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Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
İncelemesi
•

Kamu Bilgilendirme Politikası, son olarak 2014’te
güncellenmiştir ve Çevresel ve Sosyal Politika (ÇSP) ve Proje
Şikâyet Mekanizması (PŞM) ile beraber, 5 yılda bir incelemeye
tabidir.

•

İnceleme aşağıdakilere dayalı olarak gerçekleşmiştir:
•
•

•
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Uluslararası Finans Kuruluşları arasında karşılaştırmalı
değerlendirme ve boşluk analizi
Mevcut KBP’ye dair kamudan gelen geribildirim (buna
Mayıs 2018’de Ürdün’de gerçekleştirilen Yıllık Toplantıdaki
STK toplantısı da dâhildir)
Geniş çaplı iç istişareler

•

Şimdi, revize edilmiş KBP, (ÇSP ve PŞM’ye paralel olarak)
kamu istişare süreci için yayımlanmaktadır.

•

Kurul onayının Nisan 2019’da gerçekleşmesi planlanmaktadır.

•

Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.
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Ana Değişikliklerin Özeti I
Alan: Politikanın Başlığı
Değişiklik: Kamu Bilgilendirme Politikası’ndan Bilgiye Erişim Politikası’na
değiştirilmiştir.
Gerekçe: Bu başlık, politikanın ana hedefi olan bilgiye erişim sağlama amacını daha iyi
ortaya koymaktadır. Ayrıca, diğer Uluslararası Finans Kuruluşlarının yaklaşımıyla uyum
sağlamaktadır.

Alan: Yapı Revizyonu
Değişiklik: İçerisinde hem politika hem de usul hükümleri barındıran KBP’nin yerine
Bilgiye Erişim Politikası ve Yönergesi getirilmektedir.
Gerekçe: Yüksek düzeyli ilkeleri ve açıklama istisnalarını içeren Kurul onaylı bir politikanın
ve rutin olarak açıklanan bilgilerin listesini ve ayrıntılı uygulama düzenlemelerini içeren
(Başkan tarafından onaylı) bir Yönergenin benimsenmesiyle, Uluslararası Finans
Kuruluşlarının en son uygulamalarıyla uyumlaşma sağlanmaktadır.
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Ana Değişikliklerin Özeti II
Alan: Rutin olarak açıklanan bilgiler: projelere ilişkin bilgiler
Değişiklik:
- Devlet sektöründeki Kurul belgelerinin proaktif olarak açıklanması
- Banka Yönetimine verilen yetki altında onaylanan projeler için Proje Özet
Dokümanlarının (PÖD) getirilmesi
- Projelerin işletim olgunluğunun erken olduğu dönemde hazırlanmış
genişletilmiş proje değerlendirmelerinden yararlanılarak geliştirilmiş PÖD
güncellemelerinin getirilmesi
- Devlet sektörü projeleri için genişletilmiş proje değerlendirmelerinin
açıklanabilir versiyonlarının yayımlanması (2021’in ilk yarısının sonuna kadar
yürürlüğe girecek şekilde)
- PÖD’lerde Banka’nın sağladığı özgün katkı bilgisinin de sağlanması
Gerekçe: Hissedarlardan gelen talep, dış paydaşlardan (STK’lar, IATI) gelen
geribildirim ve bu alanlarda faaliyet gösteren diğer Uluslararası Finans
Kuruluşlarıyla daha fazla uyumlaşma
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Ana Değişikliklerin Özeti III

Alan: Rutin olarak açıklanan bilgiler:
bilgiler: Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel bilgiler ve
Hazine bilgileri
Değişiklik: Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ÇSY) bilgiler ve Hazine bilgilerinin
geliştirilmiş şekilde açıklanması
Gerekçe: ÇSY hususlarına dair raporlama gerekliliklerinin yerine getirilmesine
yardımcı olmak
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Ek Değişikliklerin Özeti I
Alan: Rutin olarak açıklanan bilgiler: Guvernörler Kurulu bilgileri
Değişiklik: Kapalı oturumlara dair bilgiler haricinde, Guvernörler Kurulu (GK)
kararları ve GK Yıllık Toplantıları tutanaklarının açıklanması

Gerekçe: GK bilgilerini açıklayan diğer Uluslararası Finans Kuruluşlarıyla
uyumlaşma
Alan: Yönetişim ve Uygulama – Bilgi talepleri ve İtirazlar
Değişiklik: Çevrimiçi bilgi talebi formunun ve Genel Sekreter, Genel Danışman ve
diğer bir kıdemli yönetim üyesinden oluşan bir Bilgi İtiraz Paneli vasıtasıyla daha
güçlü bir itiraz mekanizmasının getirilmesi
Gerekçe: Diğer Uluslararası Finans Kuruluşlarıyla daha iyi uyumlaşma sağlamak
için bilgi taleplerinin daha etkin hâle getirilmesi ve itiraz mekanizmasının
güçlendirilmesi
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Ek Değişikliklerin Özeti II
Alan: Yönetişim ve Uygulama – İnceleme Döngüsü
Değişiklik:
Değişiklik: Politikanın 5 yılda bir incelendiği döngüde herhangi bir değişiklik
yoktur ama Politika Uygulama Yıllık Raporu’nun hazırlanması sırasında Bilgiye
Erişim Yönergesi’nin yıllık bir (iç) incelemesi gerçekleştirilecektir.
Gerekçe: Banka’nın zaman içerisinde ve uygun olduğunda (örneğin, BT
platformları ve diğer veri analitiğinin olanak verdiği durumlarda) daha fazla
bilgiyi açıklamasına olanak verecektir.

Alan: Yönetişim ve Uygulama – Ülke Stratejileri ve Sektör Stratejilerine dair
İstişare zaman dilimleri
Değişiklik: Ülke ve sektör stratejileri için kamu istişare süreçleri 45 günden 30
güne düşürülmüştür.
Gerekçe: Belgelerin basitleştirilmiş ve daha etkin hâle getirilmiş olması ve
dijital iletişimin daha geniş mevcudiyeti
1 February, 2019
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Ek Değişikliklerin Özeti III
Alan: Yönetişim ve Uygulama – Açıklama istisnaları
Değişiklik: Farklı bilgi türlerini yansıtmak amacıyla kullanılan dil güncellenmiş ve daha
etkin hâle getirilmiştir (daha öncesinde farklı bilgi ve belgelerin bir karışımıydı).
Gerekçe: Kişisel bilgiler dâhil olmak üzere, istisnaların kapsamlı olmasını sağlamak ve
diğer Uluslararası Finans Kuruluşlarının yaklaşımlarıyla uyum sağlamak

Alan: Yönetişim ve Uygulama – Geçersiz kılma ve açıklamanın ertelenmesi
Değişiklik: Negatif geçersiz kılmanın (yani, açıklanabilir bilginin açıklanmaması)
getirilmesi ve pozitif geçersiz kılma (açıklanamaz bilginin açıklanması) ve açıklanmanın
ertelenmesi konularına dair kararlar dâhil olmak üzere, bu kararları kimin alacağının
açıklığa kavuşturulması
Gerekçe: Yönetişim ve uygulama usullerinin Uluslararası Finans Kuruluşları arasındaki en
son temayüllerle uyumlaştırılması
Diğer açıklamalar: Bağlayıcı ve kesin olmayan atıfların silinmesi (örn. Aarhus Sözleşmesi
ve uluslararası şeffaflık standartları)
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KBP İncelemesi: Bir Sonraki Adımlar
& Takvim
2017 4.
çeyreği –
2018’in ilk
yarısı
2018’in
ikinci yarısı
- 2019 1.
çeyreği

Uluslararası Finans Kuruluşları arasında karşılaştırmalı değerlendirme çalışması, ayrıntılı
boşluk analizi, Ürdün’deki 2018 Yıllık Toplantısındaki STK toplantısı dâhil, mevcut
politikaya dair kamu istişaresi

Bilgilerin açıklanmasına dair Banka çapında bir teklifin geliştirilmesi amacıyla
ilgili birimlerle geniş ölçekli iç istişareler ve ilk iç onaylar
Ocak - Mart 2019 arasında taslak Politika ve Yönergeye dair kamu istişare
süreci

2019 1. – 2.
çeyreği

Kamu istişare raporu ve Politika ve Yönerge nihai taslağı Nisan 2019’da
Kurul’a sunulacak ve Mayıs 2019’da açıklanacaktır.
Politika ve Yönergenin İçselleştirilmesi:
uygulama hazırlığı

2019 3. – 4.
çeyreği

2020 1.
çeyreği
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Politika ve Yönerge, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecektir.
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Teşekkürler
Sorularınız?
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