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ÖZET

Dünya Bankası ile birlikte Bretton Woods küresel ekonomik yönetişim sisteminin iki 

sacayağından biri olarak kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF), yarım asırdan uzunca bir 

süredir küresel finansal sistemin nabzını tutmaya devam ediyor. Farklı kur ve finans rejimleri 

altında, farklı küresel misyon tanımlamaları ile yüzleşen IMF’nin yetki ile sorumluluk alanları 

tarihsel süreç içinde sürekli genişletildi. Bugün IMF, gerek organizasyonel yapısı ve 

karar alma süreçleri, gerekse personelinin ideolojik eğilimleri ve temel politika öncelikleri 

bakımından esaslı bir tartışma konusu haline geldi. Elbette Fon’un küresel güçler ve gelişmekte 

olan ülkelerle ilişki biçimleri ise her zaman olduğu gibi eleştiri gündeminin odak noktasını 

oluşturuyor. 

IMF-Dünya Bankası 2009 yıllık toplantıları bu sene Ekim ayının ilk haftasında İstanbul’da 

gerçekleştirildi. Ciddi bir küresel krizden çıkış döneminde alınacak kapsamlı önlemlerin 

tartışılması ve Fon’un uzun soluklu reform vizyonunun belirlenmesi açısından bu toplantılara 

büyük önem atfedilmişti. Yaşanan gelişmelerin bir değerlendirmesini yapmak amacıyla kaleme 

alınan bu çalışmada, öncelikle IMF’nin klasik Bretton Woods ve küreselleşme dönemlerinde 

üstlendiği başlıca kurumsal misyonlar ele alınmakta ve ardından organizasyon ve iç işleyiş 

mekanizmalarının incelikleri üzerinde durulmaktadır. İzleyen bölümlerde ise IMF’nin küresel 

finansal krizlerin yönetiminde gösterdiği performans ve Türkiye ile ilişkileri özlü biçimde 

masaya yatırılmakta ve son olarak İstanbul toplantılarında ortaya çıkan atmosfer ışığında Fon 

ile ilgili başlıca eleştiri ve reform önerilerine değinilmektedir.  
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BRETTON WOODS VE IMF’NİN `KÜRESEL MİSYONU`
Küresel ekonomi politiğin 20. yüzyılın ortalarından bugünlere dönüşümünde başat 

kurumsal aktörlerden biri olarak rol oynayan IMF’nin, tarihsel kökenleri ve evrimi 

üzerinde yapılan çalışmalarda genel olarak ikili bir dönemlendirme yapıldığı görülür. 

Bu iki dönem, Bretton Woods yönetişim mimarisinin orijinal şekliyle etkin olduğu 

1944-1971 yılları ile sabit kur rejimi ve buna bağlı denetim mekanizmalarının ortadan 

kalktığı 1971 sonrası dönemi kapsamaktadır.1 “Bretton Woods” ve “post-Bretton 

Woods” sistemlerinde IMF’nin küresel misyon tanımlaması ve aktiviteleri açısından 

devamlılık ve değişim dinamiklerinin vurgulanması önemlidir. 

1944 yılı Temmuz ayında, İkinci Dünya Savaşı devam ederken, ABD’nin New Hampshire 

eyaletinin Bretton Woods kasabasında 45 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler Para 

ve Finans Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, savaş sonrası küresel yönetişim 

mekanizmaları yapılandırılarak sistemin iki temel sacayağı olan IMF ile Dünya 

Bankası’nın misyonları ve operasyonel alanları tanımlandı. Ödemeler dengesi krizlerinin 

uluslararası yansımalarının önlenebilmesi için uluslararası bir para fonu kurulması 

fikrini ısrarla savunan ünlü İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes ve Amerikan Maliye 

Bakan Yardımcısı Harry Dexter White’ın koordinelerinde nihai şeklini alan Fon, takip 

eden 30 yıl boyunca uluslararası finansal sistemin ana kurumsal çıpasını oluşturdu. 

IMF ve Bretton Woods sistemi, iki savaş arası dönemde ekonomik yönetişim boyutunu 

ihmal eden Versay Anlaşması’ndan, Milletler Cemiyeti tecrübesinden, Büyük Buhran 

ve İkinci Dünya Savaşı’nı doğuran ekonomik faktörlerden alınan derslerden yola 

çıkılarak tasarlandı.2

1. Best. J. (2005) The Limits of Transparency: Ambiguity and the History of International Finance, Ithaca: Cornell 
University Press; Boughton, J.M. (2004) “The IMF and the Force of History: Ten Events and Ten Ideas That Have 
Shaped the Institution”, IMF Working Paper, Washington DC; Eichengreen, B. (1996) Globalizing Capital: A History 
of the International Monetary System, Princeton: Princeton University Press.      
2. Pauly, L. (1997) Who Elected the Bankers: Surveillance and Control in the World Economy, Ithaca, NY: Cornell 
University Press. 

IMF ve `KÜReSeL MİSYON` 
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Birleşmiş Milletler’e eklemlenen Bretton Woods rejimi, dünya ekonomisinde istikrar 

ve büyüme dinamiklerinin güçlü kurumsal düzenlemeler yoluyla kontrol altında 

tutulması ve ulusal para birimlerinin kasten devalüe edilmesine izin verilmemesi 

gerektiğine dair inancı yansıtmaktaydı. Kalkınmada devletin rol alması gerektiğini 

öngören Keynezyen uzlaşının güç kazanması, müdahaleci ulusal rejimleri tolere 

edecek istikrarlı bir uluslararası sistemi gerekli kılmaktaydı. Aynı zamanda, Soğuk 

Savaş ortamında Sosyalist Sovyet modeline karşı küresel kredibilitesi olan bir piyasa 

düzeni sunma çabası da stratejik bir amaç olarak belirmişti.3 Böylece küresel finansal 

sistemde istikrarı sağlayarak ticaret, istihdam ve ekonomik büyümenin hızlanmasına 

zemin oluşturmak için ABD doları merkezli bir sabit kur (par value) rejimi kuruldu 

ve IMF bu rejimin merkezine yerleştirildi. 1945-71 yılları arasında IMF’ye üye olan 

ülkeler, resmi kur oranlarını (onsu 35 dolardan altına çevrilebilen) Amerikan dolarına 

endeksleyerek “köklü bir ekonomik dengesizlik haricinde IMF onayı olmadan kur 

oranlarını değiştirmeyeceklerine” dair teminat verdiler.4 Böylece dolar de jure küresel 

para birimi haline gelirken IMF’nin finansmanı ve kredilendirme kararları üzerindeki 

ABD egemenliği perçinlendi. Oluşan sistem, ticarette korumacılığı önleyip dünya 

ekonomisinde büyüme dinamiklerini onarırken, ulusal karar alıcılara ekonomik ve 

sosyal politikaları istihdam ve büyüme hedeflerine yönlendirmede politika özerkliği 

tanıdığı için “yerleşik (embedded)  liberalizm” olarak tanımlandı.5 

Bretton Woods sistemi, 1960’lı yıllardan itibaren ABD’nin küresel rekabet 

avantajındaki erozyon, Almanya ve Japonya gibi alternatif küresel güç odaklarının 

oluşması, uluslararası özel finans hareketlerindeki artış ve Vietnam Savaşı ile sosyal 

harcamaların Amerikan ekonomisinde doğurduğu enflasyonist baskılar yüzünden 

sürdürülemez hale geldi. 1969 yılında IMF tarafından geçici uluslararası likidite 

sağlamak için kurumlar arası bir rezerv para birimi olarak oluşturulan Özel Çekim 

Hakları (Special Drawing Rights-SDR) da sorunu çözmekte yetersiz kaldı. Bunun 

üzerine 1971 yılında ABD doların altına konvertibilitesini geçici olarak dondurdu. 

Nixon-Kissinger yönetiminin “altın penceresini kapatma” kararı diğer gelişmiş ülkeler 

tarafından izlendi ve sabit kur rejimine dayalı Bretton Woods sistemi 1973 yılına kadar 

tedricen dağıldı. Böylelikle ABD savaş sonrası uluslararası bir uzlaşma ile oluşturduğu 

yönetişim rejimini ulusal çıkarları doğrultusunda tek taraflı olarak ortadan kaldırmış 

oldu ve bu durum da ana görevi sabit kur rejimini korumak olan IMF için yeni bir 

misyon arayışı sürecini tetikledi.6 1970’li yılların başlarından itibaren, hem kur farkları 

üzerinden yeni kâr ve sermaye birikim imkânlarının belirmesi hem de büyük çaplı 

sermaye hareketleri üzerindeki legal engellerin kaldırılması, finansal küreselleşme 

süreçlerini hızlandırdı ve küresel ekonomi politik sistemin ana parametrelerini köklü 

bir dönüşüme uğrattı. 

3. Beeson, M. ve Broome, A. (2008) “Watching from the Sidelines: The Decline of the IMF’s Crisis Management 
Role”, Contemporary Politics, 14 (4), s.395. 
4. Bkz. http://imf.org/external/about/histcoop.htm.
5. Ruggie, J.G. (1983) “International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar 
Economic Order”, Krasner, S.(der.) International Regimes içinde, Ithaca, NY: Cornell University Press.  
6. Helleiner, E. (1994) States and the Reemergence of Global Finance, Ithaca, NY: Cornell University Press. 
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Uluslararası finansal piyasalarda likidite miktarının artması ve teknolojik gelişmelerin 

de etkisiyle ivme kazanan finansal küreselleşme, IMF’nin gerek üyeleri ve borçlu ülke 

yönetimleriyle gerekse resmi ve özel kredi kaynaklarıyla ilişkilerinde değişikliklere yol 

açtı. Sabit kur düzeninde ödemeler dengesi problemleri yaşayan ülkeler, otomatik 

olarak IMF’den kısa vadeli krediler alarak durumlarını düzeltmeye başladılar. 

1980’lerden itibaren ağır koşulluluk kriterlerine bağlı olarak dilimler halinde verilen 

krediler, uluslararası özel sermayeden gelecek daha hacimli kaynaklar için “güven 

arttırıcı bir katalizör” görevi üstlendi.7 Uluslararası petrol krizleri sonrasında, ödemeler 

dengesi sorunlarını sermaye piyasalarında borçlanarak gideren ve sanayileşmiş 

ülkelerdeki faiz artırımları üzerine borçlarını ödeyemeyen ülkelerden kaynaklanan 

uluslararası borç krizi, IMF’nin küresel konumunun bütünüyle yeniden tanımlanması 

sonucunu doğurdu. İthal ikameci sanayileşme programları yürüten Asya-Latin 

Amerika ülkeleri ile dekolonizasyon sonrası büyük çaplı kamu yatırımlarına girişen 

Afrika ülkelerinde “son borç verici” olarak devreye giren IMF’nin başlattığı yapısal 

uyum programları, Fon’un kredilendirme kriterlerinin standardizasyonu ve siyasi 

otoritelerle ilişkileri üzerinde derin etkiler oluşturdu. Finansman ihtiyacının muazzam 

hacmi ve problemlerin çeşitliliği Fon’un idari-bürokratik yapısını genişletirken 

“uluslararası kriz yöneticisi” pozisyonunu da perçinledi.8 

IMF’nin, Dünya Bankası ile birlikte uyguladığı yapısal uyum programlarının dayandığı 

standart neoliberal politika paketlerini, gelişmekte olan ülke yönetimlerine kabul 

ettirmek için uluslararası finansal krizleri bir manivela olarak kullanması ve finansman 

ihtiyaçlarını karşılamakta gerekli olan “onay mührü”nü giderek daha ağır ve siyasi 

şartlara bağlaması son yıllarda ciddi eleştirilere konu oldu.9 Son dönemde, pek çok 

gelişmekte olan ülkenin kredi ilişkilerini vaktinden önce sonlandırmayı tercih etmesi, 

Fon’un gelir kaynaklarında önemli bir azalmaya neden oldu. Bu durum, personel 

sayısının azaltılması ile cari masrafların kısılması gibi reformlarla birlikte, kapsamlı bir 

küresel misyon arayışının hızlandırılmasına sebep oldu.   
    
                               

IMF’NİN ORGANİZASYONEL YAPISI VE İÇ İŞLEYİŞ 
MEKANİZMALARI

Organizasyonel Yapı

1970’li yıllarda ağırlıklı olarak Afrikalı ülkelerin, Soğuk Savaş sonrasında ise Doğu 

Avrupa ülkelerinin katılımları sonucu IMF 186 üye ile küresel sayılabilecek bir üyelik 

profiline ulaşmıştır. 1945’ten itibaren yürürlükte olan IMF Anlaşması maddelerinin 

tanımladığı Fon Yönetimi; Guvernörler Kurulu, İcra Kurulu, Direktör, Konsey ve 

uluslararası bürokratlardan oluşan hizmet personelini kapsamaktadır. 

7. Boughton, J.M. (2004) “The IMF and the Force of History”, s.11.
8. Boughton, J.M. (2000) “From Suez to Tequila: The IMF as a Crisis Manager”, Economic Journal, 110, s.274.
9. Broome, A. (2008) “The Importance of Being Earnest: IMF as a Reputational Intermediary”, New Political Eco-
nomy, 15 (3), ss.125-151.  
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Fon Yönetiminde nihai otorite, teorik olarak üye ülkelerin Maliye/Ekonomi Bakanları 

ve Merkez Bankası Başkanları gibi üst düzey ekonomik karar alıcılarından oluşan 

Guvernörler Kurulu’ndadır. Ülkelerin kota arttırımları, Özel Çekim Hakları (SDR) 

tahsisleri, yeni üyelerin kabulü ya da mecburi durumlarda üyelerin çekilmesi ve 

Anlaşma maddelerinin değiştirilmesi gibi kritik konularda yetkili olan Guvernörler 

Kurulu yılda sadece bir kez IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları sırasında toplanır. 

24 üyeli Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ile Dünya Bankası ile ortak çalışan 

Kalkınma Komitesi gibi Bakanlık Komiteleri ise uluslararası ekonomik sorunlar üzerinde 

uzlaşma zemini hazırlar.      

Fon’un aktif yönetiminden ve güncel kararların alınmasından sorumlu olan 24 üyeli 

İcra Kurulu ise iki yılda bir yıllık toplantılarda seçilir. Kurul, üyelerin makroekonomik 

politikalarının gözetimi, kredilendirme talepleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum 

örgütleriyle ilişkiler ve IMF personelinin özlük hakları gibi pekçok kritik konuda “kapalı 

devre” kararlar alır. Kurulda ABD, Rusya, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve 
Suudi Arabistan’ı kapsayan 8 ülkenin bireysel temsilcileri bulunurken diğer ülkeler en 
az 4 en çok 24 ülkeyi kapsayan gruplar halinde, 16 üye tarafından temsil edilirler.10 
Kredilendirme kararlarının siyasi mülahazalardan etkilenmemesi için uzlaşma esas 
alınsa da kimi kritik kararlarda ağırlıklı oy verme sistemi işletilmekte ve ABD vetosu 
devreye girmektedir.    

Direktör, İcra Kurulu ve IMF personelinin başkanı olarak İcra Kurulu üyeleri tarafından 
seçilir. Direktör’ün bir Avrupalı,  Birinci Direktör Yardımcısı ile Dünya Bankası 
Başkanı’nın ise bir ABD vatandaşı olmasına dair savaş sonrası “centilmenlik anlaşması”, 
şimdiye kadar aralıksız uygulanmıştır.11 İcra Kurulu’nda oy hakkı bulunmayan Direktör, 
kurumun idari işlerinden ve küresel platformlarda temsilinden sorumludur. Bugünkü 
yönetimde Direktör Dominique Strauss-Kahn ve Birinci Yardımcısı John Lipsky’nin 
yanında Japonya’dan Takatoshi Kato ve Brezilya’dan Murilo Portugal’ın bulunması 
tesadüfi değildir. 1999’da Horst Köhler’in seçimi sırasında Japonya ve Afrika 
ülkelerinin protesto amaçlı alternatif Direktör adayları gösterdikleri12 ve yükselen 
ekonomilerin Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası’nın liderlik yapılarını 
sorguladıkları not edilmelidir. 

IMF personeli yaklaşık 2600 civarında çokuluslu ve kapsamlı bir teknokratik kadroyu 
kapsar. Yaklaşık yarısı uluslararası iktisatçılardan oluşan bu kadroda ayrıca vergilendirme, 
kamu finansmanı, istatistik ve dil bilimi gibi alanlardan da uzmanlar bulunur ve başta 
borçlu ülkelerin gözetimi olmak üzere İcra Kurulu tarafından verilen görevler yerine 
getirilir. Personelin çoğunluğunun görev yaptığı Washington DC’deki Fon merkezi, 

10. Örneğin Türkiye; Avusturya, Beyaz Rusya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Lüksemburg, 
Slovakya ve Slovenya ile on ülkeli bir gruptadır ve 2009 yılı itibarıyla bu ülkeleri yönetim kurulunda Belçika ve 
Avusturya temsilcileri temsil etmektedir.  
11. Savaş sonrası döneme bakıldığında Fransa’dan dört [Pierre-Paul Schweitzer (1963–1973), Jacques de Laro-
sière (1978–1987), Michel Camdessus (1987–2000) ve Dominique Strauss-Kahn (2007- )]; İsveç’ten iki [Ivar Rooth 
(1951–1956), Per Jacobsson (1956–1963)]; Almanya [(Horst Köhler (2000–2004)]; Hollanda [(H. Johannes Witte-
veen (1973–1978)]; Belçika [Camille Gutt (1946–1951)]; ve İspanya’dan da [Rodrigo de Rato 2004–2007)] birer 
Direktörün görev yapmış oldukları görülmektedir. Bkz. http://www.imf.org/external/np/exr/ chron/mds.asp 
12. The Economist, “Strains at the Top”, 12 Mayıs 2001.
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finans, mali işler, para ve finans piyasaları, legal konular, ülke gözetim stratejileri, 
istatistik, bilimsel araştırmalar ve personel eğitimi ile ilgilenen sekiz fonksiyonel daire 
ile Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya, Batı Yarımküre odaklı coğrafi 
büroları kapsar. 2008 yılında alınan rasyonalizasyon kararları doğrultusunda personel 
miktarının orta vadede yaklaşık yüzde 15 azaltılması hedeflenmektedir.

Kota Sistemi

Uluslararası bir finansal kuruluş olan IMF tıpkı bir özel şirket gibi hissedarlarına aittir 
ve üyeler hisse oranlarına bağlı olarak yönetimde söz sahibidirler. Ancak kritik olan 
durum, üyelerin Fon’da sahip olabilecekleri hisselerin, ulusal ekonomilerin milli 
gelir cinsinden büyüklükleri, uluslararası ticarete açıklık oranları ve toplam döviz 
rezervlerini dikkate alan sıkı bir kota sistemi ile belirlenmesidir. Ülke kotası, her 
ülkenin hem IMF platformlarında ağırlıklı oy kullanma hakkını hem de ülkenin 
fondan alabileceği kredi limitlerini belirler. Her ülke otomatik olarak 250 oy ve SDR 
cinsinden her 100.000 rezerv ünitesi için bir oy hakkına sahip olur.13 2008 yılı itibarıyla 
IMF’nin toplam kotaları 217 milyar SDR ya da 341 milyar dolar civarındadır. Başta 
ABD olmak üzere milli geliri yüksek sanayileşmiş ülkeleri avantajlı kılan kota sistemi, 
ağırlıklı oy oranlarının toplamı itibarıyla İcra Kurulu’nda çoğunluk oylarına sahip olan 
bu ülkelerin, blok halinde davranarak kritik kararları belirlemelerine olanak sağlar. 
Guvernörler Kurulu tarafından beş yılda bir gözden geçirilen kota oranları Nisan 
2008’de yenilenip, Türkiye dâhil 54 yükselen ekonominin kotalarında görece artışlar 
yapılmıştır. Bununla birlikte, gelişmiş Batılı ülkeler ile yükselen piyasa ekonomilerinin 
sahip oldukları kota ve oy hakları arasında devam eden uçurum, son dönemde IMF’nin 
uluslararası meşruiyetini zedeleyen en önemli etkenlerdendir.14

Uluslararası Finansman Kaynakları 

Küresel ticaret ve finans hareketlerindeki hızlı artışın doğurduğu likidite ihtiyacını 
karşılayabilmek için IMF dönemsel olarak üye ülkelerin kotalarını arttırır, bunun 
yanında krizleri önlemede kullanılabilecek alternatif finansman kanalları oluşturur. 
1962’de oluşturulan Genel Borçlanma Düzenlemeleri (GAB), 10 sanayileşmiş ülke 
ve İsviçre’nin döviz rezervlerinden ihtiyaç halinde IMF’ye ek kaynak sunmalarını 
teminat altına almıştır. Ayrıca ek likidite oluşturmak üzere 1969’da devreye sokulan 
SDR istikrarlı bir küresel değer ölçüsüdür. Değeri başat küresel para birimlerinin 
değerlerinin yüzdelik bileşiminden elde edilen bir “kur sepeti” aracılığı ile belirlenen 
SDR, son dönemde Avro’nun güçlenmesi ve ABD ekonomisindeki kırılganlıkların 
artması üzerine, başta Çin ve Hindistan olmak üzere yükselen ekonomiler tarafından 

13. Goddard, R.C. (2003) “The International Monetary Fund”, Goddard, R.C. vd (der.) International Political Eco-
nomy: State-Market Relations in a Changing Global Order içinde, Basingstoke, Palgrave, s.248.
14. Örneğin günümüzde ABD kota sistemi sebebiyle fondaki tüm oy haklarının yüzde 16.77’sine, Japonya yüzde 
6.02’sine, Almanya yüzde 5.88’ine, Fransa ve İngiltere ise her biri yüzde 4.88’ine sahipken; Çin’in oy oranı yüzde 
3.66, Rusya’nın oy oranı yüzde 2.69, Brezilya’nın (sekiz küçük Latin Amerika ülkesi ile birlikte) oy oranı yüzde 2.42, 
Hindistan’ın (üç Asya ülkesi ile birlikte) oy oranı sadece yüzde 2.35’tir. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu on ülkelik 
grubun oy hakkı ise -Belçika ve Avusturya’nın yüksek oy hakları sebebiyle- yüzde 5.14’tür. Bkz. http://www.imf.
org/external/np/sec/memdir/eds.htm.        
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sadece bir kurumsal değişim aracı olarak değil, potansiyel küresel para birimi olarak 
da destek bulmuştur.15

IMF’nin 1990’lı yıllarda devreye aldığı diğer bir likidite kaynağı Yeni Borçlanma 
Düzenlemeleri (NAB), yükselen piyasalarda ani sermaye hareketleri ve kur 
farklılaşmalarının küresel krizleri tetiklemesine karşı, kısa sürede yüksek miktarda 
finansal kaynağın mobilize edilmesine imkân sağlamaktadır.16 IMF Kuruluş 
Anlaşması’nda kullanımı sıkı şartlara bağlanan önemli finansman kaynaklarından biri 
de altındır. “Dolar-altın standardı” sırasında ülke kotalarının %25’inin altın cinsinden 
ödenmesi, Fon’da ciddi bir altın birikimi sağlamıştır. 2008 yılında 83 milyar dolar 
değerinde 3.217 metrik ton altın rezervi bulunan IMF, dünyanın üçüncü büyük altın 
rezervlerine sahiptir. Diğer tüm kritik kararlar gibi İcra Kurulu’nda %85 çoğunluk 
gerektiren altın satış işlemleri, ancak olağanüstü durumlarda Fon’a gelir yaratmak için 

yapılabilir.17

Üyelerle İlişki Biçimleri

IMF’nin küresel ekonomik işbölümünün farklı konumlarındaki üyeleri arasındaki ilişki 

biçimleri gözetim, teknik yardım ve kredilendirme alanlarında gerçekleşir. Finansal 

küreselleşme süreçlerine koşut olarak önemi artan gözetim boyutu, IMF Anlaşması’nın 

4. maddesi bağlamında üyelerin makroekonomik verilerinin izlenmesi ve yıllık 

raporlarla politika önerileri sunulmasına dayanır. Üyelerin iç ve dış istikrarı koruyarak 

kriz kaynağı olmayacak makroekonomik ve finansal politikalar izlemeleri esastır. 

Yılda ikişer defa yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü ve Küresel Finansal İstikrar 

Raporu ile dünya ekonomisindeki başlıca gelişmeler kayıt altında tutulur. Fon’un 

teknik yardımları ise üyelerin ekonomik yönetim mimarileri üzerinde yoğunlaşarak 

farklı sebeplerle bürokratik yapıları çöken ülkelerde merkezi rol oynar. Dünya Bankası 

ile birlikte alt ve orta-alt gelir grubu ülkelerde yönetişim kapasitesinin arttırılması ve 

fakirliğin azaltılmasına yönelik yardımlar son dönemde öne çıkmıştır.18 Ancak teknik 

yardımların kredilendirme ilişkilerine bağlanıp, ağır koşulluluk kriterleri içermesi, 

yardım taleplerinde belirgin bir azalmaya sebep olmuştur. 

Üyelerle ilişkilerin en tartışmalı ve politize olan boyutu kredilendirme anlaşmalarıdır. 

İlk yıllarında ağırlıklı olarak sanayileşmiş ülkelere krediler veren IMF’nin üyeleri, 

1970’lerden itibaren gelişmiş “kreditörler” ve gelişmekte olan “borçlular” şeklinde 

ayrışmıştır. Fon’un sağladığı finansal kaynakların kullanıma sunulmasında 1952’den 

bu yana en sık uygulanan metot, ortalama üç yıllık periyotları kapsayan stand-by 

anlaşmalarıdır. Kısa vadeli ödemeler dengesi problemlerine yönelik, büyük çaplı 

kredilerinin eklemlendiği bu düzenlemelerde, üyelerin kotalarının %25’ine karşılık 

gelen “altın dilim” miktarındaki kaynak, ağır koşulluluk kriterlerine bağlanmadan 

karşılanır. Eğer ilk kredi dilimi öngörülen şartlarda geri ödenemez ise kotanın 

15. Hürriyet, “Gelişmekte olan Ülkeler Doları Sorguladı, Yeni Para Birimi SDR Olabilir”, 26 Eylül 2009. 
16. Goddard, R.C. (2003) “The International Monetary Fund”, s.251.
17. http://www.imf.org/external/about/gold.htm.
18. http://www.imf.org/external/about/lending.htm.



S e T A  
A N A L İ Z

10

Dünya Bankası 
ile birlikte alt ve 

orta-alt gelir grubu 
ülkelerde yönetişim 

kapasitesinin 
arttırılması 

ve fakirliğin 
azaltılmasına 

yönelik yardımlar 
son dönemde öne 

çıkmıştır. Ancak 
teknik yardımların 

kredilendirme 
ilişkilerine bağlanıp, 

ağır koşulluluk 
kriterleri içermesi, 

yardım taleplerinde 
belirgin bir 

azalmaya sebep 
olmuştur.

%100’üne varıncaya kadar ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimler de çekilebilir. Ancak 

altın dilimden sonraki her ilave dilimde, Fon Yönetiminin borçlu ülkeden talep ettiği 

somut performans kriterleri ile makroekonomik ve finansal politika uygulamaları 

ekonomik egemenlik alanını daraltan daha ağır ve detaylı bir nitelik kazanır.19 Ayrıca 

üyelerin yapısal ekonomik sorunlarının giderilmesine yönelik daha uzun dönemli 

(5-10 yıl) krediler içeren Genişletilmiş Fon İmkanı (EFF); eski Doğu Bloku ülkelerinin 

merkezi planlamadan piyasa ekonomilerine dönüşümünü finanse etmek için 

oluşturulan Sistemik Dönüşüm İmkanı (STF); dünyanın en fakir ülkelerine avantajlı 

koşullarda finansman sağlanan Fakirliği Azaltma ve Kalkınma İmkânı (PRGF); ve son 

dönemde ABD mortgage piyasalarından yayılan küresel krize tepki olarak akredite 

ülkelere hızlı ve şartsız finansman sağlanması için oluşturulan Esnek Kredi Hattı (FCL) 

IMF’nin üyelerine sağladığı farklı finansman kanallarını oluşturur.20             

IMF’NİN KÜRESEL ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ FARKLI 
POZİSYONLAR 

Yarım asırdan fazla bir süredir uluslararası finansal mimarinin merkezinde bulunan 

IMF’nin organizasyonel yapısı, karar alma biçimleri, ideolojik eğilimleri, üyelerine 

yönelik kriterleri ve politika araçları açısından farklı kesimlerden şiddetli eleştirilere 

maruz kaldığı görülmektedir. Son dönemde bu eleştiriler ve reform talepleri arasında bir 

yakınlaşma olduğu dikkat çekmektedir. Uluslararası sorunlara çok taraflı çözümlerin 

bulunması, IMF gibi geniş çaplı organizasyonların sadece kredi kanalları gibi “sert 

güç” imkânlarını değil, küresel prestijlerine dayanan “yumuşak güç” potansiyellerini 

devreye sokarak küresel kamuoyunu şekillendirebilmelerine bağlıdır. Bu ise teknik, 

prosedürel ve pratik alanlarda güçlü bir kurumsal meşruiyet temelini gerekli kılar. 

Teknik meşruiyet, kurum personelinin uzmanlık ve tarafsızlığını; prosedürel meşruiyet, 

karar alma ve uygulama mekanizmalarının şeffaflık ve güvenilirliğini; pratik meşruiyet 

ise somut başarılardan kazanılan prestij ve itibarı yansıtır.21 IMF’ye yöneltilen başlıca 

eleştiriler bu üç meşruiyet temeli açısından değerlendirildiğinde kurumun son yıllarda 

uğradığı güven erozyonunun şaşırtıcı olmadığı görülecektir. 

Teknik meşruiyet açısından bakıldığında, insan kaynakları ağırlıklı olarak Anglo-

Sakson üniversitelerine dayanan IMF’nin, kurucularının Keynezyen eğilimlerinin aksine, 

temel politika önceliklerini neoklasik/neoliberal yaklaşımlara sarsılmaz bir bağlılık 

içinde belirlemesi tartışma konusudur. Ayrıca personel içindeki “pasaport çeşitliliğine” 

karşın farklı seslerin yükselememesi sıklıkla eleştirilmektedir. Hatta ABD Savunma 

Bakanlığı Pentagon’un dahi Fon’a kıyasla daha “çoksesli” bir kurum olduğu iddia 

edilmiştir.22 Ayrıca Fon’un ödemeler dengesi istikrarı, enflasyonun azaltılması, ticari-

19. Goddard, R.C. (2003) “The International Monetary Fund”, s.254.
20. Bkz, age, s.261.
21. Beeson, M. ve Broome, A. (2008) “Watching from the Sidelines: The Decline of the IMF’s Crisis Management 
Role”, Contemporary Politics, 14/4, s.394.
22. Finnemore, M. (2002) “Governing the IMF”, http://www.imf.org/external/NP/EXR/ECForums/2002/ 091702. 
htm.
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finansal liberalizasyon, ekonomik büyüme, finansal krizlerle mücadele ve iyi yönetişim 

gibi geniş kapsamlı ve siyasi uzantıları olan çelişkili misyon tanımlamaları eşliğinde 

ulusal karar alma süreçlerine müdahalelerde bulunması ve uygulama tutarsızlıkları 

da eleştirileri arttırmıştır. Özellikle, yapısal uyum programlarının dayandığı koşulluluk 

kriterlerinin objektif ve rasyonel olmadıkları, jeopolitik endişelerle tasarlandıkları, yerel 

kurumsal ve sosyokültürel farklılıkları göz ardı ettikleri ve farklı ciddiyet katsayıları 

ile uygulandıkları sıkça dillendirilmiştir.23 Küresel krizler sırasında pazarlık kabiliyetleri 

tükenen ülkelere legal ve idari altyapılar hazırlanmadan ekonomik liberalizasyon 

programlarının dayatılması da IMF’nin küresel sermaye için operasyonel alanlar açan 

bir “Truva atı” olarak algılanmasına yol açmış ve güvenilirliğini zedelemiştir.   

Kuruluş Anlaşması’ndan itibaren, Fon’un yetki ve sorumluluklarını belirleyen legal 

metinlerin küresel güçlerin manipülasyonlarını kolaylaştıran, yoruma açık ifadelerle 

dolu olmaları da prosedürel meşruiyet açısından eleştirilere konu olmuştur. Legal 

metinlerdeki esnekliğin, farklı konjönktürlerde Fon’un kurumsal misyonunun yeniden 

tanımlamasını ve kredi koşullarının değiştirilmesini kolaylaştırdığı, ancak karar alma 

mekanizmalarındaki temsil ve şeffaflık sorunlarının aynen sürdüğü görülmektedir. 

IMF’nin en büyük hissedarı ve uluslararası rezerv para birimi olan doların sahibi olarak 

ABD Hazinesi ile Fon yönetimi arasındaki “asimetrik bağımlılık” ilişkilerine ve Fon’un 

ABD dış politikasının bir ekonomik uzantısı olarak davranma eğilimine de pek çok 

eleştirel çalışmada dikkat çekilmiştir.24 ABD Maliye Bakanlığı’nın, İcra Kurulu’nu 

devredışı bırakıp doğrudan Fon yönetimi üzerinde baskı kurması ve stratejik önem 

taşıyan kredi paketlerinin hazırlanmasında aktif rol alması öne çıkan konulardan biridir.25 

Ayrıca Fon’un kota sisteminde Avrupalı ülkeleri kayıran temsil adaletsizlikleri,26 İcra 

Kurulu toplantı tutanaklarının gizli tutulması, Direktör seçimlerinin örtülü pazarlıklar 

sonucu gerçekleştirilmesi ve Direktör ile Birinci Yardımcı pozisyonlarının sadece ABD-

Avrupa vatandaşlarına açık olması gibi pek çok probleme de dikkat çekilmiştir.

Gelişmekte olan dünyada stand-by ve yapısal dönüşüm programlarının kalıcı 

makroekonomik iyileşmeler sağlayamaması da Fon’un pratik meşruiyetini zedeleyip, 

Asya Krizi’nden sonra “Fon’dan kaçış” eğilimlerini güçlendirmiştir. Joseph Stiglitz 

gibi ekonomistler, IMF’nin gelişmekte olan ülkelere sıkı para ve maliye politikaları ile 

ekonomik aktiviteyi daraltıcı önlemler önerirken, “piyasa köktencisi” bir yaklaşımla 

finansal liberalizasyon ve deregülasyonu savunmasını, “Keynes’in kemiklerini sızlatacak 

bir kriz tetikçiliği”27 şeklinde değerlendirmektedirler. Bunun sonucunda, Fon’un kriz 

yöneticisi misyonunun da tehlikeye girdiği görülmektedir.   

23. Sachs, J. (1998) “The IMF and the Asian Flu”, The American Prospect, 37, s.16.
24. Bkz. Babb, S. (2003) “The IMF in Sociological Perspective: A Tale of Organizational Slippage”, Studies in Compa-
rative International Development, 38, 2, ss.3-27.
25. Robertson, J. (2007) “Reconsidering American Interests in Emerging Market Crises: An Unanticipated Outco-
me of the Asian Crisis”, Review of International Political Economy, 14, 2, s.289. 
26. Avrupalı ülkeler tüm IMF organlarında üçte birlik bir temsil hakkına sahiptirler ve örneğin 16 milyon nüfusa 
sahip olan Hollanda’nın 1 milyarlık Hindistan’dan daha büyük bir kotası ve daha çok oy hakkı bulunmaktadır. 
27. Stiglitz, J. (2002) Globalization and its Discontents, New York: Norton, s.13. 
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KÜRESEL BİR “FİNANSAL KRİZ YÖNETİCİSİ” OLARAK IMF
Uluslararası borç krizinden bu yana, küresel finansal krizlerde başat kriz yöneticisi 

olarak ön plana çıkarılan IMF’nin bu misyonu açısından özellikle Asya Finans Krizi’nin 

bir milat oluşturduğu söylenebilir. Bu krizin, Fon için hem bir gerileme hem de kendini 

sorgulama süreci başlattığı bilinmektedir. Kriz öncesinde, Doğu Asya ülkelerinin 

hızlı kalkınma tecrübelerini, dinamik serbest piyasa ekonomilerinin başarısı olarak 

yansıtan IMF’nin, krizin salgın etkisi belirginleştikten sonra dahi güçlü finansal 

denetim yapıları bulunmayan bölgede finansal liberalizasyonda ısrarcı olması, 

krizin doğurduğu zararları arttırmıştır. Bu arada, finansal kontrollerle desteklenen 

sabit kur sistemine sahip olan Çin ve IMF tavsiyelerini reddederek sermaye hareketleri 

üzerindeki kontrolleri yeniden devreye sokan Malezya’nın, bu krizi IMF reçetelerini 

uygulayan Endonezya ve Güney Kore gibi ülkelere göre çok daha rahat atlatmaları 

IMF’nin yönetişim kabiliyeti ve niyeti üzerinde soru işaretleri doğurmuştur.28 IMF 

programlarının yüksek sosyoekonomik maliyetleri ve yerel şirketlerin küresel 

sermaye tarafından maliyetinin altında ele geçirildiği algısı, Doğu Asya’da IMF ve Batı 

karşıtı hislerin yükselmesine yol açmıştır. Bunun neticesinde, iç tasarruflara dayalı 

“Doğu Asya Kalkınma Modeli” yeniden sosyopolitik destek bulmaya başlamıştır. 

Diğer taraftan ABD’ye karşı ticaret ve cari işlemler fazlası veren Çin ve Japonya’nın 

yanında, Güneydoğu Asya ülkelerinin de uluslararası rezervlerini önemli miktarlarda 

arttırmaları ile Doğu Asya dünyanın en önemli rezerv bölgesi haline gelerek, IMF 

önerilerinden farklılaştıkça sağlamlaşan bir finansal altyapıya kavuşmuştur.29 

Böylesine önemli bir finansal krizde Fon’un hem temel problem kaynaklarını yanlış 

teşhis etmesi hem de kriz yönetiminde yaptığı zamanlama ve tercih hataları kurum 

içinde eleştirel yaklaşımları tetiklemiştir.30 Tüm bu süreç, Fon’un uluslararası finansal 

toplum nezdindeki kredibilitesini azaltarak reform gündeminin öne alınmasına zemin 

hazırlamıştır.31

IMF’nin ABD mortgage piyasalarından dünyaya yayılan son finansal kriz sırasında 

oynadığı rol ile Asya Krizi sırasındaki yaklaşımı karşılaştırıldığında ise ortaya son 

derece farklı bir tablo çıkmaktadır. Fon’un ABD yönetimi ile arasındaki “asimetrik 

bağımlılık” ilişkileri IMF’nin, krizin özellikle Amerikan ekonomisindeki kaynaklarına 

dair oldukça pasif bir tutum izlemesine ve marjinal tepkiler vermesine yol açmıştır. 

Küreselleşme dönemindeki temel ekonomi politik varsayımların aksine, kriz dinamikleri 

gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklardan değil, ABD’nin dış ticaret ve cari 

açıklarını kolayca finanse etmek için bir manivela olarak kullandığı esnek denetimli 

finansal piyasalardan kaynaklanmıştır. Bu durum, Fon’u oldukça enteresan meydan 

okumalar ile karşı karşıya bırakmıştır.32 Bunların en önemlilerinden biri, IMF’nin, kriz 

28. Abdelal, R. (2007) Capital Rules: The Construction of Global Finance, Harvard: Harvard University Press. 
29. The Economist, “Asian Horders”, 10 Nisan 2007.
30. Bkz. IMF Evaluation Office (2003) “The IMF and Recent Capital Account Crises: Indonesia, Korea and Brazil”, 
www.imf.org/external/np/ieo/2003/cac/pdf.
31. Broome, A. (2008) “The Importance of Being Earnest: The IMF as a Reputational Intermediary”, New Political 
Economy, 13, 2, s.125.
32. Blackburn, R. (2008) “The Subprime Crisis”, New Left Review, 50, ss.63-106.
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sırasında ABD yönetimi nezdinde görece kurumsal özerklik sağlayıp sağlayamayacağı, 

finansal piyasaların etkin denetlenmesi ile enflasyon hedeflemesi ve vergi artışları 

gibi standart politika önermelerini Amerikan yönetimine kabul ettirme kapasitesi 

ile ilgiliydi. Bunun yanı sıra, krizin “son kertede borç verici” özelliğini epey süre önce 

kaybeden ABD’nin, dünya ekonomisinde büyümeyi sağlayan “son kertede tüketici” 

konumunun da tehlikeye girdiğini göstermesi ve “çökemeyecek kadar önemli” bir 

ekonomi olduğuna dair varsayımları zayıflatması da önemli bir meydan okuma 

kaynağı olmuştur.33 IMF’nin, Washington yönetimine yaptığı kamu maliyesinin disiplin 

altına alınması, sıkı para ve maliye politikaları uygulanması ve finansal türev ürünlerin 

realist biçimde değerlendirilmesi tavsiyeleri göz ardı edilmiştir. Bunun sonucunda Fon, 

ancak krizin etkileri gelişmekte olan dünyaya yayıldıktan sonra devreye girebilmiştir. 

Kriz döneminde gelişmekte olan ülkelerle yaklaşık 165 milyar dolar tutarında kredi 

anlaşmaları yapan Fon, sanayileşmiş ülkelerin likidite ihtiyaçları konusunda dikkate 

alınmamıştır. Son olarak, global tepkilerin ABD Hazinesi, Fed, önde gelen Merkez 

Bankaları, G-8 ve ardından G-20 tarafından koordine edilmesi, IMF’nin bu önemli 

meydan okumalar karşısında ezilip marjinalleştiğini ispatlamıştır.

 Gelişmekte olan piyasalarda yaşanan krizlerde, uluslararası sermaye girişlerini kontrol 

eden, kritik konumu dolayısıyla siyasi elitlere radikal politika dönüşümlerini kabul 

ettirme otoritesini koruyan Fon’un, başta ABD olmak üzere kendisinden kredi almayan 

gelişmiş ülkelere karşı hiçbir yaptırım gücü olmadığı ve bunun da kurumun küresel 

rolünü sarstığı son krizle bir kez daha görüldü. Doların baskın küresel konumundan 

büyük senyoraj avantajları elde eden ABD’nin ekonomik performansındaki 

zayıflamanın, küresel risk algılamalarını yükselttiği ve özellikle yükselen ekonomileri 

döviz rezervlerini çeşitlendirmeye ittiği bir dönemde34 Fon’un etkin bir küresel 

finansal koordinatör olması gittikçe imkânsızlaşmaktadır.  
 

IMF-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Türkiye-IMF ilişkileri hakkında detaylı bir tarihsel ve teknik analize bu çalışmanın 

kapsamı nedeniyle imkân olmasa da bazı genel değerlendirmelerin paylaşılmasında 

fayda görüyoruz. IMF’ye 1947’de üye olan, borçlarını ödemede yaşadığı zorluklar 

sebebiyle ilk istikrar programını 1956’da, ilk stand-by anlaşmasını ise 1961’de devreye 

sokan bir ülke olarak Türkiye’nin kurumun küresel misyonundaki değişimlere en 

yakından şahitlik eden ülkelerden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Türkiye’nin 1950’li 

yıllarda uygulanan tarıma dayalı dışa açık kalkınma modelinden, 1960’lar sonrasının 

kalkınma planlaması ve ithal ikameci sanayileşme stratejisine; 1980’lerin başında 

ise ekonomik liberalizasyon ve ihracata dayalı büyüme rejimlerine geçişleri, hep 

yaşanan ödemeler dengesi krizlerine müdahale eden IMF’nin nezaretinde gerçekleşti. 

Fon, böylelikle daha sabit kur rejimi ve sermaye kontrolleri devredeyken Türkiye ile 

33. Hutton, W. (2008) “A Deluded Wall Street Threatens the World Economy”, The Observer, 16 Mart 2008.
34. McNamara, K.R. (2008) “A Rivalry in the Making: The Euro and International Monetary Power”, Review of Inter-
national Political Economy, 15 (3), ss.439-459.
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yoğun kurumsal ilişkiler kurmuş oldu. Soğuk Savaş döneminde Türkiye’deki siyasi 

aktörler tarafından ABD ve Batı dünyasına yakınlığın bir uzantısı olarak görülen bu 

ilişkiler, oldukça yoğun bir anlaşmalar trafiğine yol açtı.35 IMF, Finansal liberalizasyon 

sonrasında yaşanan krizlerin de etkisiyle, yakın dönem Türkiye ekonomi politiğinde 

hep belirleyici bir aktör konumunda kaldı.  

Türkiye’nin gerek kalkınma planlaması ve ithal ikameci sanayileşme modeline, gerekse 

bunun antitezi olan neoliberal politika rejimine geçerken stand-by anlaşmaları 

uygulamakta olması, IMF’nin politika öncelikleri ile Türkiye ekonomi politiğindeki 

dönüşümlerin paralel seyrettiğinin bir göstergesi olarak okunabilir. Tarihsel olarak 

Türkiye, IMF için her zaman gelişmekte olan dünyada başarı potansiyeline güvenilen 

bir “model” oldu. Buna karşın, cari açık, döviz sıkıntısı ve yüksek enflasyon gibi 

problemler, 1990’lı yılların sonlarına kadar aynen devam etti. Ekonomi yönetiminde 

ve finansal sektörün denetiminde köklü yapısal reformların hayata geçirildiği adımlar, 

1999-2004 yılları arasında yine 17. ve 18. Stand-By Anlaşmalarının uygulamada 

olduğu bir süreçte atıldı. 11 Eylül 2001 sonrası küresel güvenlik mimarisinde oluşan 

yeni dengelerin Türkiye’nin jeostratejik önemini arttırması ile Fon, örneğin Arjantin 

gibi ülkelerin aksine, kriz sonrasında Türkiye’ye karşı oldukça cömert davranarak 20 

milyar SDR civarında finansal kaynak sağladı. Özetle, IMF’nin kendisine borçlu ülkeler 

arasında Türkiye’ye tarihsel olarak nispeten insaflı davrandığı söylenebilir. Ancak IMF 

tarihindeki en başarılı stand-by anlaşmalarından biri olarak görülen ve Mayıs 2008’de 

tamamlanan 19. Stand-By Anlaşması örneğine rağmen, Türkiye Fon ile imza attığı 18 

anlaşmadan yalnızca dokuzunu başarıyla tamamlayabilmiştir.36                 

Bilindiği gibi son stand-by anlaşmasının sona erdiği 2008 Mayıs’ından bu yana Fon 

ile yeni bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı konusunda türlü spekülasyonlar 

yapılmakta ve mesele artan bir şekilde politize edilerek iç siyaset malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. Kimi çevreler AK Parti iktidarının ideolojik takıntıları nedeniyle 

IMF’ye soğuk baktığını ve anlaşmayı kasten geciktirerek ekonomik aktörleri IMF’siz 

yaşamaya alıştırdığını iddia etmektedirler.  Bazıları ise, küresel krizin de etkisiyle 

zirve yapan işsizliğin azaltılması ve taze kaynaklarla iç piyasalarda bolluk havası 

oluşturulup, seçim yatırımları yapılması için hükümetin anlaşmayı genel seçimlerin 

arefesine ötelediğini ileri sürmektedirler. Finansal liberalizasyon döneminde iç borç 

sarmalından zenginleşmeye alışan büyük iş alemi ve uluslararası finansal sermayenin 

uzantıları, tahmin edilebileceği gibi, kriz sonrası büyüme ivmesinin yakalanması ve 

ani sermaye çıkışlarının önlenebilmesi için IMF çıpasının kaçınılmaz olduğuna dair 

ısrarlarını sürdürmektedirler.37 Gelinen noktada, kısa vadeli gelişmeler açısından 

belirtilebilecek husus, son bir yıldır IMF üst yönetimi ile oldukça sıkı ve gizli tutulan 

bir pazarlık süreci yürüten Hükümetin, istediği avantajlı koşulları elde etmeye yakın 

olduğudur. Türkiye, küresel pozisyonu ve borçlu profilindeki zayıflamaya koşut olarak 

35. Sadece 1961 ve 1970 yılları arasında dokuz stand-by anlaşmasının imzalanması oldukça anlamlıdır. Bkz. Kara-
göl, E.T. (2008) “Does Turkey Need a Stand-by Agreement?”, SETA Policy Brief, n:9, March 2008, s.1.
36. Karagöl, E.T. (2008) “Does Turkey Need a Stand-by Agreement?”, s.3.
37. Erdal Sağlam, Hürriyet, 8 Eylül 2009; Mehmet Tezkan, Vatan, 9 Eylül 2009.
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kredi koşulları oldukça esnetilen IMF ile anlaşmaya karar vermesi durumunda, büyük 

ihtimalle tarihindeki en avantajlı anlaşmayı yapacaktır. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 

Orta Vadeli Program da kısmen bu iyimser beklentileri yansıtmaktadır. 

IMF ile yapılacak bir anlaşmanın, elde edilecek kaynakların iç piyasaya yatırım 

ve tüketim için kullanılmak üzere enjekte edilmesinin, kriz döneminde küçülen 

ekonominin hızlı bir büyüme trendine sokulması ve işsizliğin azaltılmasında 

kullanılabilecek cazip bir opsiyon olarak ortada durduğu aşikârdır. Ancak aynı 

derecede aşikâr olan başka bir nokta, başta Gelir İdaresi’nin özerkleştirilmesi 

olmak üzere, IMF yetkililerinin talep ettikleri ağır yapısal reformların, ileride mali ve 

parasal politikaları yönlendirme yetisini tamamen kaybetmek istemeyen hükümet 

tarafından tolere edilmesinin oldukça zor olduğudur. AK Parti iktidarının “IMF ile 

yeni bir anlaşmanın ancak ülke için avantajlı koşullar oluştuğu taktirde imzalanacağı” 

savı akılda tutularak, anlaşma ile ilgili teknik süreç ve pazarlıkların nasıl gelişeceği 

önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.              

Daha genel ve analitik bir perspektifle yükselen ekonomilerde IMF ile ilişkiler 

konusundaki izlenen teamüllere bakıldığında ise ideal durumun Fon’la kredi 

ilişkilerinin makul bir dönemlendirme ile azaltılması olduğu gayet açıktır. Türkiye gibi 

ekonomik yapısı dış şoklara karşı direnç kazanan, G-20 üyesi olarak küresel ekonomi 

politiğin geleceğinin şekilleneceği başlıca platformda yer alan, bölgesinde izlediği 

proaktif dış politika ile “düzen kurucu aktör”38 rolünü pekiştiren bir ülkenin, kamu 

sektöründe mali disiplini korumak, özel sektörde ise uzun vadeli yatırım kararlarını 

desteklemek için IMF çıpasına bağımlı kalması oldukça anakronik görünmektedir.39 

Bu noktada IMF’ye karşı ideolojik ve kategorik bir karşıtlık algısı yaratmaktan dikkatle 

kaçınmakla birlikte, devam eden güçlü ilişkilerin tabiatının tedricen dönüştürülmesi 

noktasında güçlü bir siyasi irade ortaya konmasında büyük fayda vardır. Böyle bir 

kararlı duruş, Türkiye’nin küresel imajının güçlendirilmesi bakımından önemlidir. 

Aynı zamanda bu yaklaşım, ulusal ekonomide 1990’lardan bu yana devam eden, dış 

kaynaklarla, iç piyasanın ve verimsiz ekonomik aktörlerin fonlanması alışkanlığının 

geride kalan tortularının temizlenebilmesi için hayati önem taşımaktadır. 

IMF ile Türkiye arasındaki kredilendirme ilişkilerinin, özellikle finansman kaynağı 

olarak kısa dönemli sermaye akışlarını önemseyen ve bölgesel finans merkezi 

olma hedefine odaklanan bir büyüme modeli içinde, kısa vadede sonlandırılması 

pek gerçekçi olmayabilir. Ne de olsa IMF anlaşmaları, hükümetlerin mali 

disipline bağlı kalacaklarına güvenmeyen yabancı aktörler için bir ek güvenlik 

mekanizması oluşturarak, küresel finansal sisteme entegrasyonu hızlandıran 

etkide bulunmaktadırlar. Ancak uzun dönemde spekülatif etkilere açık, finansal 

sermaye ağırlıklı bir ekonomi politikten; üretim, istihdam ve ihracat eksenli bir 

ekonomi politiğe geçme vizyonu korunacaksa, prensip olarak IMF’nin sürekli 

sigorta konumunun ve dış çıpa algısının tedricen aşılması kaçınılmazdır. Bu yüzden 

38. Bülent Aras, “Düzen Kurucu Aktör”, Sabah, 30 Eylül 2009.
39. G-20 üyesi ülkeler arasında halihazırda IMF ile kredi ilişkisi bulunan ya da yeni bir anlaşma için zemin yoklayan 
tek ülkenin Türkiye olması da bu durumun iyi bir endikatörü olarak görülebilir. 
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bir taraftan Fon ile varolan güçlü ilişkiler korunup, kurumsal diyalog kanalları 

geliştirilirken, diğer taraftan borçlar makul bir plan dâhilinde eritilerek, stand-

by angajmanları yerine potansiyel IMF kaynaklarının radikal finansal istikrarsızlık 

durumlarına karşı yedekte tutulması benimsenebilir. 

“İstanbul Kararları” olarak tanımlanan ve genel hatlarıyla IMF’nin sorumluluk alanları 

ile finansal kaynaklarının ciddi biçimde genişletilmesine yol açabilecek prensip 

kararlarına rağmen, uluslararası siyasi sistemde özgün bir duruş benimsemek isteyen 

ülkelerin, güçlü döviz rezervlerine ve finansal krizlere direnmelerini sağlayacak 

özkaynaklara sahip olma gereksinimi kısa dönemde ortadan kalkacak gibi 

görünmemektedir. Son dönemde “küresel ekonominin parlayan yıldızı” olarak sıkça 

övgüler alan Türkiye’nin seçeceği makroekonomik yönetim ve kalkınma modelini de 

göz önüne almakla birlikte, benzer öncelikler benimsemesi uzun vadede kaçınılmaz 

hale gelebilir. Ayrıca IMF’deki kota ve oy hakları dâhil, küresel ekonomik yönetişim 

reformu ile ilgili taleplerde ülkelerin milli gelirleri, döviz rezervleri, büyüme ivmeleri 

ile birlikte küresel siyasetteki ağırlıkları devreye girdiğinden, stand-by anlaşmalarının 

kısıtlayıcı etkilerinden arınmış bir Türkiye’nin, küresel platformlardaki sesinin daha gür 

çıkacağı muhakkaktır. Hem kamu yönetimi, hem de özel sektörü ile küresel rekabet 

şartlarına uyum sağlayıp çalkantılara karşı direnç kazanan bir Türkiye’de sürekli 

bir dış dayanak olarak IMF çıpası orta ve uzun vadede gündem dışı kalacaktır. İyi bir 

zamanlama ve dikkatli atılacak stratejik adımlarla Türkiye-IMF ilişkilerinin borçlanma 

ve stand-by anlaşmaları düzleminden küresel mimaride reform tartışmalarına anlamlı 

katkıların yapıldığı bir yönetişim düzlemine kayması elzemdir. Son yıllarda Türk dış 

politikasında ilmek ilmek işlenen iddialı ve proaktif stratejik çizginin küresel ekonomi 

politikteki doğal uzantısı da bu olmalıdır. Fon ile var olan güçlü ilişkileri zedelemeden, 

bu ilişkilerin içeriğinde tedrici bir değişim yapma becerisi, yüksek bir siyasi irade ve 

dikkatli taktik adımlar gerektirecektir. 

 

SONUÇ VE IMF REFORMU İLE İLGİLİ ÖNERİLER

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana farklı finansal rejimler, kur ve makroekonomik 

politika yaklaşımları altında uluslararası finansal istikrarı koruma görevini yürüten; 

zaman içerisinde yapısal uyum, fakirliğin azaltılması, iyi yönetişim gibi yeni hedeflerle 

küresel misyon tanımlaması sürekli genişleyen IMF’nin geldiğimiz noktada ciddi bir 

“kurumsal metal yorgunluğu” gösterdiği çok açık. Başta ABD olmak üzere gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülke yönetimleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri 

Fon’un ciddi ve kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu son on yıldır artan bir vurgu 

ile dile getirmekteydiler. Ancak farklı aktörlerin küresel düzen tasavvurlarına uygun 

biçimde farklılaşan reform gündemleri arasındaki rekabet şu ana kadar IMF reformu 

konusunda somut adımların atılmasını engelledi.
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6-7 Ekim İstanbul toplantılarındaki genel havaya ve ortaya çıkan resmi prensip 

kararlarına bakıldığında, IMF’nin organizasyonel yapısı, görev tanımlaması, politika 

öncelikleri ve kaynakları ile ilgili olarak kapsamlı bir reform programının başlatılması 

noktasında uluslararası toplum nezdinde genel bir uzlaşmaya varılmış olduğu 

görülüyor. Asya Finans krizi ve izleyen yıllardaki ardışık krizler ile ilk sinyalleri verilen, 

son mortgage krizi ile de küresel finansal denetim ve yönetişim sistemindeki zaaflara 

dair alarm düzeyini maksimuma çıkaran gelişmeler, nihayet ABD yönetimi ve etkili 

uluslararası çevreleri somut reform adımları atma noktasına getirdi. Ancak G-20’lerin 

Pittsburgh toplantısı ile başlayıp İstanbul toplantıları ile devam eden ve IMF-Dünya 

Bankası bahar toplantılarına kadar devam edecek olan süreçte detaylandırılacak 

olan reform ajandasının yüksek beklentilere ne derece cevap verebileceği zamanla 

görülecek. İstanbul’da gerek IMF gerekse Dünya Bankası başkanlarının yaptıkları 

konuşmalar ve diğer görüşmelerin verdiği özlü mesaj, küresel finansal sistemde 

yaşanan krizin ciddi ekonomik ve sosyal etkilerinin bir süre daha devam edeceği, 

buna karşın çok taraflı uluslararası işbirliğinin her zamankinden daha fazla önem 

kazandığıydı.40

Ancak resmi retorik ve temenniler bir tarafa bırakıldığında alınan başlıca reform 

kararlarının detaylandırılması ve uygulamada bu reformları tereddütsüz 

destekleyecek siyasi iradelerin ortaya konması “İstanbul Kararları” ile birlikte 

gerçekten söylendiği gibi yeni bir uluslararası finansal düzenin temellerinin atılıp 

atılmadığını belirleyecek. IMF’nin görev tanımlamasının tüm makroekonomik 

ve finansal politikaları kapsayacak şekilde genişletilmesi; esnek kredi hattı (FCL) 

düzenlemelerinin kolaylaştırılarak büyük döviz rezervlerinin gereksiz kılınması; çok 

taraflı gözetim ve denetim mekanizmalarının oluşturulması ve gelişmekte olan 

ülkelere kota aktarımının sağlanması oldukça iddialı hedefler. Bu hedeflere bakıldığında 

Fon’a yönelik olarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan dünyadan kaynaklanan 

eleştirilerin göz önüne alındığını ve kurumsal meşruiyeti onarma yönünde kısıtlı da 

olsa bazı adımlar atılmak istendiğini görüyoruz. Gündemdeki reform programı IMF’ye 

yönelik kapsamlı reform talepleri bağlamında değerlendirildiğinde aşağıdaki tespit 

ve önerilerin ortaya konması mümkün:

İstanbul toplantılarında gündeme gelen en önemli reform adımlarından biri, •	

gelişmekte olan ülkelere kota aktarımı yapılarak, hem Fon kurullarında temsilde 

hem de Fon kaynaklarının kullanımında adaletin sağlanması ile ilgiliydi. Ancak 

gelişmekte olan dünya için öngörülen %5’lik kota artışının sembolik kaldığı da çok 

açıktır. Ayrıca bu artırım da ancak Nisan 2008’de 54 üye için alınan kota artırımı 

uygulandıktan sonra devreye gireceğinden çok gecikmeli ve yetersiz bir reforma 

işaret etmektedir.

IMF’de temsil adaletinin gerçekten sağlanabilmesi için kota oranlarının, üyelerin •	

oy haklarının ve İcra Kurulu’nun yapısının kapsamlı biçimde yeniden belirlenmesi 

40. Bkz. www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/NEW100609A.htm.
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gereklidir. Bu bağlamda marjinal bir öneri gibi görünse de, ABD’ye mutlak veto 

ayrıcalığı veren yüksek kota oranının gözden geçirilmesi ve uzun dönemde BM 

Güvenlik Konseyi’ni andıran çok taraflı bir veto sistemine geçilmesi kaçınılmazdır. 

Ayrıca kota ve oy haklarının hesaplanmasında, Fon’a finansal katkıların yanında, •	

nüfus, küresel gelir ve sermaye hareketlerindeki pay ve UNDP insani kalkınma 

endeksindeki konum gibi farklı kriterler göz önüne alınıp, İcra Kurulu’ndaki 24 

üyelik gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları arasında oy hakları daha adaletli 

biçimde dağıtılmalıdır.

İcra Kurulu toplantı tutanaklarının ve Direktör seçim süreçlerinin şeffaflaştırılması •	

ile Direktör ya da Birinci Yardımcı konumlarından en az birinin Avrupa-ABD ekseni 

dışından adaylara da açılması önemli bir küresel meşruiyet kaynağı olabilir. IMF 

gibi kredilendirme aktiviteleri gelişmekte olan ülkeler üzerinde yoğunlaşan bir 

kurumun, tarihi boyunca gelişmekte olan dünyadan tek bir Direktör ya da Direktör 

Birinci Yardımcısı’na sahip olmaması kurumla ilgili pek çok eleştiriye meşruiyet 

kazandırmaktadır. 

Fon yetkililerini gelişmekte olan ülkelere baskı yapan “otoriter teknokratlar” •	

pozisyonuna iten ve yerel aktörler ile aralarında çatışma alanları yaratan stand-

by ve yapısal uyum sistemleri de gözden geçirilmelidir. İstanbul Kararları’nda 

IMF’nin “tüm makroekonomik ve finansal sektör politikalarına müdahil olmak” 

şeklinde belirtilen yeni görev tanımlaması, süreç içerisinde zaten gereğinden fazla 

genişleyen küresel misyonu üzerinde baskı oluşturarak, yerel aktörler ile daha 

derin sosyopolitik çatışmalara girmesine yol açabilir.  

Yine İstanbul’da prensip olarak kabul edilen çok taraflı gözetim ve denetim •	

hakkının içeriğinin de net biçimde tanımlanması gerekmektedir. Küresel 

ekonomide gözetim IMF dışında pek çok uluslararası ekonomik kuruluş ve kredi 

derecelendirme kuruluşları dâhil özel sektör tarafından zaten yapılmaktadır. 

Burada Fon’un görev alanı şüphe götürmeyecek biçimde tarif edilmelidir. Ayrıca 

IMF’nin denetim fonksiyonunun sınırlarının da yazılı olarak belirtilmesi, kredi 

koşullarındakine benzer tartışmaların gündeme gelmemesi için uluslararası hukuk 

açısından önem taşımaktadır. Son olarak gözetim ve denetim misyonları sadece 

ülkelerin uluslararası kriz kaynağı olabilecek politikalarına odaklanmalı, ulusal 

neoliberal dönüşüm gibi ideolojik önceliklerden arındırılmalıdır. 

Kriz sürecinde devreye sokulan esnek kredi hattının kapsamının geliştirilmesi •	

ve ödemeler dengesi krizleri yaşayan ülkelere, daha kabul edilebilir koşullarla 

finansman sağlanması kararı da olumlu bir gelişmedir. Ancak bu imkânların 

genişletilmesi için IMF’ye büyük miktarda kaynak aktarılmalıdır. Ayrıca küresel 

dengesizliklerin giderilmesi için Çin ve Japonya gibi ülkelerin yüksek döviz 

rezervlerinden vazgeçmelerini beklemek onları finansal çalkantılara karşı 

savunmasız bırakacak siyasi bir talep olarak görülebilir.    

İstanbul’da gerek 
IMF gerekse 

Dünya Bankası 
başkanlarının 

verdiği özlü 
mesaj, küresel 

finansal sistemde 
yaşanan krizin 

ciddi ekonomik ve 
sosyal etkilerinin 

bir süre daha 
devam edeceği, 
buna karşın çok 

taraflı uluslararası 
işbirliğinin her 
zamankinden 

daha fazla önem 
kazandığıydı.
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IMF reform paketlerinde, tarihte olduğu gibi bugün de en kritik nokta, hiç •	
şüphesiz kurucu ortak, en büyük hissedar ve kredi kaynağı olan Washington 

yönetiminin tavrı ile ilgilidir. Bretton Woods kuruluşları içinde “Wall Street-ABD 

Hazinesi-IMF Kompleksi”41 yakıştırmasını haklı kılacak derecede Amerikan dış 

ekonomik politikasının bir parçası olarak görülen Fon’un reformu ile ilgili olarak 

ilk defa Obama yönetimi başat küresel aktörleri kapsayan bir diyalog sürecini 

başlatmış bulunmaktadır. 

Kriz sonrası küresel finansal mimarinin yeniden yapılandırılmasında hem G-20 •	
gibi yükselen ekonomileri içeren platformları, hem de küresel üyeliği ve uygulama 

kanalları ile IMF’yi önemseyen Obama yönetiminin, reform gündemini ne derece 

samimiyet ve ciddiyetle ileriye taşıyacağı merakla izlenecektir. ABD’nin tek küresel 

ekonomik güç olduğu anakronik durumun değişmesine giden yolu açacağı için, 

İstanbul toplantıları ile başlayan IMF reform süreci, Başkan Obama’nın küresel 

sorunlara çok taraflı çözümler bulma iddiasının en somut test edileceği alan 

olacaktır.  

41. Wade, R. ve Veneroso, F. (1998) “The Asian Crisis: The High Debt Model Versus the Wall Street-Treasury-IMF 
Complex?”, New Left Review, 228, ss.3-34.
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Dünya Bankası ile birlikte Bretton Woods küresel ekonomik yönetişim 

sisteminin iki sacayağından biri olarak kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF), 

yarım asırdan uzunca bir süredir küresel finansal sistemin nabzını tutmaya 

devam ediyor. Farklı kur ve finans rejimleri altında, farklı küresel misyon 

tanımlamaları ile yüzleşen IMF’nin yetki ile sorumluluk alanları tarihsel süreç 

içinde sürekli genişletildi. Bugün IMF, gerek organizasyonel yapısı ve karar alma 

süreçleri, gerekse personelinin ideolojik eğilimleri ve temel politika öncelikleri 

bakımından esaslı bir tartışma konusu haline geldi. Elbette Fon’un küresel 

güçler ve gelişmekte olan ülkelerle ilişki biçimleri ise her zaman olduğu gibi 

eleştiri gündeminin odak noktasını oluşturuyor. 

IMF-Dünya Bankası 2009 yıllık toplantıları bu sene Ekim ayının ilk haftasında 

İstanbul’da gerçekleştirildi. Ciddi bir küresel krizden çıkış döneminde 

alınacak kapsamlı önlemlerin tartışılması ve Fon’un uzun soluklu reform 

vizyonunun belirlenmesi açısından bu toplantılara büyük önem atfedilmişti. 

Yaşanan gelişmelerin bir değerlendirmesini yapmak amacıyla kaleme 

alınan bu çalışmada, öncelikle IMF’nin klasik Bretton Woods ve küreselleşme 

dönemlerinde üstlendiği başlıca kurumsal misyonlar ele alınmakta ve ardından 

organizasyon ve iç işleyiş mekanizmalarının incelikleri üzerinde durulmaktadır. 

İzleyen bölümlerde ise IMF’nin küresel finansal krizlerin yönetiminde gösterdiği 

performans ve Türkiye ile ilişkileri özlü biçimde masaya yatırılmakta ve son 

olarak İstanbul toplantılarında ortaya çıkan atmosfer ışığında Fon ile ilgili 

başlıca eleştiri ve reform önerilerine değinilmektedir.  
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