaşık 
19 milyar $ ’a ulaşmıştır.

Rakamlarla

Dört yıllık dönemde işe alınan  
ve/veya eğitilen öğretmen sayısı 

Aşılanan çocuk sayısı 

5,1 MİLYON 

205 MİLYON

2011-15 döneminde IDA’nın öne  
çıkan başarıları 

Bir sağlık kuruluşunda doğum 
öncesi bakım hizmeti alan  
hamile kadın sayısı 

17 MİLYON

1 Hindistan 2014 mali yılının sonunda IDA’dan finansman alabilecek ülkeler 
kategorisinden çıkmıştır ancak IDA17 dönemi (2015-17 mali yılları arası) 
boyunca istisnai bazda geçiş dönemi desteği almaktadır. 



IDA  •  Dünya Bankası’nın En Yoksul Ülkelere Hizmet Veren Fonu  •  4

50 MİLYON 

Rakamlarla 
2011-15 döneminde IDA’nın öne  
çıkan başarıları

Temel sağlık hizmetlerine 
erişimi sağlanan insan sayısı 

413 MİLYON 

İyileştirilmiş su kaynaklarına 
erişim imkanı sağlanan insan 
sayısı. Su ve kanalizasyon 
hizmetlerine yatırılan her 1 $’ın  
4 $’lık getirisi olmuştur
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IDA çok çeşitli sorunları ele alan 
bir kuruluş olarak, temel eğitim, 
temel sağlık hizmetleri, temiz su ve 
kanalizasyon, tarım, iş ortamının 
iyileştirilmesi, altyapı ve kurumsal 
reformlar gibi kalkınma faaliyetlerini 
desteklemektedir. Bu müdahaleler 
eşitliğin, ekonomik büyümenin, 
istihdam artışının, daha yüksek gelirin 
ve daha iyi yaşam koşullarının yolunu 
açmaktadır. 1 Temmuz 2014 ile 
30 Haziran 2017 tarihleri arasındaki 
dönem (IDA17) için, IDA faaliyetleri 
özellikle dört tematik alan üzerinde 
odaklanmaktadır: iklim değişikliği, 
kırılgan ve çatışmalardan etkilenen 
ülkeler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kapsayıcı büyüme. 

IDA17 finansmanının, diğer sonuçların 
yanında tahmini olarak 15-20 milyon 
kişi için elektrik, 200 milyon çocuk için 
hayat kurtarıcı aşılar, 1 milyondan 
fazla kadın için mikro finans kredileri 
ve 65 milyon kişi için temel sağlık 
hizmetleri sağlaması beklenmektedir. 
Yaklaşık 32 milyon kişi temiz suya 
erişim imkanından, 5,6 milyon 
kişi ise daha iyi kanalizasyon 
tesislerinden yararlanacaktır. 

Gelişmekte olan ülkelerin karşı 
karşıya olduğu sorunların birçoğu 
sınır tanımayan sorunlardır. IDA 
ülkelerin bu sorunlar ile baş etmelerine 
yardımcı olarak güvenlik, çevre ve 
sağlık alanlarındaki endişelerin ortadan 
kaldırılmasını desteklemekte ve bu 
tehditlerin küresel sorun hale gelmelerini 
önlemek için çalışmalar yapmaktadır.  

Katkıda bulunan ortaklar için ise,  
IDA, kalkınma yardımlarının en yoksul 

ülkelere yönlendirilmesi için etkili bir 
kanaldır. IDA’ya sağlanan katkılar, 
geçmiş ve mevcut faydalanıcılarından 
alınan geri ödemeler ile birlikte bir 
havuzda toplandığı için IDA, ülkelerin 
kalkınma önceliklerini finanse etmek 
için güvenebilecekleri önemli ve 
istikrarlı bir finansman kaynağıdır. 

IDA aynı zamanda Kriz Müdahale 
Penceresi (CRW) yoluyla krizler ve 
acil durumlar sırasında kritik bir rol 
oynamaktadır. CRW, 2010 depremi 
sonrasında Haiti, Ebola salgınından 
etkilenen Batı Afrika ülkeleri ve 2015 
depremi sonrasında Nepal gibi, 
ciddi kriz yaşayan ülkelere destek 
sağlamıştır. IDA16 döneminde 
uygulamaya konulduğundan bu yana, 
CRW beş bölgedeki 18 IDA ülkesinde 
krizlere ve acil durumlara müdahale 
için 1,8 milyar $’lık kaynak sağlamıştır. 
CRW fonları ülkelerin normal IDA 
tahsislerine ilave olarak sağlanmıştır.

Yoksulluğu azaltmaya yönelik 
politikaların tasarımını destekleyen 
analitik çalışmalar, IDA’nın 
operasyonel çalışmaları için 
tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. 
IDA, hükümetlere ekonomik büyüme 
tabanını genişletmenin ve yoksulları 
ekonomik şoklardan korumanın yolları 
hakkında tavsiyeler sunmaktadır.

IDA aynı zamanda borç servisi yükü 
ile baş edemeyen yoksul ülkeleri 
rahatlatmak için donör yardımlarını 
koordine etmektedir. ülkelerin borç 
sürdürülebilirliği sağlamalarına 
yardımcı olmak için tasarlanan,  
ülke borç sıkıntısı riskine dayalı  
bir hibe tahsis sistemine sahiptir.

IDA, kalkınma etkisine büyük önem 
vermektedir ve sonuçlara ulaşma 
bakımından şeffaf ve ekonomik bir 
platformdur. (Aşağıdaki sonuçların 
ölçümüne ilişkin bölüme bakınız). 
Örneğin, 2011-15 mali yılları 
arasındaki dönemde, IDA finansmanı 
205 milyon çocuğun aşılanmasını 
sağlamış, 50 milyon kişinin daha 
iyi su hizmetlerine erişimine imkan 
tanımış ve 5 milyondan fazla 
öğretmenin işe alınmasını ve/veya 
eğitilmesini sağlamıştır.

Yaptığımız çalışmalar hakkında 
daha fazla bilgi almak ve donörlerin 
ve başkalarının hakkımızda neler 
söylediğini görmek için bizi online olarak 
ziyaret edin: www.worldbank.org/ida, 
www.facebook.com/ida.wbg, ve  
www.youtube.com/worldbank.

Dünyanın en yoksul ülkeleri genellikle acil kalkınma ihtiyaçlarını desteklemek için yeterli 
sermayeyi ülkelerine çekemiyorlar, dolayısıyla kritik bir finansman kaynağı olarak resmi 
yardım akışlarına bağlı kalıyorlar.

NE YApIYORUZ? 

2005-15 döneminde, 
Uluslararası Kalkınma 
Birliği IDA ülkelerindeki 
2.114 proje için 
158 milyar $’lık 
finansman sağladı.  
#Endpoverty  
#IDA

http://www.worldbank.org/ida
http://www.facebook.com/ida.wbg
http://www.youtube.com/worldbank
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IDA, Guvernörler Kurulu’nu 
oluşturan 173 hissedar 
ülkenin gözetimi 
altında çalışmalarını 
gerçekleştirmektedir. 
IDA’nın gündelik kalkınma 
çalışmaları Dünya 
Bankası’nın operasyonel 
personeli, hükümetler 
ve uygulayıcı kuruluşlar 
tarafından yönetilmektedir. 

IBRD kullandırdığı fonların büyük 
kısmını dünya finans piyasalarından 
temin ederken, IDA fonlarını büyük 
ölçüde üye ülkelerin katkılarından 
elde etmektedir (bakınız IDA’ya 
katkıda bulunan taraflar ile ilgili metin 
kutusu). Donörler IDA kaynaklarının 
ikmali ve politika çerçevesinin gözden 
geçirilmesi amacıyla her üç yılda bir 

toplanmaktadır. IDA kaynakları en 
son Aralık 2013’te ikmal edilmiştir 
—17. ikmal (IDA17) — ve 30 
Aralık 2017 tarihine kadar üç yıllık 
dönemde projelerin finansmanı için 
52,1 milyar $’lık rekor düzeyde bir ikmal 
gerçekleştirilmiştir. Bu 52,1 milyar $’lık 
kaynağın 4,5 milyar $’lık bölümü Çok 
Taraflı Borç Hafifletme Girişimi için 
ve 4 milyar $’dan fazla bir bölümü 
de imtiyazlı ortak kredileri için 
kullanılacaktır -bu ikmal tartışmaları 
sırasında ortaya çıkan kritik bir yeniliktir. 

İkmal süreci, tipik olarak bir yıllık 
bir süre içerisinde gerçekleştirilen 
dört resmi toplantıdan oluşmaktadır. 
Sayıları şu anda 50’yi aşan donör 
hükümetlerin temsilcilerinin yanı 
sıra (“IDA Temsilcileri” olarak 
adlandırılıyorlar), IDA’nın politika 
ve finansman çerçevelerinin ülke 
ihtiyaçlarına cevap vermesini  
sağlamak için borçlu üye ülkelerin 
temsilcileri de toplantılara 
davet edilmektedir. 

İkame müzakereleri sırasında 
tartışılan politika belgeleri kamuoyuna 
açıklanmakta ve son ikame toplantısı 
öncesinde taslak ikame anlaşması 
görüşlerin alınması amacıyla web 
sitesinde yayınlanmaktadır. IDA 
personeli aynı zamanda dünyanın dört 
bir yanındaki sivil toplum kuruluşları 
(STK), vakıflar ve düşünce kuruluşları 
ile de yakın ilişkiler içindedir. 

IDA NASIL ÇALIşIYOR?

2014 yılında IDA ilk 
kez Yardım Şeffaflığı 
Endeksinde en yüksek 
kategoriye yükseldi. 
#OpenDev 
#AidEffectiveness 
#Endpoverty
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IDA fonları nasıl tahsis ediliyor?  
IDA borçluları imtiyazlı kaynaklara 
önemli ölçüde ihtiyaç duyan ülkelerdir. 
Ancak donör hükümetler tarafından 
taahhüt edildikten sonra sabit kalan 
mevcut kaynaklar ülkelerin ihtiyaç 
duydukları seviyenin altındadır.  

Dolayısıyla, IDA’nın, kıt kaynakları 
uygun ülkeler arasında nasıl tahsis 
edeceğine ilişkin kararlar alması 
gerekmektedir. (Bakınız borçlu ülkeler 
ile ilgili metin kutusu). Tahsis kararları, 
aralarında ülkelerin gelir düzeyleri 
ile ekonomilerinin ve devam etmekte 
olan IDA projelerinin yönetimindeki 
geçmiş performansları da bulunan bazı 
kriterlere dayalı olarak alınmaktadır. 

IDA fonlarından yararlanabilmek için, 
ülkelerin öncelikle aşağıdaki kriterleri 
karşılamaları gerekmektedir:

• Kişi başına düşen gayrısafi 
milli gelir ile tanımlanan nispi 
yoksulluğun belirlenen bir 
eşik değerden (yıllık olarak 
güncellenmektedir) düşük olması. 
2015 mali yılında bu sınır 1.215 $ 
olarak belirlenmiştir.  

• Piyasa koşullarında borçlanabilmek 
için gerekli kredi değerliğe 
sahip olmaması, dolayısıyla 

ülkenin kalkınma programının 
finansmanı için imtiyazlı kaynaklara 
ihtiyaç duyması. 

Ülkeler daha sonra ekonomik 
büyümeyi arttırmaya ve yoksulluğu 
azaltmaya yönelik politikaları 
ne kadar iyi uyguladıklarına 
göre bir değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Bu, Ülke Politika ve 
Kurumsal Yapı Değerlendirmesi 
yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu 
değerlendirme ile birlikte portföy 
performansı, IDA Ülke Performansı 
Derecelendirmesini oluşturmaktadır. 
Derecelendirmeye ek olarak, nüfus 
ve kişi başına düşen gelir de IDA 
tahsislerinde belirleyici olmaktadır. Bu 
derecelendirme sonuçları IDA’nın web 
sitesinde (www.worldbank.org/ida) 
açıklanmaktadır.  

IDA donörleri ve Dünya Bankası ayrıca 
IDA17 Anlaşmasında Sahra Altı Afrika 
bölgesindeki ülkelerin öncelikli olmaya 
devam etmesini ve performansları 
göz önüne alındığında IDA fonlarının 
en az yüzde 50’sinin bu ülkelere 
kullandırılmasını tavsiye etmiştir.

Finansman koşulları. Finansman 
koşulları, gelir düzeylerine ve borç 
durumlarına dayalı olarak IDA’nın 
farklı üyeleri arasında değişiklik 
göstermektedir. IDA17 sürecinde 
gerçekleştirilen tartışmalar ve 
değerlendirmeler sonucunda, 
Uluslararası Kalkınma Birliği, 
“sadece IDA” ülkeleri için finansman 
koşullarında uyarlama yapmıştır. Bu 
bağlamda, belirli derecede bir imtiyaz 
halen korunmakla birlikte, koşullar 
biraz daha “sıkılaştırılmıştır” (daha kısa 
vade ve sabit oranlı bir itfa programı).

IDA kırılgan ve çatışmadan etkilenen 
ülkelere sağladığı kaynakları 2015 
yılında iki katına çıkardı.  
#Stability #postConflict

http://www.worldbank.org/ida
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IDA’ya Katkıda  
Bulunan Ülkeler  
Birçok ülkedeki zorlu koşullara 
rağmen, küresel topluluk 
Aralık 2013’te rekor düzeyde 
bir finansman taahhüdü ile 
aşırı yoksulluğu sonlandırma 
mücadelesine hız vermeyi 
kararlaştırmıştır. Bu karar, 
kalkınma ortaklarımızın, en 
yoksul ülkelerin geleceğine 
yatırım yapmanın tüm ülkelerin 
geleceğine yatırım yapmak 
anlamına geldiği yönündeki 
inançlarının bir göstergesidir. 

Bu rekor sonuç, yaklaşık 51 
geleneksel, yükselen ve yeni 
ortağın (19 Ocak 2016 itibariyle) 
katkılarını arttırma yönündeki 
önemli ortak çabalarını 
yansıtmaktadır. G7 ülkeleri, 
hibe eşdeğeri katkıların yüzde 
68’ini oluşturmaktadır. İlk kez 
katkıda bulunan ülkelerden ve 

daha önce IDA finansmanından 
yararlanmış olan ülkelerden elde 
edilen katkılar, genel finansman 
havuzuna memnuniyet verici 
düzeyde bir ilave destek 
sağlamıştır. Bu katkılar, yükselen 
ekonomilerin yoksul ülkelerin 
kalkınmasında oynadıkları 
roldeki artışın altını çizmektedir.

Geçmişteki ikmallerde olduğu 
gibi, Dünya Bankası Grubu 
kendi kaynakları ile IDA’ya 
katkıda bulunmuştur -IBRD 
ve IFC 3 milyar $’a yakın bir 
kaynak sağlamıştır. Bu ikame 
aynı zamanda kredi geri akışları, 
koşullardaki sıkılaştırma ve kredi 
geri ödemelerindeki hızlanmalar 
yoluyla IDA’nın müşteri 
ülkelerinden ve IDA ülkesi 
statüsünden çıkan ülkelerden 
gelen katkıları da içermiştir.

Şu anda 77 ülke (artı 
Hindistan) IDA kaynaklarından 
yararlanabilmektedir. IDA 
desteği için uygunlukta ilk ve 
en önemli kriter bir ülkenin 
kişi başına düşen gayrısafi 
milli geliri ile tanımlanan nispi 
yoksulluğunun belirli bir eşik 
değerin altında olmasıdır.  

IDA aynı zamanda, operasyonel 
eşik değerin üzerinde yer 
almakla birlikte IBRD’den kredi 
alabilmek için gerekli kredi 
değerliğe sahip olmayan küçük 
ada ülkeleri gibi bazı ülkeleri de 
desteklemektedir.

Vietnam ve Pakistan gibi bazı 
ülkeler ise, kişi başına düşen 
gelir düzeyleri bakımından IDA 
kaynaklarından yararlanabilmek 
için uygun olmakla birlikte, 
aynı zamanda IBRD’den 
borçlanabilmek için kredi 
değerliğe de sahiptir. Bu gibi 
ülkeler “karma” ülkeler olarak 
adlandırılmaktadır.

IDA borçlularının güncel 
listesine www.worldbank.org/
IDA/borrowers adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

IDA Borçluları

http://www.worldbank.org/IDA/borrowers
http://www.worldbank.org/IDA/borrowers
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On yıldan uzun bir süredir, IDA 
ülkelerin ekonomilerini büyütmelerine 
ve yoksulluğu azaltmalarına yardımcı 
olma çalışmalarında oynadığı rolü 
ölçmekte ve donörleri sağladıkları 
katkıların etkililiği hakkında 
bilgilendirmektedir. Sonuç Ölçüm 
Sistemi (RMS), IDA ülkeleri arasındaki 
toplulaştırılmış sonuçları göstermek 
için bütünleşik bir sonuç ve performans 
çerçevesi kullanmaktadır. RMS aynı 
zamanda IDA’nın operasyonlarını ve 
hizmetlerini etkili bir şekilde yönetip 
yönetmediğini ve etkin bir şekilde 
faaliyet gösterip göstermediğini de 
ortaya koymaktadır.

RMS çerçevesi göstergeleri dört 
katmanda gruplandırmaktadır. İlk 
iki katman ülkelerin genel kalkınma 

sonuçlarını ve IDA’nın bu sonuçlara 
katkısını takip etmektedir. Diğer iki 
katman ise, önceden kararlaştırılan 
performans standartları karşısında 
performans unsurlarını ölçmektedir.  
Bu dört katman şunlardan 
oluşmaktadır: (1) IDA Ülkelerinin 
Gelişimi; (2) IDA’nın Desteklediği 
Kalkınma Sonuçları; (3) IDA’nın 
Operasyonel Etkililiği; ve (4) IDA’nın 
Organizasyonel Etkililiği.

RMS çerçevesi, önceden mevcut 
olan proje, ülke ve sektör düzeyindeki 
daha ayrıntılı sonuç verileri için 
destekleyici ve ülke, sektör, konu ve 
proje düzeylerinde gerçekleştirilen nitel 
değerlendirmeler için tamamlayıcı bir 
işleve sahiptir.

IDA’NIN ÇALIşMALARININ 
İşE YARADIğINI NASIL 
ANLIYORUZ?

IDA’NIN GELECEğİ 
Günümüzdeki mali ortam, borçlu 
ülkelerden donörlere ve sivil toplum 
kuruluşlarına kadar kalkınma 
çabalarında yer alan tüm taraflar 
için zorluklar sunmaktadır. Yeni 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SDG) aşırı yoksulluğu sona erdirmek 
için kritik bir fırsat sunarken, bu zorlu 
görevin kapsamı ve karmaşıklığı 
hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan 
kararlılığın ve finansmanın derinliğini 
gözler önüne sermektedir. Öte 
yandan, bazı ülkelerin önümüzdeki 
on yıllık dönemde IDA’nın kişi 
başına düşen gelir eşiğini aşmaları 
beklenmekle birlikte, bu ülkelerin 
özellikle imtiyazlı finansmandan daha 
sıkı finansman koşullarına geçiş 
sürecinde yaygın desteğe ihtiyaç 
duymaya devam edecek milyonlarca 
yoksul barındırmaya devam edeceği 
de açıktır.

Kalkınma finansmanı manzarasında 
önemli değişiklikler yaşanmasına 
rağmen, resmi kalkınma yardımları 
IDA müşterileri için kilit bir finansman 
kaynağı olmaya ve hibe katkıları 
da IDA modeli için merkezi önemini 
korumaya devam edecektir. Ancak 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 
desteklemede daha fazla kamu ve 
özel sektör sermayesinin harekete 
geçirilmesi için imtiyazlı finansman 
olanağından daha akıllı bir şekilde 
yararlanmak temel bir gerekliliktir. 

Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için Dünya Bankası 
Grubu kaynaklarını azami düzeye 
çıkartma yönündeki çabalarımız 
kapsamında, IDA kaynaklarını 
arttırmanın yollarını araştırmaya 
devam etmekteyiz. En yoksul ülkelerde 
küresel hedefleri gerçekleştirmenin 

ana aracı olarak, IDA’nın dönüşüm 
sağlayıcı sonuçlar elde etmek için 
giderek daha yenilikçi yaklaşımlar 
benimsemesi gerekecektir. 

Bu değişen zorluklar karşısında, 
IDA yaygın bir yenilenme yaşamaya 
devam etmektedir. IDA’nın finansal 
sürdürülebilirliği, ülkelerin kırılganlığı 
ve diğer öncelikli kalkınma sorunları 
gibi hususları ele almanın yollarını 
araştırırken sürekli olarak donör ve 
borçlu ülkeler ile yakın bir şekilde 
çalışıyoruz. Buradaki zorluk dünyanın 
aşırı yoksulluğa son verme hedefine 
kilitlenmesini ve kalkınma fonlarının 
mümkün olan en etkin şekilde 
kullanılmasını sağlamaktır.

Rakamlarla 
IDA’nın öne çıkan başarıları 

2007-2015 döneminde 
yüzde 75’lik bir artış ile suya 
erişim imkanı kazanan kırsal 
Tanzanyalıların sayısı 

8 MİLYON 

Etiyopya’da hazırlanan, basılan ve 
tüm ilk ve orta öğretim okullarına 
dağıtılan ders kitabı ve öğretmen 
kılavuzu sayısı. Ayrıca 2010-2013 
döneminde 148 yeni konuda ders 
kitabı hazırlanmıştır

78 MİLYON 
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IDA daha etkili sonuçlar için donörlerin çabalarını 
birleştirerek ve güçlendirerek ülkelerin krizden 
ve kırılganlıktan istikrara geçişlerine yardımcı 
olmaktadır. #CrisisResponse
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Bu girişimin başarısı Banka’nın birkaç 
yıllı içerisinde dikkatini gelişmekte 
olan ülkelere çevirmesine yol açmıştır. 
1950’li yıllarda en yoksul gelişmekte 
olan ülkelerin büyümek için ihtiyaç 
duydukları sermayeyi borçlanabilmeleri 
için Banka’nın sunabileceğinden daha 
yumuşak koşullara ihtiyaç duydukları 
anlaşılmıştır. Bu da 1960 yılında 
IDA’nın kurulmasını sağlamıştır. 

Bugün IDA ulusal donörlerin kendi 
başlarına yaratamayacakları 
dönüştürücü etkisi olan küresel bir 
kuruluş olarak tanınmaktadır. 

• IDA küresel zorluklar konusunda 
liderlik sağlamaktadır. İklim 
değişikliği ile mücadeleye sağladığı 
destekten, istihdam yaratmaya ve 
savaşlarda çatışan eski askerlerin 
topluma geri kazandırılmasına 
kadar birçok zorlu konuda IDA tüm 
toplumların yararına çalışmalar 
yapmakta ve dünyanın daha 
güvenli bir yer haline getirilmesine 
yardımcı olmaktadır. 

• IDA dönüşümcü bir kuruluştur. 
IDA kalkınma manzarasını tam 
anlamıyla yeniden şekillendiren 
çözümlerin —1970’lerde açlık ile 
yüz yüze kalan milyonlarca Güney 
Asyalı için tarihi değiştiren tarım 
çözümlerinden, borç hafifletme 
ve kurşunlu benzinin kademeli 
olarak kullanımdan kaldırılması 
gibi alanlardaki öncü çalışmalarına 
kadar- geliştirilmesinde ülkelere 
yardımcı olmaktadır. 

• IDA uzun soluklu bir mevcudiyet 
hedeflemektedir. IDA bir ülkede 
televizyon kameraları ayrıldıktan 
sonra da kalır. Uzun vadeli büyümeyi 
ve sonuçların sürdürülebilir olmasını 
sağlamayı hedefler. 

• Karlı olmadıkları için en yoksul 
ülkelerin göz ardı edildiği 
zamanlarda IDA onlara hizmet 
verir. IDA yüzlerce milyon yoksul 

insana temiz su, elektrik ve tuvalet 
götürerek onurlu bir hayat ve 
yaşam kalitesi sağlar.

• IDA dünyayı kız çocukları ve 
kadınlar için daha iyi bir yer haline 
getirmek için çalışmaktadır.  
IDA kız çocuklarının okula devam 
etmesini sağlayarak, kadınların 
küçük işletmeler kurmak için ihtiyaç 
duydukları finansmana erişmelerine 
yardımcı olarak ve sonuçta 
ailelerin ve toplumların ekonomik 
beklentilerinin iyileştirilmesine 
yardımcı olarak binlerce yıl süren 
cinsiyet ayrımcılığını tersine 
çevirmek için çalışmaktadır. 

• IDA, Dünya Bankası Grubu ile 
birlikte çalışarak bütünleşik bir 
kalkınma yaklaşımı getirmektedir. 
IDA değişimin ilerleyebileceği 
ve özel sektörün yatırımlarını 
hızla başlatabileceği ortamların 
yaratılmasına yardımcı olmaktadır.

• IDA aynı zamanda şeffaflık 
alanında da bir küresel liderdir 
ve tüm uluslararası kuruluşlar 
arasında en sıkı bağımsız 
değerlendirmelerden geçmektedir. 
Örneğin, IDA ilk kez 2014 Yardım 
Şeffaflığı Endeksinde en yüksek 
kategoriye yükselmiştir —17 çok 
taraflı kuruluş arasında dördüncü 
sırada yer almıştır. IDA proje 
düzeyindeki bilgiler bakımından 

yüzde 80’in üzerinde puan alan altı 
kuruluştan birisidir.

• Benzer şekilde, Küresel 
Kalkınma Merkezi ve Brookings 
Enstitüsü tarafından 2014 yılında 
yapılan bir değerlendirmede, 
IDA’nın uluslararası topluluk 
içinde kalkınma yardımları 
bakımından en iyi performans 
gösteren kuruluşlardan birisi 
olduğu belirtilmiş ve IDA’nın idari 
masraflarının düşüklüğüne, yardım 
akışlarının daha öngörülebilir 
olduğuna ve diğer donörlere göre 
proje ölçeklerinin daha büyük 
olduğuna dikkat çekilmiştir.

• Öte yandan, AidData tarafından 
2015 yılında 126 düşük ve orta gelirli 
ülkeden politika yapıcılar arasında 
gerçekleştirilen bir ankette, Dünya 
Bankası gelişmekte olan ülkelerde 
gündem belirleme etkisi bakımından 
56 iki taraflı donör ve çok taraflı 
kuruluş arasında birinci olmuştur. 
Raporda Dünya Bankası’nın 
paranın değeri konusunda “kendi 
sıkletinin üzerinde” bir başarı 
kaydettiği belirtilmiştir. 

Donörlerin sağladığı finansman 
kaynaklarının çoğaldığı bir ortamda, 
donörlerin çok taraflı kanalları daha 
iyi ve daha fazla kullanmaları daha da 
gerekli hale gelmektedir. Bu kanalların 
en önemlisi de IDA’dır.

Daha çok Dünya Bankası olarak bilinen Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, 
Avrupa’nın yıkıcı 2. Dünya Savaşı sonrasında toparlanmasına yardımcı olmak 
amacıyla 1944 yılında kurulmuştur.

NEDEN IDA? 

Nijerya’da, 2015 yılında çocuk 
felci aşısı yapılan çocukların sayısı 
2014 yılına göre yüzde 98’lik bir 
artışla 55 milyona çıkmıştır. 
#Endpoverty #IDA
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