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ÖZET

Planlama Uzmanlığı Tezi

Küresel Kamu Mallarının Uluslararası İşbirliklerinde Kullanımı ve Türkiye İçin Öneriler

Mehmet Celalettin AKTAŞ

 2000’li yıllara kadar üzerinde durulmayan “küresel kamu malı” (KKM) kavramı, “Bin Yıl 
Kalkınma Hedefleri” ve “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile uluslararası kalkınma gündeminin 
esas meselelerinden biri haline gelmiştir. KKM’lere yönelik çeşitli finansman önerileri mevcut olsa 
da en yaygın finansman şekli ülkelerin Resmi Kalkınma Yardımlarıdır. Gelişmiş birçok ülke bu 
bağlamda kalkınma yardımları içerisinde KKM’ye ilişkin politikalar ve uygulama araçları 
geliştirmiştir. 

 Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının bir program veya strateji yaklaşımı içerisinde 
sektörel/tematik odağı bulunmamaktadır. Bu tezin amacı, tüm ülkeleri ilgilendiren ve yardım yapan 
ülkeye de faydası olan KKM’lerin, Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının tematik 
odaklarından biri olmasına yönelik program önerisi geliştirmektir. Tez çerçevesinde KKM’lerin 
tanımlamaları yapılmış, sunum ve finansman boyutları irdelenmiştir. KKM’lere yönelik ülke 
örneklerine yer verilmiştir. Fransa ve Japonya örneklerinde kalkınma işbirliklerinin tematik 
odaklarından birinin KKM veya küresel meseleler olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, henüz bir 
program veya strateji dahilinde kalkınma işbirliği politikasını KKM’lere tematik olarak odaklayan 
bir ülke bulunmamaktadır. Bununla birlikte, AB’nin, “Küresel Kamu Malları ve Küresel Meseleler 
Programı” ile bir program dahilinde kalkınma işbirliği politikasını tematik olarak KKM’lere 
odakladığı gözlenmektedir.    

 Çalışmada, Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikası ve faaliyetlerinin mevcut yapısı, konuya 
stratejik yaklaşım ve RKY’lerin odağı ile Türkiye’nin ikili ve çok taraflı ilişkilerinde KKM’lere 
yönelik faaliyetleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin gerçekleştirdiği KKM 
faaliyetlerinde mevcut duruma ilişkin GZFT analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre ikili düzeydeki 
işbirliklerinin daha fazla kontrol ve sonuç getirmesi KKM sunumunda bu yolun tercih edilmesi 
hususunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca çalışmada, Türkiye’nin çevre, sağlık ile barış ve güvenlik 
alanlarındaki tecrübesi nedeniyle KKM’lerin bu alanlarda sunulması gerektiği ve faaliyetlerin 
komşu ve yakın çevre ülkelerine odaklanması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 Bu çerçevede, Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının tematik odaklarından birinin 
KKM’ler olması gerektiği düşünülmekte ve buna yönelik hazırlanan 2017-2021 yıllarını kapsayan 
beş bileşenli “Küresel Kamu Malları Tematik Programı”nın uygulanması hususu karar vericilerin 
dikkatine sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Kamu Malları, KKM, Barış ve Güvenlik, Küreselleşme, Kalkınma 
Yardımları, Küresel Sorunlar
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ABSTRACT

Planning Expertise Thesis

Utilizing Global Public Goods in International Cooperations and Proposals for Turkey

Mehmet Celalettin AKTAŞ

 Until 2000’s “global public goods” (GPG) notion had not been considered much. With the 
advent of “Millenium Development Goals” and “Sustainable Development Goals” it has become 
one of the core issues of international development agenda. Even there are varios proposals 
concerning finance of GPGs, the most prevalent mode of finance is Official Development 
Assistance (ODA) of countries. Quite a few developed countries in this sense have designed 
policies and implementation tools for GPGs in ODAs.

 Turkey’s development cooperation policy does not have a program or strategic approach that 
focuses on sectoral/thematic issues. The objective of this thesis is to develop a program proposal to 
make GPGs one of the thematic focuses of Turkish development cooperation policy.  Within the 
context of this thesis, definitions regarding GPGs were given, dimensions concerning production, 
provision and finance of GPGs were examined. Country cases regarding GPGs were discussed. It is 
understood with the cases of France and Japan that one of the thematic focuses of development 
cooperations is GPGs or global issues. Nonetheless, there is no country that focuses its development 
cooperation policy on GPGs with a program or strategic approach in a thematic perspective. On the 
other hand, it is observed that European Union has focused its development cooperation in a 
thematic manner on GPGs with “Global Public Goods and Challenges” program. 

 Current structure of Turkish development cooperation policy and activities, strategic 
approach to this issue and focus of ODAs with activities concerning GPGs in Turkish bilateral and 
multilateral relations were discussed within the scope of this study. Current GPGs activities of 
Turkey were examined with a SWOT analysis. Accordingly, since bilateral cooperations bring more 
control and results, provision of GPGs needs to be performed in this way. Moreover, the results of 
the study indicates that GPGs needs to be provided in the areas of environment, health and peace 
and security owing to the experiences of Turkey in these areas and all the activities in this regard 
needs to be focused on close and neighbouring countries. It has been proposed that one of the 
thematic focuses of Turkish development cooperation policy needs to be GPGs and the 
implementation decision of “Global Public Goods Thematic Program” covering the years 
2017-2021 with five components prepared in this context are brought to decision makers attention.

Key Words: Global Public Goods, GPG, Peace and Security, Globalization, Development 
Assistance, Global Problems 
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WHO   : Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation)
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GİRİŞ

 Küreselleşme ile birlikte üretim ve tüketim süreçlerinde dışsallıklar, uluslararası 

bağımlılıklar ve karşılıklı etkileşimler artmıştır. Uluslararası ilişkiler, uluslararası işbirlikleri, 

uluslararası düzeydeki diğer iş ve işlemler ulusal ve yerel ilişkilerin önüne geçmiştir. Ayrıca, 

uluslararası boyutta ilişkilerin, rollerin ve aktörlerin yeniden tanımlanması önemli hale gelmiştir. 

2000’li yıllara kadar üzerinde durulmayan “küresel kamu malı” kavramı, küreselleşme ile birlikte 

uluslararası ilişkileri, siyaset bilimi ve hukuk alanlarını da kapsayan birçok disiplini ilgilendiren bir 

konu olarak literatürdeki yerini almaya başlamıştır.

 Küreselleşme genellikle mal ve finans piyasalarının serbestleşmesi ve entegrasyonuyla 

birlikte artan bir şekilde özelleşme ile ilişkilendirilmektedir. Ancak, küreselleşme aynı zamanda 

artan kamusallaşma ve insanların hayatlarının birbirlerine daha da bağlı olması ile ilişkilidir. 

Dünyanın bir yerinde gerçekleşen bir olay dünya çapında yankı bulmaktadır. Aynı zamanda, 

uluslararası politika kuralları, anlaşmalar ve standartlar giderek daha fazla faaliyet alanında ortak 

kurallar belirlemektedir. Bütün bu çabalar faydası veya maliyetleri sınır aşan nitelikte kamu malları 

sağlamak içindir. Çoğu kamu malı küresel nitelik taşır hale gelmiştir. Küreselleşme ve Küresel 

Kamu Malları (KKM) ayrılamaz kavramsal olgular haline gelmiştir.

 Günümüz politika yapımında yaşanan zorluklar giderek küresel ve sınır aşan nitelik 

kazanmaktadır. Bunlara, küresel iklim değişikliği ile mücadele, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, 

uluslararası finansal istikrar, terörizm ile mücadele ve nükleer silahsızlanma örnek olarak 

gösterilebilir. Tüm ülkeleri etkileme potansiyeli olan, piyasa aktörleri tarafından sunumundan 

kaçınılan, hiçbir ülkenin tek taraflı eylemler ile yönetemediği nitelikteki bu zorlukları iktisatçılar 

küresel kamu malı olarak nitelendirmektedirler.   

 Global ölçekte ve nesiller boyu süren bir etkiye sahip olan KKM’lerin nasıl ve kimler 

tarafından üretilmesi gerektiği üzerinde henüz bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bu nedenle halihazırda, 

kamu mallarında olduğu gibi, ulusal ve küresel piyasa mekanizmasının bedavacılık unsuru ile 

yüksek maliyet gibi konular nedeniyle çözüm üretmediği KKM’lerin sunum ve finansmanı 

hususlarında uluslararası örgütler ve ulusal devletlerin müdahalesi gereklidir. Geniş bir küresel 

ekonomik yelpaze içerisinde, birçok ülkeyi kapsayan, nesiller boyu süren bir etkiye sahip olabilen 

küresel nitelikteki kamu mallarının sunum ve finansmanı uluslararası bağlamda önemli bir işbirliği 
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alanını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, uluslararası nitelikleri haiz kamu mallarının üretim ve 

sunumunda ulusal devletler ve uluslararası örgütler ön plana çıkmaktadır. 

 KKM’ler esasen kamu mallarının küresel boyut kazanmış şeklidir. KKM’lerin sunumunda 

uluslararası kuruluşlar, ülkeler, STK’lar ve özel sektör rol oynamaktadır. Bununla birlikte, sunum 

büyük ölçüde ülkeler tarafından sağlanmaktadır. KKM’lerin finansmanına yönelik çeşitli öneriler 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi KKM’lerin çeşitli vergi sistemleri ile finansmanının 

sağlanmasıdır. Ancak, uygulamada küresel düzeyde zorunlu vergilerin uygulanabilirliğinde 

sıkıntılar bulunmaktadır. Bu çerçevede, KKM’lerin yaygın finansman şekli ülkelerin Resmi 

Kalkınma Yardımlarıdır.

 Türkiye’nin bir strateji, program veya yaklaşım çerçevesinde politika düzeyinde kalkınma 

yardımlarının/işbirliklerinin sektörel/tematik odağının olmadığı gözlenmektedir. Dünyadaki tüm 

toplulukların, nesillerin ve ayrıca yardım yapan ülkenin faydasına olan KKM’lerin söz konusu 

yardımlara tematik odaklama getirebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, tüm 

ülkeleri ilgilendiren ve yardım yapan ülkeye de faydası olan KKM’lerin, Türkiye’nin kalkınma 

işbirliği politikasının tematik odaklarından biri olmasına yönelik program önerisi geliştirmektir.

 Ülkemizde KKM’ler ve Türkiye’de kullanımı üzerine gelişmiş bir literatür 

bulunmamaktadır. Birinci bölümde kamu malları ve KKM kavramları ele alınmaktadır. KKM 

tanımlamalarından önce kamu malının ne olduğuna ilişkin kavramsal çerçeve ifade edilmektedir. 

Kamu malı kavramının olgunlaşmaya başladığı 1950’lerden bu tarafa literatür hakkında bilgi 

verilmektedir. Daha sonra, tüketimden dışlanamama ve tüketimde rekabetin olmaması gibi unsurları 

bulunan kamu malı ilave hangi unsurlar sayesinde küresel bir nitelik kazanarak KKM haline 

dönüşmektedir sorusuna cevap  aranmıştır. KKM’ler hakkında literatür hakkında bilgi verilmekte ve 

tanımlar hakkında değerlendirmede bulunulmaktadır.

 İkinci bölümde, KKM’lerin sınıflandırılması ve çeşitleri anlatılmaktadır. KKM’lerin 

sektörel sınıflandırmasında çevre, sağlık, bilgi, barış ve güvenlik ile yönetişim konularına kısaca 

değinilmektedir. KKM’lerin sınıflandırılmasında; faydaya göre sınıflandırma, kamusallık boyutuna 

göre sınıflandırma, kamusallık türüne (üçgenine) göre sınıflandırma, toplama teknolojisi kriterine 

göre sınıflandırma ve malın doğasına göre sınıflandırma konuları ifade edilmektedir.
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 Üçüncü bölümde, KKM’lerin sunumu ve finansmanına yönelik bilgiler sağlanmaktadır.  

KKM’lerin sunumunda karşılaşılan temel güçlüklere yer verilmektedir. Temel sorunların yanı sıra 

yetki alanı, katılım ve teşvik olmak üzere 3 ana boşluk hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra 

mevcut düzende sunum sistemleri ve ülkeler tarafından sunulma tekniklerine ait detaylara yer 

verilmektedir. Sunum sistemlerinde esas olması gereken nedir sorusuna cevapla, yerindenlik 

prensibi ile ölçek ve kapsam ekonomileri anlatılmakta ve KKM’lerin sunumuna yönelik kurumların 

oluşturulma prensipleri ifade edilmektedir.

 Üçüncü bölümde son olarak KKM’lerin finansmanında esas olan dışsallıkların 

içselleştirilmesi, kamu kaynakları kullanımı ve özel sektör kaynakları kullanımı hususlarında bilgi 

verilmektedir.

 Dördüncü bölümde, kalkınma işbirliği çerçevesinde KKM  ve küresel meselelere yönelik 

faaliyetleri bulunan uluslararası örneklere yer verilmektedir. Çalışma kapsamında AB, Fransa ve 

Japonya örnekleri incelenmektedir. Bir program yaklaşımı kapsamında AB, “Küresel Kamu Malları 

ve Küresel Meseleler Programı” ile kalkınma işbirliği faaliyetlerinin tematik odaklarından birini 

KKM olarak belirlemiştir. Ayrıca benzer bir şekilde Fransa’nın kalkınma işbirliği faaliyetlerinin 

odaklarından birinin KKM olduğu gözlenmektedir. Japonya ise KKM  kavramını zikretmeden 

küresel meseleleri kalkınma işbirliği faaliyetlerinin tematik odaklarından biri haline getirmiştir. 

Ancak, konuya özel bir program veya strateji dahilinde KKM’leri kalkınma işbirliği politikasının 

odaklarından biri haline getiren bir ülke örneğine rastlanmamıştır. 

 Beşinci bölümde, Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikası ve faaliyetlerinin mevcut yapısı, 

konuya stratejik yaklaşım ve RKY’lerin odağı ile Türkiye’nin ikili ve çok taraflı ilişkilerinde 

KKM’lere yönelik faaliyetleri ele alınmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin KKM faaliyetlerine yönelik 

GZFT analizi gerçekleştirilmiştir. Buna ilaveten bu bölümde Türkiye için ikili ve çok taraflı bazda 

önerilere yer verilmektedir. Bu öneriler doğrultusunda Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının 

KKM’lere odaklandırılmasına yönelik 2017-2021 dönemini kapsayan bir program önerisi 

getirilmektedir.  

	 Dış yardımlar, kalkınma yardımları, kalkınma işbirliği kavramları birbirine eş, yakın 

niteliktedir. Tezde uygun kavramın tercih edilmesine çalışılmıştır.
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1. KAMU MALLARI VE KÜRESEL KAMU MALLARI

 Kamu malları teorisinin temelleri Samuelson’un 1954’teki “Kamu Harcamalarının Saf 

Teorisi” çalışmasında ortaya konulmuştur. Mancur Olson’un (1971) “Toplu Hareket Etmenin 

Mantığı” adlı eserinde konunun sunum boyutu incelenmiştir. Küresel sorunlarda kamu malları 

kavramının kullanımı 1960’ların sonlarında özellikle Garret Hardin’in (1968) “Ortak Mallar 

Trajedisi” ve daha sonra Bruce Russet ve John Sullivan’ın (1971) “Ortak Mallar ve Uluslararası 

Örgütler”  adlı eserlerde gözlenmektedir. Charles Kindleberger’in (1986b) “1929-1939 Dönemi 

Dünya Büyük Buhran’da”adlı eserinde; 1930’lardaki ekonomik kriz, açık ticaret rejimi ve 

uluslararası arenada son borç verme merci gibi önemli KKM’lerin sunumundaki başarısızlık 

incelenmiştir. 1992’de Ruben Mendez’in “Uluslararası Kamu Finansmanı” ve 1997’de Todd 

Sandler’in “Küresel Zorluklar: Çevresel, Politik ve Ekonomik Sorunlara Bir Yaklaşım” eserlerinde 

konunun finansman ve toplu eylem sorunları ele alınarak literatüre katkı sağlanmıştır.1

 Kamu malları analizi çerçevesinden küresel sorunlara dair çalışmalar 1970’li yıllar 

sonrasında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak 1990’lı yıllarının sonuna kadar birkaç çalışma 

dışında KKM’lerin ne olduğuna ilişkin araştırmalar sığ kalmıştır. Söz konusu çalışmaların esas 

konusu politik bağlamda olup  çalışmalarda genellikle KKM’lerin sunumunda ülkelerin neden 

işbirliği yaptığı ve uluslararası anlaşmalardaki kurallara uyum incelenmektedir. 1980’lerden sonra 

yapılan çalışmalarda (Keohane 1984, Krasner 1982, Gilpin 1987) hükümetler arası işbirlikleri odak 

noktası olmuştur.2  KKM’ler konusundaki en kapsamlı çalışmaya Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) bünyesinde Kaul ve arkadaşları (1999c) tarafından ortaya konan “Küresel Kamu 

Malları 21. Yüzyılda Uluslararası İşbirliği makalesinde rastlanmaktadır. Söz konusu çalışmadan 

sonra Binger (2003), Sandler (2001, 2004, 2007) ve diğer önemli yazarlar çalışmalarında konunun 

tanım, sunum ve finansmanı konularına değinmişlerdir.

 Kamu malları ve KKM  çalışmalarının yanı sıra yardım literatürü de konunun 

araştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Yardımlar konusundaki literatürde genellikle uluslararası 

anlaşmaların oluşturulması ve uluslararası kuruluşların rolü incelenmektedir. Bu çalışmalar ülke 

odaklı olup gelişmiş ülkelerin ulusal kalkınma öncelikleri tarafından yönlendirilmektedir. Ancak 
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günümüzdeki küresel sorunlar dikkate alındığında yardımlar konusunun geliştirilmeye muhtaç 

olduğu görülmektedir. Söz konusu farklı alanlardaki literatür sayesinde KKM’lerdeki çok disiplinli 

çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir.3

 KKM kavramı kalkınma gündemini belirleyen uluslararası platform ve kuruluşlarca sıkça 

kullanılır bir duruma gelmiştir. Söz konusu kapsamlı kavramı ifade etmek için uluslararası kamu 

malları, küresel ortak mallar veya küresel toplum malları gibi kavramlar da kullanılmaktadır. 

Küreselleşmenin kamu politikalarına etkisi konusunda gittikçe artan bir literatür bulunurken, KKM 

kavramına yeterince önem verilmemiştir. Hangi tür malların küresel kamu malı olduğuna ve 

KKM’lerin ne olduğuna ilişkin açıklamalar yapmadan önce kamu malı kavramının tanımlanması 

gerekmektedir.

1.1. Kamu Malları

 Kamu malları teorisinin temellerinin Samuelson’un 1954’teki “Kamu Harcamalarının Saf 

Teorisi” adlı çalışmasında ortaya konulduğu ifade edilmişti. Ancak, Samuelson’dan önce de D. 

Hume, A. Smith gibi önemli iktisatçıların kamu malları konusunda çalışmaları bulunmaktadır. 

1739’da yayımlanan “İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme” adlı eserinde David Hume, ortak 

malların sunumunun doğasındaki zorluklar üzerinde durmaktadır. Smith ise yaklaşık 30 yıl sonra 

“Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde benzer sorunlar üzerinde durmaktadır. 

 Kamu malları üzerinde kendi modellerini ortaya koyan geniş bir literatür bulunmaktadır. 

Ancak, bu çalışmada kamu mallarının genel özelliklerini ve önemli sorunları irdeleyen literatüre 

ağırlık verilmektedir. Ayrıca, modern kamusal mallar teorisinin temellerinin Samuelson’a 

dayandırılması nedeniyle Samuelson’un çalışmaları tanımlamalarda esas olarak alınmasına neden 

olmuştur. 

 Samuelson (1954) ve Musgrave (1959) kamusal malları sahip oldukları özelliklere göre 

değerlendirmişlerdir.4  Rekabet edilememe durumu, ilave kullanıcıların malın tüketiminden 

dışlanamaması durumu ve malın tüketiminde fiyatlandırmaya konu olmayan üçüncü kişilere yayılan 

faydaların  (dışsallıklar5) varlığı kamu mallarının sahip olduğu özelliklerdir. Malkin ve Wildavsky 
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3 Kaul ve ark.. Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, New York,1999c: xxiv. Eylül 2014.
<web.undp.org/globalpublicgoods/TheBook/globalpublicgoods.pdf>
4 Göker, Zeliha.  Kamusal Mallar Tanımında Farklı Görüşler. Maliye Dergisi-Sayı 155 Temmuz-Aralık 2008:109. Eylül 
2014.  <www.dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/155/07.Zeliha.GOKER.pdf>
5 Dışsallıklar ve Bedavacılık kavramları için bknz. Kutu 1.1



(1991) kamu malları tanımının malların sahip olduğu özelliklere dayanamayacağı görüşünü ileri 

sürmüşlerdir. Söz konusu tanımlamaların, ilave kullanıcıların sisteme ek bir yük getirmeyeceği 

nitelikteki az sayıda kamu mallarında talebin kapasiteyi aşmaması halinde doğru olabileceğini ifade 

etmektedirler. Ayrıca, Stiegler tanımlamasında bu özelliklere ilaveten reddin mümkün olmamasını 

da kullanmaktadır.6 Başka bir deyişle, savaş halinde barış ve istikrarın sağlanması kamu malından 

kaçınmanın mümkün olmadığı gibi durumların da kamu mallarının tanımında ek kıstas olarak 

kullanılması gerektiği ileri sürülmektedir.7

Kutu 1.1. Dışsallık ve Bedavacılık

Dışsallık
Dışsallık bir malın veya eylemin maliyetinin veya faydalarının malın fiyatına yansıtılamadığı 
durumları içermektedir. Söz konusu etkilerin maliyeti eylemi gerçekleştirenlerden diğerlerine 
aktarılmaktadır. Dışsallıklar dışsal olarak kaldığı sürece bu durumu düzeltmek için gerekli 
girişimler ortaya çıkmamaktadır. Dışsalığın maliyeti etkin olarak dışsallığı üretene 
maledilebildiği takdirde dışsallık içselleştirilmiş olur. Bu çerçevede, kamu mallarının sunumuna 
yatırım için gerekli motivasyon pozitif dışsallıkların desteklenmesine ve negatif dışsallıkların 
düzeltilmesine olan talep sayesinde sağlanmaktadır. Cornes ve Sandler (1996:6) kamu mallarının, 
özellikle saf (tam) kamu mallarının, dışsallıkların özel bir durumu olarak düşünülebileceğini 
ifade etmektedirler (Cornes ve Sandler’dan aktaran Kaul ve ark. 1999b:5). Örneğin negatif 
dışşsallıkların ortadan kaldırılması amacıyla devlet güvenlik kamu malını sunmaktadır. Güvenlik 
aynı zamanda bir tehdit ve dışsallık olarak algılanmaktadır.
Bedavacılık 
Bedavacılık, kamu mallarının tüketimden dışlanamama ve tüketimde rekabetin olmaması özelliği 
ile doğrudan ilişkili olup mal ve hizmetleri tüketenlerin veya kullananların sunum için finansman 
sağlamaya istekli olmaması olarak ifade edilebilir. Örneğin ortak faydaya yönelik bir kamu malı 
bir kez sunulduğunda kimse bu malın tüketiminden dışlanamaz (kaldırım, asfalt yol vb.) ve bu 
nedenle, kimsenin kendisini malın tüketiminden dışlamayacağını düşünen kişi malın 
finansmanına katkı sağlamaktan kaçınır.

 Desai kamusal mallar tanımının zamanla değiştiğinden bahsetmekte ve tanımlamaların 

içinde bulunulan dönemin politik tecrübelerini de yansıttığını ifade etmektedir.8  Kaul ve Mendoza 

6

6 Stiegler, Stella E.. Dictionary of Economics and Business. Cambridge University Press:Cambridge. 1976.
7 Göker, Zeliha. Kamusal Mallar Tanımında Farklı Görüşler.  Maliye Dergisi-Sayı 155 Temmuz-Aralık 2008:112. Eylül 
2014.  <www.dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/155/07.Zeliha.GOKER.pdf>
8 Desai Meghnad. A Historical Perspective. Providing Global Public Goods:Managing Globalization içinde. 
2003:63-65. Eylül 2014. <http://dx.doi.org/10.1093/0195157400.003.0004>



da benzer bir şekilde tüketimden dışlanamama ve tüketimde rekabetin olmamasına göre malları 

sınıflandırmanın yeterli olmadığını ve malların sahip olduğu temel özelliklere rağmen toplum 

tarafından farklı zamanlarda farklı değerlendirilebileceğini, politik tercihlerin malların özel veya 

kamu malı olmasını belirleyebileceğini ifade etmişlerdir.9

 Kaul ve Mendoza geleneksel yaklaşımla malların sahip oldukları özelliklere göre kamusal 

malları sınıflamışlar (Tablo 1.1) ve ardından politik tercihler ve sosyal gelişmelere göre 

genişletilmiş  (Tablo 1.2) sınıflandırma yapmışlardır.10

Tablo 1.1. Temel Özelliklerine Göre Kamusal Mallar

        Kaynak: Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods.  Providing Global Public Goods:Managing 
Globalization, 2003:82. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/KaulMendoza.pdf>

7

9 Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods. Providing Global  Public Goods:Managing Globalization, 
2003:80. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/KaulMendoza.pdf>
10 a.g.e.:82-83



 Tablo 1.1’de 1. çeyrekte yer alan mallar tüketimden dışlanabilen ve tüketiminde rekabetin 

bulunduğu özel mallardır. 2 ve 4. çeyreklerde yarı kamusal mallar yer alırken 3. çeyrekte tam (saf) 

kamusal mallar yer almaktadır.

 Malların niteliğinin belirlenmesinde malların temel özelliklerinin yanı sıra toplumsal 

tercihlerin de  önemli olduğu hususu Tablo 1.2’de 2. ve 4. çeyrek dilimlerde gözlenmektedir.

Tablo 1.2. Politik Tercihler ve Sosyal Gelişmelere Göre Kamusal Mallar

 
 Kaynak: Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods. Providing Global Public Goods:Managing 
Globalization, 2003:83. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/KaulMendoza.pdf>
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 Çeşitli yazarlarca tüketimde rekabetin olmaması, ilave kullanıcıların kamu mallarından çok 

düşük veya sıfır maliyetle yararlanabilmesi olarak tanımlanarak standart  tanımlama 

genişletilmiştir.11  Bu bağlamda, bilgi tüketiminde rekabetin olmadığı mallardandır. Örneğin bir 

matematik formülü kişiler arasında e-posta vasıtasıyla kolayca paylaşılabilen herkese açık bir 

bilgidir. Ancak, yeni araştırmaları ve buluşları teşvik etmek maksadıyla mülkiyet hakları yardımıyla 

diğerlerinin dışlanması mümkündür. Bundan dolayı “bilgi” Tablo 1.2’de gerek 2A gerekse 2B 

kısmında yer almaktadır.

 Politik süreçler sonucunda toplum, tüketiminde rekabetin olmadığı malların faydasının 

dışlanamaz niteliğe sahip olmasını isteyebilir. Bu durumda 2. Çeyrek 2B’deki durum oluşur ve  

kurallar, haklar ve standartlar gibi soyut malların dışlanamaz yapılması faydalarının tüketiminin 

geniş tabana yayılmasını sağlar. Ayrıca, söz konusu malların tüketiminde rekabetin olmamasının 

yanı sıra ilave tüketiciler mevcut tüketiciler için fayda artırıcı işleve sahiptir. Kuralların daha fazla 

insan tarafından kabul edilmesi yani tüketilmesi, daha fazla güven inşa eder ve benimsenmiş olur. 

Örneğin bluetooth gibi radyo frekansı ile iletişim kuran araçlardaki standartlar, dünya genelinde 

yaygın olarak kullanılmasını sağlamış ve kullanıcıların sürekli artması söz konusu iletişim 

yönteminin geniş kabul görmesine yardımcı olmuştur.

 Barış ve güvenlik, kanunlar ve nizam, finansal istikrar, etkin piyasalar ve salgın hastalıkların 

önlenmesi gibi benzer özellikler gösteren, eşit tüketime konu olan ve faydaları bölünemez bütün 

bireylerin yararlandığı mallardır. Ayrıca bu malların eksik sunumu onları daha belirgin kılmaktadır. 

Çatışma barışa nazaran daha fazla dikkat çekmektedir. Bu sebeple, kamusal kötü(lük)lere (public 

bads) 3. çeyrekte karşılık gelen kamu mallarının yanında yer verilmiştir.

 4. çeyreğe geldiğimizde 4A’da rekabete konu olan (kısmen) dışlanabilir yapılmış mallar yer 

almaktadır. Kısmen sözü ile malların temel özelliklerinin (rekabet ve dışlanamazlık) değişmediği 

ancak politik düzenlemeler vasıtasıyla kotalar (balık yatakları) ve gaz salınımlarına (atmosfer) gelen 

kısıtlamalarla malların kullanımına sınır getirildiği ifade edilmektedir.12  4B’de ortak kullanım 

malları ve temel eğitim ve sağlık hizmetleri gibi özel mal niteliklerine haiz olan ancak siyasi 

nedenlerle tüketimden dışlanamaz yapılmış mallar bulunmaktadır. Ortak kullanım mallarının 

9

11 Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods. Providing Global Public Goods:Managing 
Globalization, 2003:83-84. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/KaulMendoza.pdf>
12 a.g.e.:84-97



tüketiminde rekabet bulunmamaktadır, ancak aşırı kullanımı (atmosfer kirliliği gibi) 

sürdürülebilirliklerini tehdit edebilmektedir.

 Söz konusu aşırı kullanımlara yönelik tedbirler geliştirilmekte ve bu durum malların farklı 

çeyreklerde de yer almasına neden olabilmektedir. Atmosfer Tablo 1.2’de gerek 4A’da gerekse 

4B’de gösterilmektedir. Atmosfer ortak kullanım malı olarak 4B’de yer almaktadır, ancak 

günümüzde çevre sorunları nedeniyle atmosferin bahsi geçen statüsüne karşı çıkılmaktadır.13 

Atmosferin kullanımına yönelik getirilen karbon salınımının azaltılması gibi sınırlamalar herkesin 

daha fazla temiz havadan yararlanmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle atmosfer, uluslararası 

düzenlemeler sebebiyle 4A’da, temizliğine bakılmaksızın herkesin kullanımına açık olduğu için 

4B’de gösterilmektedir. 

 Toprak, mülkiyet hakları vesilesiyle tüketiminde dışlamanın söz konusu olabildiği bir özel 

mal olup  tüketiminde rekabet unsuru barındırmaktadır. İnsanların uğruna savaşlar yapması da 

rekabet özelliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak bazı toplumlarda toprak, orman ile bitki 

ve hayvan türleri gibi doğal kaynakların ortak mallar statüsü bulunmaktadır. Dolayısıyla kamu 

parkları (4B) örneğinde de olduğu gibi söz konusu toprak malının her zaman özel mal statüsünü 

koruyamadığı gözlenmektedir.

 Eğitim ise Tablo 1.2’de 3 defa yer almaktadır. 1. çeyrekte özel mal olarak, eğitim ve eğitimli 

insanın oluşturduğu pozitif dışsallık ve insan hakları özelliğine sahip olması gibi nedenlerle 4. 

çeyrekte 4B’de, ülkenin genel üretkenliği ve ekonomik büyümeye olan katkısı nedeniyle de 3. 

çeyrekte gösterilmiştir. 4B ve 3. çeyrekte kamusal alan boyutu öne çıkmaktadır. Ayrıca, Tablo 

1.2’de 3. çeyrekteki mallar ay ışığı gibi teknik olarak tüketimden dışlanamaz ve niteliği itibariyle 

özel olmayan mal sınıflandırmasına girmektedir. 

 Malların değişken karakter göstermesi, toplumsal tercihlerle değiştirilebilmesi, bazı 

hususlarla ilişkilidir. Bunların en önemlisi teknolojik gelişmelerdir. Diğer bir husus ise bütçenin 

kısıtlı olmasıdır. Temel mal ve hizmetlerin bütçe kısıtı nedeniyle herkese sunulamaması söz konusu 

hizmet ve malların özel sektör marifetiyle sağlanmasına neden olabilir (temel eğitimin özel sektör 
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13 Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods. Providing Global Public Goods:Managing 
Globalization, 2003:84. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/KaulMendoza.pdf>



tarafından sağlanması gibi). Söz konusu hususlar malların tablo içerisinde yerlerinin değişmesine 

neden olmaktadır.

 Toplumsal tercihlerle politika yapımı farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Yasal ve zor 

kullanma gücü sayesinde devlet hala önemli bir role sahiptir. Ancak kamu mallarına ilişkin 

kararlarda finans ve iş çevrelerinden, sivil toplum kuruluşlarından ve toplumun kendisinden 

baskılar gelmektedir. Günümüzde kamu (halk), kamu mallarının seçimi, tasarımı ve sunumunda 

dahi rol almak istemekte ve özel malların, özel üretim ve tüketimlerin istenmeyen kamusal 

etkilerini de takip etmektedir. 14 

 Kamu malları ve ortak mallar; yerel (kent içi taşımacılık), bölgesel (Atatürk Barajı-GAP 

Bölgesi), ulusal (genel halk sağlık sistemi), çok uluslu (asit yağmurlarının kontrolü) veya küresel 

(küresel ısınmayı durdurabilme) nitelikte olabilmektedir. Söz konusu malların coğrafik karakteri 

yönetim düzeyini belirleyici bir rol oynamaktadır (Yerel meselelere belediyeler, ulusal meselelere 

hükumet organları gibi). 

 Kamu mallarından elde edilen faydalar herkes için aynı olmayabilir. Finansal istikrar zengin 

kesim için önemli bir kamu malı iken yoksul kesim için yüksek önem arz etmeyebilmektedir. 

Dolayısıyla finansal istikrar tüketimde kamusal iken, yoksul kesim zengin kesim kadar söz konusu 

maldan faydalanmamaktadır. Günümüzde, tüketiminde kamu niteliği olan malın özünde (tüm 

grupları, tüm kamuyu kapsayan) de kamu niteliğine sahip olmasını benimseyen kamusallık anlayışı 

ortaya çıkmıştır. Kadınlar gibi dışlanan toplum kesimlerinin kamuda karar almaya katılmaları bu 

anlayışın gelişmeye başladığının bir göstergesidir. Bu çerçevede sivil toplum, kamuya ait karar 

verme süreçlerinde daha fazla rol almaya başlamış ve kamusal olmayan (toplumun tüm 

kesimlerinin karar alma süreçlerine katılmadığı) kamu alanını değiştirmeye başlamıştır. Söz konusu 

değişimleri amaçlayan çabaları bir metodoloji içerisinde göstermek gerekmektedir. Bu çerçevede 

Kaul (2001:598) tarafından kamusallık üçgeni geliştirilmiştir.

 Hangi malların kamu alanında olması gerektiği, ne kadar üretileceği ve nasıl dağıtılacağı 

unsurlarını içeren katılımcılık prensibini temel alan karar vermede kamusallık; faydaların 

dağılımında hakkaniyeti temel alan hangi grupların ne kadar faydalanacağını içeren kamusallık ile 
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14 Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods. Providing Global Public Goods:Managing 
Globalization, 2003:82-87. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs KaulMendoza.pdf>



bireyler ve gruplar arasında kamu mallarının tüketiminin hususi olmaması (nonexclusiveness) 

durumu olan tüketimde kamusallık birleştirilebilir. Söz konusu üç kamusallık kriterinin aynı anda 

mevcut olması ideal kamusallık üçgenini oluşturmaktadır. 

Şekil 1.1. Kamusallık Üçgeni

Kaynak: Kaul, Inge. Global Public Goods: What Role for Civil Society? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 
30, no. 3, September 2001: 598. Eylül 2014. <http://nvs.sagepub.com/content/30/3/588.refs.html>

 Şekil 1.1 ile esasen kamu malının olması gereken unsurları sıralanmıştır. Ancak çoğu zaman 

tüm unsurlar bir arada bulunmamaktadır. Bu durum söz konusu malların kamu malı olmadığı 

anlamına gelmemektedir. Günümüzde demokratik olmayan ve yarı demokratik devletlerin sayısı da 

göz önünde bulundurulduğunda karar vermede kamusallık ile faydaların dağıtımında kamusallık 

boyutlarının aynı anda veya en azından birinin dahi sağlanmasının zor olduğu düşünülmektedir. Bu 

nedenle kamu malı kavramı da malın tüketiminde kamusallık boyutu ile sınırlı 

kalmaktadır. 

 Kamusallık derecesi insanların söz konusu mallardan faydalarının engellenebilme sınırı ile 

ölçülebilmektedir. Tam veya saf kamu mallarında kimse faydalardan dışlanamaz ve kullanımın 

artması ile faydalar azalmaz. Kamusallığın mekansal ve yayılma alanı gibi coğrafi olarak dağılımı 

da mümkündür. Bu bağlamda kamusallık ulusal, bölgesel ve küresel hüviyet kazanabilmektedir. 

Çalışmada, uluslararası kamu malları ve KKM’ler alt kırılım olan bölgesel kamu mallarını da 

içerecek şekilde aynı olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu çalışmada bölgesel kamu malları üzerinde 
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durulmamaktadır. Ayrıca ulusal malların da sınır aşan etkileri olabilmektedir. Ancak, ulusal kamu 

malının ne zaman bölgesel veya küresel kamu malı olduğu konusu çalışmanın sınırları dahilinde 

değildir.

 Kamu malları genellikle doğal kaynaklar yönetimi menşeili “ortak mallar” ile 

ilişkilendirilmektedir. Ancak, ortak mallar prensibi genellikle kaynakların bir insan topluluğuna 

verildiği ve diğerlerinin dışlandığı durumlarda uygulanmaktadır.15  Ortak mallarda rekabet unsuru 

bulunurken ortak mal için girişimde bulunanlar arasında dışlanma durumu bulunmamaktadır. Bu 

çerçevede ortak mallar trajedisi (tragedy of the commons) denilen durum ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda, kendi istekleri ile bağımsız olarak harekete geçen çok sayıda birey uzun vadede talepleri 

bu olmasa da kısıtlı kaynaklara zarar verme ve onları tamamen tüketme durumuna zemin 

hazırlamaktadır.  

 Kamu malları esasen özel mallar ile karşılaştırıldığında daha da anlaşılır hale gelmektedir. 

Özel mallar tüketiminden dışlanabilir nitelikte olup özel haklarla korunmaktadır. Ayrıca, tüketimi, 

kiralanması veya ticarete konu olması hususunda sahibinin yetkili olduğu mallardır. Bununla 

birlikte, kamu malları, herkesin tüketimine açık ve tüm insanları etkileyebilen kamusal alandaki 

mallardır.16

 Özel malların ve kamu mallarının neler olduğu konusunda iktisat kitaplarında tanımlar 

bulunmaktadır. Özel mallar tüketiminde rekabetin bulunduğu ve maliyetlerinden veya faydalarından 

dışlanabilmenin bulunduğu mallardır. Başka bir ifadeyle, bir kişinin veya topluluğun tüketiminin 

başkaları için malın veya hizmetin faydalarını (kendisini) azaltması ve bir kişinin veya topluluğun 

malın veya hizmetin faydalarından (kendisinden) başkalarını dışlayabilmesidir. Özel mallar pazarda 

işlem görme kriterlerini sağlamak zorunda olup sahiplikleri başkalarına geçebilir veya satılabilirler.

 Kamu malları ise özel mallara zıt  özellikler içermektedir (tüketimde rekabetin olmaması ve 

tüketimden dışlanamama gibi). Kamu mallarının piyasa tarafından sağlanmaya çalışıldığı durumda 

piyasa bu malların fiyatlandırmasını etkin bir şekilde gerçekleştirememektedir. Dolayısıyla bu 

durumda piyasa aksamakta ve devlet müdahalesi zorunlu hale gelmektedir. 
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15 Fransa Dışişleri Bakanlığı Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü, Global Public Goods, 2002:10. Eylül 
2014. <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/IMG/pdf/biens_publ_gb.pdf>
16  Mal kavramı burada gerek malları gerekse de hizmetleri ifade etmektedir. Kavram olarak ürün, konu veya durumu 
ifade edebilmektedir. Malın faydaları (pozitif fayda) veya maliyetleri(negatif fayda) genellikle bir bütün içerisinde 
anlatılmaktadır. Ancak, ekonomik ve sosyal olarak istenmeyen özel bir kamu malı üzerinde küresel bir mutakabat 
bulunduğu takdirde kamusal kötülük(public bad)  kavramı zaman zaman kullanılmaktadır.



 Bu nedenle kitap tanımı uygun gözükebilir; devlet kamu mallarını, özel sektörde özel 

malları üretir. Ancak, daha önce belirtildiği gibi özelin piyasa ile, kamunun da devlet ile 

ilişkilendirilmesi geride kalmıştır. Malların kamu malı veya özel mal olmasını, söz konusu malın 

nasıl sunulduğundan (kamu kuruluşları veya piyasa) ziyade malın önemli kamusal faydalar içerip 

içermemesi etkilemektedir.17  Her ikisinin de gerek kamuya gerekse özel alana katkısı 

bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, malların özellikleri de zaman içerisinde değişebilmekte ve özel 

nitelikte olan bir mal kamu malı veya kamu malı olan bir mal ise özel mal haline gelebilmektedir.

 Son yıllarda özel veya kamu olarak nitelendirilen olgularda çok büyük değişiklikler 

gözlenmiştir. Ekonomik liberalizasyon, teknolojik gelişmeler ve özelleşme pazarın yeni ürün 

alanlarına doğru gelişmesine yardımcı olmuş ve ülkelerin birbiriyle entegre olmasını sağlamıştır. 

Buna ilaveten, sayıları sürekli artan birçok özel şirket halka açılmış ve borsada işlem görür hale 

gelmiştir. Neticede halk (kamu), şirketlerin ürünleri ve pazar koşulları hakkında daha fazla bilgi 

talep etmeye başlamıştır. Tüketiciler ürünlerin etiketlenmesi için ısrar etmekte, iş ve çevre 

politikaları kapalı kapılar ardına saklanamamakta ve sivil toplum kuruluşları şirketleri 

değerlendirmekte ve kamuya bilgi sağlamaktadır.18  Bunlara ilaveten, özel sektör, normalde devlet 

ile ilişkilendirilebilecek faaliyetlerde bulunmakta, kendi içerisinde düzenlemelere girmekte, normlar 

ve standartlar belirlemekte, arabuluculuk faaliyetlerine girmektedir.

 Hükümet programları vasıtasıyla devletler, giderek artan bir şekilde pazar prensiplerini takip  

etmeye başlamış, hizmet sunumlarını özel sektör sağlayıcılarına yaptırmaya başlamış, maliyetleri 

için ise kullanıcı ücretleri ve başka masraflar adı altında ücret  almaya başlamıştır. Ayrıca iş dünyası 

ve sivil toplum kuruluşları da hükümetlerin daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda olmasını talep 

etmektedir. İyi yönetişim konusundaki literatürde genellikle kamu sektörünün kamusallıktan uzak 

olduğu ifade edilmektedir.19
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Kulüp Malları
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etmektedir. İyi yönetişim konusundaki literatürde genellikle kamu sektörünün kamusallıktan uzak 

olduğu ifade edilmektedir.19

14

17 Kaul,  Inge. Global Public Goods: What Role for Civil Society? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 30, 
no.3, September 2001: 589. Eylül 2014. <http://nvs.sagepub.com/content/30/3/588.refs.html>
18 Keane, John. “Global Civil Society?” In Helmut Anheier, Marlies Glasius, and Mary Kaldor, eds., 2001. Eylül 2014.  
<http://www.johnkeane.net/wp-content/uploads/2011/01/jkgcs2001full.pdf> 
19 Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods. Providing Global Public Goods:Managing 
Globalization, 2003:78. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/KaulMendoza.pdf>

Kulüp Malları

 Özel sektör ile kamu sektörü arasındaki bu değişimler dolayısıyla devlet, iş dünyası, sivil 

toplum kuruluşları gibi tüm aktörler için kamusal alan daha fazla önem taşır hale gelmiştir. Daha 

geniş bir ifadeyle daha fazla bir alana yayılmış kamusallık kavramı ortaya çıkmıştır. 

 Özel sektör ve devlet toplumun ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin koordinasyonunu 

sağlayan mekanizmalardır. Malların veya hizmetlerin niteliğine göre bazen bir mekanizma daha iyi 

çalışmakta bazen bir diğeri daha iyi çalışmaktadır. Önemli olan bu ikisinin dengesini iyi 

kurabilmektir. En zengin insanların dahi bu dengeye ihtiyacı bulunmaktadır. Zenginliğin rahat bir  

şekilde yaşanması bile suçların ve şiddetin arttığı, politik istikrarsızlıkların yaşandığı, hastalıkların 

yaygın olduğu ve finansal dalgalanmaların çok yoğun olduğu durumlarda zor olmaktadır  Kamu 

malı bu nedenle özel malı tamamlayıcı niteliktedir. Benzer bir şekilde, insanların temiz su içme ve 

güvenilir gıda ihtiyacı, kısıtlanabilmiş çalışma saatleri, hukukun üstünlüğü ve hastalığa karşı 

korunma gibi ihtiyaçları üzerine, tüm insanların hayatlarına saygılı bir kamusal uzlaşma 

bulunmuyorsa yoksulluktan kurtulmak zor gözükmektedir.20

 Bununla birlikte toplumun ortak arazisi (hazine arazisi), ormanlar ve uluslararası sulardaki 

balıkçılık alanları gibi kimsenin sahibi olmadığı ortak bir mal veya kaynak, özel tüketime konu 

olabilmekte, tamamının veya bir kısmının tüketimi rekabete konu olabilmekte fakat kimse söz 

konusu maldan dışlanamamaktadır. Söz konusu malların dışlanamama özelliği kültürel ve fiziksel 

olarak uluslararası anlaşmalarla belirlenebilmekte ve düzenlenebilmektedir (hava ulaşım koridorları 

gibi). 

1.2. Küresel Kamu Malları

 Temel olarak KKM  kavramına ilk olarak Kindleberger’in “Uluslararası Hükümetsiz  

Uluslararası Kamu Malları” makalesinde rastlanmaktadır.21  Söz konusu makalede bir uluslararası 

hükümet olmadan, uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkilerde, koordinasyon ve finansman gibi 

temel alanlarda sorunların ortaya çıktığı belirtilmektedir.

 Literatürde yeni bir kavram sayılabilecek KKM’ler, 90’lı yıllardan itibaren uluslararası 

işbirliklerinde kullanılır hale gelmiştir. 2000 yılından sonra ve Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri ile 
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birlikte söz konusu kavram yaygınlaşmıştır. Ayrıca, 2015 yılından sonra ortaya konulan 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile KKM’lerin önemi daha da artacaktır. Ancak Türkiye’de, 

uluslararası işbirlikleri ve kalkınma yardımlarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde KKM’lere 

yönelik bir perspektifin henüz olgunlaşmadığı anlaşılmaktadır. Buna ilaveten Türkiye’nin kalkınma 

yardımlarının bir program veya stratejik bir yaklaşım dahilinde sektörel ve tematik odağının 

bulunmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, KKM’lerin Türkiye’nin gerçekleştirdiği kalkınma 

yardımlarında tematik odak olabileceği düşünülmektedir.

 2000’li yıllardan itibaren malların ve hizmetlerin uluslararası değişiminin giderek artması ve 

yeni iletişim teknolojileri ile sınırları aşan ülkelerarası karşılıklı bağımlılık yeni seviyelere 

ulaşmaktadır. Milli sorunlar daha fazla alana ulaşmış ve neredeyse tüm fiziksel alanda 

dışsallıklardan kurtulmak imkansız hale gelmiştir. Ayrıca, hükümetlerin manevra kabiliyeti 

azalmaya başlamış, uluslararası çerçevede verilen kararları dikkate almak zorunda kalmışlardır. 

Karşılıklı bağımlılık ve etkileşimin çeşitli etkileri olmaktadır. Bu etkiler uluslararası ticaretin 

genişlemesi gibi olumlu veya finansal krizlerin yayılması gibi olumsuz olabilmektedir, fakat 

çoğunlukla iç içe geçmiş ve karışık durumdadır.22  İnsanların serbest dolaşımı arttıkça, daha önce 

yabancı ülke vatandaşlarında gözüken hastalıklara yakalanma riski artmakta fakat aynı zamanda 

yeni tıbbi tedaviler hakkındaki bilginin yayılması da artmaktadır. İletişim sistemlerinin uluslararası 

entegrasyonu sadece bilginin yayılımını sağlamakla kalmamakta aynı zamanda kötü amaçlı 

bilgisayar virüslerine de yardımcı olmaktadır. Küreselleşme bu nedenle çeşitli dışsallıklar ve 

uluslararası karşılıklı etkileşimler içermektedir. Söz konusu etkileşimler faydaları ve zararları 

sınırları aşan uluslararası kamu mallarını ortaya çıkarmıştır.

 KKM’ler faydaları veya kamusal kötülükler durumunda maliyetleri ülkeleri ve bölgeleri 

aşan, zengin ve fakir nüfus gruplarını kapsayan ve nesilleri aşan kamu mallarıdır.23 KKM’ler insan 

hayatını birçok yönden etkilemektedir. Önceden okyanuslar, ozon tabakası ve atmosfer gibi çoğu 

KKM insan müdahalesinden uzak doğal bir şekilde bulunmaktaydı. Küreselleşme ile birlikte 

KKM’ler olumlu ve olumsuz yanlarıyla daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. KKM yaklaşımı 

piyasa aksaklıklarını düzeltmeye yönelik politikalar ortaya koymayı önermekte ve herkesin söz 
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konusu mallara erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu yaklaşım kalkınma meselelerine 

geleneksel olarak coğrafik yaklaşım yerine sektör odaklı yaklaşımı öngörmektedir.24 Ancak, yeni 

sayılabilecek KKM’ler üzerinde anlaşılmış bir tanım henüz tam manasıyla ortaya konamamış 

gözükmektedir. Bu nedenle kavramı tanımlamak ve KKM olgusunu somut bir hale getirmek bir 

öncelik haline gelmiştir.

 KKM’lerin her biri, etkileri küresel olan ve en güçlü devletin bile kontrol edemediği 

karmaşık bir sistem içerisinde yer almaktadır. KKM esas itibarıyla yeni bir olgu değildir. Ancak 

hızlı teknolojik gelişmeler ve ulaşım ve iletişim maliyetlerindeki düşüş nedeniyle günümüzde daha 

da önemli hale gelmiştir. KKM’lerin diğer ekonomik unsurlardan farkı KKM’ler konusunda etkin 

ve etkili çalışan bir sunum mekanizması bulunmamasıdır.25  Ayrıca teknoloji, faydaları farklı 

politikaları ve nesiller arası sınırları kesen yeni kamu malları çeşidi sağlamaya devam etmektedir.26

 Teknolojinin insanların hareketliliğini artırması, yaygın ekonomik ve siyasi dışa açıklık, 

sistemik riskler ve güçlü ülkelerce yönlendirilen uluslararası rejimin giderek artan etkisi söz konusu 

malların çeşitliliğini artırmıştır. Tablo 1.2 gibi Tablo 1.3’te kamu mallarını insan kaynaklı 

özelliklere göre sınıflandırmaktadır. Ancak, bu tabloda KKM’lerin kamu malı niteliği ayrıca ulusal 

yerine küresel boyutta incelenmektedir.

 Tablo 1.3’te 2. ve 4. çeyrekteki mallar konusunda ulusal politikaların harmonizasyonu 

gerekmektedir. Söz konusu politika harmonizasyonu ülkelerin sınır aşan dışsallıkları 

içselleştirmesine (pozitif ve negatif) yardımcı olmaktadır. 2B’de bulunan birçok malda anılan 

harmonizasyon çabaları mevcuttur.27

 4.çeyrekte bulunan birçok mal sınır aşan negatif dışsallığın içselleştirilmesini içermektedir. 

Karbondioksit salınımının azaltılması gibi dışsallıkların içselleştirilmesi noktasında tüm ülkelerin 

kurallarına riayet ettiği uluslararası bir rejime ihtiyaç vardır. 2B’de bulunan temel insan hakları söz 

konusu uluslararası rejim mekanizmasından biridir.
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Tablo 1.3 Ulusal mallar ve Küresel Kamu Mallarının Karışımı

I. Çeyrek

   Özel Mallar

    Ulusal Biyoçeşitlilik ve Vahşi Yaşam

    Diller ve Kültürel Gelenekler

    Ulusal Kamu Eğitim Programları

    Ulusal Su Kaynakları 

    Ulusal Yoksulluğun Azaltılması Programları

II. Çeyrek

 2A Özel Hale Getirilmiş Rekabetin Olmadığı 
Mallar

   Ticari Bilgi

I. Çeyrek

   Özel Mallar

    Ulusal Biyoçeşitlilik ve Vahşi Yaşam

    Diller ve Kültürel Gelenekler

    Ulusal Kamu Eğitim Programları

    Ulusal Su Kaynakları 

    Ulusal Yoksulluğun Azaltılması Programları

2B Kamusal Hale Getirilmiş veya Rekabetin 
Olmadığı Mallar

  Uluslararası İletişim ve Ulaşım Ağları

  Kurallar ve Standartlar

  İnsan Haklarına Saygı

  Ulusal Egemenliğe Saygı

  Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları

  Dillerin Harmonize Edilmesi

  Hayat Tarzları, Diğer Sosyal Normlar ve 
Kuruluşların Reklamlarının Küreselleşmesi

IV. Çeyrek

4A (Kısmen) Özel Hale Getirilmiş Rekabetin 
Olduğu Mallar

  Coğrafi Alan: Özel Ekonomi Bölgeleri

  Ozon Tabakası: Ozon delici Maddelerin 
Emisyon Azaltım Hedefleri

 Atmosfer: Karbondioksit Emisyonunun 
Azaltılmasına Yönelik Hedefler

III. Çeyrek

Tam (Saf) Kamusal Mallar

  Ayışığı

  Barış ve Güvenlik (Çatışma)

  Kanun ve Nizam (Anarşi)

  Finansal İstikrar (Aşırı Finansal Dalgalanmalar)

  Ekonomik İstikrar / Küresel Ekonomik Yavaşlama

  Büyüme ve Kalkınma Potansiyeli

  Etkin/Etkin Olmayan Piyasalar

  Çevrenin Sürdürülebilirliği

  Bulaşıcı Hastalıkların Yayılması/ Kontrol  
Edilmesi veya Ortadan Kaldırılması

4B Kamusal Hale Getirilmiş Rekabetin 
Olduğu Mallar

 Atmosfer

 Gıda Güvenliğini Desteklemek için Küresel Gen 
Havuzu

 Açık Denizler

 Aşırı Yoksulluktan Korunma

 Temel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri

III. Çeyrek

Tam (Saf) Kamusal Mallar

  Ayışığı

  Barış ve Güvenlik (Çatışma)

  Kanun ve Nizam (Anarşi)

  Finansal İstikrar (Aşırı Finansal Dalgalanmalar)

  Ekonomik İstikrar / Küresel Ekonomik Yavaşlama

  Büyüme ve Kalkınma Potansiyeli

  Etkin/Etkin Olmayan Piyasalar

  Çevrenin Sürdürülebilirliği

  Bulaşıcı Hastalıkların Yayılması/ Kontrol  
Edilmesi veya Ortadan Kaldırılması

Kaynak: Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods. Providing Global Public Goods:Managing 
Globalization, 2003:98. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/KaulMendoza.pdf> 

 4A’da ulusal kirlilik izinleri veya özel ekonomi bölgeleri (serbest bölgeler) gibi yeni (ulusal) 

mülkiyet haklarını belirleyen ve tanımlayan politika eylemleri ile birlikte mallar sıralanmaktadır. 

4B’de ise temel eğitim ve sağlık hizmetleri gibi hayati malların sunumunu hedefleyen ve ulusal 

düzeydekilere benzeyen önlemler içeren mallar bulunmaktadır. Ayrıca, Tablo 1.3’te bulunan 3. 

çeyrekteki mallar Tablo 1.1 ve Tablo1.2’ dekilerle aynıdır. Sınır aşan ekonomik faaliyetlerin artması 
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ve ulusal sınırların hücre zarı gibi geçirgenliğinin artması söz konusu malların ulus ötesi nitelik 

kazanmasına vesile olmuştur.

   Kaul ve ark. KKM’lerin bir grup ülkeden daha fazla ülke grubunu kapsaması, faydalarının 

sadece birçok ülkeyi değil küresel nüfusu da kapsaması, bugünkü neslin yanı sıra gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını da karşılaması gerektiği üzerinde durmaktadır.28  Morissey ve ark.  ise KKM’leri 

dünyadaki herkese yararları olan faydalar (utility) olarak tanımlamaktadır.29  Bu çerçevede üç tip 

KKM’den bahsetmektedirler; doğrudan fayda sağlayanlar, risk azaltanlar ve kapasite artıranlar.30

 Kaul ve ark.’nın  tanımlaması, gelecek nesilleri de korumaya yönelik perspektifler 

içermektedir. Ancak, kamusal kötülükler (public bads) ve KKM’lerin sadece günümüz neslini 

ilgilendirenleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda, Kaul ve ark.’ın tanımlamasındaki üçüncü kriter her 

zaman sağlanmamakta ve eleştiriye maruz kalmaktadır.

 Morissey  ve ark.’nın tanımı ise KKM’leri faydacı (utilitarian) mallara kısıtladığı için 

eleştirilmektedir. Bazı önemli mallar herhangi bir fayda üretmekten ziyade özündeki değerlerden 

dolayı küresel kamu malı olabilmektedir.31 Ancak, herkes için pratikte olmasa da prensipte küresel 

faydaların bulunduğu faydacılık tanımlaması sayesinde gelişmiş ülkelerin kamu malları sepeti ile 

diğer ülkelerin kamu malları sepetinin farklı olabilme ihtimali aşılabilmektedir.32

 Küresel Kamu Malları Görev Gücü  KKM’ler için üç önemli özellikten bahsetmektedir.33 

Görev gücüne göre; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve uluslararası toplum için önemli olmaları, 

tek başına bireysel ülkeler veya kuruluşlarca sağlanması zor olması, çok taraflı toplu eylemlerle 

gerçekleştirilebilmesi söz konusu malların üç önemli özelliğidir. Ayrıca, geniş bir çerçevede KKM 
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19

28 Kaul ve ark.. “Defining Global Public Goods”.GlobalPublicGoods:  International Cooperation in the 21st Century, 
New York: Oxford UniversityPress, 1999b:10. Eylül 2014. 
<web.undp.org/globalpublicgoods/TheBook/globalpublicgoods.pdf>
29 Morrissey ve ark. Defining International Public Goods: Conceptual Issues. Overseas Development Institute, London, 
2002a:9. Eylül 2014. <www.earthsummit2002.org/es/issues/GPG/ODI.rtf>
30 Anand, P.B.  Financing the Provision of Global Public Goods.  World Institute for Development Economics Research. 
United Nations,  University Discussion Paper No. 2002/110:2. Ocak 2015. <https://www.wider.unu.edu/sites/default/
files/dp2002-110.pdf>
31 a.g.e.:2
32 Binger, Albert. Global Public Goods and Potential Mechanisms for Financing Availability. Background paper 
prepared for the Fifth Session of the Committee for Development Policy meeting, April 7-11, 2003:5. Eylül 2014.  
<http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_bg_papers.shtml>
33 Küresel Kamu Malları Görev Gücü (ad-hoc), Meeting Global Challenges: International Cooperation in the National 
Interest: Towards an Action Plan for Increasing the Provision and Impact of Global Public Goods, 2004:7. Ekim 2014. 
<http://www.oecd.org/sd-roundtable/papersandpublications/39357808.pdf>



hususu üzerinde durulmuş ve uluslararası ve ulusal sorumluluk arasında ayrım yapmayı 

kolaylaştıran yerindnlik (subsidiarity) prensibinin önemine vurgu yapılmıştır. Söz konusu görev 

gücü ilk etapta ticaret, bilgi, barış ve güvenlik, finansal istikrar, küresel ortak mallar (global 

commons) ve salgın hastalıkların önlenmesi olmak üzere küresel etkisi en önemli olan altı KKM 

seçmiştir.

 KKM’lerin üç kelimesinde de sorgulamaya gidilebilir. Küresel, gerçek manada dünya 

üzerindeki herkesin faydalanabileceği şekilde faydaların küresel olması mıdır? Sorunun cevabı 

geniş bir çerçevede olumlu iken dar manada olumsuzdur. Şöyle ki, sıtma hastalığının ortadan 

kaldırılmasının küresel kamu malı sayılması konusunda herkes hemfikirdir. Ancak, söz konusu 

hastalığa yakalanma riski ilk başta bazı ülkeler dışında sıfırdır ve faydanın varlığı bulunsa da söz 

konusu malın faydalarından yararlanmadıkları düşünülebilir. Dolayısıyla bazıları faydalanmasa da 

herkesin faydasına olan faaliyetler küresel olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle faydalarının 

doğasının küresel olduğu mallara KKM’ler denilmektedir.

 “Kamu” özünde özel olmayan ve toplumun her kesimine açık faydalar içeren ve ekonomik 

kavramlarla açıklanabilen bir kavramdır. Küresel faydaların herkese ölçülebilen bir fayda 

sağlamayabileceği gibi, kamu faydalarından da herkesin yararlanabilmesi veya aynı ölçüde 

yararlanması zordur. Başka bir ifadeyle, herkes söz konusu kamu malından aynı seviyede fayda 

sağlamamaktadır. Dolayısıyla kamudaki her bir fert malın sunumundan fayda sağlıyorsa faydalar 

kamusaldır. Toplumdaki herkesin ölçülebilen bir fayda sağlamaması veya maldan aynı faydayı 

sağlamaması da söz konusu faydaların kamusal olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

 Üçüncü kelime olan “mal” kavramı da sorgulanabilir. Mal kavramı faydalar sağlanması 

veya isteklerin karşılanması, yerine getirilmesi olarak ifade edilmektedir. Mallar ve hizmetler 

denilen mal kavramından farklılaşmaktadır. Bu minvalde kamusal kötülüklerin ortadan kaldırılması 

da bir kamu malı olup, kötülük olarak ifade edilen şey ise olumsuz faydadır (disutility). Dolayısıyla 

kamu malı kamuya fayda sağlayan mallar olarak nitelendirilmektedir.

 Bu bağlamda, KKM’leri fayda sağlayan ve küresel manada herkesin kullanımına açık mallar 

olarak nitelendirebiliriz. KKM’lerin faydaları herkes tarafından ölçülemeyebilir veya herkes için 

faydaları farklı düzeyde olabilir veya kişilerin faydalanma kapasiteleri farklı olabilir, ancak 

faydaları herkesin kullanımına açıktır. Tam KKM’lerde de herkesin kullanımına olan fayda seviyesi 
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eşit miktardadır. Ancak yukarıdaki hususlar düşünüldüğünde herkesin fayda seviyesi farklı 

olabilmektedir. Yukarıdaki örneğe geri dönersek sıtma hastalığının ortadan kaldırılmasının küresel 

kamu malı olduğu ifade edilmişti (bu Afrika’daki insanlar için de Avrupa’daki insanlar için de 

aynıdır). Fakat hastalığın yaygınlaşmasının azaltılması bölgesel kamu malı olarak ifade edilebilir 

çünkü hastalığın yok edilmesinin herkese faydası bulunurken yaygınlığının azaltılması etkilenen 

ülkelerde geçerli bir husustur. 

 Bununla birlikte sahra altı Afrika’da yoksulluğun azaltılması programı, yerel nüfusun 

ihtiyaçlarının karşılanması sayesinde çatışmaların önlenmesine ve uluslararası barışın sağlanmasına 

olan katkıları, uluslararası sonuçları olan çevrenin yok olmasının engellenmesi ve küresel sağlık 

koşullarının iyileştirilmesine olan katkıları nedeniyle KKM olabilmektedir. Bu nedenle kamu 

mallarının küresel ve küresel olmayan diye hızlıca sınıflandırılmasından kaçınmak gerekmektedir. 

Sınıflandırma kararı, ilgili kişiler ve faydalanıcıların yer aldığı katılımcı politika diyaloglarının yanı 

sıra, dikkatli bir değerlendirme ve etki analizi gerektirmektedir.34 

 Uluslararası işbirlikleri ve eylemlerin yetki düzeyi açısından faydaların doğrudan veya 

dolaylı olduğu durumlar olan çekirdek ve tamamlayıcı mal ayrımını yapmak yararlı olacaktır. 

Doğrudan fayda sağlayan kamu malları çekirdek olarak nitelendirilebilir. Tamamlayıcı faaliyetler 

ise kamu malının sunumuna yardımcı olan veya fayda sağlama kapasitesinin artırılmasına 

yöneliktir. Bilginin varlığı KKM’dir, çekirdek maldır. Bilginin faydalı olabilmesi için gerekli eğitim 

ve eğitim faaliyetleri ise tamamlayıcı nitelikte kamu malıdır. 

 Tüm KKM’ler çekirdek faaliyetlerdir ve küresel refahın iyileştirilmesi için herkese eşit 

fayda sunması gereken mallardır. Çekirdek kamu malları aynı zamanda uluslararası kapsama 

sahiptir. Çekirdek ve küresel (uluslararası) kavramları pratikte benzer ifadeler olsa da her zaman 

birbirine denktir denilemez. Şöyle ki; “Sağlık” ve “Barış” çekirdek kamu mallarıdır ve uluslararası 

ve ulusal düzlemde bulunabilir. Eğer söz konusu çekirdek mallar tüm uluslarda sağlanırsa, 

uluslararası veya küresel mal halini almaktadır. Bazı ülkelerin ulusal olarak malı sağlamadığı 

durumlarda küresel düzeyde de sunum miktarında azalma olmaktadır. Bu bağlamda, ulusal kamu 

malları KKM’lerin tamamlayıcısı rolünü üstlenmektedir. Kamu malı KKM’lerin sunumuna 
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katıldığında KKM’lerden farklı yayılma alanına sahip çekirdek mal olarak nitelendirilebilir. Ancak, 

KKM’lerin tüketimine veya kullanımına ilişkin kamu malları ise tamamlayıcı faaliyet ve 

tamamlayıcı kamu malı olarak nitelendirilebilir.35 

 KKM’lerin gerçek manada sunumu gerek küresel ve uluslararası düzeyde “çekirdek” 

faaliyetleri içermekte gerekse daha geniş bir yelpazede ulusal düzeyde “tamamlayıcı” nitelikte 

faaliyetleri içermektedir. Çekirdek niteliğindeki faaliyetler tüm toplumların, derneklerin, şirketlerin 

temel sorumluluğu iken, tamamlayıcı nitelikteki faaliyetler ulusal kuruluşların sorumluluğu 

altındadır. Ancak bu iki faaliyet arasına belirgin bir çizgi çekmek operasyonel ve finansal sorunlar 

ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca bu durumla ilişkili olarak bir malın küresel kamu malı niteliği 

taşıyıp taşımadığı konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. 

 HIV virüsü bulaşmış kişilerin iyileştirilmesi konusunda ise farklı argümanlar bulunmaktadır. 

Bir argüman, iyileştiren ilaçlar veya aşılar konusundaki bilginin sadece kendisinin küresel kamu 

malı sayılması gerektiği ve düşük maliyetli olarak veya ücretsiz olarak diğer ülkelere ve şirketlere 

bu bilginin sağlanması gerektiği konusundadır. Başka bir argümanda ise ilaçların faydalanıcılarına 

ulaştırılmasının kendisinin küresel kamu malı sayılması gerektiği ifade edilmektedir. Bir diğer 

argümanda ise gelişmekte olan ülkeler için HIV virüsünden daha önemli hususlar olduğu, konunun 

yerel ve ulusal olduğu ve söz konusu hastalığın küresel kamu malı olarak nitelendirilmemesi 

gerektiği ifade edilmektedir.36 

 Benzer bir şekilde finansal istikrar, kodlamalar ve standartlar üzerine mutabakat, finansal 

akımlar hakkında bilgi paylaşımı ve finansal kuruluşlar, finansal olarak zor duruma düşen ülkeler 

için finansal kolaylıklar sistemi kurulması küresel kamu malı sayılabilmektedir. Ancak, bir ülkeye 

dönük finansal kurtarma faaliyetleri küresel kamu malı olarak nitelendirilmemektedir.

 Bunlara ilaveten bilginin, farkındalığın ve uluslararası hususlar ve küresel sorunlara ilişkin 

siyasi iradenin zaman içerisinde değişmesi nedeniyle tanımlamalarda yeni sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. Kamunun farkındalığı ve siyasi kararlar, meseleleri (HIV, finansal istikrar) odak 

noktası haline getirebilirken, teknolojik gelişmeler KKM sağlamaya yönelik yeni imkanlar 

oluşturmakta (internetin ortaya çıkması) ve bilimsel araştırmalar küresel olayları (sera gazları etkisi 
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için finansal kolaylıklar sistemi kurulması küresel kamu malı sayılabilmektedir. Ancak, bir ülkeye 

dönük finansal kurtarma faaliyetleri küresel kamu malı olarak nitelendirilmemektedir.

 Bunlara ilaveten bilginin, farkındalığın ve uluslararası hususlar ve küresel sorunlara ilişkin 

siyasi iradenin zaman içerisinde değişmesi nedeniyle tanımlamalarda yeni sorunlar ortaya 
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gibi) anlamamıza yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla KKM’lerin tanımı ve sınıflandırması dinamik 

bir karakter taşımaktadır. 37

 Bununla birlikte, kamu mallarına özgü toplu eylem sorunları (bedavacılık38, mahkum 

açmazı ve ortak mallar trajedisi) KKM’lerde daha da fazla gözlenmektedir. Eylemlere dönük 

uluslararası işbirliği çalışmalarının olası faydalarının olduğu üzerine genel bir uzlaşı olsa da 

çözümler üreten ve uluslara uygulatabilen uluslar üstü bir otorite bulunmamaktadır (örn. 

vergilendirme, düzenleme gibi).39  Bunlara ilaveten, söz konusu malların ülkeler arasında 

yayılmaları da farklı düzeylerde olabilmektedir. Bu durum kamu malının küresel kamu malı 

sayılabilmesi için ne kadar uluslararası olması gerektiği sorusunu gündeme getirmektedir. Ancak, 

yayılmaların genişliği ne kadar artarsa kamu malının küreselliği de o ölçüde artmaktadır.

 KKM’lerin sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin faydalarından eşit bir şekilde 

yararlanılması ve dünya çapında yoksulluğun azaltılması ile ilişkilendirilmesi gerektiği konusunda 

geniş bir mutabakat bulunmaktadır. Rao (1999:70) gerçekte, uluslararası düzeyde ve nesiller 

arasında eşitliğe ulaşma durumunun kendisinin de küresel bir kamu malı olduğunu ifade etmiştir. 

Dolayısıyla, belirli bir ürün, hizmet veya politika sonucunun yoksulluğun azaltılmasına ve 

uluslararası eşitliğin sağlanmasına olan katkısı söz konusu malın küresel kamu malı sayılabilmesi 

için temel kriterlerden biri olarak kullanılabilir. 40

 Küresel kamu malı olarak sayılan mallar toplumsal tercihler sonucu oluşmakta ve küresel 

bir nitelik taşımaktadır. Bahse konu mallar etik ve politik değerleri ifade etmekte olup  UNDP’nin 

tabiriyle “sosyal yapılanma”(social constructs) olarak değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle, 

küresel kamu malı kavramı uluslararası ve ulusal değerlere göre değişmektedir. Ancak aynı 

zamanda uluslararası tartışmaların, etkisi fazla olan ülkelerin değer sistemine göre şekillenmesine 

neden olmaktadır. Dolayısıyla bu değerler diğer ülkelere de dayatılmış olmaktadır.41
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Kutu 1.2. Küresel Kamu Malı Tanımlamaları

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

KKM’ler iki kriteri sağlamak zorundadır. Birincisi, tüketimde rekabetin olmaması ve 

dışlanamama gibi güçlü kamusallık unsurları içermesidir. Bu özellikler söz konusu malları kamu 

malları sınıflandırmasına sokmaktadır. İkinci kriter ise faydalarının ülkeler bakımından (birçok 

ülke grubunu kapsaması), insanlar bakımından (tüm nüfus grupları), nesiller bakımından 

(bugünkü nesli ve gelecekteki nesli kapsaması) hemen hemen evrensel olmasıdır. Bu özellik 

insanlığın tamamını toplum (kamu) veya KKM’lerin faydalanıcısı yapmaktadır.

Dünya Bankası

KKM’ler; kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için önemli olan, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerce işbirliği içerisinde toplu eylemlerle ancak yeterli miktarda üretilebilen, kaynaklar, 

hizmetler ve büyük oranlarda dışsallıklar içeren kurallar sistemi veya politika rejimleridir. Bu 

yaklaşım sınır aşan faydaları ve sınır aşan toplu eylemler fikrini içermektedir. Söz konusu 

KKM’lerin sunumu için toplumların işbirliği içerisinde hareket etmesi aynı zamanda eylemlerin 

nasıl uygulanacağının ve finansmanın nasıl sağlanacağının düşünülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, KKM’ler çekirdek ve tamamlayıcı olarak ikiye ayrılmaktadır. Çekirdek faaliyetlerin amacı 

KKM’lerin sunumudur. Söz konusu faaliyetlerin bir ülkeye odaklı fakat diğer ülkelere yayılan 

faydalara sahip  olmasının yanısıra bu faaliyetler sınır ötesi hususları gözeten, küresel ve bölgesel 

programlar içermektedir. Tamamlayıcı faaliyetler ülkelerin çekirdek faaliyetlerden yararlanma 

kapasitesinin artırılmasına yardımcı olmanın yanında ulusal kamu mallarının da sunumuna 

yardımcı olmaktadır. Sağlık, çevre, finansal istikrar, barış, ticaret ve bilgi olmak üzere küresel 

kamu malı olarak 6 temel alan belirlenmiştir.
Kaynak: Kaul ve ark. 1999b:9-14, Dünya Bankası Kalkınma Komitesi 2000:1-2, Küresel Kamu Malları Görev Gücü 
2004:7, Sagasti ve Bezanson, 2001:5 

1.3. Bölüm Değerlendirmesi

 Kamu mallarının özellikle saf (tam) kamusal malların karakteristik özellikleri tüketimden 

dışlanamama ve tüketimde rekabetin olmamasıdır. Malların sahip oldukları söz konusu temel 

karakteristik özelliklere dayanan Samuelson’un kamu malları  tanımı, günümüzde özellikle Desai 

ile Kaul ve Mendoza  tarafından toplumsal tercihlerin önemi belirtilerek genişletilmiştir. Buna göre 

bir çok nedenle malların özellikleri değiştirilip özel mallar kamusal mal haline getirilebilir. Karar 
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verici merci ise sadece toplumdur. Toplumsal tercihlerin ön plana çıkarılması, bu tercihlerin nasıl ve 

kimler tarafından belirleneceğinin önemini de artırmaktadır.

 Ekonomi teorilerinde kamu mallarının tanımı güzel bir şekilde ifade edilmiş olsa da, politik 

ekonomide toplumun kamu malları sayılan unsurlar üzerindeki fikirleri zaman içerisinde 

değişebilmekte ve kamu malları tanımında değişiklikler yaşanabilmektedir.

 Hangi tür kamusal malların üretileceği ülkelerin kalkınmışlık düzeyi ile yakından ilişkilidir 

ve genel eğilim somut kamusal mallar yerine (yoksullar için barınma olanakları), soyut kamusal 

mallar (barış ve güvenlik, finansal istikrar, bilginin sağlanması) yönünde ilerlemektedir. Öte yandan 

bazı soyut kamusal malların varlığı, bazı özel olabilen ve dışlanabilir malın kamusal mal kabul 

edilmesine zemin hazırlamaktadır. Temel eğitim gibi bazı mallar insan haklarının geniş kabul 

görmesi sayesinde kamusal mal statüsü kazanabilmektedir. Dolayısıyla, kamusallık kavramı zaman 

içerisinde değişebilmekte ve durumsal nitelik arz edebilmektedir.
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2. KÜRESEL KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI

 KKM’ler çeşitli kategorilerde sınıflandırılabilir. Çalışmada önemli görülen sınıflandırma 

çeşitlerine yer verilmektedir. KKM’ler; sektörlere, kamusallık derecesine, faydalarına, kamusallık 

türüne, toplama teknolojisi kriterine ve malın doğasına göre olmak üzere  genel olarak altı farklı 

şekilde sınıflandırılmaktadır. 

2.1. Küresel Kamu Mallarının Sektörel Sınıflandırılması

 Morrissey  ve ark.  tarafından KKM’ler çevre, sağlık, barış ve güvenlik ile yönetişim gibi 

sektörel olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, anılan yazarlar sektörler içerisinde KKM’leri çekirdek ve 

tamamlayıcı nitelikte olmak üzere alt sınıflara ayırmaktadır (Tablo 2.1).42

Tablo 2.1. Küresel Kamu Mallarının Tamamlayıcı ve Çekirdek Mallar Perspektifinde Sektörel 
       Sınıflaması

Çekirdek KKM Tamamlayıcı MallarTamamlayıcı Mallar

Sektör Sunum Tüketim

Çevre
              Küresel
              
              Ulusal

Gaz Emisyonunun 
Azaltılması
Türlerin Korunması

Araştırma

Tarımın Desteklenmesi Fakirliğin Azaltılması

Sağlık
              Küresel

              Ulusal

Hastalıkların Yok 
Edilmesi
Koruyucu Sağlık

Hastalıkların 
Araştırılması
Sağlık Sistemi Sağlık Hizmetleri

Bilgi
               Küresel
               Ulusal

Araştırma Merkezleri
Eğitim Hizmetleri

İnternet Servisi Küresel İletişim Ağı

Güvenlik
               Küresel
              
               Ulusal Suç Azaltımı

Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi
Asayiş Fakirliğin Azaltılması

Yönetişim
               Küresel
               Ulusal

Küresel Kuruluşlar
İyi Devlet Yönetimi

Araştırmalar
Devletin Kapasitesi

Finansal İstikrar
Hakkaniyet

Kaynak: Morrissey ve ark.. Defining International Public Goods: Conceptual Issues. Overseas Development Institute, 
London, 2002a:15-16. Eylül 2014. <www.earthsummit2002.org/es/issues/GPG/ODI.rtf> 
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2.1.1. Çevre

 Sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve nüfusun artması ile birlikte üretim ve tüketimin hızla 

artması, doğal kaynakların ve çevrenin tahrip  olmasına neden olmaya başlamıştır. Söz konusu 

gelişmeler dışsallıkların artmasına neden olmakta ve birçok ülkeyi etkileyen sosyal ve ekonomik 

maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşen bu maliyetler küresel sorunları ile birlikte ayrıca 

nesilleri de aşan bir boyuta ulaşmıştır. Bahse konu sorunlar arasında en önemlileri ozon tabakasının 

incelmesi ve iklim değişikliği olarak görülmektedir. Bu bağlamda, çevre küresel bir kamu malıdır 

ve çevrenin kirletilmesi, tüketilmesi gibi sorunların çözümü de küresel kamu malının sunumuna 

ilişkindir ve bu konuda uluslararası platformlarda ortak hareket edilmesi gerekmektedir.43

2.1.2. Sağlık

 Genellikle küresel kamu kötülükleri olarak ortaya çıkan konulardan bir diğeri sağlık 

sektörüdür. Sınır ötesi dışsallıklar ile ortaya çıkan sağlık sorunlarının önemli nedenleri olarak; 

turistik ve ticari seyahatler ve göçmenler tarafından yayılan bulaşıcı hastalıkların daha fazla 

yayılması, tütün ve benzeri zararlı maddelerin dolaşımının küresel olarak pazarlanması, iklim 

değişiklikleri ve su kaynaklarının kirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar ile yoksulluk 

nedeniyle az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan hastalıklar gösterilmektedir. Sağlık hayati bir mesele 

olduğundan küresel sağlık sorunları (HIV ve Kuş Gribi) tüm insanlığı etkileyebilmektedir. 

Dolayısıyla sağlık konusu da küresel kamu malı tanımlaması içine alınmakta ve küresel sağlık 

meseleleri karşısında ortak hareket edilmesi zorunlu hale gelmektedir.44

2.1.3. Bilgi

 Üretimin bilgiye dayalı hale gelmesi ve üretimde bilginin kullanılması bilginin bir mal 

niteliği göstermesine neden olmaktadır. Bell (1973) toplumun ekonomik, beşeri ve sosyal 

gelişmesini sağlayan bilgiyi, iletişim araçları ile sistemli bir şekilde başkasına iletilebilen, 

tecrübelerin ürünlerini veya bir hükmü aktaran, telif ve benzeri tanıma yollarıyla onaylanmış, 

nesnel bir şekilde bilinen entellektüel mülkiyet olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, bir ülkede yaşayan 

bir bireyin diğer ülkelerdeki bilimsel ve teknik gelişmelerden faydalanması bilginin KKM  olduğunu 
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göstermektedir. Ancak, bilgi üzerindeki patent gibi fikri mülkiyet hakları bilgiyi üreteni korurken 

bilginin küresel olarak yayılmasını etkilemektedir.45

2.1.4. Barış ve güvenlik

 Barışın sağlanması ve savaş ve çatışmaların önlenmesi ulus ötesi hale geldiğinde insanlara 

uluslararası fayda sağlamaktadır. Küresel kamu malı olduğu tartışmasız olan barış ve güvenlik 

konusunda uluslara ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlara büyük görevler düşmektedir. 

Küresel barış bir KKM’dir. Barış veya güvenliğe katkısı olan çatışma önlenmesi gibi faaliyetler 

çekirdek faaliyetlerdir. Barışın sürdürülmesi, çatışmanın önlenmesine katkı sağlayan tamamlayıcı 

faaliyet olarak düşünülse de esasen çekirdek faaliyettir.

2.1.5. Yönetişim

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yönetişimi, ülkelerdeki ekonomik, sosyal, 

siyasal ve idari otoritenin tüm düzeylerdeki işlemleri yürütmesi olarak tanımlamakta ve yönetişimi 

sektörel sınıflandırmada KKM  olarak kabul etmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret 

Örgütü gibi ulus ötesi yönetişim örgütlerinin kuralları ve kararları ülkeler üzerinde ülkelerin 

yönetim sistemlerini etkileyen kararlar haline getirilmiştir. KKM’lerin sunumunda ve 

koordinasyonunda büyük rol oynayan Dünya Ticaret Örgütü, Küresel Çevre Fonu ve Birleşmiş 

Milletler gibi uluslararası kuruluşların kurulması ve organizasyonu da yönetişim faaliyetidir.46

 KKM’lerde önemli sektörlere Dünya Bankası tarafından (2000)47  finansal istikrar ve ticaret 

konuları da eklenmiştir. Özellikle küreselleşen piyasalar neticesinde 2008’de yaşanan küresel 

finansal kriz finansal istikrarın KKM olarak önemini bir kere daha pekiştirmiştir. KKM’ler 

konusunda sektörler sadece bu alanlarla kısıtlı değildir ancak uluslararası platformlarda önemli 

olanlar çalışmada gösterilmiştir.
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2.2. Küresel Kamu Mallarının Fayda Sınıflaması

 Morissey  ve ark. (2002a:9) KKM’leri dünyadaki herkese  yararları olan faydalar olarak 

tanımlamaktadır. Bu çerçevede üç tip küresel kamu malından bahsetmektedirler; doğrudan fayda 

sağlayanlar, risk azaltanlar ve kapasite artıranlar. Söz konusu fayda durumları kamu malının 

mekansal boyutunu belirlemede rol oynamaktadır. Eğer fayda, risk azaltımına dönük veya direkt 

olarak fayda sağlayan bir nitelikte ise kamu malı küresel kamu malı eğilimi göstermektedir. Diğer 

yandan söz konusu fayda kapasite geliştirilmesine dönük ise mekansal boyut sınırlı kalmakta ve 

kamu malı niteliği göstermektedir. Faydanın yapısına göre KKM’lerin sınıflandırılması Tablo 

2.2’de gösterilmektedir.

Tablo 2.2. Faydaların Yapısına Göre Küresel Kamu Malları

Fayda çeşidi Risk Azaltımı Kapasite Geliştirme Doğrudan Fayda 
Sağlayan

Kamusallık

Uluslararası 
kapsamda (kıtalar 
arası)

İklimsel riskin 
azaltılması

Küresel kuruluşlar Bioçeşitliliği korumak

Kısıtlı alanda (örn. 
bölgesel)

Asit yağmurlarının 
azaltılması

Bölgesel kuruluşlar Ormanların veya 
göllerin korunması

Prensipte faydaların 
herkesin kullanımına 
açık olduğu

Hastalık risklerinin 
ortadan kaldırılması

Küresel bilgi üretimi Fakirliğin 
azaltıldığının bilinmesi 
(fakirliğin azaltılması 
tamamlayıcı kamu 
malıdır)

Kısıtlı faydalar Hastalık vakalarının 
azaltılması

Susuz tarım üzerine 
araştırma

Belirli bir hastalığın 
yaygınlığının azalması

Kamuya fayda 
sağlama

Çatışma önlenmesi Barışı koruma Barış ve güvenlik

Kaynak: Morrissey ve ark.. Defining International Public Goods: Conceptual Issues. Overseas Development Institute, 
London, 2002a:10. Eylül 2014. <www.earthsummit2002.org/es/issues/GPG/ODI.rtf>

2.3. Kamusallık Boyutuna Göre Küresel Kamu Mallarının Sınıflandırılması

 Tam KKM’ler: Tüketimden dışlanamayan ve tüketimde rekabetin olmadığı mallardır. Bu 

sınıflama içerisindeki malın tüketimi bir kişinin veya bir ülkenin tüketimi ile azaltılamaz nitelik 

göstermektedir. Rekabetin olmaması optimal miktar için fayda maliyet analizi gerektirmekte, 
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dışlanamama konusu ise finansman ve kaynakların dağıtımı sorunlarını (bedavacılar nedeniyle) 

gündeme getirmektedir. 48

 Tamamlayıcı KKM’ler: Tüketimde rekabetin olmaması ve tüketimden dışlanabilme söz 

konusudur.

 Kulüp49  Malları: Kalabalıklaşmanın önlenebilmesi amacıyla belirli bir gruba özgü kamu 

mallarıdır ve tüketimden dışlanabilme söz konusudur.

 Birleşik Ürünler: Kanbur ve. ark  birleşik ürünleri de tanımlamalarına dahil etmişlerdir.50 

Örneğin, uluslar tarafından özel sektöre yönelik gerçekleştirilen eylemler diğer ülkelere (kamu 

olarak) de faydalar sağlayabilmektedir.

 KKM’lerin bazı durumlarda dünya çapında faydaları bulunmaktadır. Bunlar; küresel 

ısınmayı durdurma, ozon tabakasının azalmasına neden olan klorofllorokarbonların azaltılmasını 

sağlama, insan ırkının genetik haritasını çıkarma ve dünyanın biyoçeşitliliğini korumadır. Söz 

konusu faydaların yanı sıra artan uluslararası terörizm, küresel iklim değişikliği, artan yoksulluk ve 

yeni hastalıkların yayılması ve çatışmaların artması gibi tehditler artmaya başlamıştır.51  KKM’ler 

çevre, güvenlik, finansal istikrar, bilimsel buluşlar, sağlık, altyapı, yoksulluğun azaltılması, 

kültürlerin korunması ve araştırma ve geliştirme gibi çeşitli alanlarla ve faaliyetlerle 

ilişkilendirilebilmektedir. Kamusallık boyutuna göre KKM’ler Tablo 2.3’te gösterilmektedir.
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Ocak 2015. <http://www.pitt.edu/~kmm229/Future%20of%20Development%20Assistance.pdf>
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financing Global Public Goods, L20 Financing Global Public Goods Conference, February 26-27th, 2006:1. Ekim 
2014.  <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.611.6119&rep=rep1&type=pdf> 



Tablo 2.3. Kamusallık Boyutuna Göre Küresel Kamu Mallarının Sınıflandırılması

Tam Kamusal Tamamlayıcı Kulüp Birleşik Ürünler

Tek 
Nesil

Bölgesel Orman 
Yangınlarının 
Önlenmesi
Kirli Su 
Kaynaklarının 
Temizlenmesi
Hayvan 
Hastalıklarının 
Kontrolü
Taşkınların 
Önlenmesi

Su Yolları
Nehirler
Otoyollar
Yerel Parklar

Ortak Pazarlar
Kriz Yönetim 
Gücü
Ağlar (Network)

Barışı Koruma
Askeri Güçler
Tıbbi Yardım
Teknik Yardım

Tek 
Nesil

Küresel Okyanus 
Kirliliğinin 
Önlenmesi
Hava Tahminleri
Gözlem 
İstasyonları

Elektromanyetik 
Dalgalar
Uydu Yayınları
Posta Hizmeti
Hastalıkların 
Kontrolü

Kanallar
Hava Koridorları
Internet
Denizyolları

Dış Yatırımlar
Afet Yardımları
Uyuşturucuların 
Yasaklanması

Birden 
Fazla 
Nesil

Bölgesel Sulak Alanların 
Korunması
Göllerin 
Temizlenmesi
Toksik Atıkların 
Temizlenmesi
Kurşun 
Emisyonunun 
Azaltılması

Asit Yağmurlarının 
Azaltılması
Balıkçılığın 
Korunması
Av Alanlarının 
Korunması
Uçucu Organik 
Bileşik 
Emisyonunun 
Azaltılması

Milli Parklar
Sulama Sistemleri
Göller
Şehirler

Barışı Koruma
Su Taşkınlarının 
Kontrolü
NATO
Kültürel Normlar

Birden 
Fazla 
Nesil

Küresel Ozon Tabakasının 
Korunması
Küresel 
Isınmanın 
Önlenmesi
Hastalıkların 
Bertarafı
Bilgi Üretimi

Antibiyotiklerin 
Aşırı Kullanımının 
Azaltılması
Okyanus Balıkçılığı
Antartikanın 
Korunması

Uluslararası 
Parklar
Kutup Daireleri
Resifler

Tropik 
Ormanların 
Korunması
Uzay Kolonileri
Birleşmiş 
Milletler
Fakirliğin 
Azaltılması

Kaynak: Sandler, Todd. Intergenerational Public Goods: Strategies, Efficiency and Institutions, Global Public 
Goods:International Cooperation in the 21st Century, 1999:24-25. Eylül 2014. <web.undp.org/globalpublicgoods/
TheBook/globalpublicgoods.pdf>
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2.4. Kamusallık Türüne (Üçgenine) Göre Sınıflandırma

 Kaul ve Mendoza’nın kamusallık üçgenine göre kamusallık 3 boyutta incelenmektedir. 

(Şekil 1.1 ve Şekil 2.1). Söz konusu üçgenin bir köşesi tüketimde kamusallığı, ikinci köşesi 

faydaların dağılımında kamusallığı diğer köşesi ise karar almada kamusallığı göstermektedir. Bahse 

konu üçgende her üç düzeyin sağlandığı durumlarda ideal üçgende tam kamusal mal ifadesi 

kullanılmakta ve çeşitli ara durumların ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Kaul ve Mendoza söz 

konusu sınıflandırmanın detaylarını oluşturmamışlar sadece konuyu tartışmaya açmakla 

yetinmişlerdir. Bugün dünyadaki KKM’lerin sunum sürecinde veya karar alma sürecinde tam 

kamusallıktan bahsedilemediği ve KKM’lerin sunum ve finansman kararlarının gelişmiş ülkeler 

veya karar organlarında gelişmiş ülkelerin egemen olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından 

verildiği söz konusu yazarlar tarafından öne sürülmektedir.  

2.5. Toplama Teknolojisi Kriterine Göre Sınıflandırma

 Kanbur ve ark.  tarafından ortaya sürülen toplama teknolojisi kriterine göre 4 farklı 

sınıflandırma yapılmakta ve bireylerin katkı düzeylerine göre kamu malları sınıflandırılmaktadır.52 

Söz konusu toplama teknolojisinde kamu malları ve KKM’ler, toplama tekniği, en iyi vuruş tekniği, 

en zayıf halka tekniği ve ağırlıklı toplama tekniğine göre sınıflandırılmaktadır (Tablo 2.4).

Tablo 2.4. Toplama Teknolojisine Göre KKM’lerin Sınıflandırılması

Toplama En İyi Vuruş En Zayıf Halka Ağırlıklı Toplam

Ulusal Hava Kirliliğinin 
İllerde Önlenmesi

Teröristlerin 
nötralize edilmesi

İsyanlara karşı 
koruma

Kirletmeden 
kaçmanın 
sınırlandırılması

Bölgesel Çölleşmenin 
iyileştirilmesi

Sıtmanın önlenmesi Zehirli atıkların 
kontrol altına 
alınması

Asit yağmurlarının 
azaltılması

Küresel Küresel ısınma AIDS’e çözüm 
bulma

Hastalıkların 
kontrol altına 
alınması

Nükleer kaza 
serpintisinin 
önlenmesi

Kaynak: Kanbur ve ark. The Future of Development Assistance: Common Pools and International Public Goods, 
1999:63. Ocak 2015. <http://www.pitt.edu/~kmm229/Future%20of%20Development%20Assistance.pdf>
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2.4. Kamusallık Türüne (Üçgenine) Göre Sınıflandırma

 Kaul ve Mendoza’nın kamusallık üçgenine göre kamusallık 3 boyutta incelenmektedir. 

(Şekil 1.1 ve Şekil 2.1). Söz konusu üçgenin bir köşesi tüketimde kamusallığı, ikinci köşesi 

faydaların dağılımında kamusallığı diğer köşesi ise karar almada kamusallığı göstermektedir. Bahse 

konu üçgende her üç düzeyin sağlandığı durumlarda ideal üçgende tam kamusal mal ifadesi 

kullanılmakta ve çeşitli ara durumların ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Kaul ve Mendoza söz 

konusu sınıflandırmanın detaylarını oluşturmamışlar sadece konuyu tartışmaya açmakla 

yetinmişlerdir. Bugün dünyadaki KKM’lerin sunum sürecinde veya karar alma sürecinde tam 

kamusallıktan bahsedilemediği ve KKM’lerin sunum ve finansman kararlarının gelişmiş ülkeler 

veya karar organlarında gelişmiş ülkelerin egemen olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından 

verildiği söz konusu yazarlar tarafından öne sürülmektedir.  

2.5. Toplama Teknolojisi Kriterine Göre Sınıflandırma

 Kanbur ve ark.  tarafından ortaya sürülen toplama teknolojisi kriterine göre 4 farklı 

sınıflandırma yapılmakta ve bireylerin katkı düzeylerine göre kamu malları sınıflandırılmaktadır.52 

Söz konusu toplama teknolojisinde kamu malları ve KKM’ler, toplama tekniği, en iyi vuruş tekniği, 

en zayıf halka tekniği ve ağırlıklı toplama tekniğine göre sınıflandırılmaktadır (Tablo 2.4).

Tablo 2.4. Toplama Teknolojisine Göre KKM’lerin Sınıflandırılması

Toplama En İyi Vuruş En Zayıf Halka Ağırlıklı Toplam

Ulusal Hava Kirliliğinin 
İllerde Önlenmesi

Teröristlerin 
nötralize edilmesi

İsyanlara karşı 
koruma

Kirletmeden 
kaçmanın 
sınırlandırılması

Bölgesel Çölleşmenin 
iyileştirilmesi

Sıtmanın önlenmesi Zehirli atıkların 
kontrol altına 
alınması

Asit yağmurlarının 
azaltılması

Küresel Küresel ısınma AIDS’e çözüm 
bulma

Hastalıkların 
kontrol altına 
alınması

Nükleer kaza 
serpintisinin 
önlenmesi

Kaynak: Kanbur ve ark. The Future of Development Assistance: Common Pools and International Public Goods, 
1999:63. Ocak 2015. <http://www.pitt.edu/~kmm229/Future%20of%20Development%20Assistance.pdf>
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52 Kanbur ve ark. The Future of Development Assistance: Common Pools and International Public Goods, 1999:63. 
Ocak 2015. <http://www.pitt.edu/~kmm229/Future%20of%20Development%20Assistance.pdf>

Şekil 2.1. Kamusallık Üçgeni ve Küresel Kamu Malları

Kaynak: Kaul ve Mendoza. Advancing The Concept of Public Goods. Providing Global Public Goods:Managing 
Globalization, 2003:102. Eylül 2014. <http://web.undp.org/globalpublicgoods/globalization/pdfs/KaulMendoza.pdf>
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2.6. Malın Doğasına Göre Sınıflandırma

 KKM’lerin özüne, doğasına göre birkaç şekilde sınıflandırma yapmak mümkündür. 

Somutluk-soyutluk bağlamında, kamu malının fiziksel olup olmadığı üzerinde durulmaktadır. 

Somut KKM’lere örnek olarak çevre ve ortak KKM’ler gösterilebilir. Barış ve güvenlik ile finansal 

istikrar ise soyut KKM’lere iyi birer örnektir. Ayrıca, doğal mallar ya da sonradan üretilmiş mallar 

düşünülerek üç farklı sınıflandırma yapılabilmektedir.53  Bunlar doğal küresel mallar, insan 

marifetiyle oluşturulmuş küresel mallar ve küresel politik sonuçlardır. Malın doğasına göre 

KKM’lerin sınıflandırılması Tablo 2.5’te gösterilmektedir.

Tablo 2.5. Malın Doğasına Göre Sınıflandırma

Küresel Malın Sınıfı /Çeşidi FaydalarFaydalar Sunum veya Kullanıma İlişkin 
Sorunların Niteliği

Küresel Malın Sınıfı /Çeşidi

Dışlanamama Rekabetin 
Olmaması

Sunum veya Kullanıma İlişkin 
Sorunların Niteliği

1. Doğal küresel ortak mallar

-Ozon tabakası Evet Hayır Aşırı kullanım

-Atmosfer Evet Hayır Aşırı kullanım

2. İnsanlar tarafından oluşturulan 
küresel ortak mallar ve evrensel 
normlar (Uluslararası insan 
hakları gibi)

Kısmen Evet Eksik veya az kullanım (baskı ve 
zorlama)

-Bilgi Kısmen Evet Eksik kullanım (erişim eksikliği)

-Internet (altyapı) Kısmen Evet Eksik kullanım (giriş engeli)

3. Küresel koşullar

-Barış Evet  Evet Eksik veya az kullanım 

-Sağlık Kısmen Evet Eksik veya az kullanım 

-Finansal istikrar Kısmen Evet Eksik veya az kullanım 

-Serbest ticaret Kısmen Evet Eksik veya az kullanım 

-Yoksulluktan kurtulmak Hayır Hayır Eksik veya az kullanım 

-Çevresel sürdürülebilirlik Evet Evet Eksik veya az kullanım 

-Eşitlik ve adalet Kısmen Evet Eksik veya az kullanım 
Kaynak: Kaul ve ark.. Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, New York,1999c: 454. Eylül 
2014.<web.undp.org/globalpublicgoods/TheBook/globalpublicgoods.pdf>
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 Yukarıdaki sınıflama çeşitlerine ilaveten Akdemir ve Şahin KKM’lerin sunum ve yönetim 

dinamikleri bakımından sınıflandırılması gerektiği üzerinde durmaktadırlar.54  Söz konusu 

sınıflandırmada optimal sunum ölçeğinin bulunması için KKM’lerin sunumunda kimlerin sorumlu 

olduğu ve denetim ile yönetiminin nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ancak 

yazarlar, konunun çok disiplinli olması nedeniyle kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini ifade 

etmektedirler.

 KKM’ler hakkında birçok sınıflandırma farklı açılardan yapılabilmektedir. Konunun multi-

disipliner yapısı sınıflandırmaları da farklı açılardan yapabilmeyi mümkün kılmaktadır.
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Dergisi-Sayı 150-Ocak – Haziran 2006. Eylül 2014. 
<www.dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/150/aakdemir_msahin.pdf>



3. KÜRESEL KAMU MALLARININ SUNUMU VE FİNANSMANI

! KKM’lerin sunumu için gerekli altyapı ve düzenlemelerin yapılması hususu oldukça 

önemlidir. Bahsi geçen düzenlemelerin yapılması, altyapının tesisi ve ortaya çıkan dışsallıkları 

ortadan kaldırmak için küresel bir otorite bulunmamaktadır ve söz konusu malların sunumu birçok 

örgüt ile ülkeler arasında bölünmüş durumdadır.55

 Bu bağlamda, koordinasyonun sağlanması için KKM’lerin sunumu ve sunumuna yönelik 

mekanizmaların durumu önem arz etmektedir. Buna ilaveten KKM’lerin sunum maliyetlerinin 

karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle konunun finansman boyutu da oldukça 

önemlidir. 

3.2. Küresel Kamu Mallarının Sunumu

 KKM’lere ilişkin en önemli politik karar söz konusu malların sunumudur. Alınan 

önceliklendirme kararları doğrultusunda hareket eden küresel toplum, anılan malların sunumunun 

nasıl organize edileceğine ve kimler tarafından sunulacağına karar vermelidir. KKM’lerin 

sunumunda küresel nitelikteli kuruluşlar önemli araçlardır. Ancak, KKM’lerin sunumu için 

planlanan programlar öncelikli olarak ülkeler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik 

çevreler tarafından gündeme getirilmektedir. Daha sonra sunum ve finansmana ilişkin kararlar 

işbirliği ile olgunlaştırılmaktadır.  

3.2.1. Küresel Kamu Mallarının sunumunda karşılaşılan temel güçlükler

 KKM’lerin sunumunda çalışma içerisinde birkaçına değinilen bazı temel güçlükler 

bulunmaktadır. Hükümetler, anlaşmalar ile bağlayıcı kurallarla karar verme yetkileri üzerindeki 

egemenliklerinden taviz verme konusunda isteksizdirler. Söz konusu durum birçok anlaşma 

üzerinde işbirliğine varma konusunda belirsizliği artırmaktadır. KKM sunumunda ve diğer 

uluslararası işbirliklerinde egemenlik yetkisi sorunu en temel sorundur.

 Devletlerin kısa vadeli amaçları çoğunlukla benzer olsa da uzun vadeli amaçları birbirinden 

farklıdır. Bazı durumlarda uzun vadeli amaçlar arasında da farklılıklar bulunabilmektedir. İklim 

değişikliği gibi bazı konularda ülkelerin alacağı tavırlar değişiklik göstermektedir.
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 Kamu malı bir kez üretildiğinde herkesin kullanımına açık hale gelmekte ve diğerlerini 

maldan dışlama durumu zorlaşmaktadır. Nihayetinde, malın sunumunu beklemek için ortam 

oluşmakta ve taraflar harekete geçmemektedir.

 Salgın hastalıklarla mücadelede olduğu gibi bazı KKM’lerin sunumu her bir devletin çaba 

sarf etmesini gerektirmektedir. Bir ülkenin uyumsuzluğu durumunda başarısızlık ortaya 

çıkmaktadır.

 Küresel iklim değişikliği ile mücadelede olduğu gibi başarılı bir sunum taraflardan her 

birinin katkısı toplanarak oluştuğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak, uzun vadeli küresel 

girişimlerin sürdürülebilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak oldukça zordur.

 Kamu malı sunumunda her ülkenin tavrı farklı olabilmektedir. Bazı ülkeler küresel 

meselelere daha fazla özen gösterirken, diğer ülkeler ulusal meseleler dışındaki hususlarla 

ilgilenmemektedir. Egemenlik devri ve bedavacılığın yanı sıra ülkelerin gönüllülük esasına göre 

kamu malı sağlaması küresel nitelikte kamu mallarının eksik sunumuna neden olabilmektedir.

 KKM’lerde yetki alanı, katılım ve teşvik boşlukları da malın sunumuna yönelik sorunlar 

ortaya çıkarmaktadır.

 Bir diğer önemli sorun ise Mahkum Açmazı Sorunudur. Oyun Teorisine göre mahkum 

açmazı durumunda bilgi eksikliğinin işbirliğine zarar verdiği ifade edilmektedir. Esasen söz konusu 

durum, iletişimi sağlayan ve güven tesis eden mekanizmaların yokluğunda iki veya daha fazla 

tarafın benzer niyetlerle işbirliğinden dönmesi olarak ifade edilebilir. 

 Uluslararası sitemde, özellikle Birleşmiş Milletler’in yapısındaki düzensizlik, kuruluşlar 

arası dinamikler ve koordinasyon ile kuruluşların iç dinamiklerinde uyumsuzluğa neden olmaktadır. 

Tam olarak uzmanlaşamamış kuruluşların görev alanlarında ve faaliyetlerinde çakışma 

bulunmaktadır. Söz konusu durum koordinasyonsuzluğa neden olmakta ve kuruluşların imajına 

zarar vermektedir.

 Bununla birlikte düzeni ve koordinasyonu sağlamak amacıyla her bir küresel kamu malının 

sunumu için çok taraflı bir kuruluşun atanması sorunları çözmemektedir. Söz konusu durumun 

nedeni KKM’lerin farklı doğası ve çeşitli düzeylerde gerekli olan uzmanlık seviyesidir. Önemli olan 

Küresel Kamu Malları Görev Gücü’nün tanımladığı sorumlu kuruluş olan “çapa kuruluş” u bulmak 
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değil, her kuruluşun küresel kamu malı sunum sistemi içerisindeki görev ve yetkilerini 

belirlemektir.56 

 Kamusallık boyutu nedeniyle kamu mallarının bedavacılık gibi eylem sorunları bulunmakta 

ve bu nedenle eksik sunum riski oluşmaktadır. Ulusal politika çerçevesinde, devlet söz konusu toplu 

eylem sorunlarına ve piyasa aksaklıklarına müdahale edebilmektedir. Ancak uluslararası seviyede 

devletin bir karşılığı bulunmamaktadır. Sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Dünya 

Ticaret Örgütü gibi birkaç kuruluşta sınırlı zorlayıcı güç erki bulunmaktadır.

 KKM’ler ve ülkeler arasındaki yardımlara yönelik işbirlikleri genellikle gönüllülük esasına 

dayanmakta olup, uluslararası platformlarda küresel amaçlar yerine ulusal müzakere takımları ile 

ulusal çıkarlar korunmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle söz konusu platformlar, politik piyasalar 

olarak nitelendirilmektedir.57  Sonuç olarak KKM’lerin sunumunda piyasa aksaklığının yanında 

politik piyasa aksaklığı da ortaya çıktığından KKM’ler bedavacılığa maruz kalan ulusal kamu 

mallarına nazaran daha fazla risk unsuru içermektedir. İkiz piyasa aksaklığı olarak ifade edilen bu 

durum genellikle sayıca çok fazla aktörün yeterli sunum için gerekli olduğu durumda, taraflardan 

birkaçının kendi katkısının veya herhangi bir düzeltici eylemin önemsiz olduğunu düşünmesi 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele gibi günümüz nesline 

maliyetleri olan gelecek nesillerin sorunlarında da bedavacılık ve eksik sunum sorunları ortaya 

çıkmaktadır.58

 KKM’lerin sunumuna yönelik işbirliklerinde karşılan zorluklar üç faktörün bulunması ile 

çözülebilmektedir. Bunlar, ülkeler arasında katalizör görevi görebilecek lider ülke bulunması veya 

katalizör görevi görecek ilk eylemin gerçekleşmesi, dağıtım ve sunum için etkin kuruluşlar ve 

yeterli ve uygun miktarda finansman.59  Ancak, çoğu zaman katalizör görevi görecek ülke 

bulunamamakta ve KKM’lerin eksik sunumu ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, ülkelerin adım 

atmasını sağlayabilecek nitelikte KKM dağıtım sistemine ihtiyaç vardır. 

38

56 UNIDO, Public Goods for Economic Development. Vienna. 2008:24. Kasım 2014. <https://www.unido.org/
fileadmin/user_media/Publications/documents/Public%20goods%20for%20economiclivepage.apple.com
%20development_sale.pdf>
57 Kaul, Inge. The Rise of the Global South: Implications for the Provisioning of Global Public Goods. Human 
Development Report Office, Occasional Paper, 2013b:7. Eylül 2014. < https://www.ingekaul.net/wp-content/uploads/
2014/01/The_Rise_of_the_Global_South.pdf >
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Goods_2006.pdf > 



 Bununla birlikte, KKM’lerin sunumunun her ülkenin kendi ulusal sorumluluğunu üstlenerek 

ulusal düzeyde başlatması gerektiği çeşitli yazarlarca ifade edilmektedir.60  Söz konusu yazarlar 

uluslararası kuruluşların konu üzerindeki yönetim erklerini üye ülkelerden aldığını ifade etmekte ve 

bu nedenle uluslararası bir kuruluşun küresel kamu malının yeterli sunumu için tek başına 

anlaşmalar tasarlaması ve uygulama mekanizması oluşturmasının zor olduğunu belirtmektedirler. 

 Ancak, ülkelerin gelişmişlik seviyesi dikkate alındığında, kapasite yetersizliğinden dolayı 

ülkelerin dışsallıkları belirlemede zorlanması, kamu malı sunumundaki kapasite eksiklikleri, 

uluslararası platformlarda temsil kapasitesinin düşüklüğü gibi nedenler küresel kamu malının ulusal 

düzeyde başlatılması gerektiği hususunda soru işareti oluşturmaktadır. Bu bağlamda, uluslar, 

kuruluşlar, özel sektör, akademik camia ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı küresel kamu malı 

sunum sisteminin tasarlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

 KKM sunumuna ilişkin bahsi geçen temel güçlüklerin yanı sıra Kaul ve ark.  düzeltilmesi 

gereken 3 büyük boşluktan bahsetmektedir. Bunlar, yetki alanı boşluğu (jurisdictional gap), katılıma 

yönelik boşluk (participation gap) ve teşvik boşluğudur (incentives gap).61

3.2.1.1. Yetki alanı boşluğu

 Yetki alanı boşluğu, önemli küresel hususların küresel sınırları ile özellikle politika 

yapımındaki ulusal yetki sınırları arasındaki boşluk olarak tanımlanmaktadır.62  Yetki alanı boşluğu 

esasen malın ulusal, bölgesel veya küresel olup olmaması ile de ilişkilidir. Söz konusu boşluğu 

kapatmak amacıyla açık bir yetki alanı silsilesi oluşturmak için uluslararası işbirliğinin yeniden 

yapılandırılması gerekmektedir.63 Kaul ve ark.  ülkelerin vatandaşları tarafından üretilen sınır aşan 

dışsallıklar için dışsallığı üreten ülkenin sorumlu olması gerektiğini, bu sayede dışsallıkların 

içselleştirilebileceğini ve bu prensibin uluslararası dışsallıklara da uygulanmasının (uluslararası 
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işbirliğinin “evde” başlaması ile) ülkelerin küresel karşılıklı bağımlılık ile mücadele kapasitesini 

artıracağını ifade etmektedir.64  Ancak, söz konusu durumda zorlayıcı unsur eksikliğinin toplam 

kamu malı sunum seviyesini düşük tutacağı akla gelmektedir. Ayrıca, her ulusun dışsallıklarının ayrı 

ayrı ülkeler tarafından belirlenmesi gerekmektedir; bu ise kapasite sorunu yaşayan ülkeler için 

oldukça zor bir süreçtir. Bunlara ilaveten çoğu ülke dışsallıklarını gizleme yoluna da 

gidebilmektedir, bu sebeple sunulması gereken kamu malı miktarı seviyesi de düşük olacaktır.

 Ayrıca, dışsallıkların içselleştirilmesi politikası, ülkelerin bakanlıklarının uluslararası 

işbirliği için açık ve net yükümlülükler geliştirmesini gerektirmektedir. Özellikle geniş manada dış 

politika ile bağlantısı olan bakanlıkların iki ayrı bütçe takip etmesi (birincisi yerel harcamalar için 

ikincisi ise uluslararası işbirliğinin finansmanı için) önem arz etmektedir. 65

 Öte yandan Kaul ve ark.  KKM’lerin sunumunda yerindenlik ilkesinin önemli olduğunu ve 

önceliklerin oluşturulmasında ve uygulamada mümkün olduğunca yerel düzeyde faaliyet 

gösterilmesi gerektiğini ifade etmektedir.66  Ancak, kapasite sorunları ve ölçek ile kapsam 

ekonomileri de göz önüne alındığında her zaman yerel aktörlerin etkin ve etkili bir KKM 

sunumunda bulunamayacağı düşünülmektedir.

 Bu çerçevede, dışsallıkların içselleştirilmesinde ulusal ve bölgesel düzeyin yetersiz veya 

etkisiz olduğu durumlarda uluslararası kuruluşlar, ülkeler arasında ve diğer küresel taraflar arasında 

dışsallıkların yönetimi konusunda faaliyet gösterebilir. Ancak, Birleşmiş Milletler sistemi de dahil 

olmak üzere çoğu uluslararası kuruluş sağlık, eğitim, kültür, gıda üretimi, iş gücü piyasası ve sanayi 

sektörlerine odaklanmış; gıda güvenliği, barış ve istikrar, dengeli büyüme ve bilgi üretimi 

konularında somut çıktılara dönük daha az çaba göstermişlerdir. 67

 Kaul ve ark.  KKM’lerin sunumunda dışsallıkların içselleştirilmesi için ilk sorumluluğun 

ulusal düzeyde olması gerektiğini ve küresel düzeydeki eylemlerin uluslararası işbirliği 

maliyetlerinden dolayı ulus devletlerin en iyi seçim olacağını ifade etmektedirler.68  Ancak, yerel 

aktörlerin özellikle negatif dışsallıklar konusunda çoğu zaman kapasitelerinin yetersiz olması ulusal 

düzeydeki tedbirlerin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 
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 Ayrıca, KKM sunumuna yönelik eylemsizliğin sonucundaki maliyetler göz önünde 

bulundurulduğunda, işbirliğine yönelik maliyetler kaçınılmaz olmakta ve küresel düzeyde eylemler 

gerekebilmektedir. 

3.2.1.2. Katılım boşluğu

 Katılım boşluğu, hükümet dışı paydaşların KKM sunumuna olan katkılarının düşük olması 

nedeniyle uluslararası işbirliğinin temellerinin sadece hükümetler arasında olmasından 

kaynaklanmaktadır.69  Katılım boşluğu esasen, kararlardan etkilenen grupların karar verenlerden çok 

olduğu durumda oluşmaktadır. Söz konusu boşluğu kapatmak için kararlarda herkesin rızası olması 

koşuluyla hükümetler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve çeşitli ilgili gruplar müzakere 

masasında bir araya getirilmelidir. 

 Tüm ülkelerin sandalye hakkına sahip olduğu çok taraflı platformların bazılarında, kararları 

etkileyebilen iç çember grupları bulunmaktadır. Kararlar genellikle gelişmiş ülkelerin bulunduğu iç 

çember gruplarında alınmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında 

büyük katılım boşluğu oluşturmaktadır. Katılım boşluğunun kapatılması bağlamında, ideal KKM 

sunumunda Binger KKM yaklaşımının zengin ve yoksul ile güçlü ve zayıfın eşit  katılımını sağlayan 

demokratik bir sistem öngörmesi gerektiğini ifade etmekte ve söz konusu sistemin, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve adalet gibi karakteristik unsurları içermesi gerektiğini belirtmektedir.70 

 Bazı yazarlara göre, ülkeler bazen yeni (ilave) yükümlüklere dönük yeterli kaynaklara ve 

kapasitelere sahip olmadıklarını düşünerek uluslararası yükümlülüklerden kaçınabilmektedir. Bu 

durum sağlık gözetiminden kirliliğin azaltılmasına kadar birçok küresel kamu malının sıklıkla eksik 

sunumuna yol açmakta ve katılım boşluğuna zemin hazırlamaktadır. Söz konusu durumlarda, 

uluslararası toplumun yoksul ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik destek vermesi, 

küresel kamu kötülüklerinin fazla sunumundan kaynaklanan maliyetleri karşılamalarına göre daha 

etkilidir. 

 Gerçek katılım, işbirliğindeki tüm tarafların uluslararası yükümlülüklerini yerine 

getirebilmek ve tartışmalara katılım için temsil kapasitesinin olduğu zaman gerçekleşebilmektedir. 

41

69 Kaul ve ark.. Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, New York,1999c:xxvi.  Eylül 2014. 
<web.undp.org/globalpublicgoods/TheBook/globalpublicgoods.pdf>
70 Binger, Albert. Global Public Goods and Potential Mechanisms for Financing Availability. Background paper pre-
pared for the Fifth Session of the Committee for Development Policy meeting, April 7-11, 2003. Eylül 2014.  
<http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_bg_papers.shtml>



Dolayısıyla, KKM’lere yönelik karar almada, sunumda ve tüketimde katılımcılık, uluslararası 

politika yapımında eşitliğin sağlanması açısından önemlidir. 

3.2.1.3. Teşvik boşluğu

 Teşvik boşluğu, KKM’lerde işbirliği için veya yayılan dışsallıklarını düzeltmek için 

ülkelerin etik olarak kendiliklerinden hareket etmemesi durumudur.71  KKM  konusunda 

gerçekleştirilecek işbirlikleri, taraflara açık, net faydalar sunmalı ve tüm katılanlar söz konusu 

faydaları adil olarak algılamalıdır. Söz konusu faydaların kısıtlanabileceği kulüp mallarında ise 

mallardan faydalananların maliyetlerin karşılanmasına yönelik en fazla katkıyı sunması sağlanabilir. 

Bu çerçevede, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve NATO gibi kuruluşlar üyeliğe 

kabulden önce belirli katılım şartları ileri sürmektedirler.

 Kaul ve ark.  KKM’lerin sunumu ya da ortak malların korunmasına yönelik piyasa 

kuvvetlerinin ve fiyatlandırma mekanizmasının kullanılabileceğini ifade etmektedirler.72  Bazı 

politika alanlarında istenen politika çıktılarının güvenliğinin sağlanması ve KKM’lerin sunumu için 

fiyatlandırmanın doğru yapılması ve piyasanın inşası için temel çerçevenin oluşturulması önemli 

adımlardır. Esasen balıkçılık hakları ve kirletme hakları gibi bazı durumlar halihazırda ticarete konu 

hale gelmiştir. 

 Bunlara ilaveten, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin, dışsallıkların, politika 

yakınlaştırmalarının ve diğer işbirliklerinin müzakere edildiği uluslararası platformlarda aktif rol 

alabilmeleri için kapasite ve araçlara ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda Kaul ve ark.  söz konusu 

duruma yönelik küresel toplantılarda adil katılımın sağlanmasını teşvik etmek için adı geçen 

ülkelerce yönetilen “Küresel Katılım Fonu” oluşturulmasını önermektedir.73

3.2.2. Küresel Kamu Mallarının sunum sistemleri

 KKM’lerden sadece az bir kısmı hazır halde bulunmaktadır. Doğal küresel ortak mallar gibi 

söz konusu mallarda dahi, sürdürülebilir kullanımlarına yönelik uluslararası yönetim ve sunum 

sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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 Söz konusu yönetim ve sunum sistemine ilişkin Sagasti ve Bezanson (2001:27) ideal sunum 

sistemi geliştirmiştir. Bu sistem küresel alan, ağ alanı ve yerel alanlardan oluşmaktadır. Küresel 

alan, küresel ortak mallar, küresel politika sonuçları ve küresel bilgi ile ilişkili malları içermektedir. 

Ağ alanı, uluslararası örgütler, işbirlikleri ve uluslararası finansal kuruluşlar gibi çeşitli kurumsal 

düzenlemeler ile KKM’lerin sunumunun sağlanması için uygulamaya dönük politikalar ve 

prosedürleri içermektedir. Yerel alan, KKM’lerin sunum ve tüketimine ilişkin yerel politikalar ve 

teşvikler ile finansal mekanizmaları da içeren ulusal ve yerel faaliyetler; hükümet kuruluşları, özel 

firmalar, STK’lar ve bireylerin faaliyetlerini içermektedir.

 Ayrıca, Sagasti ve Bezanson KKM’lerin sunumuna yönelik iş bölümü hakkında  gösterge 

niteliğinde bir tablo hazırlamışlardır (Tablo 3.1).74 

Tablo 3.1. Küresel Kamu Mallarının Sunumu İçin İş Bölümü

Özel 
Sektör

Vakıflar ve 
STK’lar

Gelişmekte Olan 
Ülkeler

Gelişmiş 
Ülkeler

Uluslararası 
Finansal 
Kuruluşlar

Birleşmiş 
Milletler ve 
Bölgesel 
Kuruluşlar

KKM’lerin Sunumunu 
Belirleme ve Düzenleme * * * * ** ***

KKM Sunum 
Sistemlerinin Temel 
Bileşenlerini Destekleme

* ** * *** ** ***

KKM’lerin Sunum 
Sisteminde, tamamlayıcı, 
bölgesel, ulusal, ve yerel 
faaliyetleri destekleme

** ** *** *** *** ***

* Küçük Derecede Rol                 ** Orta Derecede Rol                *** Büyük Derecede Rol* Küçük Derecede Rol                 ** Orta Derecede Rol                *** Büyük Derecede Rol* Küçük Derecede Rol                 ** Orta Derecede Rol                *** Büyük Derecede Rol* Küçük Derecede Rol                 ** Orta Derecede Rol                *** Büyük Derecede Rol* Küçük Derecede Rol                 ** Orta Derecede Rol                *** Büyük Derecede Rol* Küçük Derecede Rol                 ** Orta Derecede Rol                *** Büyük Derecede Rol* Küçük Derecede Rol                 ** Orta Derecede Rol                *** Büyük Derecede Rol

Kaynak: Sagasti ve Bezanson. Financing and Providing Global Public Goods Expectations and Prospects Prepared for 
the Ministry for Foreign Affairs Sweden, 2001:64. Eylül 2014. <http://www.gci.org.uk/Documents/SMFA.pdf>

 KKM’lerin sunumunu belirleme ve düzenleme faaliyetlerinde uluslararası kuruluşlara daha 

fazla görev düşmektedir. Söz konusu çok yönlü faaliyetler için Dünya Bankası tarafından yürütülen 

veya finanse edilen küresel ortaklıklar bulunmaktadır. Bu çerçevede, çevre küresel kamu malına 

dönük olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya 

Bankası tarafından yönetilmekte olan Küresel Çevre Fonu kalkınma yolundaki ülkelerin çevre 

koruma faaliyetlerine finansman desteği sağlamaktadır. Yoksullara Yardım İçin Danışma Grubu 
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(CGAP), mikro finansman vasıtasıyla gelişmekte olan ülkelerdeki yoksullara dönük mali yardımlar 

yapmaktadır ve merkezi Dünya Bankasıdır. 

 Aşı ve Bağışıklık İçin Küresel İttifak (GAVI) küresel bağlamda kamu-özel işbirliği için 

verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Söz konusu ittifak özellikle küresel sonuçlar doğuran 

hastalıklarla mücadelede önemli rol oynamakta ve sağlık küresel kamu malının üretilmesinde ve 

sunumunda önemli görevler üstlenmektedir. Adı geçen ittifak, dünya liderlerinin koalisyonunun 

yanı sıra kamu, aşı üreticileri, sivil toplum kuruluşları, araştırma kuruluşları ile UNICEF, Dünya 

Sağlık Örgütü, Bil ve Melinda Gates Vakfı ve Dünya Bankası işbirliği ile yürütülmektedir. Dünya 

Bankası, 130’u önem arz eden yaklaşık 300 küresel programa katılmaktadır. Yerel ve ulusal kamu 

mallarının sunumunda ulusal devletlerin faaliyetleri yeterli olabilirken, bölgesel ve küresel 

nitelikteki kamu mallarının sunumu için tek bir kuruluştan bahsedilememektedir. KKM’lerin 

sunumunda doğrudan ya da dolaylı olarak uluslararası kuruluşlar, devletler, STK’lar, özel sektör, 

kamu-özel ortaklıkları faaliyet göstermektedir. 

3.2.3. Küresel Kamu Mallarının ülkeler tarafından sunulma teknikleri

 Literatürde kabul görmüş Kanbur ve ark.  tarafından detaylandırılmış sunulma yöntemlerine 

göre dört farklı durum (teknik) söz konusudur.75

3.2.3.1. Toplama tekniği

 Kamu malları sunum teknolojisinin en yaygın tipi olan bu teknikte toplam kamusal mal 

miktarı, bütün kullanıcıların katkılarının toplamına eşit olmaktadır. Şu şekilde ifade edilmektedir:

Q, Kamu malının toplam sunumunu (arzını) qi ise i inci ülkenin katkısını göstermektedir. 

 Basit toplama tekniği olarak bilinen bu teknikte kamu malının sunumundaki tarafların her 

birinin gelir seviyesine bakılmaksızın yaptıkları katkı miktarının toplamı kadar bir sunum 

gerçekleşmektedir. Atmosfere verilen zarar miktarı (karbondioksit salınımı) her bir ülkenin bireysel 
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salınımının toplanması ile hesaplanabilmektedir. Gönüllü katkıların pozitif olduğu durumlarda, 

notralite teoremi (eylemde bulunmama) ortaya çıkmaktadır: bir ülkenin sunum miktarının diğer 

ülkenin sunum miktarı ile ikame edilebildiği durumdur.76  Bireysel katkıların tam ikame edilebildiği 

durumda ve tüketimden dışlamanın olmadığı durumda söz konusu durumlar bedavacılığa sebep 

olmakta ve KKM’lerin sunumunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliği ile mücadelede 

karbon salınımının azaltılması buna en iyi örnektir.

3.2.3.2. En iyi vuruş

 Bu yöntemde kamu malı miktarı en büyük katkıyı sağlayan aktör tarafından belirlenir. 

Küresel düzeyde çiçek hastalığına bulunan çare en iyi vuruş teknolojisine iyi bir örnektir, aşıyı 

bulan ülkenin katkısı kadar katkı sağlanmıştır. Şu şekilde ifade edilmektedir:

Q = max{q₁,.....qᵢ} qᵢ i ülkesinin katkısını ifade etmektedir. 

 Bazı özel hastalıklar için tedavi geliştirilmesi bu konuda en iyi araştırma eforu sarf eden 

ülke tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu durumlarda stratejik olarak kaynakların israf edilmesini 

önlemek için koordinasyona yönelik eylemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Sandler daha iyi vuruş 

tekniği adı altında alt grubun bulunduğunu ifade etmektedir.77  Bu teknikte, en iyi katkı sağlayan 

tarafın kamu malı sunumuna en fazla etkisi olmak üzere azalan bir şekilde ikinci en iyi katkıyı 

sağlayan tarafın sunumda aldığı azalan etkiyle devam eden bir silsileden bahsedilmektedir. Aşı 

üretiminde, en iyi nitelikteki ikinci aşının da birinci nitelikteki aşının etkilerinden 

faydalanamayanlara yararları bulunabilmektedir.

3.2.3.3. En zayıf halka

 Bu yöntemde kamu malı sunum miktarı en az katkıyı sağlayan aktör tarafından belirlenir. 

Salgın hastalıklar durumunda, en düşük katkıyı sağlayan tarafından malın sunum miktarı 

kısıtlanmaktadır. Diğer ülkeler ne kadar önlem alsalar da, söz konusu ülkenin aldığı önlem 

belirleyici rol oynamaktadır. Şu şekilde ifade edilmektedir:
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Q = min{q₁,.....qᵢ} qᵢ i ülkesinin katkısını ifade etmektedir.  

 En düşük seviyedeki sunumdan daha fazla olan katkılar kaynak kullanımı olduğu halde 

sunum miktarını artırmamaktadır. Bu noktada Susam ve ark. (2006:30) kalkınma yardımlarının en 

zayıf halkaya yönelmesinin, küresel kamu malı sunumunu artıracağını ifade etmektedirler. Ayrıca, 

en zayıf halka kamu mallarında bedavacılık durumunun oluşmadığı gözlenmektedir. En iyi vuruşta 

olduğu gibi en zayıf halka tekniklerinde de alt grup bulunmaktadır. Daha zayıf halka olarak bilinen 

bu durumda, en az sunum yapan ülkenin en fazla etkisi olmak üzere azalan bir şekilde katkı 

miktarınca devam etmektedir. İlave faydalar en düşük sunum düzeyinin aşılmasında dahi 

görülebilmektedir. Finans piyasaları bu çerçevede daha zayıf halka kamu malları olarak 

görülebilmektedir, finans piyasalarını istikrarlı hale getirmek için en düşük sunum düzeyinden daha 

fazla gerçekleştirilen sunumun da finans piyasalarına faydası bulunmaktadır.

3.2.3.4. Ağırlıklı toplam

 Toplam sunum miktarının bireysel katkıların ağırlıklı toplamına göre belirlendiği durumdur. 

Ağırlık faktörü ülkenin coğrafi konumu, konuya ilişkin sahiplik boyutu (doğal kaynak sahipliği, 

yağmur ormanları gibi) ve kalkınmışlık düzeyi olabilmektedir. Bu sunum tekniği bir kaç ülkeyi 

etkileyen bölgesel kamu mallarına daha uygundur. Güç santrallerinde sülfür emisyonunun 

azaltılması için kirlilik kaynağının bulunduğu konum önem arz ettiğinden ağırlıklı toplama 

tekniğine örnek teşkil etmektedir. Ülke özelinde elde edilen faydalar ne kadar büyükse kamu malına 

sağlanan katkı da büyük olmaktadır. Şu şekilde ifade edilmektedir: 

qⱼ,  j ülkesinin kamu malı sunumunu ve αᵢⱼ  i ülkesi  tarafından faydalanılan kamu malında  j 

ülkesinin sunum payını göstermektedir. 78 

 Özellikle sorunların bir bölgeye yoğunlaştığı durumlarda daha fazla geçerlidir. Örneğin sıtma 

virüsünün yaygın olduğu bölgelerde soruna en yakın ve en gelişmiş ülkenin KKM sunum miktarı en 

46

78 UNIDO, Public Goods for Economic Development. Vienna. 2008:10. Kasım 2014. <https://www.unido.org/
fileadmin/user_media/Publications/documents/Public%20goods%20for%20economiclivepage.apple.com
%20development_sale.pdf>



fazla olmaktadır. Diğer ülkeler de soruna yakınlıkları ve gelişmişlik düzeylerine göre sunuma katkı 

sağlamaktadır.

3.2.4. Küresel Kamu Mallarının sunumunda kurumsal mekanizmalar

 KKM’lerin sunumunu belirleme ve düzenleme faaliyetlerinde kurumsal mekanizmalara 

ihtiyaç bulunmaktadır. Küresel düzeyde kamu malları ve dışsallıklar toplu eylemlerin ve sosyal 

hareketlerin koordinasyonunu gerektirmektedir. Ancak, genellikle ülkelerin karşılıklı amaçlar ve 

faydalara dayalı ilişkilerinde, özellikle faydadan dışlanamama durumu bulunduğunda, tarafları 

gönüllü olarak malın sunumuna yöneltmek zor olmaktadır ve bedavacılık ülke seviyesinde 

yaşanmaktadır. Bu durumlarda toplu eylem başarısızlığı ortaya çıkmaktadır. UNIDO çözüm olarak 

bireysel tarafların işbirliğini sağlayabilecek stratejik etkileşimleri uygulayabilecek düzeyde uygun 

kuruluşların oluşturulması gerektiğini belirtmektedir.79 

 Ancak, söz konusu kurumların tesisinde ve işleyişinde bazı temel prensipler ve ilkelerin 

uygulanmasında fayda olduğu düşünülmektedir. Bahsi geçen ilke ve prensiplerin tümüne bu 

çalışmanın sınırını aşacağı için değinilmemektedir. Bu prensiplerden önemli görülen yerindenlik, 

ölçek ve kapsam ekonomilerine aşağıda yer verilmektedir.

3.2.4.1. Yerindenlik prensibi ile ölçek ve kapsam ekonomileri

 Yerindenlik prensibi, kamu malının yayılma etki alanına en yakın kurumsal mekanizmanın, 

söz konusu malın sunum ve üretimine katkı sağlaması gerektiğini ifade etmektedir. Başka bir 

değişle, yetki alanı içerisindeki en alt  merciinin (daha yüksek yetki için özel bir sebep yoksa) karar  

vermesi gerekmektedir.80  Sandler  yerindenlik prensibine göre değişik seviyelerde kamu mallarına 

karşılık gelebilecek birçok uluslar üstü kuruluşun olması gerektiğini ifade etmektedir. 81Kamu malı 

sunumuna yönelik en uygun tarafların bulunması sorununun çözülmesinin yanı sıra yerindenlik, 
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işlem maliyetlerinde de tasarruf sağlamaktadır.82  Bu çerçevede, Afrika’da bir bulaşıcı hastalığın 

ortadan kaldırılmasına yönelik girişimin yerindenlik prensibine göre yerel kalkınma bankaları 

tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Olson tarafından geliştirilen mali eşdeğerlilik (fiscal equivalance) ilkesi yerindenlik 

(subsidiarity) ilkesi ile yakından ilişkilidir.83 Söz konusu ilkeye göre malın faydalarının kapsamının 

yetki sınırı ile örtüşmesi gerekmektedir. Bu ilkeye göre, malın sunumundan elde edilen marjinal 

faydaların toplamının malın sunumunda oluşan marjinal maliyetlerin toplamına eşit olması sosyal 
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değerlendirmedeki rolü önem kazanmaktadır. Bu kapsamda KKM’ye yönelik sorunun büyük 

olduğu durumlarda BM  gibi ölçeği büyük olan kuruluşlar bölgesel kalkınma bankalarına göre daha 

fazla önem kazanmaktadır.
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eylemlerin organizasyonunun işlem maliyetini düşüreceğini ifade etmektedir.86Uluslararası 

işbirliklerinde BM gibi kuruluşların uluslararası işbirliğine yönelik birim maliyeti düşüktür. Bu 

nedenle görev alanına girmediği konularda bile bölgesel kuruluşlardan daha maliyet etkin hareket 

edebilmektedir. Kapsam ekonomileri de ölçek ekonomileri gibi yerindenlik prensibinin bazı 

durumlarda önemini yitirmesine neden olabilmektedir. Yerindenlik ilkesine göre sıtma hastalığı ile 

bölgesel olarak mücadele verilmesi yeterli gözükmektedir. Ancak, sağlık konusunda daha fazla 

yetki alanı bulunan kapsam ekonomisine sahip Dünya Sağlık Örgütü’nün sıtma konusunda daha 

fazla önlem alabileceği düşünülmektedir.87  

 Uluslararası kuruluşların tesisinde ve işleyişinde düşünülmesi gereken başka bir husus ise 

verilecek hizmetlere yönelik sektörel kapsamdır. NATO’nun sunduğu mal ve hizmetler gibi özel bir 

talebe yönelik ve kısıtlı ilişkileri bulunan kamu mallarında uzmanlaşma hususu önemli bir kriter 

olabilir. Ancak uzmanlaşma, diğer çeşitli mallarla ilişkili önemli dışsallıklar barındıran kapsam 

ekonomisi gerektiren mallar konusunda da gereklidir. Bu bağlamda, içinde birçok uzmanlık boyutu 

barındıran, Dünya Bankası gibi aynı anda birçok çeşit mal sunabilme yeterliliğine sahip kuruluşlar 

önem kazanmaktadır. UNIDO ölçek ve kapsam ekonomilerinin oluşturduğu etkililik kriteri ve yetki 

alanı seviyesine yönelik kurumsal olasılıkların değerlendirildiği matris tablosu oluşturmuştur (Tablo 

3.2).88 
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Tablo 3.2. Küresel Kamu Mallarının Üretiminde ve Sunumunda Kurumsal Matris

Faaliyet Kapsamı Yetki KapsamıYetki KapsamıFaaliyet Kapsamı

Bölgesel Küresel

Dar (Özel) Avrupa’da Hava Kirleticilerinin  
Salınımına Yönelik İzleme ve 
Değerlendirme İçin İşbirliği Programı

Amazon İşbirliği Anlaşması

Dünya Sağlık Örgütü

Birleşmiş Milletler Sanayi 
Kalkınma Örgütü

NATO

Geniş 
(Çeşitlendirilmiş)

Bölgesel Kalkınma Bankaları Dünya Bankası

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı

Kaynak: UNIDO, Public Goods for Economic Development. Vienna. 2008:16. Kasım 2014. <https://www.unido.org/
fileadmin/user_media/Publications/documents/Public%20goods%20for%20economiclivepage.apple.com
%20development_sale.pdf>

 Uluslararası bağlamda ölçek ekonomisi ve kapsam ekonomisini birleştirebilecek bir kurum 

bulmak oldukça zordur (geniş faaliyet kapsamı ve küresel yetki kapsamı), çünkü bu şekilde bir 

yapılanma dünya devleti ile neredeyse eşdeğerdir. Bu çerçevede, söz konusu iki durumun daha 

mütevazı seviyede çoğunu kapsayabilen Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Dar kapsamda ve küresel nitelikte; Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş 

Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Uluslararası İş Örgütü gibi uzmanlaşmış yapılanmalar 

bulunmaktadır. Bölgesel olarak ise ölçek ekonomisi ve kapsam ekonomisine sahip bölgesel 

kalkınma bankaları gibi kuruluşlar kamu malı üretim ve sunumunda tercih edilebilir. Coğrafi olarak 

dar bir çerçevede ve dar faaliyet kapsamı içeren kamu mallarında ise konuya özel programlar ve 

anlaşmalar tercih edilebilir.89 

 Öte yandan söz konusu sınıflandırma, iş bölümü açısından kolaylık sağlasa da, her bir 

küresel kamu malı sunumu için sadece bir kuruma yetki ve sorumluluk verilmesi yanlış bir 

durumdur. KKM’lerin yönetimi değişik seviyelerde birçok kuruluşun müdahil olabileceği kadar 

kompleks bir durumdur. Bazı kuruluşlar kamu malının üretimine yönelik çekirdek faaliyetleri 

gerçekleştirebilirken diğer kuruluşlar malın sunumu ve tüketimi için gerekli koşulların üretimine 
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yönelik tamamlayıcı faaliyetlere odaklanabilir. Dolayısıyla her bir küresel kamu malı için malın 

sunumuna yönelik, kurumsal altyapıyı birlikte çalışarak sağlayabilecek değişik amaçlar ve 

görevlere sahip birçok kuruluştan meydana gelen kümelenmeler oluşturulmalıdır (Şekil 3.1). Görev 

çakışmalarının önüne geçmek için kurumlar arası koordinasyon ve liderlik fonksiyonlarının  

belirlenmesi gerekmektedir. 90

Şekil 3.1. Küresel Kamu Malları Sunumunda Kurumsal Aktörler

Kaynak: Sagasti ve Bezanson’dan (2001) aktaran UNIDO, Public Goods for Economic Development. Vienna. 2008:26. 
Kasım 2014. <https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/documents/Public%20goods%20for
%20economiclivepage.apple.com%20development_sale.pdf>	
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 Ülkeler arasındaki bütünleşme ilerlemiş durumdadır ancak bütünleşmenin sonucu olan 

karşılıklı bağımlılıkları yönetebilecek koordinasyon kurumları henüz tam anlamıyla oluşmamıştır. 

Bu asimetrik durum uluslararası bütünleşmenin getireceği muhtemel katkılar önünde bir engel 

oluşturmaktadır. Ayrıca, KKM  sunumunda ve üretiminde bulunan tarafların sunum ve üretime 

yönelik teşviklerini sağlamaya ve fırsatçı davranışları önlemeye yönelik bir çerçeve oluşturulması 

gerekmektedir. Bu yönde gerçekleştirilecek çalışmalar KKM’lerin kapsamından dolayı tüm 

insanlığı ilgilendirmektedir.

3.2.4.2. Küresel Kamu Mallarının sunumuna yönelik kurumların oluşturulması 

 Kanbur’a  göre KKM’lere yönelik kurum tasarımında üç husus öne çıkmaktadır. 91Birincisi 

KKM sunumunun faydalanıcılara mümkün olduğunca yakın bir şekilde organize edilmesi, ikincisi 

ölçek ekonomilerinden yararlanmak üzere KKM sunumunun dar bir şekilde sektörel olarak 

yapılması, üçüncüsü kapsam ekonomilerinin avantajlarından yararlanılmasıdır.

 Ayrıca, KKM’lerin sunumuna yönelik veya uluslar üstü kurumsal tasarımda Sandler beş 

prensibin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir.92  Birinci prensip toplu 

rasyonellik (collective rationality); kuruluşların sadece toplu eylemlerin net faydalarının pozitif 

olduğunda oluşturulması gerektiğini ifade etmektedir. İkinci prensip bireysel rasyonellik (individual 

rationality) ile her bir katılımcı ülkenin net pozitif fayda sağlaması gerektiği ifade edilmektedir. 

Üçüncü prensip; her bir parametrede marjinal faydaların marjinal maliyetlere eşit olduğu toplu 

eylem parametrelerinin seçilmesi gerektiği belirtilmektedir. Dördüncü prensip esneklik (flexibility); 

durumsal değişikliklerde yeniden değerlendirme ve yeniden tasarlama kapsamının bulunması 

gerektiğini ifade etmektedir. Beşinci prensip  ise, kendiliğinden zorlayıcı nitelik (self-enforcement); 

işbirliklerinin katılımcı nitelikte olması ve ulusların işbirliğine ilgi duyması için kurumların teşvik 

edici unsurlar içermesi gerektiğidir.
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 Koremenos ve ark. da uluslararası kuruluşların tasarımında beş tasarım hususunun dikkate 

alınması gerektiğini ifade etmektedir.93  Bunlar, üyelik kuralları, meselelerin kapsamı, işlerin 

merkezi olma derecesi, kurumun kontrolüne dönük kurallar ve değişikliklere yönelik esnekliktir. 

Aynı yıl içerisinde yapılan çalışmalarında Koremenos ve ark. katılım yapan ülkelerin artışıyla 

kapsam ve merkeziyetçiliğin arttığını ve esnekliğin azaldığını ifade etmektedirler.94 

 Koremenos ve ark. çalışmaları ile Sandler’in95  çalışmasında örtüşen hususlar 

bulunmaktadır.96 Bu çerçevede, etkililik düşünüldüğünde bazen ölçek ekonomileri bazen de kapsam 

ekonomileri öne çıkabilmektedir. Bazı durumlarda ise karar verme erkinin en yakın kuruluşa delege 

edildiği durum olan yerindenlik prensibi öne çıkmaktadır. Değişik durumlara yönelik hangi 

prensibin kullanılması gerektiği konusunda daha fazla araştırma yapılmasına gerek vardır. Bunlara 

ilaveten katılımcılık, eşitsizlik, güç dengesizliği ve adalet gibi hususların da kurumsal tasarım ve 

KKM’lerin sunumuna yönelik faaliyetlerde incelenmesi gerekmektedir. 

3.3. Küresel Kamu Mallarının Finansmanı

 Etkin bir sunum sistemi için katılımcı, planlı ve sistematik bir yaklaşımın yanı sıra yeterli 

finansman olanaklarının mevcut olması gerekmektedir. KKM’lerin finansmanı konuya yönelik en 

önemli konulardan biridir. Söz konusu malların üretiminin, sunumunun ve tüketimlerinin 

engellenme maliyetlerinin karşılanması gerekmektedir. Ancak uluslararası bağlamda kaynakların kıt 

olması, maliyetlerin karşılanamamasına ve üretim düzeyinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 

Tüm bireylerden vergi alma gücüne sahip bir dünya devletinin olmaması KKM’lerin finansmanını 

ulusal düzeyde olduğu gibi vergilerle değil, kendi çıkarlarına göre hareket eden ulus devletlerin 

gönüllü finansmanı ve uluslararası kuruluşlara ödenen aidat ya da katkılarla yapılmasını zorunlu 

kılmaktadır. 97
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 Dışsallıkların içselleştirilmesi, başka bir ifadeyle KKM’lerin üretimi ve tüketimi neticesinde 

oluşan fayda veya maliyetlerin üretim ya da tüketimi gerçekleştirilene yüklenmesi esasen 

KKM’lerin finansmanında en önemli araçlardan biridir. Fakat  KKM’lerde yaşanan bedavacılık 

sorunu KKM’lerin üretiminin ve finansmanın tam anlamıyla gerçekleşmesine engel olmaktadır.

 KKM’lerin finansmanında özel sektör kaynakları, kamu kaynakları ve değişik düzeyde 

ortaklık mekanizmaları oluşturulabilmektedir. Ancak, uluslararası gündemde en fazla tartışılan 

yöntem uluslararası vergilerdir. Bu bağlamda finansmana yönelik dört temel mekanizma 

bulunmaktadır. Bunlar, yarı-etkin piyasalar (devletler arasında farklı konularda hisse senedi gibi 

türevlerin bulunduğu) oluşturulması; vergilendirme ve ücretlendirme araçlarıyla dışsallıkların 

etkilerini düzeltmek; bireylerin, iş dünyasının ve kuruluşların özel kaynaklarını kullanma; ulusal 

katkılar ve uluslararası fonlar gibi kamu kaynaklarının kullanımı ile bu üç kaynağın farklı 

kombinasyonlarda kullanımıdır (Tablo 3.3).

Tablo 3.3. Küresel Kamu Mallarında Finansman Mekanizmaları 

Finansman Şekli Finansman Mekanizması

Dışsallıkların içselleştirilmesi Pazar oluşturulması ve güçlendirilmesi
Vergiler, ücretler ve yükümlülükler

Özel sektör kaynakları kullanımı Kurumlar (kar odaklı)
Kurumlar (kar odaklı olmayan)
Bireyler

Kamu kaynakları kullanımı Ulusal kaynaklar
Uluslararası kaynaklar

Ortaklık kurulması Değişik farklı kaynakların kombinasyonu

Kaynak: Sagasti ve Bezanson. Financing and Providing Global Public Goods Expectations and Prospects Prepared for 
the Ministry for Foreign Affairs Sweden, 2001:xi. Eylül 2014. <http://www.gci.org.uk/Documents/SMFA.pdf> 

3.3.1. Dışsallıkların içselleştirilmesi

 Daha önce bahsedildiği gibi dışsallıklar KKM’ye ilişkin faydalar veya maliyetlerin söz 

konusu malları üretenlere veya tüketenlere yüklenmesi ile içselleştirilmektedir. Üretenler veya 

tüketenler, vergilendirme, ücretlendirme veya yükümlülükler getirme gibi faaliyetlerle ve pazar 

oluşturulması ve güçlendirilmesi vasıtasıyla KKM’lerin finansmanı için zorlanabilir. Başka bir 
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ifadeyle dışsallıkların içselleştirilmesi için kullanılan geleneksel ulusal mekanizmalar bazı özel 

durumlarda küresel olarak uygulanabilir.

3.3.1.1. Vergiler, ücretler ve yükümlülükler

 Vergiler, ücretler ve yükümlülükler ile kaynakların tükenmesinin, sıkışıklığın, istikrarsızlığın 

ve diğer istenmeyen neticelerin önüne geçilebilirken aynı zamanda KKM’lerin sunumu için 

finansman olanağı sağlanmaktadır.98 

 19. yüzyılda, kalkınmanın ve uluslararası düzenin sürdürülmesi ve uluslararası örgütlerin 

desteklenmesi için uluslararası vergilerin konulması gerektiği görüşü ilk kez James Lorimer 

tarafından ileri sürülmüştür. 1900’lü yıllarda birçok kuruluş ve iktisatçı söz konusu görüşü 

savunmuşlardır. A.Marshal, J. Meade ve J.M. Keynes tarafından İkinci Dünya Savaşı öncesi küresel 

vergi önerileri ileri sürülmüştür. 1970’li yıllarda yaşanan küresel finans istikrarsızlığı ve çevre 

sorunları nedeniyle 1972’de Birleşmiş Milletler Örgütü küresel vergilerin gündeme alınmasını 

önermiştir. J. Tobin sınır aşan paraya dayalı işlemlerin küresel düzeyde vergilendirilmesini önermiş 

ve bu sayede küresel finansal istikrarsızlığı önlemek için gerekli fonların toplanabileceğini ileri 

sürmüştür. Roma Klübü küresel vergilerin uluslararası örgütlerin finansmanında kullanılabileceği 

tezini ortaya koymuştur. 1980’de Brandt Komisyonu küresel vergi önerileri konusunda birçok 

öneriyi sunan bir rapor yayınlamıştır. 1992‘de R. Mendez bir dizi küresel vergi önerisinde 

bulunduğu Uluslararası Kamu Maliyesi adlı bilimsel eserini yayımlamıştır.99 

 Bu bağlamda birkaç vergi örneği vergi ve diğer yükümlülükler aracının potansiyeli 

konusunda bilgi verecektir.

3.3.1.1.1. Karbon vergisi

 Karbon vergisi yakıt  tüketimindeki karbon içeriğine dayanan doğrudan hükümetlere 

ödemelerdir. Amacı karbondioksit  salınımının azaltılmasına yardımcı olmaktır. Karbon vergisinin 

potansiyeli oldukça yüksektir. 2003 rakamlarıyla bir ton karbon başına 21 Amerikan Doları (galon 
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petrol başına 0.48 Amerikan Doları) küresel vergi olarak alınırsa yıllık 125 Milyar Amerikan Doları 

tutarında kaynak toplanmış olmaktadır.100 

3.3.1.1.2. Havacılık vergisi ve kullanım ücretleri

 Havacılık alanında en az üç farklı vergi önerisi bulunmaktadır. Bunlar, havacılıkta kullanılan 

yakıt veya parafin üzerinden alınan vergi; yolcu ve kargolardan alınabilecek ücret; kullanıcılara 

yönelik uçak emisyon ücreti alımıdır. Yine vergi potansiyeli olarak milyarlarca Amerikan Doları 

ortaya çıkma potansiyeli bulunmaktadır. Esasen Avrupa Birliği Haziran 1997 Dünya Zirvesinde 

havacılık yakıtından küresel vergi alınması prensibine dönük anlaşma ortaya koymuştur. Ancak, 

ABD, Birleşik Krallık ve Avusturalya görüşe karşı çıkarak AB’de söz konusu vergilere yönelik 

uygulamanın geniş manada önüne geçmiştir.101 

3.3.1.1.3 Para işlemleri vergisi

 Dünya üzerindeki işlem hacmi düşünüldüğünde, işlemlere yönelik alınacak yüzde 0,1’lik 

vergi kaynağı bile oldukça yüksek tutarlara ulaşmaktadır. Söz konusu vergi döviz kuru 

dengelemesine yardımcı olmak ve KKM’lere dönük gelir elde edilmesinde kullanılabilir. 

 Ancak, bahsi geçen vergilendirme istenilen desteği kazanamamıştır. Bu konuda iki açıklama 

mevcuttur. Birincisi, para işlemlerine yönelik vergide diğerleri kendisini takip etmez diye hiç bir 

ülke öncü rolü üstlenmemektedir. İkincisi, yüksek meblağlar getirecek bahsi geçen küresel verginin 

nasıl tahsis edilmesi gerektiği üzerine anlaşmanın zor gözükmesidir.

 Söz konusu vergilere ilaveten e posta ve internet, dünya ticareti, uluslararası silah ticareti 

vergisi gibi vergiler de KKM’lerin finansmanı için önerilen vergilerdir. KKM’lerin finansmanında 

küresel vergilerin kullanılması gerek negatif dışsallıkları önleyerek kamusal zararları azaltması 

gerekse söz konusu malların finansmanını sağlaması nedeniyle oldukça önemlidir. Fakat, küresel 

düzeyde merkezi bir otoritenin bulunmaması küresel vergilerin uygulanmasında ve toplanmasında 

büyük bir sorundur. Bu sebeple, KKM’lerin finansmanı uluslararası kuruluşlar, yürüttükleri 

programlar ve topladıkları yardımlar ile ülkelerin bireysel katkılarıyla sınırlı kalmaktadır.
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3.3.1.2 Pazar oluşturma ve güçlendirme

 Kiralamalar, satış ve ticaret izinleri potansiyel gelir kaynağı olmalarının yanı sıra çevresel 

kaynaklara verilen zararın azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Uzun vadeli kiralamalar 

okyanustaki belirli alanlarda balıkçılık faaliyetleri yürütmek isteyen firmalara sağlanabilir. 

Sürdürülebilirliği sağlamak için söz konusu firmaların bireysel olarak gereken özeni göstereceği 

düşünülmektedir. Ayrıca, çevre kirliliğinin sosyal ve çevresel maliyetlerinin içselleştirilmesine 

yönelik başka bir örnek olarak kirletme (emisyon vb.) izinlerinin uluslararası ticareti ve satımı 

gösterilebilir. Mevcut uygulamalar içerisinde karbon piyasası buna en iyi örnektir. Karbon piyasası 

gaz salımlarını azaltmak için belirlenen limitten fazla salım yapanları cezalandırırken daha az 

salanlar ise ödüllendirerek mevcut kaynakların en düşük maliyetle kanalize edilmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca, fiyatlandırdığı kirletme birimlerini mülkiyet hakkına dönüştürerek karbonun 

tüm dünyada ticaretinin yapılmasını mümkün kılması sayesinde düzgün işleyen bir karbon piyasası, 

işletmelerin daha az sera gazı salımını teşvik ederek temiz teknolojiyi kullanmaya 

yönlendirmektedir.

3.3.2. Kamu kaynakları kullanımı

3.3.2.1. Uluslararası kamu kaynakları

 Uluslararası finansal kuruluşlar temel olarak Dünya Bankası ve IMF gibi Bretton Woods 

sisteminin getirdiği kuruluşlardır. Dünya Bankası’nın KKM  fonları, net gelir ile idari bütçe, üye 

katkıları ve çeşitli tröst fonlarından sağlanmaktadır. IMF KKM’lerin sunumuna yönelik finansal 

istikrar konusuna odaklanmaktadır.102 

 Hükümetler arası kuruluşlar finansal kaynakları, bilgi transferi, küresel müzakereler ve kural 

yapıcılıkları ile KKM’lerin sunumunda merkez görevi görmektedir.103 

 Tablo 3.4’te uluslararası finansal kuruluşlar, Birleşmiş Milletler gibi hükümetler arası 

kuruluşlar ile KKM sağlayan organlarına yönelik finansmana dönük örnekler bulunmaktadır. 
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Tablo 3.4. Uluslarüstü ve Uluslararası Kuruluş Örnekleri ile Finansal Düzenlemeleri

Kuruluş Kuruluş Açıklaması Finansal Düzenlemeler

INTELSTAT Ülkelerle ve firmalarla üyelik temelli 
komünikasyon ağıdır. 

Üyelerinden sıkışıklık temelli ücret alan kulüp 
şeklinde çalışmaktadır.

BM Barış 
Operasyonları

Her operasyonda ülkelerin desteği söz 
konusudur. 

Ülkeler ödeme güçlerine ve fayda prensibine 
göre 4 kategoriye ayrılmıştır.

Birleşmiş Milletler BM düzenli üyelik aidatları ve üyelerin 
gönüllü katkılarıyla KKM’lere ev sahipliği 
yapmaktadır. Kapsam ekonomileri 
kullanılabilmektedir.

Finansman dikey eşitlik prensibinde ödeme 
gücüne ve BM statüsüne göre 
temellendirilmiştir. Gönüllü katkılar fonlamanın 
küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

NATO 1949’da kurulan örgüt herhangi bir müttefike 
saldırının tüm örgüte yapılmış olduğu fikri ile 
kurulmuştur. Misyonu zaman içerisinde 
değişiklik göstermiş olup mevcutta kriz 
yönetimi ve kitle imha silahlarına yönelik 
silahsızlaştırmayı içermektedir. Ölçek 
ekonomilerinin uygulanabileceği birçok 
kamu malı sunumu gerçekleşmektedir.

Giderlerin sadece yüzde 0,5’i altyapının 
devamlılığı için ortak olarak sağlanırken geri 
kalan savunmaya yönelik tutarlar bağımsız 
olarak sağlanmaktadır. Savunma giderleri 
dışlanabilecek faydaların oranının yüksek 
olması nedeniyle fayda prensibine göre 
temellendirilmiştir.

Dünya Sağlık 
Örgütü

Misyonu Dünya sağlığının devamlılığını 
sağlamaktır. BM’ye bağlıdır. KKM’ye 
yönelik ortak ürünler söz konusudur.

Üyelerin ödeme gücüne dayanmaktadır. Ayrıca 
özel amaçlar için tröst fonları da 
kullanılmaktadır.

Birleşmiş 
Milletler Çevre 
Programı

Çevreye zarar veren kloroflorokarbon(KFK), 
sülfür, nitrojen oksit gibi çeşitli zararlı 
maddelerin azaltılmasını sağlamak.

KFK’lere yönelik Montreal Protokolü ödeme 
gücü prensibine dayanan çok taraflı bir fon ile 
idare edilmektedir. Çoğu anlaşma fayda 
prensibine göre üyelerin kendi salınımlarını 
azaltması üzerine kurulmuştur.

Avrupa Birliği Ticaret ve ticaret dışı bariyerlerin üyeleri 
arasında kaldırılmasını öngören ekonomik bir 
birliktir. Birlik içerisinde çeşitli kamu malları 
(ticaretin tesisi, güvenlik, trafik kontrolü, 
sağlık standartları vb. ) tüm birlik için 
sağlanmaktadır. Kapsam ekonomileri 
kullanılabilmektedir.

AB içerisindeki değişimlerden kaynaklı katma 
değer vergisi kamu mallarının finansmanında ve 
AB üyeleri arasındaki altyapının finansmanında 
kullanılmaktadır. Vergilendirme fayda 
prensibinden ziyade ödeme gücü prensibine 
dayanmaktadır.

Dünya Bankası Kalkınma yardımları, teknik danışmanlık ve 
araştırma sağlayan çok taraflı bir ajanstır. 
Bankanın araştırma çıktıları tam (saf) kamu 
faydaları içermektedir.

Üyelik ücretleri vasıtasıyla bankanın faaliyetleri 
finanse edilmektedir. En fazla katkıyı sağlayan 
en fazla oy hakkına sahiptir.

Uluslararası 
Denizcilik Örgütü

Uluslararası denizcilik için örgüt; uluslararası 
ticaretin denetlenmesi ile kazalar, kaza 
önleme, masum geçişler, kirletme ve diğer 
hususlara yönelik kongre düzenleme görevini 
yürütmektedir.

Örgüt üye ülkelerin üyelik aidatları ile finanse 
edilen BM’nin uzmanlaşmış bir kuruluşudur. 
Uluslar, koordinasyonun sağlanması ve 
kamunun güvenliği için özerkliklerinden ödün 
vermeye gönüllülerdir.

Uluslararası 
Telekomünikasyon 
Birliği

Sinyal karışmalarının önüne geçmek ve 
amaca yönelik ve ülkelere elektromanyetik 
specturumda frekans bandları sunmak 
birliğin amacıdır.

Örgüt üye ülkelerin üyelik aidatları ile finanse 
edilen BM’nin uzmanlaşmış bir kuruluşudur. 

Kaynak: Binger, Albert. Global Public Goods and Potential Mechanisms for Financing Availability. Background paper 
prepared for the Fifth Session of the Committee for Development Policy meeting, April 7-11, 2003:37. Eylül 2014.  
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 Ayrıca, söz konusu hükümetler arası kuruluşlar, koşulluluk (conditionality), yaptırımlar ve 

doğrudan güç kullanımı konularını müzakere etmekte ve kuralların oluşmasını sağlamaktadır.

 Hükümetler arası kuruluşlardan Birleşmiş Milletler birkaç uzmanlaşmış ajansın çatı 

kuruluşudur. Üyelik aidatları ve tröst fon bağışları ile finanse edilmektedir. Altyapısı sayesinde 

kapsam ekonomilerinin avantajını kullanıp birçok KKM’nin sunumunu sağlamaktadır. Üyelik 

değerlendirmeleri ödeme gücü prensibine göre düzenli yapılmaktadır.

3.3.2.2. Ulusal kamu kaynakları

 Kaul ve ark. 5 Milyar ABD Doları gelişmiş ülkelerden olmak üzere dünya genelinde toplam 

6 milyar ABD Doları kamu malı harcamasının bulunduğunu ifade etmektedirler.104  Ayrıca, anılan 

yazarların çalışmasında 2003 yılı verilerine göre ulusal harcamaların uluslararası harcamaların 200 

katı olduğu tespit edilmiştir. KKM’lerin sunumu için ulusal kamu harcamaları gelişmiş ülkelerden 

ve gelişmekte olan ülkelerden olmak üzere ikiye ayrılabilir. Gelişmiş ülkelerden Resmi Kalkınma 

Yardımları (RKY) ile borç hafifletmesi ve sürdürülebilir kalkınma swapları için borç verilmesi 

şeklinde KKM  finansmanı sağlanmaktadır.  Ancak, gelişmekte olan ülkelerin KKM finansmanına 

yönelik harcama tutarları tam olarak bilinememektedir. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerle 

işbirliği içerisinde faaliyetlere destek sağlamakta olup KKM’ler için tamamlayıcı faaliyetlere 

finansman sağlamaktadırlar.

 KKM’lerin ulusal kamu kaynakları ile finansmanında RKY önemli rol oynamaktadır. 

Ancak, RKY’ye yönelik bilgi vermeden önce KKM’lerin kalkınma gündemi ile ilişkisini 

açıklamakta fayda bulunmaktadır.

 Bırakınız yapsınlar (laissez-faire) savunucusu Adam Smith bile, devletin bazı alanlarda 

faaliyet göstermesine ihtiyaç bulunduğunu ifade etmektedir: adalet sisteminin kurulması, kanunların 

kabulü ve uygulanması, istilaya karşı korunma sağlanması, okul sağlanması, ulaşım ağı ve diğer 

kamu mallarının sunumu. Pazarların çalışabilmesi için malların değişimlerinin düzenlendiği 

altyapının kurulması gerekmektedir. Mülkiyet haklarının tanımlanması ve uygulanmasını da içeren 

söz konusu altyapının kurulması esasen faydaları tüketimden dışlanamayan ve tüketiminde 

rekabetin olmadığı bir kamu malıdır. Güçlü finans ve muhasebe uygulamaları, iyi yönetilen bir 
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merkez bankasının yanında güçlü makroekonomi ve para politikaları bahsi geçen altyapının esas 

bileşenleridir. Gelişmekte olan ülke piyasalarındaki finansal uygulamalar ve politikalar uluslararası 

ticaretle iştigal eden firmalara sahip gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınmasını etkilemektedir. 

Dolayısıyla söz konusu altyapıların oluşturulması dünya genelinde tüketimde rekabetin olmadığı ve 

tüketimden dışlanamayan küresel kamu malı sunulmasını sağlamaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerdeki diğer KKM’ler (hava kirliliğinin azaltılması, gelişmiş hastalık kontrolü, sağlık 

önlemleri vb.) söz konusu ülkelerin refahını artırmanın yanı sıra ülkelerin kalkınmasına ve 

büyümesine yardımcı olmaktadır. 105

 Kalkınma için KKM’ler ne kadar gerekliyse, kalkınmanın kendisi de söz konusu kamu 

mallarının sunumu ve küresel kamusal kötülüklerin önlenmesi için gereklidir. Kalkınmanın 

yokluğunda yoksulluk sağlık sorunlarına, sivil itaatsizliğe, kıtlığa ve çevre sorunlarına neden 

olmaktadır. Söz konusu kamu kötülükleri komşu ülkelere ve diğer ülkelere sınır aşan sorunlar 

şeklinde yayılabilmektedir. Bu çerçevede kalkınma yerel vergilendirme tabanı sağlayarak KKM’ler 

finanse edebilmektedir.106 

 Küresel kalkınma gündemi Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin bittiği 2015 yılında 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 

Eylül 2000’de New York Bin Yıl Zirvesi’nde resmileştirilmiştir (Tablo 3.5). Toplamda 2015 yılına 

kadar 8 ana kalkınma hedefine ulaşılması beklenmektedir.

Tablo 3.5. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Hedef KKM Çeşidi

Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak Kalkınma gündemi tarafından KKM olarak 
değerlendirilmekte

Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak Kalkınma gündemi tarafından KKM olarak 
değerlendirilmekte

HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla 
mücadele

KKM   

Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi KKM   

Çevresel sürdürülebilirliği sağlama KKM   

Kalkınma için küresel ortaklık kurmak KKM 
Kaynak: Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, 2000. Ekim 2014 <http://www.un.org/millenniumgoals/>
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 Tablo 3.5’te söz konusu kalkınma hedeflerinin 6 adedinin KKM’ler ile ilişkisi ortaya 

konulmaktadır. Sankar “Gebelik ve doğum esnasındaki anne ölüm oranlarının dörtte üç oranında 

azaltılması” hedefini KKM’ler ile doğrundan ilişkilendirememiştir.107  Söz konusu hedef esasen 

genel sağlık sisteminin iyileştirilmesi ile sağlanabilecek bir çıktıdır. Bu nedenle doğrudan küresel 

kamu malı olarak sayılmamasının uygun olduğu düşünülmektedir.

 2014 yılı Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri “2030’a Kadar Saygınlığa 

Ulaşmak: Yoksulluğu Sonlandırmak, Hayatları Dönüştürmek ve Gezegenimizi Korumak” adlı 

sentez raporunu yayımlamıştır.108  Söz konusu raporda BM  ve diğer küresel kuruluşların kurulması, 

yoksullukla etkili mücadele edilmesi, şiddetin azaltılması, teknolojik ilerlemeler kaydedilmesi, 

1992’de Rio’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi’nden itibaren sürdürülebilir 

kalkınma yoluna girilmesi, arkasındaki küresel girişimin katkısıyla Binyıl Kalkınma Hedeflerindeki 

süreçte ortak hareket noktasında ilerlemeler kaydedilmesi önemli gelişmeler olarak ifade 

edilmektedir. Ancak, işsizlik, hastalıklar, eşitsizlik, mahrumiyet, yoksulluk ve terörizm gibi 

sorunların insanlar için daha da önem kazandığı, iklim değişikliğinin sonuçlarının ise henüz yeni 

başladığı belirtilerek, insan odaklı ve insandan kaynaklanan söz konusu sorunların çözümünün de 

beraber başarılması gerektiği vurgulanmaktadır. Raporda ayrıca 2015 yılı içerisinde sürdürülebilir 

kalkınmaya dönük 3 ayrı toplantının planlandığı belirtilmektedir. Bahse konu toplantılardan ikincisi 

Eylül ayında BM’de yapılan Sürdürülebilir Kalkınma Özel Zirvesidir. Söz konusu zirve 

sürdürülebilir kalkınma göstergelerini başlatan ve yeni gündemi oluşturan zirve olması yönüyle en 

önemli toplantı olmuştur.

 Anılan sentez raporunda, 2014 sonunda Haziran 2012’de gerçekleştirilen Rio+20 

Sürdürülebilir Kalkınma Birleşmiş Milletler Konferansı ile kurulan hükümetler arasındaki sürecin 

tamamlandığı, anılan süreçteki en önemli çıktının Açık Çalışma Grubu’nun (Open Working Group 

on Sustainable Development) sürdürülebilir kalkınma göstergelerine yönelik önerileri olduğu 

belirtilmektedir. Açık Çalışma Grubu 17 özel amaç ve 169 ilgili hedef belirlemiştir.  Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerinde Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin tamamlayamadığı konulara ilaveten, 

ekonomik büyüme, insana yakışır işler, eşitsizlikler, kentler ve insan yerleşkeleri, sanayileşme, 
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iklim değişikliği, sürdürülebilir üretim ve tüketim ile barış, adalet ve kurumlar konuları yeni 

kalkınma gündemine eklenmiştir. Gündemin çevre boyutu tüm gündem içerisine 

eklemlendirilmiştir. 

 Söz konusu sentez raporunda “Dönüştürücü Bir Yaklaşım” adlı alt başlıkta BM Genel 

Sekreteri Eylül 2015’te düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde tartışmaları yönlendirmek 

amacıyla 6 temel ilke ortaya koymuştur. Söz konusu ilkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 

yerine getirilmesinde esas teşkil edecektir:

• Saygınlık: Yoksulluğu sonlandırmak ve eşitsizliklerle mücadele,

• İnsanlar: Sağlıklı hayatların, bilginin, kadın ve çocukların içerilmesinin temini,

• Refah: Güçlü, kapsayıcı ve dönüştürücü bir ekonomi oluşturmak,

• Gezegen: Çocuklar ve tüm toplumlar için ekosistemimizi korumak,

• Adalet: Güçlü kurumlar ile güven içinde barışçı toplumları desteklemek,

• İşbirliği: Sürdürülebilir kalkınma için küresel dayanışmayı harekete geçirmek 

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri New York’ta 25-27 Eylül 2015’te düzenlenen zirvede 

kabul edilmiştir. Söz konusu zirvede anılan sentez raporunda yer alan hedefler aynı şekilde kabul 

edilmiştir. Bu çerçevede zirvede, 2030 yılına kadar ulaşılması gereken 17 hedef belirlenmiştir 

(Tablo 3.6). 

 Tablo 3.6’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriile KKM’lerin ilişkisi gösterilmektedir. 

KKM’lerin tüketimden dışlanamama, tüketiminde rekabetin olmaması, nesiller boyu süren etki ve 

ancak kamu tarafından sağlanabilme özellikleri söz konusu hedeflerle ilişkilerinin kurulabilmesini 

sağlamaktadır. Bazı hedeflerin KKM’ler ile doğrudan bağlantısı kurulamamaktadır.
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Tablo 3.6. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Hedef KKM Çeşidi

1-Bütün çeşitleri ile yoksulluğu sona erdirmek Küresel kamu tarafından 
KKM olarak 
değerlendirilmekte

2-Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme şartlarını iyileştirmek ve 
sürdürülebilir tarımı geliştirmek

Erdemli mallar, küresel 
kamu tarafından KKM 
olarak değerlendirilmekte

3-Sağlıklı yaşamı sağlamak; her yaştaki insanın refahını artırmak KKM   

4-Kapsayıcı ve adil şekilde kaliteli eğitimi sağlamak, yaşam boyu öğrenme fırsatını 
herkes için geçerli kılmak

KKM   

5-Cinsiyet ayrımını bitirmek, kadınları ve genç kızları güçlendirmek KKM   

6-Herkesin sağlıklı ve temiz suya ulaşmasını sağlamak KKM 

7-Herkesin yeterli, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye ulaşmasını sağlamak KKM   

8-Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek, tam ve üretici istihdama ulaşmak; 
herkesi saygın iş sahibi yapmak

-

9-Esnek ve kendini çabuk toplayabilen altyapı inşa etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
sanayileşmeyi ve inovasyonu desteklemek

-

10-Ülkelerin kendi içindeki ve birbiri arasındaki adaletsizliği azaltmak KKM   

11-Şehirleri ve diğer yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, çabuk toparlanabilen ve 
sürdürülebilir yapmak

KKM   

12-Sürdürülebilir tüketim ve üretim alışkanlığını tesis etmek -

13-İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil tedbirler almak KKM   

14-Okyanus ve denizler ile onlardan sağlanan kaynakları korumak; onları sürdürülebilir 
bir şekilde kullanmak

KKM   

15-Ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, 
sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek, çölleşme ile mücadele etmek, erozyonu 
ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmak

KKM   

16-Sürdürülebilir kalkınma için barış içinde ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, 
herkesin adalete ulaşmasını sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kapsayıcı 
kurumlar inşa etmek

KKM   

17-Sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğini yeniden canlandırmak ve uygulama 
araçlarını güçlendirmek

KKM   

Kaynak: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015. Şubat 2016.  
<https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>

 Gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına destek olmak için gelişmiş 

ülkeler RKY adı altında finansman yardımı ve teknik yardım sağlamaktadırlar. Ayrıca söz konusu 

RKY’ler, KKM’lerin finansman kaynaklarından biri olarak kullanılmaktadır. 
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 Soğuk Savaşın bitmesi ve küreselleşmenin yaygınlaşması kalkınmada karşılaşılan zorlukları 

ve yardımlar için gereken motivasyonu değiştirmiştir. Soğuk Savaş dönemine ait, yardımlarda 

güvenlik rasyoneli anlamını yitirmiştir. Ülkelere tek tek yönelen geleneksel yardım mantığına zıt 

olarak, ulus ötesi sorunlara dönük kalkınma işbirliklerinde çok ülkeli ve çözüm odaklı bir yaklaşıma 

ihtiyaç bulunmaktadır.109 

 Batı toplumlarının gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımlarında Doğu-Batı 

kutuplaşmasının teşvik edici bir rolü olmuştur. Bu nedenle, Berlin duvarının çöküşü ve Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması yardımların jeostratejik motivasyonunu azaltmıştır. 

Ayrıca, konuya finansal olarak yaklaşan uluslararası yardımların her zaman istenilen sonuçlara 

ulaşamadığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu durum yardımların etkinliğinin sorgulanmaya başladığı 

günümüzde yardımların yorgunluğuna (aid fatigue) ve resmi kalkınma yardımlarının azalmasına 

neden olmuştur. Bu sebeple Dünya Bankası gibi kuruluşlar söylemlerinde “kalkınmadan” ziyade 

“yoksulluğun azaltılması” nı kullanır hale gelmiştir. 

 Konu üzerindeki tartışmalardan biri KKM’lerin RKY’ler vasıtasıyla finanse edilip  

edilemeyeceğidir. Söz konusu durumda 4 farklı argüman bulunmaktadır.110Anand’ın çalışması 

içerisinde bahsi geçen argümanlardan ilki KKM’lerin kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli yer 

teşkil etmesi ve bu nedenle finansmanının RKY’lerin doğal bir parçası olmasıdır. İkinci argüman 

kapsam ekonomilerine dayanmaktadır. Anılan argüman KKM’lerin sunumuna ilişkin yeni 

mekanizmalar ve kurumlar geliştirmek yerine mevcut çok taraflı kuruluşların bu rolü 

üstlenebileceğine ilişkin görüştür. Üçüncü argüman yardımların ne kadarlık bir kısmının KKM’lerin 

finansmanında kullanılmış olduğunu görmek ve bundan bir çıkarımda bulunmak. Dördüncü 

argüman ise RKY’lerin bir kısmının aslında KKM’leri finanse ettiği tezinin donör ülkelerde 

reklamını yaparak donör hükümetler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yardımların miktarını 

artırmaktır.111

 Kalkınma yardımlarının artan bir şekilde KKM olarak sunulması donör ülkelerdeki 

seçmenlerin tercihlerini gözeten politikacılar için de birkaç nedenle politik olarak kabul edilebilir 
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boyuttadır. Birincisi, KKM’lerin sunumu donörlerin seçmen kitlelerine doğrudan fayda 

sağlamaktadır görüşüdür. Daha sağlıklı Afrikalı ve Asyalı nüfus gelişmiş ülkelere daha az hastalık 

yayacaktır. İkincisi, kalkınma yardımları KKM olarak verildiğinde, yolsuz liderler ve görevli 

sorunsalı ortadan kaldırılabilmektedir. Yardım donör tarafından kamu malı sunumu için 

kullanılmakta olup temsil sorunu (agency problem) bertaraf edilebilmektedir. Üçüncüsü, donöre has 

ortak faydalar eylemi motive edici olabilmektedir (kamu malı sunumunda istihdam fırsatları). 

Dördüncüsü, kalkınma yardımları küresel kamu malı şeklinde verildiğinde seçmen kitlesi için daha 

kabul edilebilir bir görünüm kazanmaktadır. Beşincisi, en zayıf halka ve en iyi vuruş senaryosu 

durumlarında, donör ülkenin söz konusu malların sağlanmaması durumunda sonuçların çok elzem 

olması nedeniyle başka seçeneği bulunmamaktadır.112 

 KKM’lerin RKY’ler içindeki payına yönelik 3 farklı önemli çalışma mevcuttur. Bunlar 

Raffer113, Dünya Bankası114  ve Morrissey ve ark.115çalışmalarıdır.  Söz konusu çalışmalar, OECD 

Alacaklı (Donör) Raporlama Sistemi veri tabanı (Creditor Reporting System) (CRS) verileriyle 

gerçekleştirilmiştir. Morrissey ve ark. resmi donör ülkelerin KKM’lere yönelik harcamalarının 

detaylı analizini gerçekleştirmiş ve KKM’leri 5 ana sektöre ayırmışlardır. Bunlar, çevre, sağlık, 

bilgi, yönetişim ve barış ve güvenliktir. Dünya Bankasının çalışması sağlık, bilgi, çevre ile barış ve 

güvenlik alanlarında olup çekirdek ve tamamlayıcı nitelikteki mallar da ayrıca gösterilmektedir. 

Raffer çalışmasında alan sınıflamasına yönelmemiş küresel kamu malı olabilecek nitelikteki CRS 

sınıflandırmalarını çalışmasına dahil etmiştir. Morrissey  ve ark.’ın çalışması diğer çalışmalara 

nazaran daha kapsamlıdır. Bu çerçevede, anılan yazarların çalışması ve sınıflandırmaları dikkate 

alınmaktadır.

 Morrissey  ve ark. yönetişimi kalkınma yardımları içerisinde ulusal kamu malı olarak kabul 

edip  OECD CRS 5 haneli sınıflamasına göre 4 sektörde toplamda 28 küresel kamu malı 

65

112  Kanbur ve ark. The Future of Development Assistance: Common Pools and International Public Goods, 1999:70. 
Ocak 2015. <http://www.pitt.edu/~kmm229/Future%20of%20Development%20Assistance.pdf>
113 Raffer, Kunibert. ODA and Global Public Goods: A trend Analysis of Past and Present Spending Patterns.1999:6. 
Eylül 2014. <http://homepage.univie.ac.at/kunibert.Raffer/UNDP.pdf>
114  Dünya Bankası. “Effective Use of Development Finance for International Public Goods”. Chapter 5 in Global De-
velopment Finance. 2001:130. Ekim 2014. 
<http://siteresources.worldbank.org/GDFINT/Resources/334952-1257197824814/CH5--108-135.pdf>
115 Morrissey ve ark.. Allocating Aid to International Public Goods. 2002b:120. Eylül 2014. 
<http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/10/12/000094946_02092704143
920/Rendered/PDF/multi0page.pdf>



sınıflandırmışlardır (Ek 3).116  Ancak, küresel manada insan haklarının her devletin yapılanması 

içerisinde temel unsur kabul edilmesi gerektiğinden yola çıkarak tezde insan hakları, yönetişim 

altında küresel kamu malı olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, Morissey ve ark’ın çalışmasına almadığı  

KKM’lere ilişkin konular tespit edilmiştir. Bu bağlamda sınıflandırmaya 8 yeni konu eklenmiştir 

(Ek 3). Yeni sınıflandırmaya göre 2005-2014 yılları arasında KKM’lerin RKY içerisindeki payı 

hesaplanmıştır (Grafik 3.1).

 Çalışma esnasında oluşturulan sınıflamaya göre toplamda 36 konu başlığı RKY içerisinde 

küresel kamu malı olarak sınıflandırılmıştır. İnsan hakları da yönetişim başlığı altında toplanmış 

olup toplamda 5 sektör içerisinde sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma içerisine ulus devletler 

tarafından sunulması gereken tamamlayıcı nitelikte kamu malları dahil edilmemiştir.

Grafik 3.1. 2005-2014 Yılları Arası Toplam Resmi Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamu 
         Mallarının Payı 

Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1> 
  

 OECD CRS veri tabanı sınıflandırmalarına göre 2005-2014 yılları arasında toplamda RKY 

içinde KKM’lerin payı yüzde 15 civarındadır. Ancak, sınıflandırma içerisinde bulunan her kaynak 

aktarımı bir KKM  sunumu olmayabilir. Bununla birlikte kodlamalar içerisine dahil edilmeyen 

KKM finansmanı da mevcuttur. Bu çerçevede esasen KKM  finansman tutarı tam olarak 
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belirlenememektedir. Ancak, verilerinin sağlıklı olması nedeniyle çalışma içerisinde KKM’lere 

yönelik uluslararası finansman kaynağı olarak OECD veri tabanı kullanılmaktadır.  

 2005-2014 yılları arası toplamda her sektörün KKM’lerinin RKY içindeki payı ise Grafik 

3.2’de gösterilmektedir. Söz konusu grafiğe göre en fazla kaynak sağlık ile çevre alanında 

KKM’lere ayrılmıştır. En az kaynak ise insan haklarının gelişimi ile ilgili yönetişim küresel kamu 

malına ayrılmıştır.

Grafik 3.2. 2005-2014 Yılları Arası Küresel Kamu Mallarının Resmi Kalkınma Yardımları 
          İçinde Sektörel Dağılımı

Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 Yıllar itibarıyla RKY ile finanse edilen sektör bazında KKM’ler Grafik 3.3’te 

gösterilmektedir. RKY ile finanse edilen sağlık KKM’si ile çevre KKM’sinin yıllar itibarıyla 

miktarının artmakta olduğu gözlenmektedir. Diğer KKM’lerin miktarında ise önemli bir dalgalanma 

söz konusu değildir. Buradan hareketle sağlık ve çevre KKM’lerinin önümüzdeki yıllarda resmi 

kalkınma yardımları içerisindeki payının daha da artacağı düşünülmektedir. 

 OECD CRS veri tabanında RKY gerçekleştiren OECD üye ülkeleri, uluslararası kuruluşlar 

ve üye olmayan ülkeler bulunmaktadır. 2005-2014 yılları arasında OECD DAC üyesi ülkelerin 

RKY’ler kanalıyla KKM finansmanı Tablo 3.7’de gösterilmektedir.
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Grafik 3.3. Yıllar İtibarıyla Küresel Kamu Mallarının Resmi Kalkınma Yardımları ile 
           Finansmanı           2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları

Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016. <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1> 

 2005-2014 yılları arasında RKY vasıtasıyla KKM finanse eden ülkeler arasında en fazla 

katkıyı sağlayan yaklaşık 65 milyar ABD Doları ile Amerika Birleşik Devletleridir. RKY 

içerisindeki KKM payında en yüksek oran ise yüzde 25,2 ile İzlanda’ya aittir. Ancak, söz konusu 

ülkenin KKM sunum miktarı 25,4 milyon ABD Doları olup diğer ülkelere nazaran oldukça 

düşüktür. Sağlık alanında KKM’lere yönelik en fazla katkıyı, sırasıyla ABD, Birleşik Krallık ve 

Kanada sağlamaktadır. Çevre alanında ise en fazla katkıyı Japonya sağlamaktadır. Çevre alanında 

Japonya’dan sonra miktar bakımından sırasıyla Fransa, Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Norveç 

katkı sağlamaktadır. Yönetişim (insan hakları) küresel kamu malında ise en fazla katkı İsveç 

tarafından verilmektedir. Bu konuda İsveç’i Norveç ve ABD izlemektedir. 

 RKY vasıtasıyla barış ve güvenlik KKM’lerine yönelik en fazla katkıyı 2005-2014 yılları 

arasında yaklaşık 10 milyar ABD Doları tutarı ile Amerika Birleşik Devletleri sağlamaktadır. İkinci 

büyük katkı Almanya tarafından verilmektedir ancak bu katkı yaklaşık 2,4 milyar ABD Doları tutar 

ile ABD’nin sağladığı katkının dörtte birine tekabül etmektedir. Bilgi küresel kamu malına ilişkin 

yardımların yaklaşık 4,4 milyar ABD Doları Fransa tarafından karşılanmaktadır. İkinci en büyük 

katkı ise yaklaşık 2,8 milyar ABD Doları ile Almanya’ya aittir. 

 Türkiye yardımlarını OECD DAC tarafından yapılan sınıflandırmaya göre bildirmediğinden 

bir karşılaştırma yapılması zor gözükmektedir. 

0

3750

7500

11250

15000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sağlık KKM’si Çevre KKM’si Yönetişim KKM’si
Barış ve Güvenlik KKM’si Bilgi KKM’si

68

Tablo 3.7. 2005-2014 Yılları Arası OECD DAC Üyesi Ülkelerin Resmi Kalkınma Yardımı          
Kanalıyla Küresel Kamu Malı Finansmanı 

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları
Sağlık Çevre Yönetişim Barış ve 

Güvenlik
Bilgi Toplam 

KKM
Toplam 
RKY

KKM/
RKY 
(Yüzde)

ABD 47,273.7 5,674 820.9 9,971.2 1,444.1 65,184.0 269,901.4 24.2

Almanya 1,473.2 5,930 383.8 2,428.1 2,840.7 13,055.9 106,363.7 12.3

Avusturalya 1,130.3 1,350 206.6 472.2 530.8 3,690.0 34,775.4 10.6

Avusturya 23.8 172.1 41.8 152.4 33.0 423.1 8,962.1 4.7

Belçika 448.1 289.4 80.3 155.7 246.0 1,219.5 16,473.2 7.4

Birleşik Krallık 6,421.0 4,658 169.6 1,913.8 1,781.9 14,944.4 86,897.9 17.2

Çek Cumhuriyeti 0.3 15.8 0.8 19.5 2.6 39.0 260.9 15.0

Danirmarka 232.9 1,360 616.7 268.2 294.7 2,772.2 18,263.6 15.2

Finlandiya 45.7 648.0 123.2 301.6 157.0 1,275.6 7,123.1 17.9

Fransa 981.1 6,169 42.1 172.2 4,441.6 11,805.7 89,685.0 13.2

Hollanda 820.0 2,121 396.2 1,051.9 587.7 4,976.8 46,793.1 10.6

İrlanda 466.1 53.4 102.7 53.9 56.1 732.3 6,267.4 11.7

İspanya 312.9 1,407 293.8 494.0 837.3 3,344.9 28,049.8 11.9

İsveç 1,111.8 1,860 1,766.5 1,220.8 1,680.8 7,639.7 36,219.4 21.1

İsviçre 114.4 1,009 253.0 878.9 256.5 2,511.9 21,654.0 11.6

İzlanda 0.0 20.5 1.3 3.6 0.1 25.4 100.9 25.2

İtalya 108.2 333.2 55.0 52.7 162.8 711.9 16,606.6 4.3

Japonya 754.7 9,515 4.7 589.6 527.2 11,391.6 139,442.8 8.2

Kanada 2,091.8 990.7 352.7 593.9 432.4 4,461.5 34,915.4 12.8

Kore 66.3 443.0 0.8 7.6 120.4 638.1 8,474.6 7.5

Lüksemburg 104.9 60.6 14.0 15.0 7.9 202.4 2,955.3 6.8

Norveç 963.2 4,280 953.7 1,679.1 927.7 8,804.0 37,065.7 23.8

Polonya 0.6 5.3 0.4 2.1 21.4 29.7 248.7 12.0

Portekiz 9.8 25.4 1.3 240.5 93.0 370.0 3,537.4 10.5

Slovak Cumhuriyeti 0.2 0.5 0.0 2.5 0.2 3.4 32.6 10.3

Slovenya 0.1 5.2 0.4 5.8 1.5 13.0 103.6 12.5

Yeni Zelanda 49.2 77.0 38.0 24.1 9.9 198.2 3,375.9 5.9

Yunanistan 31.2 36.3 8.7 220.6 34.7 331.5 1,861.1 17.8
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 DAC üyesi olmayan ülkeler ve uluslararası kuruluşların RKY’ler vasıtasıyla KKM 

finansmanları Tablo 3.8’de gösterilmektedir.
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Tablo 3.7. 2005-2014 Yılları Arası OECD DAC Üyesi Ülkelerin Resmi Kalkınma Yardımı          
Kanalıyla Küresel Kamu Malı Finansmanı 

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları
Sağlık Çevre Yönetişim Barış ve 

Güvenlik
Bilgi Toplam 

KKM
Toplam 
RKY

KKM/
RKY 
(Yüzde)

ABD 47,273.7 5,674 820.9 9,971.2 1,444.1 65,184.0 269,901.4 24.2

Almanya 1,473.2 5,930 383.8 2,428.1 2,840.7 13,055.9 106,363.7 12.3

Avusturalya 1,130.3 1,350 206.6 472.2 530.8 3,690.0 34,775.4 10.6

Avusturya 23.8 172.1 41.8 152.4 33.0 423.1 8,962.1 4.7

Belçika 448.1 289.4 80.3 155.7 246.0 1,219.5 16,473.2 7.4

Birleşik Krallık 6,421.0 4,658 169.6 1,913.8 1,781.9 14,944.4 86,897.9 17.2

Çek Cumhuriyeti 0.3 15.8 0.8 19.5 2.6 39.0 260.9 15.0

Danirmarka 232.9 1,360 616.7 268.2 294.7 2,772.2 18,263.6 15.2

Finlandiya 45.7 648.0 123.2 301.6 157.0 1,275.6 7,123.1 17.9

Fransa 981.1 6,169 42.1 172.2 4,441.6 11,805.7 89,685.0 13.2

Hollanda 820.0 2,121 396.2 1,051.9 587.7 4,976.8 46,793.1 10.6

İrlanda 466.1 53.4 102.7 53.9 56.1 732.3 6,267.4 11.7

İspanya 312.9 1,407 293.8 494.0 837.3 3,344.9 28,049.8 11.9

İsveç 1,111.8 1,860 1,766.5 1,220.8 1,680.8 7,639.7 36,219.4 21.1

İsviçre 114.4 1,009 253.0 878.9 256.5 2,511.9 21,654.0 11.6

İzlanda 0.0 20.5 1.3 3.6 0.1 25.4 100.9 25.2

İtalya 108.2 333.2 55.0 52.7 162.8 711.9 16,606.6 4.3

Japonya 754.7 9,515 4.7 589.6 527.2 11,391.6 139,442.8 8.2

Kanada 2,091.8 990.7 352.7 593.9 432.4 4,461.5 34,915.4 12.8

Kore 66.3 443.0 0.8 7.6 120.4 638.1 8,474.6 7.5

Lüksemburg 104.9 60.6 14.0 15.0 7.9 202.4 2,955.3 6.8

Norveç 963.2 4,280 953.7 1,679.1 927.7 8,804.0 37,065.7 23.8

Polonya 0.6 5.3 0.4 2.1 21.4 29.7 248.7 12.0

Portekiz 9.8 25.4 1.3 240.5 93.0 370.0 3,537.4 10.5

Slovak Cumhuriyeti 0.2 0.5 0.0 2.5 0.2 3.4 32.6 10.3

Slovenya 0.1 5.2 0.4 5.8 1.5 13.0 103.6 12.5

Yeni Zelanda 49.2 77.0 38.0 24.1 9.9 198.2 3,375.9 5.9

Yunanistan 31.2 36.3 8.7 220.6 34.7 331.5 1,861.1 17.8
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 DAC üyesi olmayan ülkeler ve uluslararası kuruluşların RKY’ler vasıtasıyla KKM 

finansmanları Tablo 3.8’de gösterilmektedir.
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Tablo 3.8. 2005-2014 Yılları Arası DAC Üyesi Olmayan Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlar 
      Tarafından Resmi Kalkınma Yardımları ile Küresel Kamu Mallarının Finansmanı 

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları
Sağlık 
KKM

Çevre 
KKM

Yönetişim 
KKM

Barış ve 
Güvenlik 
KKM

Bilgi 
KKM

Toplam 
KKM

Toplam 
RKY

KKM/
RKY 
(Yüzde)

Adaptation Fund 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 60.0 112.7 53.2

African Development Bank 1.0 6.9 0.0 0.0 5.3 13.2 1,606.3 0.8

African Development Fund 155.8 887.3 0.0 2.9 104.5 1,150.5 30,379.0 3.8

Arab Fund 2.7 30.5 0.0 0.0 11.4 44.6 6,545.3 0.7

AsDB Special Funds 33.5 510.8 0.0 0.0 65.3 609.6 11,243.6 5.4

Arab Bank for Economic 
Development in Africa 

0.3 44.1 0.0 0.0 1.8 46.2 474.8 9.7

Climate Investment Funds 0.0 284.3 0.0 0.0 0.0 284.3 499.7 56.9

EU Institutions 1,070.3 5,723.8 1,975.6 2,019.4 1,397.6 12,186.7 145,286.5 8.4

Food and Agriculture Organisation 0.0 95.4 0.0 0.0 0.0 95.4 451.8 21.1

GAVI 1,101.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,101.0 7,872.6 14.0

Global Environment Facility 0.0 3,944.8 0.0 0.0 0.7 3,945.4 4,281.1 92.2

Global Green Growth Institute 0.0 15.1 0.0 0.0 0.8 15.9 31.2 51.0

Global Fund 24,844.5 0.0 0.0 0.0 0.0 24,844.5 25,100.8 99.0

International Development 
Association 

3,571.9 3,463.0 3.4 436.9 1,061.0 8,536.2 154,555.4 5.5

IDB Special Fund 0.1 280.4 9.6 0.0 21.6 311.7 10,562.0 3.0

Nordic Development Fund 0.0 71.1 0.0 0.0 0.8 72.0 371.2 19.4

OPEC Fund for International 
Development

43.2 76.6 4.1 0.1 1.4 125.3 2,149.9 5.8

OSCE 0.0 27.3 44.8 4.2 9.7 86.0 704.1 12.2

UNAIDS 1,580.1 0.0 15.9 0.0 0.0 1,596.1 2,276.6 70.1

UNDP 153.0 370.0 101.5 104.3 41.5 770.2 5,220.5 14.8

UNECE 0.0 55.0 0.0 1.0 1.5 57.6 90.3 63.8

UNFPA 122.8 0.0 0.0 0.0 0.0 122.8 3,054.5 4.0

UNICEF 538.4 43.9 120.6 26.8 172.6 902.3 10,885.7 8.3

UN Peacebuilding Fund 0.0 0.8 12.1 148.5 2.9 164.2 385.8 42.6

WFP 31.9 0.2 0.0 0.0 0.0 32.1 2,255.7 1.4

World Health Organisation 533.9 0.0 0.0 0.0 0.0 533.9 2,631.2 20.3

Non-DAC Countries, Total 224.5 196.5 0.9 20.1 16.9 458.9 16,463.0 2.8

Estonia 0.0 1.2 0.5 1.8 0.2 3.7 26.2 14.3

Macaristan 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 30.7 0.9

Kazakistan 0.0 0.2 0.0 2.3 0.0 2.6 32.3 8.0

Kuveyt 1.3 69.0 0.0 0.7 9.0 80.0 2,627.0 3.0

Litvanya 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 6.4 4.6

Romanya 0.0 0.0 0.0 0.1 3.7 3.8 69.4 5.5

Birleşik Arap Emirlikleri 223.2 126.0 0.4 15.1 3.6 368.3 13,671.0 2.7

Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>
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 Tablo 3.8’e göre 2005-2014 yılları arasında en fazla KKM sunumu yaklaşık 25 milyar ABD 

Doları tutarı ile Global Fund tarafından sağlanmakta olup  söz konusu kuruluşun RKY’sinin yüzde 

99’u KKM’lere ayrılmıştır. Konusu KKM finansmanı olan kuruluşların RKY’lerinden KKM’lere 

ayırdıkları pay oldukça yüksektir. Ayrıca, insan haklarına (yönetişime) en fazla katkıyı Avrupa 

Birliği kuruluşları sağlamıştır.  

 KKM’lerin artan önemi kalkınma yardımlarının rasyonelini açık bir şekilde 

güçlendirmektedir. Eşitlik kaygısı, ticari ya da jeostratejik hususlar temel alınarak daha yoksul 

ülkelerin ve Güney  bölgelerindeki ülkelerin ulusal kalkınmalarına destek verilmesinin yanında sınır 

aşan yayılma sorunlarının önlenmesi de kalkınma yardımlarına rasyonellik katmaktadır. Salgın 

hastalıklar, uluslararası suçlar ve çatışmalar ile iklim değişikliği gibi yayılmalar KKM’lerin etkisini 

azaltmaktadır. Dolayısıyla KKM’ye ilişkin amaçlarla kalkınma yardımları yapmak dış yardımlara 

yeni bir rasyonel katmakta ve donör ülkelere de fayda sağlamaktadır. 117

 Ancak etkin bir kalkınma, iyi bir şekilde seçilmiş KKM  odaklı yardım müdahaleleri veya 

yoksulluğun belirtilerinin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleler sonucunda 

ortaya çıkmamaktadır. Kalkınma için kapsamlı ve ülke-özel yaklaşım gerekmektedir. Bu nedenle, 

dış yardımların azaltılması pahasına KKM sunumu yapılmaması konusuna dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Esasen, RKY’lere olan mevcut taahhütler sürdürülmeli ve etkin KKM  sunumunun 

kalkınmaya bağlı olduğu ve dolayısıyla kalkınma yardımlarının donörlere de faydaları olduğu 

gerçeğini yansıtmak için kalkınma yardımlarına ek kaynaklar oluşturulması gerekmektedir. 

Birbirleri ile ne kadar ilişkisi olsa da bu iki gündemin birbirinden ayrı değerlendirilmesi ve KKM 

ile RKY’ye yeterli kaynak tahsis edilmesi gerekmektedir.118

 Kaul 2015 sonrası kalkınma yardımları ve KKM gündemine yönelik üç ana sonuca 

ulaşmaktadır.119  Halihazırda tüm ülkelerin refahları için KKM’lerin yeterli sunumunun yanında 

etkin kalkınma stratejilerine ihtiyacı bulunmaktadır. KKM’lerin ve kalkınmanın temel anahtarı olan 

sınır ötesi işbirliği göz önünde bulundurulduğunda tüm ülkelerin ayrıca etkin ve sonuç-odaklı 

uluslararası işbirliğine ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla, ülkelerin sistematik olarak uluslararası 
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işbirliği konusunu ulusal politika çerçevelerine entegre etmeleri faydalı olacaktır.  Ulusal düzeyde 

uluslararası işbirliğinin bir çapa olarak ele alınmasının öneminin yanı sıra ulusal politika yapımının 

bölgesel ve küresel ihtiyaçları ve fırsatları dikkate alan bir şekilde çok katmanlı olması da 

önemlidir.

 Ayrıca, ülkelerin KKM’lere ve kalkınmaya yönelik tercihleri çeşitlilik göstermekte olup 

uluslararası anlaşmaların oluşturulması ve ilgili tarafların işbirliğini sağlamaya yönelik 

istekliliklerinin desteklenmesi için söz konusu tercihlerin aynı hizaya getirilmesi gerekmektedir.

 Resmi kalkınma yardımlarının toplamı esasen kalkınma yardımlarının gerçek verilerini ifade 

etmemektedir. Yine de söz konusu kalkınma yardımları toplulaştırılmış veriler sayesinde 

hesaplanabilmektedir. Ancak, KKM’ler için aynı durum söz konusu değildir. Literatürde ve 

uluslararası kuruluşların hesaplamalarında sektör bazlı olarak hesaplamaya gidilmektedir. Sağlık, 

barış ve güvenlik, yönetişim, bilgi ve çevre için hesaplanmış toplulaştırılmış veriler belki alıcı ülke 

için resmi kalkınma yardımı olarak sayılabilir ancak verilerin içerisinde Küresel Kamu Malı 

olmayan veriler de bulunmaktadır. 

 Önümüzdeki yıllarda dış yardımların yapısında değişim beklenmektedir. Bu hususta mevut 

KKM perspektifinden bakıldığında, dünya barışına, sağlığa ve çevreye olan tehditlere yönelik KKM 

sunumunda en zayıf ve bedavacı durumda olan ülkelere yönelik yardımların artması 

beklenmektedir. Ülkeler arasındaki gelir eşitsizliği devam ettikçe, müreffeh ülkelerin kendi 

durumlarını sürdürebilmeleri için bedavacıların maliyetlerini üstlenmeleri gerekmektedir. 

3.3.3. Özel sektör kaynakları

 KKM’ler, bireylerin gönüllü katkıları, bağımsız vakıflar, kar odaklı olmayan kuruluşlar, iş 

dünyası ve bireyler tarafından da sunulabilmektedir. Rockefeller ve Ford vakıfları, daha sonra 

uluslararası kuruluşlar ve gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenen yeşil devrime ilişkin 

araştırma ve teknolojileri desteklemişlerdir. Söz konusu vakıflar ayrıca AIDS araştırmalarına da 

destek vermişlerdir. MacArthur Vakfı biyoçeşitlilik programlarını desteklemekte olup Bill ve 

Melinda Gates Vakfı çocuk sağlığı programları ve AIDS araştırmalarına destek vermektedir.120 
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 Kar odaklı olmayan kuruluşlar da KKM’lere önemli katkılar sağlamaktadır. Hükümet dışı 

Oxfam, CARE, Save the Children, Greenpeace, Human Rights Watch ve Amnesty International gibi 

ağlar kısmen doğrudan müdahalelerle ve sosyal ihtiyaçlara dönük daha etkin çalışmaları için 

hükümetlere baskı vasıtasıyla küresel kamu malı sunumuna katkı sağlamaktadır. Kısıtlı kaynaklarla 

hükümet dışı örgütler de kamu düşüncelerinin mobilize edilmesi, hükümetlerin KKM  yönetimine 

ilişkin farkındalığı artırma ve gündem oluşturma vasıtasıyla KKM’lere katkı sağlamaktadır. 

Akademik kuruluşlar ve araştırma kuruluşları da özellikle araştırma, bilginin yayılması ve 

istatistiksel veri sağlama faaliyetleri ile bazı KKM’lerin sunumuna katkı sağlamaktadır. 121

 İş dünyası da fonlara ve kamu mallarına yönelik programlara sponsor olarak veya karar 

vererek ve maliyetleri üstlenerek KKM sunumuna destek vermektedir. Astra-Zeneca’nın tüberküloz 

için ilaç geliştirilmesine yönelik girişimi ve Novartis’in Dengue ateşine yönelik ürünler 

geliştirilmesi örnek olarak gösterilebilir. Shell ve British Petrol sera gazı emisyonunun azaltılmasına 

yönelik anlaşma imzalamışlardır. Tüm bu eylemler kâr odaklı olmaktadır, ancak şirket  imajlarının 

iyileştirilmesine yönelik söz konusu eylemler uluslararası topluma da fayda sağlamaktadır .122

 STK’lar tarafından veya Birleşmiş Milletler vasıtasıyla ya da doğrudan bireylerin de KKM 

sunumunda payları bulunmaktadır. Örneğin Ted Turner’ın Birleşmiş Milletlere bağışı, Afrika’da 

AIDS için bağış toplayan canlı yardım konserleri KKM finansmanına yardımcı olmaktadır. Bireyler 

çerçevesindeki finansman olasılıkları oldukça geniştir. 123

3.4. Değerlendirme

 Kamu mallarında bulunan olağan sorunlarla küresel düzeyde de karşılaşılmaktadır. Ulusal 

düzeyde olduğu gibi küreselde de KKM’lerin sunumunda maliyetlerin faydaları aşması nedeniyle 

ülkeler arasında ortaklaşa ve toplu bir şekilde eylem gerçekleştirilmesi zor hale gelmektedir. 

 2000’li yıllardan itibaren önemli çalışmalardan birkaçı kamu malları kavramını uluslararası 

boyuta taşımış ve KKM’lerin de bireysel şirketler ve hükümetlerin kararına bırakıldığında eksik 
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sunum sorununun ortaya çıktığını göstermiştir. Bu çalışmalar KKM’lerin sunumunda uygun 

kurumsal mekanizmaların ve mali düzenlemelerin bulunması gerektiğini ifade etmektedir.124 

 KKM’lerin sunumu için yeterli finansal kaynakların yanında düzenleyici bir çerçeve ve 

kurumsal koordinasyon gerekmektedir. İşte asıl eksiklik bu noktada ortaya çıkmaktadır. Ülkeler 

arasında iletişim ve karşılıklı ilişkiler için çalışmalar giderek artmaktadır ancak henüz KKM’lerin 

sunum sürecine ilişkin politikalar veya kurumlar geliştirilememiştir. 

 Küreselleşmenin hızlandığı günümüzde, sınır aşan sorunlara yönelik koordinasyon 

içerisinde küresel çözümler sunulması önem kazanmıştır. Geçtiğimiz on yıl içerisinde grip 

salgınları, küresel finansal krizler ile bölgesel savaşlar ve çatışmalar, uluslararası gündemi bahsi 

geçen uluslarüstü sorunlara çözüm aramaya yöneltmiştir. Küreselleşme ile birlikte barış ve güvenlik 

KKM olarak algılanmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve devam eden savaşlar 

nedeniyle milyonlarca insan kaybı yaşanmıştır. Ayrıca, sığınmacıların maliyeti, ekonomik maliyet, 

istikrarsızlığın maliyeti ve uluslararası operasyonlar gibi olgular gündemi meşgul eder hale 

gelmiştir.125  Ancak ülkeler söz konusu sorunları azaltacak KKM  sunmaya dönük yeterli düzeyde 

kapasiteye ve isteğe sahip değillerdir. Dolayısıyla KKM’lerde küresel düzeyde bir sorun bulunsa 

veya bir eylem gerekse de kronik olarak eksik sunum sorunuyla karşılaşılmaktadır. 

 Ancak, uluslararası boyutlara varmış bu sorunlar ne bir devlet tarafından ne de piyasada 

bulunan görünmez el vasıtasıyla çözülebilir. Bahse konu sorunları çözmek için hükümetleri ve 

hükümet dışı aktörleri, yerel yönetimleri, iş dünyasını, akademik çevreleri bir araya getirebilecek 

uluslararası kongreler, anlaşmalar, koalisyonlar içeren bir yönetişim sistemine ihtiyaç 

bulunmaktadır.126  Bu bağlamda, uluslar züstü kurumların müdahaleleri için açık veya üstü kapalı 

kurallar ve düzenlemeler belirlemek, yeni kuruluşlar oluşturmak veya mevcut kuruluşların söz 

konusu malların sunumu için kullanılmasını sağlamak, KKM’lerin üretimine ilişkin faaliyetlerin 

finansmanı için finans kaynaklarını harekete geçirmek, ulusal ve yerel aktörlerin eylemlerini ve 

davranışlarını etkileyecek nitelikte operasyonel politikalar ve prosedürler tanımlamak gibi resmi ve 
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gayrı resmi karmaşık müzakereler içeren faaliyetler söz konusu malların sunumu için önemlidir. 

Bahse konu sunum sistemine dönük faaliyetler olmadan bir malın küresel kamu malı olarak ilan 

edilmesinin bir ehemmiyeti bulunmamaktadır.127

 Netice itibarıyla küresel düzeyde devlete benzer bir kuruluş bulunmamaktadır, bu nedenle 

küresel düzeyde kamu mallarının sunumu genellikle ülkeler arasında çeşitli gönüllü koordinasyon 

ve işbirliği mekanizmaları ile sağlanmaktadır. Özellikle uluslararası toplumun Binyıl Kalkınma 

Hedefleri ve Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri gibi kalkınma için ortak hedefleri olduğu 21. yüzyıl 

başlarında KKM’lerin sunumu daha da önemli hale gelmiştir. Söz konusu hedeflerin kendileri birer 

kamu malı olmasa bile, bu hedeflere ulaşmak için KKM’lere yatırım yapılması gerekmektedir. 

Sıtma hastalığına yeni bir aşı bulmak, barışı korumak, bilgiye erişimin kolaylaştırılması, finansal 

istikrarın sağlanması veya daha açık ve adil bir ticaret sisteminin tesisi yoksulluğa dönük 

uluslararası yardımlardan daha fazla etkiye sahiptir.
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4. KÜRESEL KAMU MALLARININ KULLANIMINDA ULUSLARARASI ÖRNEKLER

 2000’li yıllardan itibaren küresel sorunlar giderek artmıştır ve bu çerçevede bu sorunların 

azaltılmasına yönelik RKY’lerin kullanımı da yaygınlaşmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu bu 

kapsamda 2014-2020 yıllarını içeren, özel bütçeye sahip “KKM  ve Küresel Meseleler” programını 

ortaya koymuştur. 

 Türkiye AB’ye uyum çerçevesinde 35 fasılda yükümlülüklerini yerine getirmek 

durumundadır. 30. fasıl “Dış İlişkiler” faslıdır. Dış İlişkiler Faslı Birliğin üçüncü ülkeler ve 

uluslararası örgütlerle olan ekonomik ve ticari ilişkileri ile uluslararası işbirliği ve yardıma ilişkin 

düzenlemeleri kapsamaktadır. Söz konusu fasılda Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel 

Müdürlüğü de ilgili birimlerden biridir. Birliğin bu kapsamda oluşturduğu politika dokümanları 

katılım müzakereleri açısından önemlidir. 

 AB’nin ortak politikaları üye ülkeleri de ilgilendirmektedir. AB mevzuatını ve programlarını 

yakından takip  eden Fransa, KKM’ler ve küresel gündemi takip etmeye yönelik Küreselleşme 

Kalkınma ve Ortaklıklar Genel Müdürlüğü’nü oluşturmuştur. 

 Geleneksel donörlerin genellikle politik gündemi olmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu 

donörler, eski koloniler, egemenlik kurulmak istenilen alanlar gibi motivasyonlarla kalkınma 

yardımları yapmaktadırlar. Ancak, Japonya gibi geleneksel donörlerden ayrılan, yardımlarını barış 

ve istikrarın sağlanması için kullanan ancak yine de ekonomik çıkarlarını düşünen ülkeler 

bulunmaktadır. Türkiye de geleneksel donörlerden birçok yönden ayrışmaktadır. Türkiye’nin 

kalkınma yardımları gündeminde henüz ticari ve ekonomik kaygı yoktur ancak barış ve istikrarın 

sağlanmasına yönelik çabalarıyla kalkınma yardımları Japonya örneğine bir yönüyle benzemektedir. 

4.1. Avrupa Birliği ve Küresel Kamu Malları

 Avrupa Birliğinin politika önceliklerinin belirlenmesi ve programlanmasından sorumlu 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu altında faaliyet gösteren Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel 

Müdürlüğü, kalkınma işbirliği politikalarından sorumludur. Söz konusu Genel Müdürlüğün 

uluslararası işbirlikleri için geliştirmiş olduğu Kalkınma İşbirliği Enstrümanı (Development 

Cooperation Instrument) altında belirli bir coğrafya için geliştirilen coğrafi programlama ve belirli 

önceliklere göre tasarlanmış tematik programlama enstrümanları bulunmaktadır. Coğrafi programlar 

beş bölgeyi kapsamaktadır: Latin Amerika, Asya, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın Güneyi ile 
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Sahra Altı Afrika Ülkeleri. Daha önce ayrı ele alınan göç, sığınma ve insani gelişme gibi coğrafi 

olarak sınırlandırılmamış tematik alanlar ise KKM  tematik konusu içerisinde birleştirilmiştir. 

Küresel sorunların farkında olan AB Komisyonunun ilgili Genel Müdürlüğü bu bağlamda, 

2014-2020 yıllarını kapsayan 23.07.2014 tarihli AB Komisyon kararı ile “Küresel Kamu Malları ve 

Küresel Meseleler Programı 2014-2020” çok yıllı endikatif tematik programını ortaya koymuştur128. 

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü ilk çok yıllı endikatif programını bu çerçevede 

2014-2017 yıllarını kapsayan dönem için hazırlamıştır. Söz konusu Program KKM’lere yönelik 

Avrupa’nın perspektifini, stratejisini ve önceliklerini ortaya koymaktadır.

 Bahse konu Program’ın giriş bölümünde KKM tanımlaması ve arka plan bulunmaktadır. 

Arka plan içerisinde Avrupa Birliği kalkınma politikası ve uygulamalarına atıfta bulunulmakta ve 

sürdürülebilir kalkınma perspektifi içerisinde asıl amacın yoksulluğun ortadan kaldırılması 

olduğunun altı çizilmektedir. Ayrıca, 2015 sonrası gündeme atıfta bulunularak gerek komisyonun 

çalışmaları, gerek Rio+20 gerekse Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Kalkınma 

İşbirliği Enstrümanı içerisine KKM’lerin alındığı ifade edilmektedir. Buna ilaveten “Avrupa 2020” 

stratejisinin uluslararası boyutunu ortaya koyan Ortaklık Enstrümanı (Partnership Instrument) ile 

kalkınma yardımları dışındaki işbirlikleri için stratejik ortaklarla birlikte küresel meselelerin 

çözümü için çalışmaların gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

 Küresel Kamu Malları ve Küresel Meseleler Programı’nın (KKMMP) odağının insan 

gelişimi için katılımcı ve sürdürülebilir büyüme olduğu belirtilmektedir. Söz konusu programda, 

genel strateji ve ana öncelik alanları belirtilmeden önce sorunlar ve zorluklar ortaya konmuştur. Söz 

konusu zorluklar arasında, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri arasında bulunan etkin evrensel sağlık 

hizmetlerinin gerçekleştirilememesi, kronik yoksulluk ve açlığın devam etmesi ve bu durumun gıda 

fiyatlarındaki dalgalanmalarla daha kötü bir duruma gelmesi, katılımcı ve sürdürülebilir büyüme ile 

insana yaraşır iş imkanlarına ihtiyaç bulunması, küresel göç ve kentleşmenin hızlanması, 

sürdürülemez nitelikte tüketim ve üretim modelinin getirdiği sıkıntılar, çevresel bozulmanın ve 

iklim değişikliğinin artması bulunmaktadır. 
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 Bahsi geçen Program’ın küresel veya bölgesel olarak ele alınan meselelere öncelikli olarak 

odaklanacağı belirtilmekle birlikte ülke özel programlara da hizmet eder nitelikte olduğu ifade 

edilmektedir. Programda anahtar işbirliği alanları olarak; çevre ve iklim değişikliği, sürdürülebilir 

enerji, gıda ve besin güvenliği ile sürdürülebilir tarım, göç ve iltica ile insani gelişme seçilmiştir. 

 Çevre ve iklim değişikliği altında, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği etkilerinin 

azaltılması ile az-karbon emisyonuna yönelik topluma geçişi desteklemek, ekosistemlerin 

değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi, katılımcı bir perspektifte 

yeşil ekonomiye geçiş ve çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve afet  riskinin azaltılması 

konularının bir bütün içerisinde ele alınması, diğer öncelik alanlarına dönük uluslararası çevre ve 

iklim yönetişimi alt bileşenleri bulunmaktadır. 

 İnsani gelişme (insana yaraşır meslekler, sosyal adalet ve kültür) başlığı altında ise, sağlık, 

eğitim, bilgi ve yetenekler, cinsiyet  eşitliği, kadınların güçlendirilmesi ve kadınların ve kızların 

haklarının korunması, çocukların refahı, istihdam, insana yaraşır meslek, yetenekler, sosyal koruma 

ve sosyal içerme, büyüme, iş imkanı ve özel sektör angajmanı bileşenleri bulunmaktadır. Bu 

çerçevede, her bir alana yönelik sonuçlar ve göstergeleri de içeren öncelikler ve hedefler belirlenmiş 

ve söz konusu stratejik alanlara yönelik programlar oluşturulmuştur (Ek 4).

 2014-2020 yıllarını kapsayan KKMMP’ye yönelik endikatif bütçe Tablo 4.1’de yer 

almaktadır.

 Bunlara ilaveten söz konusu program dokümanında 2014-2020 yılları arasında amiral 

gemisi (flagship) programların geliştirileceği ve başlatılacağı ifade edilmektedir. Bunlar, Küresel 

İklim Değişikliği Birliği (Global Climate Change Alliance +), hayat için biyoçeşitlilik girişimi, 

yeşile geçiş (özel sektörün öncü olduğu katılımcı yeşil büyümenin desteklenmesi), sürdürülebilir 

kalkınma için uygulama, yönetişim ve ticarete yönelik orman kanununun güçlendirilmesi, insan-

hayvan-ekosistem ilişkisi içerisinde sağlık risklerine yönelik farkındalık oluşturmak, doğal 

kaynaklarda şeffaflık girişimi, yeşil ve katılımcı büyümeye dönük ticaretin entegrasyonu, iyi 

olmayan toprak yönetimi için AB girişimi, göçmen işçiler ve insan hakları, katılımcı büyüme ve 

kalkınma için yerel gelir mobilizasyonu girişimi, çalışan yoksul kesim için hak temelli kalkınma, 

iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması: düşük karbonlu kalkınmanın desteklenmesidir. Ancak, 
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söz konusu programların süreye ve bütçeye ilişkin detay bilgileri bulunmamaktadır. Çeşitli 

uluslararası kuruluşlarla ilişki geliştirilebileceğinden yüzeysel olarak bahsedilmektedir.

Tablo 4.1. Avrupa Birliği Küresel Kamu Malları ve Küresel Meseleler Programı 2014-2020 
        Endikatif Bütçesi

Milyon Avro

2014 2015 2016 2017 2018-2020 
(Endikatif)

Toplam

Çevre ve İklim 
Değişikliği

163.094 176.042 174.565 186.199 627.195 1.327.095

Sürdürülebilir 
Enerji

82.852 67.875 77.584 82.755 278.753 589.820

İnsani Gelişme 163.094 150.921 161.634 172.407 580.737 1.228.791

Gıda ve besin 
güvenliği ile 
sürdürülebilir 
tarım

197.018 167.239 187.495 199.992 673.654 1.425.398

Göç ve İltica 46.419 41.605 45.257 48.274 162.606 344.062

TOPLAM 
KKMMP

652.376 603.682 646.535 689.627 2.322.944 4.915.166

Kaynak: Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü, Küresel Kamu Malları ve Küresel 
Meseleler Programı.  2014. Ocak 2016. <https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-
annex_en.pdf > 

4.2. Fransa

 Fransa’nın kalkınma yardımları politikası yoksullukla mücadeleyi ve sürdürülebilir 

kalkınmayı esas almaktadır. Ayrıca, kalkınma yardımlarında Fransızca konuşan ülkelere özel önem 

gösterilmektedir. Fransa kalkınma işbirliği politikası dört  önemli boyutta şekillendirilmektedir. 

Bunlar, barış, istikrar, insan hakları ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; eşitlik sosyal adalet ve 

insani gelişme; sürdürülebilir, istihdama yönelik ekonomik kalkınma; çevreyi koruma ve 

KKM’lerdir. Bunlara ilaveten Fransa’nın kalkınma yardımlarının etkinlik, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik, uyumluluk ve sonuç odaklılık olmak üzere dört temel prensibi bulunmaktadır. 
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 Fransa, kalkınma yardımlarını üç farklı sunum kanalıyla sağlamaktadır. Bunlar, ikili bazda, 

Avrupa Birliği kanalıyla ve çok taraflı kuruluşlar vasıtasıyladır. Fransa’nın kalkınma işbirliğinin 

temel unsuru ise ikili düzeyde gerçekleştirilen faaliyetler ve anlaşmalardır. 

 Türkiye’deki gibi Fransa’nın dış yardımlardan sorumlu tek bir bakanlık bulunmamaktadır. 

Yardımlara yönelik stratejik rehber, hedefler ve coğrafi eğilim “Bakanlıklar Arası Uluslararası 

Kalkınma İşbirliği Komitesi” tarafından belirlenmektedir. Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma 

Bakanlığı, Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlıklarının kalkınma yardımlarının koordinasyon ve 

yönetiminde önemli rolleri bulunmaktadır. İşbirliği politikalarının belirlenmesi ve uygulanması ile 

anılan Komite’nin sekretarya işleri üç bakanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunlar, Dışişleri 

ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi, Maliye, Sanayi Bakanlıkları ile Göç, Entegrasyon, 

Ulusal Kimlik ve Dayanışmaya Yönelik Kalkınma Bakanlığıdır. Esas uygulayıcı kuruluş ise Fransız 

Kalkınma Ajansıdır. Ancak, bahse konu Ajansın ülkemizde kalkınma yardımları ile ilgili uygulayıcı 

kuruluş olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’ndan en önemli farkı söz konusu kuruluşun aynı 

zamanda bir kalkınma bankası olmasıdır.

 Söz konusu komiteye Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı adına Küreselleşme, 

Kalkınma ve Ortaklıklar Genel Müdürlüğü eş-başkanlık yapmaktadır. Söz konusu Genel Müdürlük 

ile Fransa insani yardımlarından sorumlu “Kriz Merkezi” Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma 

Bakanlığı bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. Bahsi geçen Genel Müdürlük, yardımların 

koordinasyonu (Fransa Kalkınma Ajansı’nın yöneticisi ve denetleyicisi sıfatıyla), yönetişimi, 

KKM’ler, araştırma, yüksek öğrenim, Birleşmiş Milletler çok taraflı fonları ve bazı sağlık 

fonlarından sorumludur. 

 Fransa kalkınma işbirliği politikasının önemli boyutlarından birisi KKM’lerdir. Bu 

bağlamda, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlıkları koordinasyonunda 

2002 yılında ortaya konan ve daha sonra anılan Genel Müdürlük bünyesinde çalışmalarına devam 

edilen “Küresel Kamu Malları Raporu” hazırlanmıştır 129.

 Söz konusu rapora göre kalkınma yardımlarının saiki Berlin duvarının yıkılması ile birlikte 

değişime uğramıştır. Ayrıca, kalkınma yardımlarının istenen çıktılara ulaşamaması yardım 

yorgunluğuna (aid fatigue) yol açmıştır. Artan milli hasılalara rağmen RKY’lerdeki artışın düşük 
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kalması yardımların sorgulanır hale gelmesine neden olmuştur. Bunlara ilaveten pazar koşulları ve 

diğer hususlar nedeniyle yardım yapmanın temel gerekçesinin yoksulluğun azaltılmasına 

indirgenmesi durumu ortaya çıkmıştır.

 Ancak, liberalleşme ve küreselleşme nedeniyle birçok hususun piyasaya devredilmesi piyasa 

başarısızlıklarına neden olmuş ve uluslararası güvenlik, finansal istikrar, salgın hastalıkların ortadan 

kaldırılması ve bilginin yayılması gibi KKM’lerin yetersiz  sunumu ortaya çıkmıştır. Küresel 

düzeyde hizmet veren kuruluşlarda karar alma ve koordinasyon problemleri nedeniyle söz konusu 

KKM’lerin ulus devletlerce de sağlanması zaruri hale gelmiştir.130

 Ayrıca anılan raporda, KKM’lerin yardımlar için birkaç açıdan yeni gerekçeler oluşturduğu 

ifade edilmektedir. Bunlardan birincisi, serbest piyasa güçlerinin müreffeh ve yoksul ülkeler 

arasındaki kişi başına düşen gelirin yakınsamasını sağlaması görüşüdür. Gelişmekte olan ülkelerin 

yerel piyasalarındaki sermaye ve işçi hareketliliğine yönelik piyasa başarısızlıkları küresel 

büyümeyi ve istikrarı engellemektedir. Dolayısıyla bu yönde gerçekleştirilen RKY’ler, söz konusu 

başarısızlıkları hedef almakta ve yardımların gerçekleştirmesine bir nedensellik katmaktadır.

 Bir diğer bakış açısı ise, ortaya çıkan (eski ya da yeni), uluslararası ticaret, biyoçeşitliliğin 

korunması, iklim değişikliği ile mücadele, uluslararası finansal istikrar veya AIDS’le savaşma gibi 

küresel hususlar KKM olarak ele alınmaktadır ve çoğu mevzu Kuzey-Güney ilişkisi ve işbirliğini 

içermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin bahsi geçen konularda kapasitelerinin artırılması bu nedenle 

geleneksel Kuzey-Güney işbirliğine yeni bir hedef katmaktadır. 

 Son olarak, yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması ve KKM’lerin birbirini tamamlayıcı rolü 

olduğu ifade edilmektedir. Bu bakış açısına göre farklı rasyonellerle gerçekleştirilen yoksulluğun 

azaltılması ve KKM programlarının birbiriyle örtüşen ve birbirini tamamlayan unsurları vardır. Bu 

nedenle KKM’ler yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olarak RKY’lere yeni bir rasyonel 

kazandırmaktadır. Ancak, yoksulluk ve eşitsizliğin azaltılmasında coğrafi faktörler göz önünde 

bulundurulurken, KKM’lerde sektör temelli politika yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir.131
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 Söz konusu raporda ayrıca, Fransa’nın KKM’lere yönelik uluslararası işbirliği politikasının 

şu kriterlere dayanması gerektiği ifade edilmektedir: 

• Fransa ve Avrupa Birliği’nin iletilmesi gereken özel bir mesajının (bölgesel entegrasyon, 

biyoçeşitlilik vb.) bulunduğu yardım alanlarının vurgulanması,

• Uluslararası kuruluşlar tarafından yeterli ilgiyi görmemiş alanlara odaklanılması,

 Bunlara ilaveten, Fransa için yedi muhtemel KKM işbirliği alanı önerilmektedir:

• Küresel çevre (iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve çölleşme),

• Sağlık, özellikle Afrika’da AIDS’le mücadele,

• Bölgesel Kamu Malları ve KKM’lerin üretimi noktasında temel teşkil etmesi için 

bölgesel ekonomik entegrasyonların desteklenmesi,

• Kalkınma merkezli araştırma,

• Kültürel öğelerin KKM perspektifiyle desteklenmesi

 Ancak, bahsi geçen öncelik listesi tüm ülkeler için aynı olmayıp farklı ülke grupları için 

farklı KKM’ler söz konusu olabileceği raporda ifade edilmektedir. Bununla birlikte 2002 

sonrasındaki dönemde KKM’lere yönelik strateji belgesi niteliğinde bir doküman hazırlanmamıştır. 

Faaliyetler anılan Genel Müdürlük bünyesinde devam ettirilmiş olup  herhangi bir tematik program 

hazırlanmamıştır.

 2005-2014 yılları arası OECD CRS veri tabanı incelendiğinde132  Fransa’nın RKY’den 

KKM’lere ayırdığı pay yıllar içinde dalgalanma gösterse de 2005 yılında yüzde 7,92 olan KKM/

RKY oranı 2014 yıl sonunda yüzde 13,40 olmuştur. 2005-2014 yılları toplam verileri 

incelendiğinde bu oran yüzde 13,16’dır. Bu çerçevede Fransa’nın KKM’lere ayırdığı payın yılları 

içerisinde artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Söz konusu yıllarda Fransa, KKM’ler içerisinde en fazla 

finansman miktarını çevre, bilgi ve sağlık alanlarına ayırmıştır. Bahsi geçen KKM raporunda da 

çevre, araştırma ve sağlık alanlarındaki KKM’lere odaklanılacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede anılan 

rapor doğrultusunda bu alanlara finansmanın arttığı gözlenmektedir.

82

132 OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>



 Ayrıca, adı geçen Genel Müdürlük tarafından 2011 yılında “Kalkınma İşbirliği: Fransa’nın 

vizyonu” çerçeve dokümanı hazırlanmıştır133. Söz konusu dokümanda işbirliği politikasında 

aşılması gereken dört stratejik mesele belirtilmiştir. Bunlar sürdürülebilir kalkınmaya katkı, 

yoksullukla mücadele ve eşitsizliğin azaltılması, KKM’lerin korunması, kalkınma unsurları olan 

istikrarın ve hukukun üstünlüğünün desteklenmesidir. Anılan dokümanda devamla, en yoksul 

kesimin, KKM’lerin azalması durumunda en fazla etkilenen kesim olması nedeniyle KKM’lerin 

yoksulluğun azaltılması ile ilişkili olduğu ve bu nedenle yoksulların, kendilerinin korunmasına 

yönelik atılacak adımlarda daha istekli olmalarına neden olacağı ifade edilmektedir. Buna ilaveten 

dokümanda, KKM’lerin evrensel boyutunun olmasının bunlara yönelik yenilikçi yaklaşımları 

gerektirdiği belirtilmektedir. Ancak, dokümanda yeni bir yaklaşım modeli ortaya konmamaktadır.

 2010 yılında Fransa’nın kalkınma yardımları işbirliği alanları, ticaret, göç, yabancı 

yatırımlar, gıda güvenliği, sosyal koruma ve iklim değişikliği olarak belirlenmiştir.134 Avrupa Birliği 

ile uyumun sağlanmasına yönelik Fransa’nın kalkınma işbirliği ve kalkınma yardımları politikası 

2013 yılı sonunda, “barış, istikrar, insan hakları ve cinsiyet eşitliğin desteklenmesi”, “eşitlik, sosyal 

adalet ve insani gelişme”, sürdürülebilir, istihdam-zengin ekonomik kalkınma”, “çevrenin 

korunması ve KKM’ler” alanlarına önceliklendirilmiştir.135  Bununla birlikte Fransa tarafından 

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı gibi KKM’lere yönelik tematik bir program hazırlanmamıştır. 

AB’ye uyum konusunu temel öncelik olarak kabul eden Fransa’nın önümüzdeki yıllarda KKM’lere 

dönük bir tematik program geliştireceği düşünülmektedir.

 Kalkınma yardımlarının uygulayıcı kuruluşu olan Fransa Kalkınma Ajansı proje 

uygulamalarını kapasite geliştirme, iklim, kriz ve çatışma, su ve çevre sağlığı, cinsiyet, tarım, 

biyoçeşitlilik, iş ve finans, eğitim, altyapı ve enerji, sağlık ve şehirlerin kalkınması altında 

sınıflandırmıştır. Bununla birlikte projelerin uygulanmasında üç esas amaç belirlemiştir. Bunlar, 

yoksullukla ve eşitsizlikle mücadele, ekonomik büyümenin desteklenmesi, ortak kalkınma 

sorunlarının çözümü. Ortak kalkınma sorunlarının çözümü altında ise gelişmekte olan ve gelişmiş 
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ülkelerin ortaklaşa görevi olan “KKM’lerin” korunmasına özel önem verileceği belirtilmektedir. 

Ancak, söz konusu ajansın KKM’lere özel bir proje başlığı ve yaklaşımı bulunmamaktadır.136

 Bunlara ilaveten, 2015 yılı ve sonrası dönem için katılımcı bir perspektifte Fransa Sivil 

Toplum Kuruluşlarının da katkılarıyla Küresel İşler, Kalkınma ve Ortaklık Genel Müdürlüğü 

tarafından 2015 Sonrası Dönem Uluslararası Kalkınma Gündemine Yönelik Fransa’nın Pozisyon 

kağıdı137 hazırlanmıştır. 

 Bahsi geçen dokümanda gıda ve besin güvenliği, içme suyu ve sağlık önlemlerine evrensel 

erişim, hayat boyu kaliteli eğitim, cinsiyet eşitliği, herkese sağlık, insana yaraşır iş imkanları, 

sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma için çok düzeyli demokratik 

yönetişim konuları öncelik alanları olarak belirtilmektedir. Ayrıca, birden çok alanı kesen göç ve 

katılımcı toplum konularının da desteklendiği ifade edilmektedir.  

 Fransa, Avrupa Birliği’nin temel politika belgelerine uyum sağlamaya dönük faaliyetlerde 

bulunmakta ve finansman yardımları sağlamaktadır. Bu çerçevede, tematik araçlar altında Fransa, 

2006’da başlatılan Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı’na (European Instrument for 

Democracy and Human Rights) 180 milyon Avro destek sağlamıştır. Nükleer Güvenlik İşbirliği 

Aracı’na (The Instrument for Nuclear Safety Cooperation) Fransa 2007-2013 yılları arasında 83,8 

milyon Avro destek sağlamıştır. Aynı dönemde sosyal ve insani gelişmeye 160 milyon Avro, çevre 

ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine 129 milyon Avro, göç ve ilticaya yönelik işbirliğine 

61,44 milyon Avro ayrıldığı belirtilmektedir.138

4.3. Japonya

 Japonya’nın kalkınma yardımlarının politika belirleyici kuruluşu Dışişleri Bakanlığı’dır. 

Kalkınma yardımlarının uygulayıcı kuruluşu ise Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’dır (Japan 

International Cooperation Agency, JICA). Kalkınma işbirlikleri içerisine zaman zaman diğer 
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Bakanlıklar da dahil olmaktadır. Ancak, tüm süreç Dışişleri Bakanlığı’nın kalkınma yardımlarından 

sorumlu yaklaşık 400 kişilik personeli tarafından koordine edilmektedir.139 

 Kalkınma yardımlarına yönelik program ve politikalar, Dışişleri Bakanlığı’nca 

belirlenmektedir. Bu kapsamda sektörel ve coğrafi odaklanmanın belirlendiği en temel politika 

dokümanı kalkınma yardımlarına yönelik hazırlanan tüzüklerdir. Küresel gündem ve Bin Yıl 

Kalkınma Hedeflerini de takip edebilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığınca 2003 yılında “Japonya 

Resmi Kalkınma Yardımları Tüzüğü” revize edilmiştir.140  Söz konusu tüzükte birinci kısımda 

RKY’lerin hedefleri, politikaları ve önceliklerinin yer aldığı bölüm yer almaktadır. Öncelik alanları 

içinde küresel meselelere yer verilmektedir. Küresel meseleler kapsamında, küresel ısınma, çevre 

sorunları, salgın hastalıklar, enerji, doğal afetler, terörizm, uyuşturucular, uluslararası örgütlü suçlar 

konularına yer verilmektedir. Bahse konu dokümanda, Japonya’nın bu hususlar için RKY 

kullanacağı ve bu çerçevede uluslararası normların belirlenmesinde aktif rol oynayacağı 

belirtilmektedir. Söz konusu küresel meseleler esasen KKM’dir, ancak bu kavram yerine “küresel 

meseleler” kullanılmıştır. Bununla birlikte, KKM’lere yönelik RKY’lerin kullanılacağı açıkça 

doküman içerisinde yer almıştır.

 2015 sonrası değişen küresel kalkınma gündemi ile RKY’lerin uyumlu hale gelmesi için 

2015 yılı Şubat ayında Japonya Kabinesi Kararıyla “Kalkınma İşbirliği Tüzüğü” RKY tüzüğünün 

yerini almıştır.141  Kalkınma işbirliği lafzının neden dokümanda yer aldığı konusu açıklanmıştır. 

Kalkınma’nın dokümanda daha geniş manada ele alındığı bu kapsamda barışın inşaası, yönetişim, 

temel insan haklarının desteklenmesi ve insani yardımları da içerdiği belirtilmektedir. Esasen 

2015’teki bu dönüşüm barış inşaası, yönetişim ve insan hakları gibi KKM’lerin de düşünülmüş 

olduğunun bir göstergesidir. Buna ilaveten, dokümanın birçok yerinde barış ve istikrarın küresel 

meseleler yüzünden sekteye uğradığı ve bu çerçevede sınır aşan dışsallıkların (çevre sorunları ve 

iklim değişikliği, enerji meseleleri, salgın hastalıklar, uluslararası terörizm, bölgesel çatışmalar ve   

politik istikrarsızlık) azaltılmasına yönelik proaktif olarak kalkınma işbirlikleri geliştirileceği ifade 

edilmektedir.
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 2015 tüzüğünde 2003’teki gibi öncelik alanlarının bulunduğu ayrı bir kısım yer almaktadır. 

Öncelik alanları içerisinde sürdürülebilir ve dış şoklara karşı dayanıklı uluslararası toplum inşaası 

için küresel meselelerin ele alınacağı özel bir bölüm bulunmaktadır. Bu kısımda; iklim değişikliği 

ile mücadele, salgın hastalıkların kontrolü, uluslararası sağlık kapsamının genişletilmesi, afetlerde 

risk azaltımının sağlanması, biyoçeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı, çevre yönetimi ve enerji alanları gibi alanlar Japonya tarafından küresel mücadele 

alanları olarak belirlenmiştir. Esasen Japonya’nın mücadele alanı olarak belirlediği çoğu küresel 

mesele KKM olarak adlandırılmasa bile KKM şemsiyesi altında değerlendirilebilir.

 Bunlara ilaveten 2015’te revize edilen kalkınma yardımlarına yönelik prensipler ışığında 

uygulayıcı kuruluş JICA, tematik meseleler başlığı altında gerçekleştirdiği yardımları 

sınıflandırmıştır.142  Bu çerçevede, eğitim, sağlık, su kaynakları/afet yönetimi, yönetişim, barış-

inşaası, ulaştırma, iletişim teknolojileri, enerji ve madencilik, ekonomik politika, özel sektörün 

gelişimi, sosyal güvenlik, tarım/kırsal kalkınma, doğal çevrenin korunması, balıkçılık, kadın ve 

kalkınma, kentsel/bölgesel kalkınma, yoksulluğun azaltılması, çevre yönetimi ve Güney-Güney ile 

Üçlü İşbirliği alanlarını tematik alanlar olarak belirlemiştir. Anılan alanların çoğuna yönelik 

kavram, pozisyon kağıtları ve rehber hazırlanmıştır. Söz konusu dokümanlar incelendiğinde, toplam 

19 kalkınma yardımları alanından; eğitim, sağlık, su kaynakları, yönetişim, barış-inşaası, enerji, 

doğal çevrenin korunması, balıkçılık, çevre yönetimi alanları olmak üzere 9 alanın KKM başlığı 

altında değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

 Bununla birlikte, JICA ile gerçekleştirilen şifahi görüşmeler ile Dışişleri Bakanlığı ve 

JICA’nın kalkınma yardımları için hazırladığı temel dokümanların incelenmesi neticesinde 

KKM’ler için doğrudan hazırlanmış kavram kağıdı, strateji belgesi veya programın bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Ancak, küresel meseleler için kalkınma yardımlarının kullanılacağı açık bir şekilde 

2000 sonrası dokümanlarda yer almaktadır. Bu çerçevede, Japonya’nın kalkınma yardımlarının 

tematik ve sektörel odağına bakıldığında henüz KKM kavramına yer verilmediği ancak, tematik 

faaliyetlerinin neredeyse yarısının küresel meselelere dolayısıyla KKM’lere odaklandığı 

anlaşılmaktadır.
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 2005-2014 kalkınma yardımlarına yönelik OECD veri tabanı143  incelendiğinde Japonya’nın 

RKY’den KKM’lere ayırdığı pay 2005 yılından 2010 yılına kadar sürekli artış göstermiştir. 2010 

yılından sonra bu oran dalgalanma gösterse de 2005 yılında yüzde 4,73 olan KKM/RKY oranı 2010 

yılında yüzde 15,05, 2014 yılında ise yüzde 6,64 olmuştur. 2005-2014 yılları toplam verileri 

incelendiğinde bu oran yüzde 8,16’dır. Japonya’nın RKY’lerinin büyük kısmının ulaştırma ve enerji 

altyapılarına yönelik olması KKM oranının düşük olmasına neden olmaktadır.

4.4. Değerlendirme

 Ülke ve topluluk örnekleri incelendiğinde KKM’lere yönelik strateji veya program geliştiren 

bir ülkenin bulunmadığı gözlenmektedir. Sadece AB komisyonunun tematik odaklardan biri olarak 

KKM’leri belirlediği ve bu konuya yönelik çok yıllık bir program hazırladığı gözlenmektedir. Daha 

önce ayrı ayrı olarak ele alınan göç, sığınma ve insani gelişme gibi coğrafi olarak sınırlandırılmamış 

tematik alanlar ise KKM tematik konusu içerisinde birleştirilmiştir. 

 AB’nin gündemini en yakın takip eden ülkelerden Fransa 2013 yılından itibaren KKM’leri 

RKY’lerin odak noktalarından biri haline getirmiştir.  2002 yılından beri KKM kavramına aşina 

olan Fransa henüz bu konuda bir strateji belgesi veya program hazırlamamıştır. Ancak, RKY 

gerçekleştirme mantığına olumlu katkı sağlayan KKM’lerin RKY’lerin nedenselliğini 

güçlendirebileceğinden hareketle Fransa’da Küresel İşler, Kalkınma ve Ortaklık Genel Müdürlüğü 

tesis edilmiştir. Kurumsal olarak küresel kalkınma gündemi ve KKM’lerin bu genel müdürlükçe 

takip edileceği belirtilmektedir. Fransa’nın dört temel yardım odağından birisi “çevrenin korunması 

ve KKM’ler” dir.

 2015 sonrası gündemi takip etmek, küresel meselelere yönelik eylemde bulunmak için 

Japonya’nın kalkınma işbirliğinin esas dokümanı olan Kalkınma İşbirliği Tüzüğü’nde, küresel 

meselelere ayrı bir önem verileceği ve bu konudaki finansmanın RKY’lerce sağlanacağı ifade 

edilmektedir. Finansman oranına bakıldığında altyapı yatırımlarına yönelik RKY’lerin yüksek 

olması KKM finansman oranının düşük olmasına neden olmaktadır. Ancak, KKM kavramı 

zikredilmese de kalkınma işbirliği odakları incelendiğinde Japonya RKY tematik odaklarının 

yarısının KKM’ler olduğu gözlenmektedir. 
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5. TÜRKİYE’DE KÜRESEL KAMU MALLARI

 Uluslararası işbirliklerinde KKM’ler uluslararası kuruluşlar tarafından ve ülkeler tarafından 

ikili işbirlikleri ve çok taraflı işbirlikleri ile sunulmaktadır. Türkiye’nin KKM’lere ilişkin 

uluslararası çok taraflı ve ikili işbirliklerine yönelik öneriler geliştirilmesi için öncelikle durum 

tespitinin yapılması gerekmektedir. 

 Daha iyi iklim şartları, daha iyi bir çevre ve sağlık koşullarında yoksul kesimin refahı 

nispeten daha fazladır. Ayrıca, daha öncede belirtildiği üzere barış ve güvenliğin sağlanması 

yoksulluğun azaltılmasındaki en önemli koşullardan biridir. Savaş ve çatışma şüphesiz yoksulluğu 

da beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin gerçekleştirdiği KKM’lerin barış ve güvenlik, sağlık ve 

çevre alanlarına yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, çalışmada çevre, sağlık ile barış ve 

güvenlik alanlarındaki KKM’lerin Türkiye’deki durumu incelenmektedir. 

5.1. Türkiye’nin Uyguladığı Kalkınma İşbirlikleri İçinde Küresel Kamu Mallarının Yeri

 Türkiye’de kalkınma işbirliği faaliyetleri ve kalkınma yardımları, politika düzeyinde ve 

uygulama safhasında olmak üzere farklı kurumlar tarafından yürütülmektedir. Kalkınma 

işbirliklerini politika düzeyinde donör perspektifinde Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve 

Koordinason kurulu144 takip  etmektedir.145 Alıcı perspektifinde ise Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık 

Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı takip etmektedir. 

 Politika bağlamında kalkınma işbirliği faaliyetleri ve KKM  kavramının kullanımına yönelik 

Dışişleri Bakanlığından RKY konusunda tecrübeli bir büyükelçi146  ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal 

Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Planlama Uzmanı147 , Hazine Müsteşarlığı Hazine 

Uzmanı148  ve TİKA’dan Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı149  ile sözlü görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir (Ek 6).
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144 2.5.2001 tarih ve 4668 sayılı Kanun, TİKA’nın kuruluş kanunu. Ocak 2016. 
<https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4668.html >
145 Koordinasyon Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Kalkınma, Kültür 
ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜBİTAK ve 
TİKA’dan teşekkül etmektedir.
146 Turan 13 Şubat 2016, sözlü görüşme
147 Arslan 12 Şubat 2016, sözlü görüşme
148 Kuzgun 12 Şubat 2016, sözlü görüşme
149 Yılmaz 13 Şubat 2016, sözlü görüşme



 Anılan görüşmelerdeki KKM kavramının işbirliklerinde kullanılmasına yönelik soruya,  

Arslan (12 Şubat 2016, sözlü görüşme), Kuzgun (12 Şubat 2016, sözlü görüşme), Turan (13 Şubat 

2016, sözlü görüşme) ve Yılmaz (13 Şubat 2016, sözlü görüşme), KKM kavramının politika 

bağlamında henüz kalkınma işbirliklerinde ve yardımlarda kullanılmadığı cevabını vermiştir. Ayrıca 

anılan kalkınma işbirliği paydaşları, bir strateji, yaklaşım veya program dahilinde Türkiye’nin 

kalkınma yardımlarının sektörel/tematik odaklanmasının bulunmadığını ifade etmişlerdir.

 Türkiye’de birçok resmi kuruluş, donör perspektifinde, kalkınma işbirliklerini uygulayıcı 

sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Bunlardan en aktif olanları Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, 

Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları ile Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Kızılay, AFAD, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

TİKA’dır.

 Söz konusu uygulayıcı kuruluşlarda uluslararası ilişkiler ve kalkınma işbirlikleri Dış 

Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlükleri, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlükleri vb. değişik 

adlardaki yönetim birimlerince takip edilmektedir. Sahada uygulamaya yönelik koordinasyon 

sorumluluğu TİKA’ya verilmiştir. 150

 TİKA’nın teşkilat şeması151  incelendiğinde TİKA’nın coğrafi olarak iş bölümüne gittiği 

anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, “Orta Doğu ve Afrika Daire Başkanlığı”, Doğu Güney Asya Pasifik 

ve Latin Amerika Daire Başkanlığı”, “Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanlığı” ve “Orta Asya 

ve Kafkaslar Daire Başkanlığı” olmak üzere 4 coğrafi bölümlemeye gidilmiştir. Buna ilaveten dış 

ilişkiler ve kalkınma işbirliklerinin takibine yönelik “Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanlığı” 

bulunmaktadır. Kalkınma işbirliklerinin dış yönüne ilişkin Yılmaz (13 Şubat 2016, sözlü görüşme),  

TİKA’da henüz sektörel bir iş bölümüne gidilmediği, bu nedenle sektörel ve tematik alanlara 

yönelik bir daire başkanlığının bulunmadığını ifade etmiştir. Ayrıca, tematik/sektörel önceliklerin 

belirlendiği bir strateji/yaklaşım metninin henüz mevcut olmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, 

gerçekleştirilen yardımlarda bir strateji veya program dahilinde olmasa da bazı sektörlerin öne 

çıktığını ifade etmektedir. Bununla birlikte gerçekleştirilen kalkınma yardımlarının bir strateji veya 

program dahilinde tematik veya sektörel odaklanmasının bulunmadığı ifade edilmektedir. 
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150 2.5.2001 tarih ve 4668 sayılı Kanun, TİKA’nın kuruluş kanunu. Ocak 2016. 
<https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4668.html >
151 TİKA, Teşkilat Şeması. Şubat 2016. < http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/teskilat_semasi-14645>



5.2. Kalkınma İşbirliğine Yönelik Strateji ve Politikalar

 Türkiye’de planlı dönemin başladığı 1963 yılından itibaren dış dünya ile ilişkiler kalkınma 

plan metinlerinde ve planın takibini sağlayan yıllık programlarda stratejik bir yaklaşımla ortaya 

konmakta, bu alanda ve diğer kalkınma alanlarında politika öncelikleri, hedefler ve mevcut duruma 

ilişkin bilgiler verilmektedir. Ülkelere yapılan yardımlar ve gerçekleştirilen faaliyetler yıllar 

içerisinde teknik işbirlikleri, dış yardımlar, kalkınma yardımları ve kalkınma işbirlikleri olarak ifade 

edilmektedir. Bu kısımda plan dönemlerinde kalkınma yardımlarının odağı ve bu konuda stratejik 

yaklaşım araştırılacağından kalkınma işbirliği/yardımları ifadesi kullanılacaktır. Nitekim anılan 

kavramlarla amaçlanan başka bir ülke ile kurulan işbirliğini, ülkelerle ilişki durumuna göre alıcı 

pozisyonunda veya verici pozisyonunda ülkenin faaliyetlerini ifade etmektir.

 Birtek (1996) planlama uzmanlığı tezinde ilk yedi Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemini ve 

ilgili yıllık programları kalkınma yardımları bağlamında incelemiştir. Söz konusu tezde, ilk üç plan 

metninde ve ilgili yıllık programlarda Türkiye’nin yardım alan yönünün üzerinde durulduğu ifade 

edilmektedir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı metninde “...gelişme sürecinin değişik 

aşamalarında bulunan çeşitli ülkelere teknik yardım sağlayacak ve teknik işbirliğine etkin olarak 

katılabilecek bir duruma gelmiştir.” 152 ifadesi yer almakta olup ilk defa Türkiye’nin yardım 

verebilecek bir niteliğe kavuştuğu anlaşılmaktadır. Plan dönemi içerisinde hazırlanan program 

metinlerinde yardımların kapsam, odak ve içeriğinin belirlenmesine yönelik hazırlanan tedbirler: 

“Gelişmekte Olan Ülkelerle ülkemiz arasında gerçekleştirilecek teknik işbirliği programlarının 

amaç ve içeriklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ilgili kuruluşların yakın işbirliği 

ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eşgüdümünde yürütülmesini karara bağlamıştır.”, “...konu ile 

ilgili kurumsal, teknik, finansman v.b. sorunların çözüme kavuşturulması...”,  “ ...idari ve hukuki 

düzenlemelerin program dönemi içinde tamamlanması...” şeklindedir. Ancak, söz konusu kalkınma 

planının son yılları olan 1982 ve 1983 yılları Yıllık Programlarında “...Türk Teknik yardımının 

politikası ve uygulaması konusunda bir çalışma yapılmadığı...” ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 

ilk dört kalkınma planı döneminde Türkiye’nin yardım veren yönüne ağırlık verilmemiş olup bu 

dönemde Türkiye’nin kalkınma yardımlarının sektörel/tematik veya coğrafi bir odağı 

bulunmamaktadır.
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 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde “Türkiye’nin verdiği teknik yardımın artması 

yönündeki talepler ve konunun sadece planlama ve koordinasyon ile yürütülemeyecek uygulama 

boyutları dikkate alınarak” kurumsal yapılanmaya ağırlık verilmiş ve bu bağlamda 1988 yılında 

DPT bünyesinde Türk İşbirliği Ajansı kurulmuştur. Bu dönemde Türkiye gelişmekte olan ülkelere 

yardım yapan bir ülke görünümündedir. Ancak, “Türk Teknik Yardım Fonu’nun daha geniş bir alana 

yayılması” öncelik olarak ele alınmakta ve kalkınma yardımları sektörel veya coğrafi bir odak 

çerçevesinde ele alınmamaktadır.153

 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında teknik işbirliğine önceki planlara göre daha az bir yer 

verilmiştir. Söz konusu plan döneminde de kalkınma yardımlarında koordinasyon ve odağın 

bulunmadığı ve mevzuat yetersizliği bulunduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 1992’de kurulan 

Ekonomik, Kültürel, Eğitim, Teknik İşbirliği Başkanlığı (TİKA) ile diğer Türk kamu kuruluşları 

arasında yardımların kim tarafından koordine edileceği hususunda anlaşmazlıklar ortaya 

çıkmıştır.154

 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi öncesi hazırlanan yedinci plan stratejisinde 

sadece “İnsan kaynağının geliştirilmesinde, ileri teknolojilerin aktarımı ve üretiminde teknik 

işbirliğinden yararlanılacaktır” ifadesi bulunmakta ancak plan metninde yer almamaktadır. 155

 Bununla birlikte 1996, 1997, 1998 ve kısmen 1999 ve 2000 yılları yıllık programlarında156 

“verilen dış yardımlar” başlığı açılmış ve amaçlar altında “Başta Türk Cumhuriyetleri ve tarihi 

bağlarımız olan ülkeler ile İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkeler olmak üzere Gelişmekte Olan 

Ülkelere yönelik ekonomik, teknik, insani, eğitim ve kültürel amaçlı yardımlara imkanlar ölçüsünde 

devam edilecektir.” ve “Uzun ve kısa vadeli hedefleri belirleyecek, mevcut, organizasyon ve insan 

gücü boyutunu, özel teşebbüsün ve gönüllü kuruluşların katılımını da kapsayacak bir ulusal yardım 

politikası ile takip, değerlendirme ve rapor sistemi oluşturulması konusunda başlatılan çalışmalara 

devam edilecektir.” ifadeleri yer almıştır. Bu ifadelerden Türkiye’nin yardım politikasının henüz 

ortaya konmadığı, yardımların Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ekonomik, teknik, insani, eğitim 

ve kültürel alanlarda odaklandırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, bu dönemde 

gerçekleştirilen yardımlar bir politika bağlamında değil sadece stratejik bir yaklaşım sergilenerek 
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154 Birtek, 1996:42-43
155 Birtek, 1996:43
156 DPT, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999



gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin yardım envanterinin çıkarılması çalışmalarına başlanılmış ancak 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde bitirilememiştir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

döneminde Türkiye’nin 1997, 1998, 1999 ve 2000 Yıllarında DAC kapsamında yaptığı RKY’ler yer 

almıştır. Söz konusu RKY raporlaması incelendiğinde “Proje ve Program Yardımı, Teknik İşbirliği, 

Acil Yardımlar ve Diğer Sınıflandırma” başlıkları altında hesaplanan kalkınma yardımlarının Orta 

Asya Türk Cumhuriyetlerine yoğunlaştığı gözlenmektedir.

 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında “Amaçlar, İlkeler ve Politikalar” alt başlığı altında 

“Türkiye, artan ekonomik ve teknik yardım potansiyelini etkin bir eşgüdüm içinde, başta Türk 

Cumhuriyetleri olmak üzere, dünyada ve bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerin kalkınma 

çabalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle ilişkilerini artırmak amacıyla kullanacaktır.” ifadesiyle 

kalkınma yardımlarında bölgesel yoğunlaşma olacağı belirtilmektedir.157  Ayrıca, plan metninde 

“Hukuki ve Kurumsal Düzenleme” başlığı altında kalkınma yardımları ve teknik işbirliklerinin 

odağını ve çerçevesini belirlemeye yönelik yasal düzenlemelerin yapılacağı ifadeleri yer 

almaktadır.158

 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi 2001, 2002, 2003 ve 2004 yılı Yıllık 

Programlarında159 ilkeler ve politikalar alt başlığı altında başta Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları 

ile tarihi bağlarımız olan ülkeler ve İKT üyesi ülkelere ekonomik, teknik, insani ve kültürel amaçlı 

yardımlar gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin 

tüm Yıllık Programlarında “Hukuki ve Kurumsal Düzenleme” başlığı altında kalkınma yardımları 

ve teknik işbirliklerinin odağını ve çerçevesini belirlemeye yönelik yasal düzenlemelerin yapılacağı 

ifadeleri yer almaktadır. 2005 yılı hariç söz konusu plan döneminde de kalkınma yardımlarının Orta 

Asya Türk Cumhuriyetlerine yoğunlaşacağı ifade edilmektedir. OECD veri tabanı incelendiğinde de 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yapılan yardım tutarının yüksek olması bu ülkelere yardımlarda 

öncelik tanındığının göstergesidir. Söz konusu yıllarda yardımların sektörel dağılımına bakıldığında 

eğitim konusunun ön plana çıktığı gözlenmektedir. Ancak, yıllık programlarda kalkınma 

yardımlarında eğitim alanına yoğunlaşılacağı yönünde bir ifade bulunmamaktadır.
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 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı marjında hazırlanan Uzun Vadeli Gelişmenin Temel 

Amaçları ve Stratejisi adlı belgede (2001-2023) “...önemli bir jeostratejik konuma sahip  olan 

ülkemiz, bulunduğu bölgede iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel etkileşimi artırarak bölge ve dünya 

barış ve refahına daha büyük katkı yapabilecektir.”160  ifadesiyle 24 yıllık bir perspektifte 

Türkiye’nin barış ve güvenlik alanında girişimlerde bulunacağı belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu 

metinde “Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil Türk Cumhuriyetleri ile olan yakın tarihi ve 

kültürel bağlarımız en büyük avantajlarımızdan birisini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Bölge 

ülkelerine yönelik yeni girişimlerin yapılması ve Bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen işbirliğinde 

yeni aşamalara ulaşılması önem taşımaktadır.” ifadesiyle Türk Cumhuriyetleriyle münasebetlere 

ağırlık verileceği belirtilmektedir. 

 Dokuzuncu Kalkınma Planı AB ile ilişkiler göz önünde bulundurularak 7 yıllık bir 

perspektifte hazırlanmıştır. Plan metninde dış ülkelerle olan münasebetler, yardımlar ve teknik 

işbirlikleri bölümleri bulunmamaktadır. 2007-2012 yılları Yıllık Programlarında161  “Türk 

Cumhuriyetleri ile her alanda ilişkilerimizin ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan 

çalışmalara daha etkin bir mali ve idari koordinasyon sağlanarak devam edilecektir.” ifadesiyle bu 

ülkelere yönelik çalışmaların devam ettirileceği belirtilmektedir. Ancak, 2013 yılı yıllık 

programında162  bu ifade kaldırılmıştır. Ayrıca, bu dönem yıllık programlarının tamamında 

“Türkiye’nin gerçekleştirdiği kalkınma yardımlarında, Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Orta 

Doğu’da yer alan ülkeler başta olmak üzere az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

kalkınmalarına, bu ülkelerin ihtiyaçlarını, ülkemizin uzmanlaştığı alanları ve dış politika 

önceliklerini gözeten bir anlayışla katkı sağlanmaya devam edilecektir.” ifadesiyle kalkınma 

yardımlarının Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu coğrafyasına önceliklendirileceği 

belirtilmektedir. Bunlara ilaveten, söz konusu plan dönemi Yıllık Programlarında kalkınma 

yardımlarının çerçevesini ve odağını belirleyebilecek “Dış yardımlarla ilgili bir çerçeve yasa 

hazırlanacaktır.” ifadesi yer almaktadır.
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 Bunlara ilaveten Dokuzuncu Kalkınma Planına yönelik hazırlanan Yıllık Programlarda 

“Türkiye’nin yardım sağladığı ülkelerdeki ihtiyaçların ve taleplerin, tarihi ve kültürel 

nedenlerin de etkisiyle farklılık göstermesi, Türkiye’nin kalkınma yardımlarının diğer 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleriyle mukayese edildiğinde sektörel 

olarak daha fazla çeşitlilik göstermesine neden olmaktadır. Kalkınma yardımları konusunda 

ana uygulayıcı kuruluş olan TİKA’nın uygulayacağı kalkınma projelerinde önceliklendirme 

yapmasına ve belirli alanlara odaklanmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir.” 

“Bu doğrultuda, kalkınma yardımları alanında coğrafi ve tematik önceliklendirme 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.” 

ifadeleriyle kalkınma yardımlarında coğrafi ve tematik odaklama ihtiyacının bulunduğu 

belirtilmektedir. Söz konusu plan dönemi kalkınma yardımları verileri OECD veri tabanından 

incelendiğinde; 2013 yılında Türkiye net kalkınma yardımı veren bir ülke statüsüne geçmiştir, 

2007-2013163 yılları arasında Türkiye tarafından gerçekleştirilen kalkınma yardımlarının insani ve 

acil yardımlar ile eğitim alanlarına yoğunlaştığı gözlenmektedir, yardımlar Orta Asya, Balkanlar ve 

Afrika bölgelerine yoğunlaşmaktadır.

 Onuncu Kalkınma Planında;

“Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte yükselen profiline paralel olarak, küresel barış, refah 

ve istikrarın temininde önemli sorumluluklar üstlenmektedir.”164,

“Ülkemiz, az gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinin yükselmesine yardımcı 

olmak ve kalkınma gayretlerini desteklemek suretiyle barış ve istikrara dayalı adil ve müreffeh 

bir uluslararası sistemin kurulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda, on yılda bir 

gerçekleştirilen En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) BM Konferansına 2011 yılında ev sahipliği 

yapan Türkiye, EAGÜ’lerin kalkınmasına yönelik önümüzdeki on yıl boyunca yıllık 200 milyon 

dolar tutarında katkı sağlamayı taahhüt etmiştir.”,  

“Yükselen ekonomiler ve EAGÜ’ler başta olmak üzere küresel ölçekte geliştirilen ilişkiler, 

küresel yönetişimin iyileştirilmesine yönelik girişimler ve uluslararası kuruluşlarda artan 
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etkinlikler aracılığıyla küresel kalkınma gündemine daha nitelikli ve güçlü katkıların 

sunulması temel amaçtır.” 165 

“Uluslararası barış, refah ve istikrara hizmet edecek etkin bir kalkınma işbirliği politikası 

izlenecektir. Kalkınma işbirliği çalışmaları stratejik bir yaklaşım çerçevesinde yürütülecek, 

küresel düzeyde ve ülke bazında işbirliği stratejileri geliştirilecektir.”166 

ifadeleriyle Türkiye’nin EAGÜ’lere özel önem vereceği ve barış ve istikrara yönelik çalışmalarda 

bulunacağı belirtilmektedir. Buna ilaveten plan kapsamında 25. Öncelikli Dönüşüm Programı 

olarak Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı hazırlanmıştır.167 

Bu program kapsamında, kalkınma yardımlarına dönük kurumsal yapı, koordinasyon ve strateji 

konularının ele alındığı strateji belgesi ve kanun metni çalışmalarına öncelik verilecektir.

 2014 Yılı Programında “Türkiye’nin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yaptığı 

RKY’nin orta ve uzun vadeli stratejilere dayanması ve program bazlı gerçekleştirilmesi gerekliliği 

devam etmektedir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kurum 

ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan Türkiye’nin Kalkınma İşbirliği Strateji Belgesi taslağı 2013 

yılı Mayıs ayında TİKA Danışma Kuruluna sunulmuştur.” ifadesiyle Türkiye’nin yaptığı 

yardımlarda bir stratejinin bulunmadığı belirtilmektedir.168  Ayrıca, “Türkiye’nin kalkınma işbirliği 

uygulamalarının etkililiğinin artırılması amacı doğrultusunda, Kalkınma İşbirliği Stratejisi 

hazırlıklarının devamı olarak bölge bazlı tematik önceliklendirme çalışmalarının yürütülmesine 

ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir.”169  ifadesiyle tema bazında stratejik önceliklendirme 

ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Strateji belgesinin yanı sıra 2013 yılında kalkınma 

yardımları alanını düzenleme amacı doğrultusunda dış yardım kanun tasarısı taslağı hazırlama 

çalışmaları TİKA koordinasyonunda; ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların katılımıyla 

başlatılmıştır.

 2014, 2015, 2016 Yıllık Programlarında170 “Türkiye tarafından Orta Asya, Balkanlar, Afrika 

ve Orta Doğu’da yer alan ülkeler başta olmak üzere en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

kalkınma çalışmalarına; bu ülkelerin ihtiyaçlarını, Türkiye’nin uzmanlaştığı alanları ve dış politika 
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önceliklerini gözeten bir anlayışla katkı sağlanmaya devam edilecektir.” ifadesiyle bu coğrafyalarda 

yer alan ülkelerin öncelikli olacağı belirtilmektedir. Söz konusu yıllarda kalkınma yardımları 

incelendiğinde yardımların anılan coğrafyalara yoğunlaştığı gözlenmektedir.

 Bununla birlikte plan ve program metinleri hazırlanırken mevcut durum göz önünde 

bulundurulmaktadır, bu nedenle kalkınma yardımlarının bu ülkelere artmasının nedeni plan ve 

programlarda öncelik verilmesi değildir. Tam tersine bu ülkelere gerçekleştirilen yardımlar ve dış 

politika baz alınarak plan ve program metinleri hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, yardımların coğrafi 

veya tematik bir odağının olduğunu söylemek güçtür. Bu konuda Gökgöz (2015) planlama 

uzmanlığı tezinde, kalkınma işbirliği alanında Türkiye’nin herhangi bir ülke ve bölge bazlı veya 

sektörel/tematik strateji belgesinin bulunmadığını ifade etmektedir. 

 Stratejik yaklaşım açısından, Türkiye’nin kalkınma yardımlarının sektörel/tematik veya 

coğrafi bir odağının bulunup bulunmadığı hususunun netleştirilmesi için kalkınma gündemi ve 

kalkınma yardımları konusunda Türkiye’nin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan kişilerle sözlü 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 Bu bağlamda, yükselen donör Türkiye’nin kalkınma yardımlarının odağı (coğrafi/sektörel/

tematik) konusunda Arslan’a (12 Şubat 2016, sözlü görüşme) göre bir odak bulunmamakta fakat 

yardımların belirli eksenlerde gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Bu eksenlerden birincisini 

zorunluluğun belirlediği ve bu nedenle Suriye krizi, daha öncesinde tsunami felaketi (Endonezya), 

Pakistan’da iki büyük deprem olaylarından kaynaklanan insani yardımların birinci eksen olduğu 

belirtilmektedir. İkinci eksen olarak Türkiye’nin küresel olarak söz sahibi olma ve küresel 

platformlarda yer edinmeye yönelik eksen ortaya çıkmaktadır. Özellikle BM Geçiçi Konsey üyeliği 

için Türkiye iki defa seçimlere aktif olarak girmiş, birincisinde seçimi kazanmış, kazanmak için 

birçok küçük ülkeden oy alması gerekmiştir. Bunun için yardımlar bir boyutta bu ülkelerle ilişkileri 

geliştirmek için kullanılmıştır. Üçüncü eksen ise Sovyetlerin dağılmasından sonra Türkiye Orta 

Asya ve Balkanları yoğunlaşma noktası olarak belirlenmesidir. Bu eksen etnik, kültürel ve dini 

bağlardır. Yardımlara yönelik bir sektörel veya tematik çerçeve ise bulunmamaktadır. Türkiye’nin 

yardımlarının sektörel dağılımına bakıldığında belirli alanlar öne çıkmaktadır. Kalkınma 
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yardımlarında sosyal altyapı (eğitim, sağlık) konusuna ağırlık verilmektedir, ancak bu planlanmış 

bir sonuç değildir.171

 Kuzgun’a (12 Şubat 2016, sözlü görüşme) göre, bölgesel olarak yakın coğrafya ve Orta 

Asya ülkeleri odak noktamız olarak düşünülebilir ancak bu odaklanma bir strateji veya plan 

dahilinde belirlenmiş bir durum değildir. Küresel değişikliklerin getirdiği durumlar ve özellikle 

Arap Baharı döneminde özellikle istikrarı bozulan güvenliğimizi tehdit edebilecek ülkeler odak 

noktası haline gelebilmektedir. Ancak, belirli dönemlerde odak belirlemeye yönelik stratejik belge 

türünde dokümanlarımız bulunmamaktadır.

 Yardımlar konusunda özellikle Afganistan’da çalışmaları bulunan Turan (13 Şubat 2016, 

sözlü görüşme), Türkiye’nin talepler doğrultusunda şekillenen kalkınma yardımlarının ülkelerin 

ortak istekleri doğrultusunda bir odağının oluştuğunu ancak bunun bir strateji belgesine 

dayanmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte odakların da zaman zaman değişebildiği ifade 

edilmektedir. Bu çerçevede, son dönemde Türkiye’nin kalkınma yardımlarının büyük bir 

bölümünün insani yardımlar olması nedeniyle mültecilere yönelik yardımlar ön plandadır. Özellikle 

Afganistan ve Somali’de eğitim, sağlık önemli odaklar arasında yer almaktadır. Türkiye’nin 

yardımları Afganistan, Orta Doğu ve son dönemde de Afrika bölgelerinde odaklanmaya başlamıştır. 

Ancak, Türkiye’nin yaptığı yardımlar sektörel, tematik veya coğrafi bir stratejik belgeye 

dayanmamaktadır.

 Yardımların koordinasyonunda diğer donörlerle işbirliğine yönelik çalışmaları bulunan 

Yılmaz’a (13 Şubat 2016, sözlü görüşme) göre değişik aktörlerin birlikte yürüttüğü Türkiye’nin 

kalkınma yardımlarının odak noktası her ne kadar politika belgeleri ve resmi dokümanlarda 

zikredilmiş olmasa bile kültürel coğrafyamızdır. Tarihsel olarak kalkınma yardımlarının 

kurumsallaşmaya başladığı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık kazandığı tarihlerde 

kalkınma yardımlarımızın odağı söz konusu Cumhuriyetler olmuştur. Daha sonra Balkanlar ve 

Yakın Orta Doğu da coğrafi önceliklerimize dahil olmuştur. Tematik olarak bakıldığında ise tematik 

önceliklerimizi gösteren bir metin mevcut değildir. TİKA’nın yaptığı yardımlara bakıldığında 

sağlık, eğitim, su ve çevre hijyeni, tarım, restorasyon ve iyi yönetişim gibi alanların öne çıktığı 
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gözlenmektedir. Ancak, bunları sistematik bir şekilde ifade eden bir doküman henüz 

oluşturulmamıştır. 

 Bu çerçevede, Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının sektörel/tematik odağının 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, KKM’lerin Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının 

tematik odaklarından biri olabileceği düşünülmektedir.

5.3. Küresel Kamu Mallarına Yönelik Mevcut Faaliyetler

5.3.1. Çevre

5.3.1.1. Çok taraflı ilişkiler açısından Türkiye’de çevre Küresel Kamu Malı

 Çevre alanında çok taraflı uluslararası işbirliklerinin ve ilişkilerin tesisi için Türkiye, 

KKM’lerin sunumuna dönük birçok uluslararası anlaşmaya taraf olarak katılım sağlamıştır. Bu 

anlaşmalar Tablo 5.1’de yer almaktadır.

 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin Biyogüvenlik Cartagena Protokolüne katılım bağlamında 

Türkiye’nin KKM sunumu için işbirliği sağladığı düşünülmektedir. Ancak, anlaşmanın maddelerine 

bakıldığında biyoçeşitliliğin korunmasından daha çok genetiği değiştirilmiş organizmalara ilişkin 

düzenlemeler içerdiği gözlenmektedir. Ayrıca, söz konusu düzenlemelerle, genetiği değiştirilmiş 

organizmaların günlük hayata katılımı açısından diğer ülkelerle işbirliği yapılmaktadır. Bu 

bağlamda, genetiği değiştirilmiş organizmaların insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlarının ortaya 

çıktığı günümüzde söz konusu anlaşmaya taraf olarak Türkiye, küresel açıdan olumsuz sonuç 

doğurabilecek bir konu üzerinde işbirliğine gitmiştir. 

 Türkiye Kyoto Protokolüne gelişmiş ülkeler grubu altında katılarak ulusal olarak büyük 

eleştiriye maruz kalmıştır. Söz konusu protokolde gelişmiş ülkelerin taahhütleri gelişmekte olan 

ülkelerden oldukça fazladır. Ancak, bu durum KKM’ler açısından bakıldığında Türkiye’nin söz 

konusu mallara ilişkin daha fazla yatırım ve işbirliği yapacağı anlamına gelmektedir.
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Tablo 5.1. Türkiye’nin Taraf Olduğu Küresel Kamu Mallarına Yönelik Uluslararası Çevre 
        Sözleşmeleri ve Protokolleri

Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol (2002) Bölgesel Kamu Malı

Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (2002) Bölgesel Kamu Malı

Akdeniz’in Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan 
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü (2002)

Bölgesel Kamu Malı

Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerden Dolayı Kirlenmeye 
Karşı Korunması Protokolu (2002)  

Bölgesel Kamu Malı

Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme (1981) Bölgesel Kamu Malı

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2003) Bölgesel Kamu Malı

Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (1984) Bölgesel Kamu Malı

Balina Avcılığının Düzenlenmesi Sözleşmesi (2015 içerisinde imzalanacağı 
düşünülmektedir)

KKM

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1996) KKM

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin Biyogüvenlik Cartagena Protokolü (2003) -

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (2003) KKM

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü 
(2009)

KKM

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Sözleşme (1973) KKM

Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme (1982) KKM

Fevkalâde Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 
Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol (1980)  

Bölgesel Kamu Malı

Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (2010) KKM

Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (1993) Bölgesel Kamu Malı

Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme (1966) KKM

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti 
Sözleşmesi (1996)

KKM

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi (1990) KKM

Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde 
Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (1998) 

Bölgesel Kamu Malı

Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşme (1994)

KKM

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası 
Sözleşme (1992)

KKM

Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin 
Sözleşme (1994)

KKM

Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (1983) KKM

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü (1990) KKM

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar. Mayıs 2015. <http://www.csb.gov.tr/gm/
cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=265>
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 Çok taraflı ilişkiler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 faaliyet raporunda 

Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi, Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Birliği Gözlem 

Ağı, Birleşmiş Milletler-Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınıraşan Hava Kirliliği 

Sözleşmesi Çerçevesinde Güvence Fonu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 

Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler Çevre Fonu, Çevre Mevzuatının Uygulanması ve Yaptırımı 

İçin Avrupa Birliği Ağı, OECD Bünyesinde Yer Alan Kimyasallar Komitesi, Kalıcı Organik 

Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi, 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, Ozon Tabakasının Korunmasına 

Dair Viyana Sözleşmesi gibi sözleşmelere dair yükümlülüklerimiz gereği 7.694.479 TL katkı payı/

üyelik aidatı tutarı ödendiği ifade edilmektedir.172 

 Bunlara ilaveten küresel düzeyde Türkiye’ye RKY altında çevre alanında KKM finansmanı 

sağlanmıştır. Çevre alanında OECD CRS 5 sınıflı kodlamasına göre toplam 18 başlıkta KKM 

finansmanı sağlanmaktadır. Buna göre Türkiye’ye uluslararası kuruluşlarca 2005-2014 yılları 

arasında RKY altında KKM finansmanı Tablo 5.2’de gösterilmektedir.

Tablo 5.2. 2005-2014 Yılları Arası Uluslararası Kuruluşların Resmi Kalkınma Yardımları 
        Altında Türkiye’ye Çevre Küresel Kamu Malı Finansmanı

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları

Kuruluşlar Çevre Alanında 
Toplam KKM 

Toplam RKY KKM’nin RKY 
içindeki Payı (Yüzde)

AB Kuruluşları 728,99 15.129,8 4,8

Küresel Çevre Fonu 23,7 26,1 90,8

Climate Investment Funds 1,0 1,4 69,8

UNDP 0,9 8,9 10,6

Kuruluşlar Toplam 754,92 15.563,5 4,9
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 Tablo 5.2’de KKM’lere dönük en fazla finansmanın AB kuruluşlarından gerçekleştiği 

gözlenmektedir. Söz konusu finansman, kuruluşların toplamının yüzde 90’ından fazladır. Ancak, 
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172  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  2012 Faaliyet Raporu.  Nisan 2015. <http://www.csb.gov.tr/db/strateji/editordosya/
CSB2012YILI_BIRIM_FAALIYET_RAPORU.pdf>



anılan finansman tutarı AB tarafından verilen RKY’lerin yüzde 8,9’una karşılık gelmektedir. 

Bununla birlikte çevre alanında faaliyet gösteren kuruluşların KKM finansman oranının yüksek 

olduğu gözlenmektedir. 

 AB ile müzakerelerde Çevre Faslı 21 Aralık 2009 tarihinde açılmıştır. 5’i teknik olmak üzere 

6 adet kapanış kriteri belirlenmiştir:

• Türkiye, Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü’nden kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirir (siyasi kriter)

• Türkiye, sınır-ötesi unsurları da dahil olmak üzere AB’nin yatay ve çerçeve çevre 
mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser

• Türkiye’nin AB’nin su kalitesi alanındaki müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı 
özellikle Çerçeve Su Koruma Kanunu’nu kabul etmesi, Nehir Havzası Koruma Eylem 
Planlarını oluşturması, ayrıca uygulama mevzuatını da kabul ederek sektöre ilişkin yasal 
uyumlaştırmada kayda değer bir ilerleme sağlaması

• Türkiye endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi alanlarındaki müktesebatı 
uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser

• Türkiye, bu fasıldaki diğer sektörler için doğa koruma ve atık yönetimi dahil olmak 
üzere,  “Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin ve Çevre 
Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması Planı” 
uyarınca mevzuat uyumunu sürdürür ve katılım tarihinde AB gereklerinin yürürlüğe 
konması ve uygulanması konusunda hazır olduğunu gösterir

• Türkiye denetim hizmetleri de dahil olmak üzere, her düzeyde idari birimin kapasitesini 
geliştirmeye "Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin ve Çevre 
Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması Planı" 
çerçevesinde devam eder; çalışmaların koordinasyonunu iyileştirmeyi sürdürür ve bu 
faslın her sektöründeki müktesebatın yürürlüğe konulması ve uygulanmasını teminen 
katılımdan uygun bir zaman önce gerekli tüm idari yapıları oluşturduğunu gösterir.

 Söz konusu fasılda çalışmalar devam etmektedir. Avrupa Birliği’nin çevre politikasının 

gelişiminde, 1973 yılından bu yana hazırlanan Çevre Eylem Programları oldukça etkili olmuştur. 6. 

Çevre Eylem Programı’nın süresi 2012 yılı Temmuz ayında dolmuştur. 31 Aralık 2020 tarihine 

kadar geçerli olması öngörülen 7. Çevre Eylem Planı kapsamında Tablo 5.3’te sıralanan öncelikli 

hedefler belirlenmiştir.

 Avrupa Birliği’nin öncelikli politikaları arasında KKM’lerin bulunduğu göz önünde 

bulundurulduğunda Türkiye’nin söz konusu birliğin müktesebatına uyum sağlamak için gösterdiği 

çabalar da KKM bağlamında önem arz etmektedir.
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Tablo 5.3. Avrupa Birliği 7. Çevre Eylem Planı Öncelikli Hedefleri

Doğal sermayenin korunması, muhafaza edilmesi ve güçlendirilmesi KKM

Kaynak-verimli, yeşil, rekabetçi düşük karbon ekonomisine geçişin 
sağlanması

KKM

Vatandaşların sağlık ve refahının çevre ile ilgili risklere karşı 
korunması

Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Çevre mevzuatının uygulanmasının geliştirilmesi Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Çevre mevzuatına yönelik bilgi ve deneyimin artırılması Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Çevre ve iklim politikaları için gerekli yatırımın sağlanması KKM

Çevrenin diğer politika alanlarına entegrasyonun ve politikalarda 
tutarlılığın sağlanması

Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Şehirlerin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Birliğin uluslararası çevre ve iklim sorunları konusundaki etkinliğinin 
güçlendirilmesi

KKM

Kaynak: AB Bakanlığı, Avrupa Birliği 7. Çevre Eylem Programı. 2012. Mayıs 2015. < http://yeni.ab.gov.tr/siteimages/
birimler/spb/cevre/7th_EAP_2020.pdf>

 Bu kapsamda, IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemine ilişkin Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda "Çevre ve İklim Değişikliği Sektör Kavram Kâğıdı" 

hazırlanarak 2013 yılı Ekim ayı içinde Avrupa Komisyonu ile paylaşılmıştır. IPA programının 

2007-2013 yıllarını kapsayan birinci dönemi 2013 yılı sonu itibariyle sona ermiş ve 2014-2020 

yıllarını kapsayacak ikinci dönem başlamıştır.

 AB Kuruluşlarından RKY altında çevre alanında KKM finansmanı yıllar içerisinde dalgalı 

bir seyir izlemektedir. En yüksek finansman tutarı 2011 yılında 410,9 milyon ABD Doları olarak 

gerçekleşmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında her iki yılda da aynı olmak üzere 221,6 milyon ABD 

Doları KKM finansmanı gerçekleşmiştir.

5.3.1.2. İki taraflı ilişkiler açısından Türkiye’de çevre Küresel Kamu Malı

 Çevre alanında yapılan ikili işbirliği anlaşmaları Tablo 5.4’de gösterilmektedir. 2000 

yılından itibaren yapılan anlaşmalara bakıldığında her beş sene içerisinde ortalama 27 anlaşma 

imzalandığı gözlenmektedir. Bunların KKM’ler ile ilişkisi incelendiğinde çoğu anlaşmanın 

KKM’ye yönelik işbirliği unsurları içerdiği ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 5.3. Avrupa Birliği 7. Çevre Eylem Planı Öncelikli Hedefleri

Doğal sermayenin korunması, muhafaza edilmesi ve güçlendirilmesi KKM

Kaynak-verimli, yeşil, rekabetçi düşük karbon ekonomisine geçişin 
sağlanması

KKM

Vatandaşların sağlık ve refahının çevre ile ilgili risklere karşı 
korunması

Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Çevre mevzuatının uygulanmasının geliştirilmesi Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Çevre mevzuatına yönelik bilgi ve deneyimin artırılması Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Çevre ve iklim politikaları için gerekli yatırımın sağlanması KKM

Çevrenin diğer politika alanlarına entegrasyonun ve politikalarda 
tutarlılığın sağlanması

Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Şehirlerin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi Kamu Malı, Bölgesel Kamu Malı

Birliğin uluslararası çevre ve iklim sorunları konusundaki etkinliğinin 
güçlendirilmesi

KKM

Kaynak: AB Bakanlığı, Avrupa Birliği 7. Çevre Eylem Programı. 2012. Mayıs 2015. < http://yeni.ab.gov.tr/siteimages/
birimler/spb/cevre/7th_EAP_2020.pdf>

 Bu kapsamda, IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemine ilişkin Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda "Çevre ve İklim Değişikliği Sektör Kavram Kâğıdı" 

hazırlanarak 2013 yılı Ekim ayı içinde Avrupa Komisyonu ile paylaşılmıştır. IPA programının 

2007-2013 yıllarını kapsayan birinci dönemi 2013 yılı sonu itibariyle sona ermiş ve 2014-2020 

yıllarını kapsayacak ikinci dönem başlamıştır.

 AB Kuruluşlarından RKY altında çevre alanında KKM finansmanı yıllar içerisinde dalgalı 

bir seyir izlemektedir. En yüksek finansman tutarı 2011 yılında 410,9 milyon ABD Doları olarak 

gerçekleşmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında her iki yılda da aynı olmak üzere 221,6 milyon ABD 

Doları KKM finansmanı gerçekleşmiştir.

5.3.1.2. İki taraflı ilişkiler açısından Türkiye’de çevre Küresel Kamu Malı

 Çevre alanında yapılan ikili işbirliği anlaşmaları Tablo 5.4’de gösterilmektedir. 2000 

yılından itibaren yapılan anlaşmalara bakıldığında her beş sene içerisinde ortalama 27 anlaşma 

imzalandığı gözlenmektedir. Bunların KKM’ler ile ilişkisi incelendiğinde çoğu anlaşmanın 

KKM’ye yönelik işbirliği unsurları içerdiği ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 5.4. Türkiye’nin Çevre Alanında İkili Düzeyde Gerçekleştirdiği  Anlaşma ve Mutabakat 
       Zabıtları

Tarih Çevre Alanında Yapılan 
Anlaşma Sayısı

Küresel Kamu Malı 
Sunumuna İlişkin Olanlar

2000-2004 26 21

2005-2009 28 27

2010-2015 28 25
Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, 2000-2015 yılları arası ikili düzeyde gerçekleştirilen anlaşmalar. Mayıs 
2015. <http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#>

 Yapılan anlaşmaların coğrafi dağılımına bakıldığında grafik 5.1’deki durum ortaya 

çıkmaktadır. 2000-2015 yılları arasında çevre alanında en fazla anlaşma çevre ve yakın komşu 

ülkelerle yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla en fazla anlaşmanın yapıldığı bölgeler AB ve MENA 

Bölgesidir.

Grafik 5.1. 2000-2015 Yılları Arası Çevre Alanında Türkiye’nin İkili Düzeyde Yaptığı 
        Anlaşmaların Coğrafi Dağılımı

 

Kaynak:  Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, 2000-2015 yılları arası ikili düzeyde gerçekleştirilen anlaşmalar. Mayıs 
2015. <http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#>
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 Türkiye’nin ikili bazda yaptığı anlaşmalarda KKM’lere ilişkin işbirliği alanları: çevre 

korunması, çevre alanında eğitim ve araştırma, enerji konusunda eğitim, erozyon ve çölleşme ile 

mücadele, doğal göllerin korunması, yer altı su koruması, doğanın korunması, ormanların 

muhafazası, biyolojik çeşitliliğin korunması, nesli tehlikede olan türlerin korunması, temel enerji 

araştırmaları, çevre alanında araştırma ve geliştirme, sınır ötesi hava kirliliği, atmosferin korunması, 

hava kirliliğinin önlenmesi, iklim değişikliği, orman yönetimi, ağaçlandırma, su kaynaklarının 

korunması ve geliştirilmesi, deniz kirliliğinin önlenmesi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre 

politikaları, orman yangınları, ozon tabakasına zarar veren maddelerin azaltılması olarak tespit 

edilmiştir.

 Söz konusu anlaşmalarla anılan alanlarda eğitim programları, toplantı, konferans ve 

sempozyum düzenleme, bilimsel ve teknik araştırma, araştırmacı ve uzman değişimi, işbirliği 

projeleri geliştirme gibi faaliyetler ile diğer ülkelerle küresel kamu malı sunumuna ilişkin faaliyetler 

yapılması amaçlanmıştır.

 RKY açısından Türkiye’nin yaptığı yardımlar incelendiğinde Türkiye’nin OECD-DAC 

komitesine tam üye olmaması raporlamaların alt  kırılımlarının eksik kalmasına neden olmaktadır. 

Bu çerçevede bildirim yapılan konular dikkate alınarak KKM’lere dönük Tablo 5.5 oluşturulmuştur. 

 Ancak, Türkiye’nin OECD DAC kalkınma yardımları komitesine tam üyeliğinden sonra 

raporlarını detaylı yapacak olması KKM  finansman boyutunun tam anlamıyla ortaya konması 

yönünden önemlidir.

 Anılan Tablo incelendiğinde 2008 yılında başlayan küresel finans krizinin 2009 ve 2010 

yıllarında yapılan RKY’lerde ve çevre alanında KKM finansmanında bir düşüşe neden olduğu 

gözlenmektedir.
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Tablo 5.5. Türkiye’nin Gelişmekte Olan Ülkelere Dönük Yaptığı Resmi Kalkınma Yardımları        
ve Çevre Alanında Küresel Kamu Malları Finansmanı 
                  2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları

Yıllar Genel Çevre 
Korunması

Ormancılık Toplam KKM Toplam RKY RKY içinde 
KKM’lerin 
Payı (Yüzde)

2005 0,46 0,31 0,77 667,55 0,12

2006 1,42 0,26 1,68 786,26 0,21

2007 1,49 0,58 2,07 570,71 0,36

2008 1,48 0,07 1,55 692,56 0,22

2009 0,19 0,19 0,38 702,63 0,05

2010 0,58 0,12 0,70 891,69 0,08

2011 1,09 0,25 1,34 1.220,52 0,11

2012 0,48 0,64 1,12 2.417,26 0,05

2013 0,52 3,94 4,46 3.156,67 0,14

2014 0,16 0,32 0,48 3.737,77 0,01

Toplam 7,87 6,68 14,55 14.843,62 0,10
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 Bununla birlikte Türkiye’nin yıllar itibarıyla Resmi Kalkınma Yardımlarında sürekli bir artış 

gözlenmektedir. Ancak, çevre alanındaki KKM  finansman oranı 2008 ve öncesi dönemdeki oranı 

yakalayamamıştır. Bunun nedeni Türkiye’nin RKY’sinin acil ve insani ihtiyaçlara ağırlık 

vermesindendir.

 Türkiye’ye RKY altında yapılan KKM finansmanı OECD CRS veri tabanı incelenerek 

Tablo 5.6’da oluşturulmuştur.173   Tablo 5.6’da 2005-2014 yılları arası Türkiye’ye yapılan RKY’ler 

ve çevre alanında KKM finansmanı irdelenmektedir.
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173  Çevre KKM’leri, 14040 nehirlerin ıslahı, 14050 atık yönetimi, 23081 enerji eğitimi, 23082 enerji araştırmaları, 
31210 ormancılık politikası, 31220 ormanların ıslahı, 31282 ormancılık araştırmaları, 31310 balıkçılık politikası, 31320 
balıkçılığın ıslahı, 41010 çevre politikası, 41020 biyosferin korunması, 41030 bio çeşitlilik, 41050 sit alanlarının 
korunması, 41050 selin önlenmesi ve selden korunma, 41081 çevre eğitimi,  41082 çevre araştırması,  14010 su 
kaynakları politikası, 14015 su kaynaklarının korunması olarak belirlenmiştir.



Tablo 5.6. Türkiye’ye Gerçekleştirilen Resmi Kalkınma Yardımları ve Çevre Alanında 
          Küresel Kamı Malı Finansmanı

                          2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları

Yıllar Çevre Alanında KKM Toplam RKY RKY içinde KKM 
payı (Yüzde)

2005 4,0 1.049,0 0,4

2006 7,1 1.074,0 0,7

2007 110,6 1.296,2 8,6

2008 136,5 1.487,6 9,2

2009 142,1 1.716,8 8,3

2010 194,6 1.376,1 14,1

2011 458,0 3.666,7 12,5

2012 127,1 3.778,9 3,4

2013 107,8 3.606,3 3,0

2014 447.2 4,336.8 10,3
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 Türkiye’ye yapılan RKY’ler 2010 yılı ve 2013 yılı haricinde sürekli artış göstermektedir. 

Çevre alanında KKM finansmanı ise 2012 ve 2013 yılları haricinde bir önceki yıla göre artan bir 

grafik izlemektedir. RKY içerisinde KKM  finansmanı irdelendiğinde KKM  payının sürekli olarak 

değiştiği ancak ne artan ne de azalan bir seyir izlediği gözlenmektedir. Bununla birlikte 2014 yılı 

içerisinde yapılan RKY’lerin yüzde 10,3’ü çevre alanında KKM finansmanı sağlamıştır.

 OECD-DAC üyesi ülkelerce Türkiye’ye yapılan RKY incelendiğinde Tablo 5.7 ortaya 

çıkmaktadır. 2005-2014 yılları arasında Türkiye’ye en fazla RKY sağlayan ülke yaklaşık 2,8 milyar 

ABD Doları ile Japonya’dır. Ancak, çevre alanında en fazla KKM  finansmanında bulunan ülke 

Fransa’dır. Ayrıca, Fransa RKY içerisindeki KKM  finansman oranıyla dikkat çekmektedir. Bununla 

birlikte ABD’nin Resmi Kalkınma Yardımları içinde KKM finansmanının oldukça düşük olduğu 

gözlenmektedir.
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Tablo 5.7. 2005-2014 Yılları Arası Çevre Alanında OECD DAC Ülkeleri Tarafından Küresel 
       Kamu Mallarına Yönelik Türkiye’ye Yapılan Yardımlar

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları

Ülkeler Çevre Alanında 
KKM 

Toplam RKY RKY içinde 
KKM payı 
(Yüzde)

ABD 1,3 178,9 0,8

Almanya 6,5 1.840,8 0,3

Avusturalya 0,8 1,6 49,7

Birleşik Krallık 1,9 57,6 3,3

Finlandiya 0,1 9,4 0,5

Fransa 727,7 1.741,9 41,8

İspanya 7,5 508,7 1,5

İtalya 0,1 2,1 6,3

Japonya 224,1 2.821,1 7,9

Kore 0,1 63,9 0,1

Yunanistan 3,41 40,0 8,5

DAC Ülkeleri Toplam 975,9 7.779,9 12,5

AB Kuruluşları 729,0 15.129,8 4,8
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

5.3.2. Sağlık

5.3.2.1 Çok taraflı ilişkiler açısından Türkiye’de sağlık Küresel Kamu Malı

 Çevre alanında olduğu gibi sağlık alanında küresel ve uluslararası düzeyde anlaşmalar 

mevcut değildir. Sağlık alanında Dünya Sağlık Örgütü, UNAIDS ve AIDS, Tüberküloz, Sıtma ile 

Mücadelede Küresel Fonu gibi kuruluşlar ile Türkiye işbirliği içerisinde dönemsel faaliyetler 

göstermektedir. Ancak, gerek söz konusu kuruluşların gerekse Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın 

açıkladığı faaliyetlerde Türkiye’nin işbirliği içinde olduğu KKM’lere yönelik faaliyetler ve 

projelere dair bilgiler bulunmamaktadır.
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 Bu çerçevede anılan kuruluşların yaptıkları yardımlar OECD CRS kodlamalarına174  göre 

incelenmiştir. Tablo 5.8’de uluslararası kuruluşların 2005-2014 yılları arası Türkiye’ye yaptığı 

yardımlar gösterilmektedir.

 2005-2014 yılları arasında sağlık küresel kamu malına en fazla kaynak ayıran kuruluş AB 

kuruluşlarıdır. Ancak RKY’ler içerisinde sağlık alanına ayrılan kaynak oranı oldukça düşüktür. 

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olması 

KKM’ye ayırdığı finansman oranının yüksek olmasını açıklamaktadır.

Tablo 5.8. 2005-2014 Yılları Arası Sağlık Alanında Uluslararası Kuruluşlar Tarafından     
         Küresel Kamu Mallarına Yönelik Türkiye’ye Yapılan Yardımlar

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları

Kuruluşlar Sağlık Alanında 
KKM 

Toplam RKY KKM’nin RKY 
içindeki Payı 
(Yüzde)

AB kuruluşları 11,8 15.129,8 0,1

UNAIDS 0,5 0,5 100,0

UNICEF 0,5 14,8 3,6

WHO 0,1 1,6 3,8

Global Fund 4,2 4,2 100,0

Tüm Kuruluşlar Toplamı 17,1 15.563,5 0,1
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 AB Müzakerelerinde KKM’lere ilişkin fasıl “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” faslıdır. 

Söz konusu faslı tüketicinin korunması ve halk sağlığı olmak üzere iki ana başlığa ayırmak 

mümkündür. KKM’ler ile ilişkili olan “halk sağlığı” , bulaşıcı hastalıklar, kan ve kan ürünleri, 

organ, doku ve hücre nakli, tütün mamullerinin kullanımından doğan zararlar, elektromanyetik 

alanların insan sağlığına etkileri, kanser, beslenme, akıl sağlığı gibi alanları kapsamaktadır.

 Söz konusu fasılda Tanıtıcı Tarama Toplantısı 8-9 Haziran 2006 tarihinde, Ayrıntılı Tarama 

Toplantısı 6-7 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu fasla dair açılış kriteri 

öngörülmemiştir. Ancak, müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için biri Kıbrıs ile ilgili olmak 

kaydıyla 6 adet kapanış kriteri getirilmiştir.
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 AB ile söz konusu fasılda ilişkiler kapsamında “Bulaşıcı Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolü 

Projesi” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projenin devamı niteliğinde olan 2. ve 3. projeler devam 

etmektedir.

 Ayrıca, AB’ye uyum kapsamında bulaşıcı hastalıkların kontrolü ile ilgili yönetmelik 

yayımlanmıştır.175 

5.3.2.2. İkili ilişkiler açısından Türkiye’de sağlık Küresel Kamu Malı

 Sağlık alanında yapılan ikili işbirliğine dönük anlaşmalar Tablo 5.9’da gösterilmektedir. 

2000 yılından itibaren yapılan anlaşmalara bakıldığında her beş senede ortalama 26 anlaşma 

imzalandığı gözlenmektedir. Bulaşıcı hastalıklar, AIDS, tüberküloz, sıtma ile mücadele gibi 

KKM’lere yönelik anlaşmalar ise sınırlı kalmıştır. 

Tablo 5.9. Türkiye’nin Sağlık Alanında İkili Düzeyde Gerçekleştirdiği Anlaşma ve Mutabakat 
       Zabıtları

Tarih Sağlık Alanında Yapılan 
Anlaşma Sayısı

Küresel Kamu Malı 
Sunumuna İlişkin Olanlar

2000-2004 16 3

2005-2009 23 9

2010-2015 40 19
Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, 2000-2015 yılları arası ikili düzeyde gerçekleştirilen anlaşmalar. Mayıs 
2015. <http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#>

 Anlaşmaların KKM’ler ile ilişkili olanlarının coğrafi dağılımına bakıldığında Grafik 

5.2’deki durum ortaya çıkmaktadır. 2000-2015 yılları arasında yapılan KKM’ye dönük anlaşmaların 

yüzde 34’lük kısmı komşu ve yakın çevre ülkeleriyle gerçekleştirilmiştir. 

 Grafik 5.2’de Afrika bölgesi anlaşma sayısı bakımından ikinci durumdadır. Afrika’ya 

yönelik söz konusu anlaşmalar bölge ülkelerine bulaşıcı hastalıklara yönelik aşı hibesi ve işbirliği 

faaliyetlerini içermektedir. AB ülkeleri ile yapılan anlaşmalar ise çoğunlukla Doğu Avrupa 

ülkelerine yönelik gerçekleşmiştir.
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Grafik 5.2. 2000-2015 Yılları Arası Sağlık Alanında Küresel Kamu Mallarına Yönelik 
        Türkiye’nin İkili Düzeyde Yaptığı Anlaşmaların Coğrafi Dağılımı

Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, 2000-2015 yılları arası ikili düzeyde gerçekleştirilen anlaşmalar. Mayıs 
2015. <http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#>

 İkili işbirliklerinde sağlık alanında KKM sunumuna yönelik kalkınma yardımları Tablo 

5.10’da gösterilmektedir. Söz konusu tabloda sağlık alanında; bulaşıcı hastalıklar, AIDS, 

tüberküloz, sıtma hastalıkları ile mücadele ile tıbbi araştırmalar kalkınma yardımları içerisinde 

incelenmiştir.

 2005-2014 yılları arasında Türkiye’ye en fazla sağlık alanında KKM  finansmanı sağlayan 

ülke Almanya’dır. Bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz ve sıtma gibi alanlarda DAC üyesi ülkelerin 

yardımları sınırlı olduğundan söz konusu KKM  finansmanı düşük miktarda kalmıştır. Bununla 

birlikte Türkiye’de sıtma, tüberküloz ve AIDS vakalarının insidansının düşük olması söz konusu 

yardım miktarının az olmasının esas sebebidir.
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Tablo 5.10. 2005-2014 Yılları Arası Sağlık Alanında OECD DAC Ülkeleri Tarafından Küresel 
        Kamu Mallarına Yönelik Türkiye’ye Yapılan Yardımlar

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları

Ülkeler Sağlık Alanında 
KKM 

Toplam RKY RKY içinde KKM 
payı (Yüzde)

ABD 1,0 178,9 0,6

Almanya 5,1 1.840,8 0,3

İspanya 0,5 508,7 0,1

İsveç 0,1 102,4 0,1

DAC Ülkeleri Toplam 6,8 7.779,9 0,1
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 Türkiye’nin OECD’ye yaptığı bildirimler detaylı olmadığından Türkiye’nin gelişmekte olan 

ülkelere yaptığı sağlık alanında KKM finansmanı tespit edilememektedir. Sınıflandırmada temel 

sağlık hizmetleri genel olarak yer almakta ve detayları bulunmamaktadır.

5.3.3. Barış ve güvenlik

5.3.3.1 Çok taraflı ilişkiler açısından Türkiye’de barış ve güvenlik Küresel Kamu Malı

 Barış ve güvenlik alanında KKM  sunumunda en önemli husus barışın tesisi ve korunmasıdır. 

Bu kapsamda Türkiye, çok taraflı barışı destekleme ve koruma harekatlarına Türk Silahlı 

Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile destek sağlamaktadır.  

 Barışı desteklemeye yönelik uyuşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk faaliyetlerinde 

Türkiye son yıllarda anahtar rolü üstlenmektedir. Bu çerçevede, Irak, Lübnan ve Kırgızistan’da iç 

uzlaşının sağlanmasına yönelik çalışmalar, Bosna-Hersek’in kalıcı barış ve istikrar ortamına 

kavuşması için Sırbistan ve Hırvatistan’ın katılımıyla Türkiye’nin başlattığı iki ayrı üçlü işbirliği 

süreci, benzer şekilde Afganistan ve Afganistan’da barış ve güvenliğin temini bakımından önemli 

bir role sahip Pakistan’la birlikte hayata geçirilen üçlü işbirliği mekanizması, İran’ın nükleer 

programına ilişkin sorunun barışçıl şekilde ve diyalog yoluyla çözümlenmesi için Türkiye 

tarafından ortaya konulan uzlaştırıcı tutum söz konusu duruma ilişkin somut örneklerdir.

 Türkiye Finlandiya ile birlikte 2010 yılında BM bünyesinde arabuluculuğa yönelik eşgüdüm 

ve tamamlayıcılık ilkelerini esas alan “Barış için Arabuluculuk” girişimi başlatmıştır. Söz konusu 

girişim konuya yönelik BM’de kabul edilen ilk karar olması olarak tarihe geçmiştir. Bu girişim 
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kapsamında teşkil edilen “Arabuluculuk Dostlar Grubu”‘nun üye sayısı 38 ülke ve 8 kuruluş ile 

46’ya ulaşmıştır.

 Benzer bir arabuluculuk grubu AGİT bünyesinde Türkiye, Finlandiya ve İsviçre’nin 

öncülüğünde oluşturulmuştur. Söz konusu grup görünürlüğün sağlanması açısından AGİT nezdinde 

6 Mart 2014 tarihinde Viyana’da tanıtılmıştır.

 Türkiye ayrıca “İstanbul Arabuluculuk Konferansları”na ev sahipliği yapmaktadır. İlki 2012 

yılında ikincisi ise 2013 yılında düzenlenen söz konusu konferanslar arabuluculuğa yönelik 

kavramsal ve teorik konuların tartışıldığı bir platform haline gelmiştir.

 Bunlara ilaveten TİKA Türkiye Kalkınma Yardımları raporuna176  göre Türkiye, barışı 

yapılandırma faaliyetleri kapsamında 2004-2013 yılları arası 492,45 milyon ABD doları yardımda 

bulunurken aynı dönemde tamamı AB kuruluşlarından olmak üzere 2,58 milyon ABD doları yardım 

almıştır.

 Terörle mücadele silahlı unsurlar ve mali unsurlar kullanılmak üzere Türkiye tarafından 

uluslararası bağlamda sürdürülmektedir. Uluslararası platformlarda ise bu kapsamdaki faaliyetler 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve NATO tarafından koordine edilmektedir. 

 Terörizmle mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ülkelerin 

uymakla yükümlü oldukları kararları: 1368, 1373, 1377, 1438, 1440, 1450, 1456, 1516, 1530, 1535, 

1566, 1611, 1618, 1624, 1631, 1787, 1805, 1963, 2129, 2133, 2170, 2178, 2185, 2195’tir. Bu 

kararların koordinasyonunu sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Komitesi 

kurulmuştur. Söz konusu kararlarda spesifik durumlarda ve terörle mücadelede ülkelerin alması 

gereken pozisyonlar belirlenmektedir. Ayrıca, anılan Konsey ve Komite terörizmle mücadele 

kapsamında çeşitli raporlar yayımlamaktadır. NATO’nun ise çalışma alanı barışın korunması ve 

tesisi olduğundan çalışma alanı belirlemek için kararlar almasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, 

2001 yılında terörle mücadeleye özel OTTAWA deklarasyonunda bulunulmuştur. Buna ilaveten, 

NATO terörle mücadele ve barışın tesisi kapsamında politika tavsiyeleri ve raporları 

yayımlamaktadır.
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 Ayrıca, uluslararası terörizmi önlemeye yönelik olarak, uçak kaçırma, rehin alma, 

bombalama gibi spesifik eylemleri yasaklayan somut içeriğe sahip 13 evrensel sözleşme 

bulunmaktadır. Türkiye, terörle mücadele kapsamında akdedilmiş bulunan 12 uluslararası 

Sözleşmeye taraftır. Nükleer Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesini de 14 Eylül 2005 tarihinde 

imzalamış olup Sözleşmenin onay süreci devam etmektedir. BM  Genel Kurulu altıncı Komitesi 

dahilinde “Kapsamlı Terörizm Sözleşme Taslağı”na ilişkin çalışmalara da etkin biçimde 

katılmaktadır. Türkiye ayrıca Avrupa Konseyi Terörizmle Mücadele Sözleşmesini imzalamış olup, 

onay süreci devam etmektedir. Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, El 

Konulması, Ele Geçirilmesi ve Terörizmin Finansmanı Avrupa Konseyi Sözleşmesi de Türkiye 

tarafından 28 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

 Türkiye’de terörle mücadelede silahlı unsurlar kullanılması yetkisi ve görevi Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndedir. Terörle mücadelede 

mali unsurların kullanımı ise Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir.

 Terörizmle silahlı unsurlar kullanılarak mücadele kapsamında; Terörizmle Mücadele 

Mükemmeliyet Merkezi’nin (TMMM)Türkiye’de kurulmasına yönelik niyet beyanı Türkiye 

tarafından NATO’ya bildirilmiştir.  Bu girişim sonucunda 2006 yılında NATO tarafından söz 

konusu merkez akreditasyon almış ve Uluslararası Askeri Kuruluş statüsü kazanmıştır. Halihazırda 

anılan kuruluşun 8 üyesi bulunmaktadır. TMMM terörle mücadele kapsamında eğitim, konferans, 

seminer ve çalıştay gibi faaliyetler düzenlemekte ve raporlar yayımlamaktadır.

 Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (BİOEM) 

Komutanlığı 1998’de kurulmuş ve 1999 yılında NATO tarafından tanınmıştır. TSK BİOEM 

Komutanlığı NATO tarafından tanınan ilk BİO Eğitim Merkezi olarak 1998 yılından bu tarafa 

kurslar, mobil eğitim, seminerler vb. faaliyetleri icra etmek suretiyle NATO ve NATO Ortaklık 

Girişimlerine (Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu, İstanbul İşbirliği Girişimi ve Küresel 

Ortaklar) katkı sağlamaktadır.

 Terörle mücadelenin mali kısmı ise terörün finansmanının önlenmesidir. Bu kapsamda 

Türkiye’nin tabi olduğu uluslararası mevzuat BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin 

Uluslararası Sözleşme, BM Güvenlik Konseyi 1267, 1333, 1373 Sayılı Kararları, 36 üyesi bulunan 
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OECD Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tavsiye ve özel tavsiyeleri, Terörizmin Finansmanını 

Önlemeye Yönelik Wolfsberg Bildirgesi, 2005/60 sayılı AB Direktifi, 2005 tarihli Terörizmin 

Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi 

Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesidir.

 Terörün finansmanının önlenmesi kapsamında Türkiye; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası 

ve IMF, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, FATF, G 20 kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar 

gerçekleştirmektedir.

 Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele amacıyla 1989 yılında kurulan ve daha sonra 

faaliyet alanına terörün finansmanı ile mücadeleyi de dahil eden FATF, bu amaçla 49 (40+9) tavsiye 

kararları yayımlamış ve ülkelerin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemlerini bu 

tavsiyelere göre değerlendirmiştir. OECD Merkezinde faaliyet gösteren FATF’ın Türkiye dâhil 34 

ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 36 üyesi bulunmaktadır. Türkiye anılan gruba 

1991’de üye olmuştur.

 Türkiye 1994, 1998 ve 2006 yıllarında olmak üzere bugüne kadar üç kez FATF 

değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Türkiye 3. Değerlendirme Raporu 21-23.02.2007 tarihinde 

Strazburg’da gerçekleştirilen FATF Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. 3. değerlendirme raporu 

sonrası Türkiye’de gelirlerinin aklanması ve özellikle terörün finansmanı ile mücadele sistemini 

güçlendirecek çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamanın etkili olmasına ilişkin önemli 

adımlar atılmıştır. Kaydedilen gelişmeler sonucunda FATF’ın 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında 

Paris’te gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Türkiye’nin FATF takip sürecinden tamamen 

çıkarılmasına karar verilmiştir.  

 FATF’a ek olarak Türkiye, terörün finansmanının önlenmesi kapsamında 1995 yılında 

kurulan ve temel amacı suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede mali 

istihbarat birimleri arasındaki işbirliğini geliştirmek olan Egmont Grubuna 1998 yılında üye 

olmuştur. Söz konusu grup terörizmin finansmanı ve mali suçlar alanında araştırmalar yapmakta, 

raporlar ve tavsiyeler hazırlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye anılan 139 üyeli grubun raporlarına, 

analizlerine ve araştırmalarına katkı sağlamaktadır.

 Uyuşturucu ile uluslararası mücadelede temel anlaşma Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin 

Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu 1988)’dir. Türkiye söz 
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konusu Konvansiyon’u 1995’te onaylamıştır. Ayrıca anılan maddelerle mücadelede; Sınıraşan 

Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu), 141 sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt  Edilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi (Strazburg Sözleşmesi),198 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El 

Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova 

Sözleşmesi) önemli uluslararası yasal çerçevelerdir.

 Türkiye uluslararası bağlamda; Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu, 

Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı İle Mücadele Eden Ulusal Kolluk Kuruluş Bölüm Başkanları, BM 

Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Orta ve Yakındoğu Yasadışı Uyuşturucu Ticareti Alt Komisyonu, 

FATF ve Egmont Grubu ile işbirliği yapmaktadır. 

 Uyuşturucu maddeler ile mücadele kapsamında BM  Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi 

(United Nations Office for Drugs and Crime-UNODC) ile yakın temas içerisinde çalışılmaktadır. 

Türkiye, UNODC’ye yapmakta olduğu gönüllü katkıları yıllık 800.000,- ABD Dolarına çıkartarak, 

Ofise en çok katkıyı sağlayan ülkelerin arasında yer almaktadır.

 Türkiye’nin anılan BM  kuruluşu ile işbirliği çerçevesinde, Ankara’da uyuşturucu ve örgütlü 

suçlarla mücadele alanında eğitim vermek üzere “Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize 

Suçlarla Mücadele Akademisi” (TADOC) 2000 yılında kurulmuştur. Söz konusu kuruluşun eğitim 

biriminde, ülkemizdeki ilgili kurumların temsilcilerine ilaveten, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin mutabakat zaptı imzaladığı 

ülkelerin uygulayıcı birimlerine, uyuşturucu maddelerin yasadışı üretimi, kullanımı, kaçakçılığı ve 

örgütlü suçlarla mücadele konularına dönük eğitim verilmektedir.

 Avrupa Birliğinin merkeze bağlı olmayan kuruluşlarından olan Avrupa Uyuşturucu ve 

Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) 1993’te kurulmuştur. Anılan merkezin Ulusal 

Temas Noktası görevi Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 

Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 

tarafından yürütülmektedir. Türkiye, 2006 yılından itibaren EMCDDA Temas Noktası 

eşgüdümünde hazırlanan yıllık Ulusal Uyuşturucu Raporunu EMCDDA ile paylaşmaktadır.

 Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında yürütülen fasıllardan barış ve güvenlik küresel kamu 

malına ilişkin olan 31. fasıl Dış Güvenlik ve Savunma Politikalarıdır. Söz konusu fasıl AB 
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Konseyi’nde görüşmesi süren fasıllar arasında bulunmaktadır. Anılan Fasıl Ortak Dış ve Güvenlik 

Politikası ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası yasal olarak bağlayıcı uluslararası anlaşmalar 

dahil olmak üzere yasalara ve siyasi belgelere dayalıdır. Müktesebat siyasi deklarasyonlardan, 

eylemlerden ve anlaşmalardan oluşmaktadır. Ayrıca, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası dokümanı 

topluluğun terörizmle mücadele alanında müktesebatına eklediği 10 farklı anlaşma ve kararı 

içermektedir.

 Anılan faslın açılmamasına rağmen Türkiye, terörle ve uyuşturucu maddelerle mücadele 

alanında AB ve AB kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmayı sürdürmektedir. Bu bağlamda, 

Türkiye ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında, Uyuşturucu İmalinde Sıkça Kullanılan Ara 

Maddelerin Denetimi Anlaşması 28 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 

Türkiye, merkezi Lizbon’da bulunan Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını 

İzleme Merkezi’ne (EMCDDA) katılma kararı almıştır. Katılım Anlaşması 26 Ağustos 2004 

tarihinde Ankara’da parafe edilmiş olup, 30 Ekim 2007 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye’nin ulusal 

ihtiyaçları ve Avrupa Birliği’ne adaylık sürecindeki yükümlülükleri çerçevesinde 2006-2012 

yıllarını kapsayan “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Politika ve 

Strateji Belgesi” 20 Kasım 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Strateji Belgesinde her biri 3 

yıllık olmak üzere, iki ayrı Eylem Planının oluşturulması öngörülmüştür. İlk Ulusal Uyuşturucu 

Eylem Planı 2007-2009 tarihlerinde, İkinci Ulusal Eylem Planı 2010-2012 tarihlerinde 

uygulanmıştır.

 Türkiye ayrıca, Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ve “Pompidou Grubu” olarak 

anılan, üye ülkelerin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu üst düzey görevlilerinin katıldığı istişare 

ve eşgüdüm mekanizmasına dahil olup, çalışmalarına etkin biçimde katılmaktadır.

5.3.3.2. İki taraflı ilişkiler açısından Türkiye’de barış ve güvenlik Küresel Kamu Malı

 Barış ve Güvenlik alanında yapılan ikili işbirliğine dönük anlaşmalar Tablo 5.11’de 

gösterilmektedir. 2000 yılından itibaren yapılan anlaşmalara bakıldığında her beş sene içerisinde 

ortalama 23 anlaşma imzalandığı gözlenmektedir. Ancak, anlaşma yapılan ülke sayısı beşer yıllık 

dönemlerde düşüş göstermektedir. Bununla birlikte anlaşmaların tamamı küresel kamu malı 

sunumuna dönüktür.
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Tablo 5.11. Türkiye’nin Barış ve Güvenlik Alanında İkili Düzeyde Gerçekleştirdiği                                                 
         Anlaşma ve Mutabakat Zabıtları

Tarih Barış ve Güvenlik Alanında 
Yapılan Anlaşma Sayısı

Küresel Kamu Malı 
Sunumuna İlişkin Olanlar

2000-2004 28 28

2005-2009 22 22

2010-2015 18 18
Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, 2000-2015 yılları arası ikili düzeyde gerçekleştirilen anlaşmalar. Mayıs 
2015. <http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#>

 Anlaşmaların coğrafi dağılımına bakıldığında Grafik 5.3‘teki durum ortaya çıkmaktadır.

Grafik 5.3. 2000-2015 Yılları Arası Barış ve Güvenlik Alanında Küresel Kamu Mallarına 
        Yönelik Türkiye’nin İkili Düzeyde Yaptığı Anlaşmaların Coğrafi Dağılımı

 

Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, 2000-2015 yılları arası ikili düzeyde gerçekleştirilen anlaşmalar. Mayıs 
2015. <http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#>

 2000-2015 yılları arasında yapılan KKM’ye dönük anlaşmaların yüzde 23’lük kısmı AB 

ülkeleriyle gerçekleştirilmiştir. Anlaşmalardan komşu ülkelere ayrılan pay  diğerlerine nazaran 

yüksektir. Bu bağlamda, barış ve güvenlik alanlarında komşu ülkelere yoğunlaşıldığı 

gözlenmektedir. 
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 Söz konusu anlaşmalar sınır aşan örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti,  

uyuşturucu ve ara kimyasal maddelerin kaçakçılığı, uluslararası terörizmle mücadele, terör 

örgütleri, terörist eylemler, terörizmin finanse edilmesi, organize suçlar ve kara para aklama 

alanlarında Türkiye ile anlaşma tarafı ülke arasında işbirliğini öngörmektedir. Anılan alanlarda bilgi 

değişimi, tedbir alınması, ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi, tecrübe ve uygulama değişimi, 

çalışma toplantıları, seminerler ve uzman değişimi gibi faaliyetlerle işbirliğinin geliştirilmesi 

planlanmaktadır.

 İkili işbirliklerinde barış ve güvenlik alanında KKM  sunumuna yönelik kalkınma yardımları 

Tablo 5.12’de gösterilmektedir. 

Tablo 5.12. 2005-2014 Yılları Arası  Barış ve Güvenlik Alanında OECD DAC Ülkeleri 
             Tarafından Küresel Kamu Mallarına Yönelik Türkiye’ye Yapılan Yardımlar

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon ABD Doları

Ülkeler Barış ve Güvenlik 
Alanında KKM 

Toplam RKY KKM’nin RKY 
içindeki Payı (Yüzde)

ABD 0,41 178,92 0,23

Almanya 1,07 1840,78 0,06

Birleşik Krallık 0,21 57,60 0,38

Belçika 0,03 35,06 0,09

İsveç 0,12 102,45 0,11

İsviçre 0,05 17,47 0,31

Kanada 0,05 13,6 0,34

Norveç 0,12 16,55 0,73

Yunanistan 0,07 39,95 0,18

DAC Ülkeleri Toplam 2,14 7,779,93 0,03
Kaynak: OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>

 Söz konusu tabloda OECD CRS kodlarına 177 göre barış ve güvenlik alanındaki KKM’ler 

RKY içerisinde incelenmiştir. 2005-2014 yılları arası barış ve güvenlik küresel kamu malı 

finansmanı altında Türkiye’ye yapılan RKY oldukça düşük seviyelerdedir. Anılan yıllar arasında 
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177 Barış ve güvenlik KKM’leri, 15220 sivil barışın tesisi ve çatışmaların önlenmesi, 15230 savaş sonrası barış inşası, 
15240 yeniden entegrasyon, 15261 çocuk askerler (önlenmesi ve tasfiyesi), 16063 narkotik denetimi



söz konusu alanda en fazla yardımı yaklaşık 1 milyon ABD Doları tutar ile Almanya 

gerçekleştirmiştir.

 Türkiye KKM  sunumuna yönelik çatışma önleme, barış ve güvenlik adı altında OECD’ye 

bildirimde bulunmaktadır. 2005-2014 yılları arasında Türkiye gelişmekte olan ülkelere barış ve 

güvenlik küresel kamu malı sunumuna dönük toplam yaklaşık 305,4 milyon ABD Doları tutarında 

yardım yapmıştır. Bu tutar toplam RKY’nin yaklaşık yüzde 2‘sine denk gelmektedir.178 

 Ayrıca, Türkiye çevre ülkelerde yaşanan savaşlar nedeniyle insani yardım adı altında çevre 

ülkelere destek olmaktadır. Türkiye’nin 2005-2014 yılları arası gerçekleştirdiği insani yardımlar, 

toplam yardımlarının yüzde 31,8’ini oluşturmakta olup 2014 yılında Türkiye insani yardımlar 

altında 1.849,04 milyon ABD Doları yardımda bulunmuştur.

 Bunlara ilaveten ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik barış ve güvenlik alanında Türk Silahlı 

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı faaliyetlerini 

sürdürmektedir.

 Bu çerçevede, TSK BİOEM Komutanlığı tarafından Gürcistan, Kırgızistan, Afganistan ve 

Kosova’da mobil eğitim timleri 2015 yılında çalışmalarını halen sürdürmektedir.

 Türkiye, 58 ülke ile uyuşturucuyla mücadele alanında işbirliğine dair hükümler de içeren 

100’e yakın belge imzalanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli Avrupa ülkelerinde Türk ve 

Türkiye’de çeşitli ülkelere mensup yabancı irtibat memurları görev yapmaktadır. Ayrıca ABD 

Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı ile de yakın işbirliği devam etmektedir. 

5.3.4. Türkiye’nin Küresel Kamu Malları faaliyetlerine yönelik güçlü yönler, zayıf yönler,                         
 fırsatlar ve tehditler analizi

 Çalışma kapsamında Türkiye için KKM  program önerisine dayanak teşkil etmesi amacıyla, 

Türkiye’nin KKM faaliyetlerinin Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) analizi 

gerçekleştirilmiş olup anılan analize Tablo 5.13’de yer verilmektedir.
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178 OECD CRS veri tabanı. 18 Ocak 2016.  <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1>
  Not: Cari yıllara ait değerler 2013 yılı fiyatlarına dönüştürülmüştür.



Tablo 5.13. Türkiye’nin Küresel Kamu Malları Faaliyetlerine Yönelik Güçlü Yönler, Zayıf 
          Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

- Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımının 
yüksek olması

- Çok taraflı kalkınma yardımlarına göre daha 
fazla kontrol ve etki sağlayan ikili düzeydeki 
kalkınma yardımlarının toplam yardımların 
yaklaşık yüzde 95’ini oluşturması

- Türkiye’nin yardımlarında insani boyutun öne 
çıkması

- Çevre, sağlık ile barış ve güvenlik alanlarında 
Türkiye’nin tecrübesi

- Türkiye’nin komşu ve yakın çevre ülkelerine 
artan ilgisi

- Türkiye’de KKM’ler ve küresel sorunlara 
yönelik sorumlu bir birim bulunmaması

- Türkiye’nin konu ve coğrafya bazlı dış yardım 
politika stratejilerinin yeterli seviyede 
olmaması

- KKM’lere yönelik farkındalığın düşük 
düzeyde olması

- Kalkınma işbirliği politikasına yönelik tematik 
bir perspektifin bulunmaması

- KKM’lere yönelik akademik çalışma sayısının 
azlığı

- Türkiye’nin RKY’lerinin talep bazlı olması, 
program bazlı olmaması

Fırsatlar Tehditler

- Türkiye’nin bölgesinde barış ve güvenlik ile 
istikrara yönelik faaliyetlerine olan siyasi 
destek

- Türkiye’nin kalkınma işbirliği faaliyetlerinin 
geleneksel donör ülkelerden farklı nitelik 
taşıması

- Kalkınma işbirliği alanının düzenlenmesi 
hususunun siyasi düzeyde kabul edilmesi

- Türk bürokrasisinin çevre ülkelere nazaran 
güçlü yapısı

- Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımının artış 
eğiliminde bulunması

- Kalkınma işbirliği alanının geliştirilmesine 
Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer 
verilmesi

- Uluslararası kalkınma gündeminin KKM’lere 
yönelik artan çabaları

- Bölgesel istikrasızlıkların, barış ve güvenliğe 
yönelik gerçekleştirilecek projeleri etkileme 
olasılığı

- Kalkınma işbirliği alanında siyasi irade 
tarafından talep bazlı bir yönetim sergilenmesi

- Kurumlar arasında taassup sorununun ortaya 
çıkma olasılığı

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

 Söz konusu analizde güçlü yönlerin oluşturulmasında, OECD CRS veri tabanı, 2013 yılı 

Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü 2010 yılı ve sonrası dönem 
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Tablo 5.13. Türkiye’nin Küresel Kamu Malları Faaliyetlerine Yönelik Güçlü Yönler, Zayıf 
          Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

- Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımının 
yüksek olması

- Çok taraflı kalkınma yardımlarına göre daha 
fazla kontrol ve etki sağlayan ikili düzeydeki 
kalkınma yardımlarının toplam yardımların 
yaklaşık yüzde 95’ini oluşturması

- Türkiye’nin yardımlarında insani boyutun öne 
çıkması

- Çevre, sağlık ile barış ve güvenlik alanlarında 
Türkiye’nin tecrübesi

- Türkiye’nin komşu ve yakın çevre ülkelerine 
artan ilgisi

- Türkiye’de KKM’ler ve küresel sorunlara 
yönelik sorumlu bir birim bulunmaması

- Türkiye’nin konu ve coğrafya bazlı dış yardım 
politika stratejilerinin yeterli seviyede 
olmaması

- KKM’lere yönelik farkındalığın düşük 
düzeyde olması

- Kalkınma işbirliği politikasına yönelik tematik 
bir perspektifin bulunmaması

- KKM’lere yönelik akademik çalışma sayısının 
azlığı

- Türkiye’nin RKY’lerinin talep bazlı olması, 
program bazlı olmaması

Fırsatlar Tehditler

- Türkiye’nin bölgesinde barış ve güvenlik ile 
istikrara yönelik faaliyetlerine olan siyasi 
destek

- Türkiye’nin kalkınma işbirliği faaliyetlerinin 
geleneksel donör ülkelerden farklı nitelik 
taşıması

- Kalkınma işbirliği alanının düzenlenmesi 
hususunun siyasi düzeyde kabul edilmesi

- Türk bürokrasisinin çevre ülkelere nazaran 
güçlü yapısı

- Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımının artış 
eğiliminde bulunması

- Kalkınma işbirliği alanının geliştirilmesine 
Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer 
verilmesi

- Uluslararası kalkınma gündeminin KKM’lere 
yönelik artan çabaları

- Bölgesel istikrasızlıkların, barış ve güvenliğe 
yönelik gerçekleştirilecek projeleri etkileme 
olasılığı

- Kalkınma işbirliği alanında siyasi irade 
tarafından talep bazlı bir yönetim sergilenmesi

- Kurumlar arasında taassup sorununun ortaya 
çıkma olasılığı

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

 Söz konusu analizde güçlü yönlerin oluşturulmasında, OECD CRS veri tabanı, 2013 yılı 

Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü 2010 yılı ve sonrası dönem 
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Faaliyet Raporları ve Peformans Programları, Resmi Gazete Mevzuat Bilgi Sistemi, Kalkınma 

Bakanlığı 2014, 2015, 2016 yılları Yıllık Programlar dokümanlarından yararlanılmıştır.

 Zayıf yönlerin oluşturulmasında gerçekleştirilen sözlü görüşmeler179  kaynak olarak 

kullanılmıştır. Fırsatların oluşturulmasında Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı dokümanı 

ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden yararlanılmıştır.

 Tehditlerin oluşturulmasında bölgesel istikrar ve kurumlar arasında yaşanabilecek sorunlar 

temel alınmıştır.

5.4. Türkiye İçin Öneriler

 Türkiye’de kalkınma işbirliklerinde KKM sunumuna yönelik çalışmalar yapılmasına ve bir 

strateji/program oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda, küresel platformlara ve ikili 

işbirliklerine yönelik ayrı öneriler getirilmekte ve KKM Tematik Programı ortaya konulmaktadır. 

5.4.1. Çok taraflı işbirlikleri için öneriler

 Çok taraflı platformlarda Türkiye’nin kalkınma yardımları ve faaliyetleri ikili işbirliklerine 

göre oldukça düşük bir orandadır. Çok taraflı platformlarda genellikle bir kuruluşun veya projenin 

bütçesine katkı sağlanmaktadır. Türkiye’nin söz konusu platformlarda sadece askeri işbirliklerinde 

sahada uygulayıcı olarak faaliyetleri bulunmaktadır. Bu nedenle, çok taraflı platformlarda sadece 

konulara hakim Türkiye’nin menfaatlerini gözeten personel yetiştirilmesi öne çıkmaktadır.

 Bu bağlamda, çok taraflı işbirliklerinde konuya hakim yetişmiş personel eksikliğinin 

giderilmesi için Onuncu Kalkınma Planı 3. Grup Öncelikli Dönüşüm Programı altındaki Kalkınma 

İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı’nın etkin bir şekilde yürürlüğe 

konulması gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu programın alt bileşeni “Kamu Kurumlarının 

Dış İlişkiler Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi” altında 

gerçekleştirilecek faaliyetler ile Türkiye’nin müzakere gücü artacaktır. Söz konusu program 

sayesinde Türkiye, KKM’ler konusunda ve küresel meselelere yönelik daha fazla yetişmiş 

personele sahip olacaktır. 
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179 Arslan 12 Şubat 2016, sözlü görüşme; Kuzgun 12 Şubat 2016, sözlü görüşme; Turan 13 Şubat 2016, sözlü görüşme; 
Yılmaz 13 Şubat 2016, sözlü görüşme



 Ayrıca, Türkiye üye olduğu KKM’lerin sunumunda rolleri büyük olan NATO, Birleşmiş 

Milletler (Çevre Programı(UNEP), Barış Gücü, İnsan Hakları Komisyonu, Güvenlik Konseyi, 

Kalkınma Programı, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), 

Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi BM  kuruluşları) Dünya Sağlık Örgütü, Dünya 

Bankası, BM Sanayi Kalkınma Örgütü gibi kuruluşlarla KKM’lerin tüm toplumlara faydası olduğu 

bilinciyle sunum ve finansman konularında koordinasyon içerisinde çalışmalarını artırmalıdır.

5.4.2. İki taraflı işbirlikleri için öneriler

 Barış ve güvenlik (ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerini artırıcı teknik destek), 

çevre, bilgi (az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bilgi ve bilgi yönetim kapasitelerini artırıcı 

teknik destekler), sağlık (çevre ve komşu ülkelerin sağlık sektörüne ilişkin kapasitelerini artırarak 

bulaşıcı hastalıkları önlemeye yardımcı olma) alanlarında RKY ile Türkiye çevre ve komşu 

ülkelerin kapasitelerinin artırılmasına destek olarak söz konusu ülkelerin KKM’lerden yararlanma 

olanaklarını artırmakta ve bu çerçevede tamamlayıcı nitelikte KKM  sunumuna destek 

sağlamaktadır.

 Bununla birlikte çekirdek ve tamamlayıcı nitelikte KKM’lerin sunumuna ve finansmanına 

yönelik ikili işbirliklerinde, bazı koşulların bulunmasına ve soruların cevaplanmasına ihtiyaç vardır.

 Hangi küresel sorunların çözülmesi ve KKM’lerin sunulması yoksulluğun azaltılmasına ve 

küresel çevrenin iyileştirilmesine daha fazla katkı sağlamaktadır? Çevre, barış ve güvenlik ile sağlık 

alanlarındaki KKM’lerin yoksulluğun azaltılmasına ve küresel çevrenin iyileştirilmesine daha fazla 

katkı sağladığı düşünülmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele, çevrenin genel 

iyileştirilmesi ile salgın hastalıkların önüne geçilmesi çevre konusundaki KKM’lerdir. Daha iyi 

iklim şartları, daha iyi bir çevre ve sağlık koşullarında yoksul kesimin refahı nispeten daha fazladır. 

Barış ve güvenliğin sağlanması yoksulluğun azaltılmasındaki en önemli koşullardan biridir. Savaş 

ve çatışma şüphesiz yoksulluğu da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, yoksulluğun 

azaltılmasına yönelik ve 2015 sonrası kalkınma gündemine de paralel olarak KKM sunumunda 

sektör olarak Türkiye’nin çevre, sağlık ile barış ve güvenlik alanlarına odaklanması gerekmektedir.

 Türkiye’de KKM’lere yönelik uluslararası gündem ile ulusal gündemin uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Tablo 3.6’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin KKM’ler ile ilişkisi 

gösterilmişti. Bu minvalde 17 hedefin 14’ü KKM’ler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir. 
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 Ayrıca, Türkiye üye olduğu KKM’lerin sunumunda rolleri büyük olan NATO, Birleşmiş 

Milletler (Çevre Programı(UNEP), Barış Gücü, İnsan Hakları Komisyonu, Güvenlik Konseyi, 

Kalkınma Programı, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), 

Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi BM  kuruluşları) Dünya Sağlık Örgütü, Dünya 

Bankası, BM Sanayi Kalkınma Örgütü gibi kuruluşlarla KKM’lerin tüm toplumlara faydası olduğu 

bilinciyle sunum ve finansman konularında koordinasyon içerisinde çalışmalarını artırmalıdır.

5.4.2. İki taraflı işbirlikleri için öneriler

 Barış ve güvenlik (ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerini artırıcı teknik destek), 

çevre, bilgi (az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bilgi ve bilgi yönetim kapasitelerini artırıcı 

teknik destekler), sağlık (çevre ve komşu ülkelerin sağlık sektörüne ilişkin kapasitelerini artırarak 

bulaşıcı hastalıkları önlemeye yardımcı olma) alanlarında RKY ile Türkiye çevre ve komşu 

ülkelerin kapasitelerinin artırılmasına destek olarak söz konusu ülkelerin KKM’lerden yararlanma 

olanaklarını artırmakta ve bu çerçevede tamamlayıcı nitelikte KKM  sunumuna destek 

sağlamaktadır.

 Bununla birlikte çekirdek ve tamamlayıcı nitelikte KKM’lerin sunumuna ve finansmanına 

yönelik ikili işbirliklerinde, bazı koşulların bulunmasına ve soruların cevaplanmasına ihtiyaç vardır.

 Hangi küresel sorunların çözülmesi ve KKM’lerin sunulması yoksulluğun azaltılmasına ve 

küresel çevrenin iyileştirilmesine daha fazla katkı sağlamaktadır? Çevre, barış ve güvenlik ile sağlık 

alanlarındaki KKM’lerin yoksulluğun azaltılmasına ve küresel çevrenin iyileştirilmesine daha fazla 

katkı sağladığı düşünülmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele, çevrenin genel 

iyileştirilmesi ile salgın hastalıkların önüne geçilmesi çevre konusundaki KKM’lerdir. Daha iyi 

iklim şartları, daha iyi bir çevre ve sağlık koşullarında yoksul kesimin refahı nispeten daha fazladır. 

Barış ve güvenliğin sağlanması yoksulluğun azaltılmasındaki en önemli koşullardan biridir. Savaş 

ve çatışma şüphesiz yoksulluğu da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, yoksulluğun 

azaltılmasına yönelik ve 2015 sonrası kalkınma gündemine de paralel olarak KKM sunumunda 

sektör olarak Türkiye’nin çevre, sağlık ile barış ve güvenlik alanlarına odaklanması gerekmektedir.

 Türkiye’de KKM’lere yönelik uluslararası gündem ile ulusal gündemin uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Tablo 3.6’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin KKM’ler ile ilişkisi 

gösterilmişti. Bu minvalde 17 hedefin 14’ü KKM’ler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilidir. 
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Söz konusu hedefler 2015 sonrası uluslararası kalkınma gündemini oluşturmaktadır. Türkiye’nin 

ulusal gündemi ile söz konusu hedefler uyumlaştırılmalıdır. Gerek Kalkınma Planı, Orta Vadeli 

Program ve Yıllık Programlar gerekse tüm kamu kurumlarının stratejik planları söz konusu 

uluslararası gündem ile uyumlaştırılabilir. Bu sayede KKM perspektifi de Türkiye’nin gündeminde 

daha fazla yer alacaktır.

 KKM’lere yönelik uzun vade ile kısa vade arasındaki koşulların değerlendirilmesi 

gerekmektedir. KKM’ler etkileri itibariyle genellikle uzun vadelidir. Ancak uzun vadeli söz konusu 

mallar için kısa zamanda hızlı çözümler sunabilmek için kısa vadeli programların uygulanmasının 

daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Nitekim kısa vadeli birçok program uzun vadeye de daha 

hızlı bir şekilde olumlu olarak yansıyacaktır.

 Ayrıca, Türkiye’de sektörlere yönelik uygulanan politikaların amaçlarına uluslararası boyut 

kazandırarak özellikle çevre, sağlık ile barış ve güvenlik konularında KKM  perspektifi 

benimsenmelidir. KKM’ler tüm insanlığın yararınadır ve bu nedenle söz konusu perspektif özellikle 

anılan sektörlerde daha fazla kabul görmelidir.

 Değişen jeopolitik çerçevede Türkiye daha çok komşu ve yakın çevre ülkelerindeki 

KKM’lerin sunumuna odaklanmalıdır. Dünyadaki yoksulluğun ve savaşların çoğu Orta Doğu ve 

Kuzey-Güney Afrika bölgelerinde yaşanmaktadır. Söz konusu bölgeler ise Türkiye’ye oldukça 

yakın bölgelerdir. Bu nedenle bahsi geçen bölgelerdeki ülkelere yönelik sunulacak KKM’ler küresel 

manada etki gösterecek ve tamamlayıcı nitelikteki KKM’lerin yanı sıra ikili işbirliği düzeyinde 

çekirdek niteliğinde KKM’lerin sunumu gerçekleştirilebilecektir.

 Çok taraflı işbirliklerinin ve uluslararası kuruluşların seçilmesi çekirdek niteliğindeki 

KKM’lerin sunumu için önemlidir. Ancak, Türkiye’nin gerek kalkınma işbirlikleri gerekse teknik 

işbirlikleri ile ikili düzeydeki işbirlikleri daha fazla kontrol ve sonuç getirdiğinden çok taraflı 

işbirliklerine nazaran KKM sunumunda tercih edilebilir. İkili düzeyde gerçekleştirilen RKY miktar 

olarak Türkiye’nin tüm yardımlarının yaklaşık yüzde 95’ini oluşturmaktadır. Söz konusu 

yardımların esasen bir kısmı da KKM’lere yönelik harcanmaktadır. Barış ve güvenliğe yönelik 

insani yardımlar da esasen istikrarı sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, çevre ülkelerdeki 

barış ve istikrarın sağlanması KKM’sine yönelik faaliyetler söz konusu yardımların büyük bir 

kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca, yardımların bir kısmı da özellikle komşu ülkelerle çevre ve sağlık 
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alanlarında KKM’lere yönelik gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, kalkınma yardımlarında KKM 

perspektifinin geliştirilmesi Türkiye’nin dünya sorunlarına küresel bir açıdan bakmasına yardımcı 

olacak ve yardımlara yeni bir rasyonel getirecektir. Politik bağlamda küresel sorunlara KKM 

perspektifi içerisinde olumlu yaklaşım gerek ülke içerisinde gerekse uluslararası platformlarda 

destek bulacaktır.

 Türkiye’nin önümüzdeki dönemlerde tüm toplumların refahını artırmaya yönelik daha fazla 

aktif rol alması gerekmektedir, KKM’ler ise söz konusu refahın artırılmasındaki en temel 

konulardan biridir. KKM’lere yönelik finansman büyük bir oranda RKY’ler ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin RKY’larının tematik odaklarından birinin 

KKM’ler olabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, RKY’lerin tematik olarak KKM konusuna 

odaklanabilmesi için aşağıda “Türkiye Küresel Kamu Malları Tematik Programı” önerilmektedir. 

5.4.3. Küresel Kamu Malları Tematik Programı 

5.4.3.1. Programın amacı ve kapsamı

 Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma perspektifi kalkınma işbirliği boyutuyla birlikte 

değerlendirilmelidir. Bu bağlamda kalkınma işbirliği, Türkiye’nin tecrübe ve imkânlarının kalkınma 

yolundaki diğer ülkelerin hizmetine sunulmasıdır. Ancak, Türkiye’nin kalkınma işbirliklerinin 

sektörel/tematik odaklanması bulunmamaktadır. 

 Türkiye’nin 2015 sonrası uluslararası kalkınma gündemini takip etmek ve AB programlarına 

uyum sağlamak için sektörel/tematik odaklarından birinin KKM’ler olması gerekmektedir. Bu 

bağlamda, programın amacı kalkınma işbirliği politikasının stratejik bir çerçevede sektörel/tematik 

olarak KKM’lere odaklandırılmasıdır. Program beş yıllık bir çerçevede çevre, sağlık ile barış ve 

güvenlik KKM’lerini kapsamaktadır. Ayrıca, etkinin büyük olması nedeniyle önemli ölçüde ikili 

işbirlikleri ve coğrafi olarak komşu ve yakın çevre ülkeleri ele alınacaktır.  

5.4.3.2. Programın hedefleri

 Programın hedefleri, KKM’lerin Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının sektörel/

tematik odaklarından biri haline getirilmesi, kamu kurumlarında ve STK’larda KKM’lere yönelik 

kurumsal ve beşeri kapasinin oluşturulması ve geliştirilmesi, KKM’lere yönelik ulusal ve 

uluslararası kamuoyunun farkındalığının artırılması ve bir program dahilinde KKM’leri Türkiye’nin 
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kalkınma yardımlarının sektörel/tematik odaklarından biri haline getirerek Türkiye’nin bu konuda 

öncü devlet olmasıdır.

5.4.3.3. Performans göstergeleri

• KKM’ler ve küresel kalkınma gündemini takip etmek için kurumsal yapılanma 

gerçekleştirilmesi (mevcut yapılanmada görev tahsisi veya yeni genel müdürlük/daire başkanlığı 

ihdas edilmesi)

• KKM’lere yönelik istatistiklerin toplanması

• KKM’ler konusunda personel yetiştirmeye ve farkındalığı artırmaya yönelik uygulanan eğitim 

programı ve etkinlik sayısı

• KKM faaliyetlerinin yürütüldüğü ülke sayısı

• KKM’lerin RKY’ye oranı

5.4.3.4. Program bileşenleri

5.4.3.4.1. Kurumsal altyapının güçlendirilmesi

 Küresel kalkınma gündemi ve KKM’ler konularının takibinin mevcut düzende TİKA Dış 

İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanlığına verilmesi, yeni bir daire başkanlığı kurulması veya 

konuların Dışişleri Bakanlığı yapısı içerisinde takip edilmesi düşünülebilir. Ancak, uygulama 

kolaylığı ve sahiplenme açısından bahsi geçen konuların TİKA’nın adı geçen daire başkanlığına ek 

bir görev verilerek takip edilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 Kalkınma işbirliğine yönelik hazırlıkları süren kanun ve Kalkınma İşbirliği Ulusal 

Stratejisinde KKM’lerin yer alması gerekmektedir. Kalkınma yardımlarının tematik odaklarından 

biri olarak KKM’ler söz konusu dokümanlar içerisinde yer almalı ve program dahilinde 

uygulamalar gerçekleştirilebileceği anılan dokümanlarda zikredilmelidir. 

 Konunun takibi ve kamuoyuna açıklanmasına yönelik KKM’lerin ayrıca sınıflandırılması ve 

istatistiklerinin toplanması gerekmektedir. Bu durum mevcut istatistik toplama işlemine ek bir 

maliyet getirmeyecektir. Ancak, KKM’lerin tasnifi konusunda danışmanlık hizmeti alınmalıdır.
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5.4.3.4.2. Küresel Kamu Mallarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinin düzenlenmesi

 Eğitim kurumlarında KKM’lere yönelik algı ve farkındalığın artırılması için program ve 

faaliyetlerin uygulanması gerekmektedir. KKM’lere yönelik üniversite ve araştırma kurumlarınca 

gerçekleştirilecek eğitim, araştırma ve hareketlilik faaliyetlerinin desteklenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik KKM  farkındalık eğitimleri 

verilmesi gerekmektedir.

5.4.3.4.3. Çevre alanında Küresel Kamu Mallarına yönelik ikili düzeyde projeler geliştirilmesi

 Çevre ve iklim değişikliği altında, katılımcı bir perspektifte yeşil ekonomiye geçiş ve 

çevresel sürdürülebilirlik, ekosistemlerin değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve 

sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliği ve afet riskinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve 

iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ile az-karbon emisyonuna yönelik topluma geçişi 

desteklemek gibi konulara yönelik çevre ve komşu ülkelerle işbirliği başlatılmalıdır. Bu çerçevede, 

Türkiye’nin bu konulardaki tecrübelerinin paylaşılmasına yönelik komşu ve yakın çevre ülkeleriyle 

beş yıl içerisinde toplam on proje uygulanabileceği düşünülmektedir.

5.4.3.4.4. Sağlık alanında Küresel Kamu Mallarına yönelik ikili düzeyde projeler geliştirilmesi

 Salgın hastalıkların kontrolü, sıtmanın kontrolü, tüberkülozun kontrolü ve tıbbi araştırmalar 

gibi KKM konularında Türkiye’nin bu alanlarda edindiği tecrübenin komşu ve yakın çevre 

ülkelerine aktarılmasına devam edilmelidir. Bu bağlamda, uzman doktor değişimi, eğitim programı, 

sağlık ekipman ve aşı hibesi projeleri gerçekleştirilebilir. Beş yıllık bir perspektifte anılan alanlarda 

on projenin uygulanabileceği düşünülmektedir.

5.4.3.4.5. Barış ve güvenlik alanında Küresel Kamu Mallarına yönelik ikili düzeyde projeler 

        geliştirilmesi

 Sivil barışın tesisi ve çatışmaların önlenmesi, barış inşaası, savaş sonrası yeniden 

entegrasyon ve narkotik denetimi gibi KKM konularında Türkiye’nin tecrübeleri komşu ve yakın 

çevre ülkelerine aktarılmalıdır. Bu çerçevede, uzman değişimi, eğitim programı, teçhizat hibesi, 
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bizzat uygulama gibi alanlarda projeler gerçekleştirilebilir. Beş yıl içerisinde anılan alanlarda 

toplamda on projenin uygulanabileceği düşünülmektedir.

5.4.3.5. Koordinatör ve sorumlu kuruluşlar

1.Bileşen: Koordinatör: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

   Sorumlu Kuruluşlar: Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı

2.Bileşen: Koordinatör: Milli Eğitim Bakanlığı

3.Bileşen: Koordinatör: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

   Sorumlu Kuruluşlar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı

4.Bileşen: Sağlık Bakanlığı

5.Bileşen: Koordinatör: İçişleri Bakanlıkları 

   Sorumlu Kuruluşlar: Milli Savunma Bakanlığı

5.4.3.6. Küresel Kamu Malları Program Bütçesi

 Küresel Kamu Malları Tematik Programı 2017-2021 yılları arası dönemi kapsayacak şekilde 

hazırlanmıştır. Her bir bileşene yönelik öngörülen maliyetler Tablo 5.14’te gösterilmektedir. 

Kurumsal yapılanmaya yönelik maliyet yeni bir kurumsal yapı öngörülmediğinden düşük 

düzeydedir. KKM’lere yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerine 5 yıl için 3,5 milyon TL’lik bir 

bütçe öngörülmektedir. Ayrıca, çevre, sağlık ile barış ve güvenlik KKM’lerine yönelik beş yıl için 

toplamda 30 proje öngörülmüştür. Proje başına maliyet 600.000 TL düşünülmekte olup  toplamda 

söz konusu üç alanda 18 milyon TL tutarında proje harcaması öngörülmektedir. Program için 

öngörülen toplam maliyet ise 21.650.000 TL’dir.
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Tablo 5.14. 2017-2021 Yıllarını Kapsayan Küresel Kamu Malları Tematik Program Bütçesi

Bileşen Sorumlu 
Kuruluş

Süre Yöntem Endikatif Bütçe

- Kalkınma işbirliğine 
yönelik kanun ve 
strateji metinlerine 
KKM perspektifinin 
eklenmesi 

- TİKA Dış İlişkiler ve 
Ortaklıklar Daire 
Başkanlığına KKM’leri 
takip görevi verilmesi

- İstatistik toplamaya 
esas teşkil etmesi için 
KKM’lerin yardımlar 
içerisinde 
sınıflandırılması

TİKA, 
Başbakanlık, 
Dışişleri 
Bakanlığı

12 ay - Hazırlık sürecinde olan taslak 
kanun metni ve strateji belgesine 
KKM’lerin ilave edilmesi

- Başbakanlık kararnamesi veya yeni 
bir mevuzat ile KKM’lerin 
takibinin TİKA’ya verilmesi

- KKM’lerin tasnifi konusunda 
danışmanlık hizmeti satın alımı

Tahmini maliyet 
(danışmanlık)
150,000 TL

- KKM’lere yönelik 
üniversite ve araştırma 
kurumlarınca 
gerçekleştirilecek 
eğitim, araştırma ve 
hareketlilik 
faaliyetlerinin 
desteklenmesi 

- İlgili kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan 
personele yönelik KKM 
farkındalık eğitimleri 
verilmesi

Milli Eğitim 
Bakanlığı

36 ay - Üniversite ve araştırma 
kurumlarınca KKM’lere yönelik 
gerçekleştirilecek eğitim, araştırma 
ve hareketlilik faaliyetlerine bütçe 
ayrılması

- Kamu kurumlarında çalışan 
personele küresel kalkınma 
gündemi ve KKM’ler konusunda 
eğitimler verilmesi (yılda bir defa 
olmak üzere toplam üç eğitim)

- Beş yıl için 
araştırma faaliyet  
bütçesi 
2.500.000 TL

- Kamu 
personeline 
KKM eğitimi 

(yılda 100 kişi)
   1.000.000 TL

- Çevre Alanında Küresel 
Kamu Mallarına 
Yönelik İkili Düzeyde 
Projeler Geliştirilmesi

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı, 
Orman ve 
Su İşleri 
Bakanlığı 

60 ay Çevre ve komşu ülkelerle, çevre ve 
iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, 
ormanların ve su kaynaklarının 
korunması ve çevre eğitimi gibi 
KKM’lere yönelik ikili düzeyde 10 
proje uygulanması

Proje başına 
600.000 TL olmak 
üzere 6.000.000 
TL

- Sağlık Alanında 
Küresel Kamu 
Mallarına Yönelik İkili 
Düzeyde Projeler 
Geliştirilmesi

Sağlık 
Bakanlığı

60 ay Salgın hastalıkların kontrolü, 
sıtmanın kontrolü, tüberkülozun 
kontrolü ve tıbbi araştırmalar gibi 
KKM konularında ikili düzeyde 10 
proje uygulanması

Proje başına 
600.000 TL olmak 
üzere 6.000.000 
TL

- Barış ve Güvenlik 
Alanında Küresel Kamu 
Mallarına Yönelik İkili 
Düzeyde Projeler 
Geliştirilmesi

Milli 
Savunma ve 
İçişleri 
Bakanlıkları

60 ay Sivil barışın tesisi ve çatışmaların 
önlenmesi, barış inşaası, savaş 
sonrası yeniden entegrasyon ve 
narkotik denetimi gibi KKM 
konularında ikili düzeyde 10 proje 
uygulanması 

Proje başına 
600.000 TL olmak 
üzere 6.000.000 
TL

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.
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SONUÇ

 Bu çalışmanın temel amacı, tüm ülkeleri ilgilendiren ve yardım yapan ülkeye de faydası 

olan KKM’lerin, Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının tematik odaklarından biri olmasına 

yönelik program önerisi geliştirmektir. Bu çerçevede, çalışmada tematik odak olarak düşünülen 

Küresel Kamu Mallarının tanımı yapılmış, kamu mallarından farkları ve kamu malları ile 

benzerlikleri ortaya konulmuştur. KKM’lerin hangi sınıflandırmalar içerisinde bulunduklarına 

ilişkin bilgi verilmiştir. KKM’lerin sunulması ve finansmanına ilişkin durum ve sorunlar ortaya 

konulmuştur. Konunun daha iyi anlaşılması açısından AB Komisyonu, Fransa ve Japonya’da 

kalkınma işbirliklerinde politika düzeyinde uygulama örnekleri incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, 

Türkiye’de KKM sunumuna dönük faaliyetlerin durumuna ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda, 

Türkiye’nin mevcut yapısı, kalkınma işbirliklerine stratejik yaklaşım ve Türkiye’nin ikili ve çok 

taraflı ilişkiler bağlamında KKM faaliyetleri değerlendirilmiştir. 

 2000’li yıllardan sonra KKM kavramının uluslararası kalkınma gündeminde kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Bu çerçevede, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin altısı ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin on dördü KKM’ler ile ilişkilidir. KKM’leri birçok açıdan sınıflandırmak mümkündür, 

önemli görülen sınıflandırma yöntemleri çalışma içerisinde yer almaktadır. 

 KKM’ler esasen kamu mallarının küresel boyut kazanmış şeklidir. Ancak, küresel düzeyde 

bir otorite olmadığından KKM’lerin sunumu ve finansmanı ülkeler tarafından işbirlikleri ile 

sağlanabilmektedir. KKM’lerin sunumunda uluslararası kuruluşlar, ülkeler, STK’lar ve özel sektör 

rol oynamaktadır. Bununla birlikte, sunum büyük ölçüde ülkeler tarafından sağlanmaktadır. 

KKM’lerin finansmanına yönelik çeşitli öneriler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi KKM’lerin 

çeşitli vergi sistemleri ile finansmanının sağlanmasıdır. Ancak, uygulamada küresel düzeyde 

zorunlu vergilerin uygulunabilirliğinde sıkıntılar bulunmaktadır. Bununla birlikte KKM’lerin 

yaygın finansman şekli ülkelerin RKY’leridir. OECD CRS sınıflandırmasında KKM  olarak kabul 

edilen kodlamalara göre 2005-2014 yılları arasında KKM’lerin toplam yardımlar içerisindeki payı 

yüzde 15’tir.

 KKM’lerin yardım yapan ülkeye de fayda sağlaması RKY’lere yeni bir nedensellik 

katmaktadır. Bu bağlamda, bazı ülkeler KKM ve küresel meselelerin RKY ile finansmanına yönelik 

politika bağlamında girişimde bulunmuştur. Söz konusu ülkeler arasında RKY ve kalkınma işbirliği 
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lafzını kullanan Fransa ve Japonya örneklerine çalışmada yer verilmektedir. AB Komisyonu 

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü, AB’nin kalkınma işbirliği genel politikasının 

belirlenmesinden sorumlu genel müdürlüktür. Söz konusu genel müdürlük kalkınma işbirliği 

çerçevesinde topluluk için 2014-2020 yıllarını kapsayan “Küresel Kamu Malları ve Küresel 

Meseleler Programını” tematik öncelik programı olarak belirlemiştir. Bu kapsamda çalışmada 

AB’nin KKM’lere yönelik tematik önceliklendirme programı incelenmektedir.

 Çalışmada, Türkiye’nin kalkınma yardımlarının sektörel/tematik odağı araştırılmıştır. Bu 

kapsamda, kalkınma planları, yıllık programlar, kalkınma yardımları raporları incelenmiş, konuya 

ilişkin bilgi sahibi olan kişilerle görüşülmüştür. Bu çerçevede, Türkiye’nin kalkınma yardımlarının 

politika bağlamında bir strateji, program ve yaklaşım dahilinde sektörel/tematik odağının olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışmada ayrıca, faaliyet  düzeyinde Türkiye’nin KKM  sunumuna yönelik 

ikili ve çok taraflı ilişkileri incelenmiştir.

 Türkiye’nin çok taraflı ilişkileri için ilk olarak uluslararası mevzuat ve yasal çerçeve 

irdelenmiştir. Türkiye’nin çok taraflı platformlardaki faaliyetlerine yönelik ilgili kuruluşların 

faaliyet raporları incelenmiştir. 

 Türkiye’nin ikili düzeyde gerçekleştirdiği faaliyetlere yönelik ülkelerle gerçekleştirilen ikili 

düzeydeki anlaşmalar incelenmiştir. KKM’lere yönelik ifadeler tespit edilmiş, Türkiye’nin 

KKM’lere yönelik ikili düzeyde işbirliği durumunun yasal çerçevesi ortaya konmuştur. Ancak, 

gerçekleştirilen anlaşmalar yapılan faaliyetlere yeterince ışık tutmamaktadır. Bu nedenle 

kurumların faaliyet raporları incelenmiş ve ikili düzeydeki ilişkiler ortaya konmaya çalışılmıştır.

 İkili ilişkiler kapsamında çalışmada OECD CRS veri tabanı ve OECD’nin kalkınma 

yardımları verileri incelenmiştir. Türkiye’ye OECD DAC üye ülkeleri tarafından yapılan Resmi 

Kalkınma Yardımlarının detaylı bir şekilde mevcut olması Türkiye’ye gerçekleştirilen KKM 

finansman tutarının hesaplanabilmesine yardımcı olmuştur. Ancak, Türkiye tarafından 

gerçekleştirilen yardımlarda böyle bir sınıflandırma söz konusu değildir. Bununla birlikte, 

yapılan yardımlar incelenmiş ve sınıflandırılmıştır.

 Çevre alanında uluslararası kuruluşlardan Türkiye’ye 2005-2014 yılları arasında toplam 

754,92 milyon ABD Doları tutarında KKM  finansmanı sağlanmıştır. Bu tutar, uluslararası 

kuruluşların toplam RKY’lerinin yüzde 4,9’una tekabül etmektedir. Bu tutarın büyük bir kısmı ise 
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AB kuruluşlarından gelmektedir. Türkiye’ye anılan dönemde bu alanda en fazla yardımı yapan ülke 

727,7 milyon ABD Doları ile Fransa’dır. İkinci Japonya ise çevre alanında KKM  finansmanında 

Türkiye’ye 224,1 milyon ABD Doları destek sağlamıştır. Türkiye ise bahsi geçen dönemde genel 

çevre koruması ve ormancılık alt başlıklarında gelişmekte olan ülkelere 14,55 milyon ABD Doları 

tutarında KKM finansmanı sağlamıştır. Ancak bu tutar toplam yardımların sadece yüzde 0,1’ini 

oluşturmaktadır. 

 2000-2015 yılları arası dönemde Türkiye çevre alanında KKM’lere yönelik toplam 74 ikili 

düzeyde anlaşma imzalamıştır. Söz konusu anlaşmaların çoğu Türkiye’nin komşu ülkelerle 

gerçekleştirdiği anlaşmalardır.

 Sağlık alanında uluslararası kuruluşlardan Türkiye’ye 2005-2014 yılları arasında toplam 

17,1 milyon ABD Doları tutarında küresel kamu malı finansmanı sağlanmıştır. Bu tutarın büyük bir 

kısmı AB kuruluşlarından gelmektedir. İkili düzeyde Türkiye’ye anılan dönemde bu alanda en fazla 

yardımı yapan ülke 5,1 milyon ABD Doları ile Almanya’dır. Bununla birlikte Türkiye’nin 

gelişmekte olan ülkelere dönük kalkınma yardımlarında temel sağlık hizmetleri genel olarak yer 

almakta ve detayları bulunmamaktadır.

 2000-2015 yılları arası dönemde Türkiye sağlık alanında küresel kamu malı sunumuna 

dönük toplam 31 ikili düzeyde anlaşma imzalamıştır. Söz konusu anlaşmaların çoğu Türkiye’nin 

komşu ülkelerle gerçekleştirdiği anlaşmalar olup genellikle bulaşıcı hastalıklara yönelik hibe 

anlaşmalarıdır.

 Barış ve güvenlik alanında çok taraflı ilişkiler barışı destekleme ve koruma harekatları, 

terörle mücadele ve barışın tesisi ile uyuşturucu maddelerin kullanımı ile mücadele olmak üzere 3 

başlıkta incelenmiştir. Bu alanda uluslararası kuruluşların Türkiye’ye yardım tutarı oldukça düşük 

seviyededir. Aynı dönemde, söz konusu alanda OECD DAC üyesi ülkelerden toplamda 2,14 milyon 

ABD Doları yardım alınmıştır. Söz konusu dönemde Türkiye’nin yaptığı yardımlar dikkate 

alındığında barış ve güvenlik KKM  sunumuna yönelik gelişmekte olan ülkelere 305,4 milyon ABD 

Doları aktarılmıştır. Ayrıca, Türkiye Kalkınma Yardımları raporlarına göre anılan dönemde barışı 

yapılandırma faaliyetleri kapsamında Türkiye’ye 492,45 milyon ABD Doları yardımda 

bulunulmuştur.
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 2000-2015 yılları arası dönemde Türkiye barış ve güvenlik alanında küresel kamu malı 

sunumuna dönük toplam 68 ikili düzeyde anlaşma imzalamıştır. Söz konusu anlaşmaların çoğu 

Türkiye’nin komşu ülkeler ve MENA bölgesi ülkeleri ile gerçekleştirdiği anlaşmalardır.

 Bu bağlamda, bahsi geçen KKM’lerde Türkiye’ye 2005-2014 yılları arası uluslararası 

kuruluşlar toplam 772,14 milyon ABD Doları tutarında yardımda bulunmuşlardır. OECD DAC 

üyesi ülkelerden ise toplamda 984,84 milyon ABD Doları tutarında KKM finansmanı 

sağlanmıştır. Türkiye ise anılan dönemde sağlık alanı hariç 319,95 milyon ABD Doları tutarında 

gelişmekte olan ülkelere KKM finansmanı sağlamıştır. Ayrıca, Türkiye’nin KKM faaliyetlerine 

yönelik GZFT analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analize göre ikili düzeydeki işbirliklerinin 

daha fazla kontrol ve sonuç getirmesi KKM sunumunda bu yolun tercih edilmesi hususunu ortaya 

çıkarmaktadır. Buna ilaveten, Türkiye’nin çevre, sağlık ile barış ve güvenlik alanlarındaki tecrübesi 

nedeniyle KKM’lerin bu alanlarda sunulması gerektiği ve faaliyetlerin komşu ve yakın çevre 

ülkelerine odaklanması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 Çalışma neticesinde, Türkiye’nin kalkınma işbirliği politikasının tematik odaklarından 

birinin KKM’ler olabileceği hususu ortaya çıkmıştır. AB perspektifinde olduğu gibi konuya 

program yaklaşımının uygun olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede, 2017-2021 yıllarını kapsayan 

çevre, sağlık ile barış ve güvenlik KKM’lerine yönelik beş bileşenli bir tematik program 

önerilmektedir. Programın bileşenleri kurumsal altyapının güçlendirilmesi, KKM’lere yönelik 

eğitim ve araştırma faaliyetlerinin düzenlenmesi, çevre, sağlık ile barış ve güvenlik alanlarında ikili 

düzeyde projeler geliştirilmesidir. Programın beş yıl için öngörülen toplam yaklaşık maliyeti ise 

21.650.000 TL’dir. 
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EKLER

EK 1. Malın Doğasına Göre Sınıflandırma

KKM’lerin TürüKKM’lerin Türü

FaydalarFaydalar Sunumu
nNiteliği 
veya 
Kullanı
m 
Sorunu

İlgili 
Küresel 
Kamusal 
Kötülük

MaliyetlerMaliyetler

KKM’lerin TürüKKM’lerin Türü
Dışlanamama Rekabetin  

Olmaması

Sunumu
nNiteliği 
veya 
Kullanı
m 
Sorunu

İlgili 
Küresel 
Kamusal 
Kötülük

Dışlana-
mama

Rekabetin  
Olmaması

Doğal 
küresel 
ortak 
mallar

Ozon 
Tabakası

Evet Hayır Aşırı 
kullanım

Tabakanın 
incelmesi ve 
artan 
radyasyon

Evet EvetDoğal 
küresel 
ortak 
mallar

Atmosfer Evet Hayır Aşırı 
kullanım

Küresel 
ısınma riski

Evet Evet

İnsan 
yapımı 
küresel 
ortak 
varlıklar

Evrensel 
norm ve 
ilkeler

Kısmen Evet Yetersiz 
kullanım

Kötü 
muamale ve 
adaletsizlik

Kısmen Evetİnsan 
yapımı 
küresel 
ortak 
varlıklar Bilgi Kısmen Evet Yetersiz 

kullanım
Eşitsizlik Kısmen Evet

İnsan 
yapımı 
küresel 
ortak 
varlıklar

İnternet Kısmen Evet Yetersiz 
kullanım

Dışarıda 
bırakma ve 
eşitsizlik

Kısmen Evet

Küresel 
Koşullar

Barış Evet Evet Yetersiz 
arz

Anlaşmazlık 
ve savaş

Kısmen Evet

Küresel 
Koşullar

Sağlık Evet Evet Yetersiz 
arz

Hastalıklar Evet Evet

Küresel 
Koşullar

Finansal 
İstikrar

Kısmen Evet Yetersiz 
arz

Finansal 
krizler

Evet Evet

Küresel 
Koşullar

Serbest 
Ticaret

Kısmen Evet Yetersiz 
arz

Kırılgan 
piyasalar

Evet Evet
Küresel 
Koşullar Yoksulluğun 

Azaltılması
Hayır Hayır Yetersiz 

arz
Çatışma, 
şiddet ve suç

Evet Evet

Küresel 
Koşullar

Çevresel 
Sürdürülebi-
lirlik

Evet Evet Yetersiz 
arz

Dengesiz 
ekosistemler

Evet Evet

Küresel 
Koşullar

Eşitlik ve 
Hukuk

Kısmen Evet Yetersiz 
arz

Sosyal 
çatışma ve 
gerilimler

Evet Evet

Kaynak: Kaul ve ark..1999c:454-455. Eylül 2014. <web.undp.org/globalpublicgoods/TheBook/globalpublicgoods.pdf>
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EK 2. Küresel Kamu Malları: Alternatif Çeşitler ve Finansman İmkanları

Malın Çeşidi Örnekler Finansman imkanları

Saf (Tam) kamusal Küresl ısınmanın azaltılması
Temel araştırma
Hastalığın yayılmasının önlenmesi
Ozon tabakasının güçlendirilmesi

Kamu sektörü girişimleri ve 
ödeme gücüne bağlıdır. 
Finansman genellikle uluslararası 
vergilendirme ve ücret 
düzenlemesi kullanılarak 
uluslararası bir kuruluş tarafından 
koordine edilir. Eğer yeterli net 
fayda sağlanabilirse lider ülke(ler) 
ortaya çıkabilir.

Yarı kamusal/kısmi rekabet var/ 
dışlama bırakma yok

Okyanus balıkçılığı
Haşerelerle mücadele
Organize suçların azaltılması
Asit yağmurlarının azaltılması

Uluslararası kuruluşlara ve toplu 
düzenlemeye bağlıdır. 

Yarı kamusal/kısmi dışlama var Milli savunma sistemi
Felaketlere yönelik yardımlar
Bilginin yayılması

Dışlama gönüllü finansmana ve 
kulüp benzeri yapılanmalara 
neden olur. Özel sektörün 
sunumunu kolaylaştırmak ve 
teşvik etmek için kamu sektörüne 
ihtiyaç vardır. Malın pazarlanması 
için girişimci ve lider bir ulus 
ortaya çıkabilir.

Kulüp malları Sınıraşan parklar
INTELSAT
Kanallar ve su yolları
Radar sistemleri

Ödemeyenler dışarıda 
bırakılmıştır. Talebi yüksek olan 
taraflar daha fazla ödemede 
bulunurlar

Birleşik ürünler Dış yardım
Tropik ormanlar
Barışı koruma
Müttefikler arasındaki savunma 
harcamaları

Dışlanabilen faydalar arttıkça, 
edinilen faydalara göre ödemeler 
artırılmaktadır.

Kaynak: Sandler, Todd.  2001. Eylül 2014. <www.elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-2638>
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EK 3. OECD CRS 5 Haneli Sınıflandırmaya Göre Küresel Kamu Malı Olan Hususlar

Sağlık Çevre

12182	Tıbbi	Araş-rmalar
12250	Salgın	Hastalıkların	Kontrolü
12262	Sıtmanın	Kontrolü
12263	Tüberkülozun	Kontrolü
13040	HIV/AIDS

14040	Nehirlerin	Islahı
14050	A-k	YöneJmi
23081	Enerji	EğiJmi
23082	Enerji	Araş-rmaları
31210	Ormancılık	PoliJkası
31220	Ormanların	Islahı
31282	Ormancılık	Araş-rmaları
31310	Balıkçılık	PoliJkası
31320	Balıkçılığın	Islahı
41010	Çevre	PoliJkası
41020	Biyosferin	Korunması
41030	Bio	Çeşitlilik
41040	Sit	Alanlarının	Korunması
41050	Selin	Önlenmesi	ve	Selden	Korunma
41081	Çevre	EğiJmi
41082	Çevre	Araş-rması
14010	Su	Kaynakları	PoliJkası
14015	Su	Kaynaklarının	Korunması

Barış ve Güvenlik Yönetişim

15220	Sivil	Barışın	Tesisi	ve	Ça-şmaların	
Önlenmesi
15230	Savaş	Sonrası	Barış	İnşası
15240	Yeniden	Entegrasyon
15261	Çocuk	Askerler(Önlenmesi	ve	
tasfiyesi)
16063	NarkoJk	DeneJmi

15160	İnsan	Hakları

BilgiBilgi

11182	EğiJm	Araş-rmaları
15153	Medya	ve	Serbest	Bilgi	Akışı
16061	Kültür	ve	Rekreasyon
16062	İstaJsJksel	Kapasite	GelişJrmesi
31182	Tarım	Araş-rmaları	
32182	Teknoloji	Ar-Ge
43082	Araş-rma	ve	Bilim	EnsJtüleri

11182	EğiJm	Araş-rmaları
15153	Medya	ve	Serbest	Bilgi	Akışı
16061	Kültür	ve	Rekreasyon
16062	İstaJsJksel	Kapasite	GelişJrmesi
31182	Tarım	Araş-rmaları	
32182	Teknoloji	Ar-Ge
43082	Araş-rma	ve	Bilim	EnsJtüleri

Kaynak: Morrissey ve ark.. Allocating Aid to International Public Goods, 2002b. Eylül 2014. <http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2002/10/12/000094946_02092704143920/
Rendered/PDF/multi0page.pdf> , ve yazarın çalışması. 
Not:Kırmızı yazılanlar yazar tarafından KKM olarak değerlendirilmektedir.
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EK 6. Türkiye’nin Kalkınma Yardımları/ İşbirlikleri’nin Odağı ve Küresel Kamu Mallarının           
  İşbirliklerinde Kullanımına Yönelik Gerçekleştirilen Sözlü Görüşme Soruları

1. Yükselen donör Türkiye’nin Resmi Kalkınma Yardımlarının bir stateji veya program dahilinde 
bögesel veya sektörel/ tematik bir odağı bulunuyor mu? 

2. Türkiye’nin gerçekleştirdiği yardımlara yönelik tematik veya sektörel bir çerçeve bulunuyor mu? 
(Strateji Belgesi veya Program) 

3. Türkiye’nin yaptığı yardımları sadece TİKA’mı gerçekleştiriyor? 

4. Birçok kamu kuruluşu tarafından teknik yardım ve diğer yardımlar adı altında çevre ülkelerle 
işbirliği programları yürütmektedir. Bu çerçevede, TİKA kalkınma yardımlarının 
koordinasyonunu sağlayabilmekte ve yeterli istatistik toplayabilmekte midir? 

5. Çevresindeki ülkelere barış ve güvenliğe yönelik insani yardımlar altında finansman sağlayan 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği insani yardımlarını bir Küresel Kamu Malı olarak görüyor 
musunuz? 

6. Türkiye’de Küresel Kamu Malları (KKM) kavramı uluslararası işbirliklerinde ve yardım 
programlarında kullanılmakta mıdır? 

7. Tüm insanlığa faydası olan KKM’lere yönelik gerçekleştirilen finansmanın, Türkiye 
vatandaşlarına da faydası olduğu bilinci ile kalkınma yardımlarının rasyonelinin 
güçlendirilebileceğini düşünüyor musunuz? 

8. Kamu kurumlarına yol gösterici nitelikte hazırlanan kalkınma planları ve planın takibini 
sağlayan yıllık programlar içerisinde; küresel kalkınma gündemini takip etmek amacıyla 2015 
yılında ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ve KKM  perspektifinin yeni dönem 
metinlerde yer alması konusunda fikirleriniz nelerdir? 

9. Türkiye’de Resmi Kalkınma Yardımları ve KKM’lere yönelik ayrı bir bütçenin hazırlanması, 
konuyu sahiplenmek ve takip edebilmek adına bir yarar sağlayabilir mi? 

10.KKM’ler konusunda donanımlı personel yetiştirme noktasında bir öneriniz var mıdır?
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