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Covıd-19 Pandemisinin Bizi Getirdiği Nokta: Küresel Kamu 
Malı Kavramı ve Uluslararası Yönetişim ve Finansmanı 
Konusunda Sorunlar
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ABSTRACTÖZ
Global public goods were first defined extensively by the United Na-
tions Development Program in 1999, and global interventions on 
issues such as infectious diseases reaching the global dimension and 
climate changes were covered within this definition. The potential 
health benefits of global public goods to all communities are possib-
le by overcoming the deficiencies of institutions at the global level. 
Starting today, strengthening global regulations for the global pub-
lic goods will be a valuable investment in improving global health 
in the coming years.

Küresel kamu malları ilk defa kapsamlı olarak 1999’da Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı tarafından tanımlanmış olup küresel 
boyuta ulaşan bulaşıcı hastalıklar, iklim değişiklikleri gibi konular-
da global düzeyde müdahaleler bu tanım kapsamında ele alınmıştır. 
Küresel kamu mallarının tüm toplumlara sağlayacağı potansiyel 
sağlık yararları, küresel düzeyde kurumların eksikliklerinin gide-
rilmesiyle mümkündür. Bugünden başlayarak küresel kamu malları 
için küresel düzenlemelerin güçlendirilmesi, önümüzdeki yıllarda 
küresel sağlığın iyileştirilmesi için değerli bir yatırım olacaktır.
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GİRİŞ

Ekonomistler yüzyıllar boyunca kamu malı kavra-
mını ulusal yönetişimi düşünmek ve analiz etmek 
için kullandılar. Bir kamu malı, iki özelliğe sahip 
bir maldır: (A) tüketimde rakip değildir (non-ri-
val) - yani, bir bireyin tüketimi başka birisinin 
tüketimini azaltmaz - ve (B) dışlanamaz olma 
(non-excludable) özelliğine sahiptir, insanların o 
malı tüketmesine engel koyamazsınız. Kamu malı 
için tipik örnek olarak sokak aydınlatması verile-
bilir. Bir kişi geceleyin sokakta yürürken, sokak 
lambası kaldırımı aydınlatır. Işığı kullanmak, 
diğer insanların yürürken aynı ışığı kullanması-
nı engellemez. Sokak lambası gibi çoğu zaman 
somut olmasa da, kamu malları ulusal güvenlik 
veya eğitim gibi maddi olmayan şeyler de olabilir. 
Kamu malları devletin müdahalesinin yokluğunda 
“bedavacılık sorunu’’ (yani varlığını veya bakımı-
nı sağlamadan bir kamu yararından yararlanma) 

nedeniyle özel sektör tarafından yetersiz sunulma 
eğiliminde olduğundan, çoğu zaman hükümetle-
rin bunları sağlama zorunluluğu kaçınılmazdır(1).

Sınır ötesi göçler, uluslararası ticaret, gıda üreti-
mi ve hareketi, uluslararası turizm, bunların tümü 
ülkelerin sağlık düzeyini etkilemektedir. Küre-
selleşme ilerledikçe bir zamanlar ulusal politika-
da yer alan konuların artık küresel etkisi olduğu 
görülmektedir. Genellikle ilaca dirençli bulaşıcı 
hastalıklar, çevresel bozulma nedeniyle temiz 
hava ve suya erişimin azalması sınır ötesi sağlık 
risklerinin hızını ve coğrafi kapsamını artırmakta 
ve mevcut uluslararası sağlık yönetim sistemi-
ni doğrudan tehdit etmektedir. Örneğin, karbon 
emisyonları ve küresel ısınma, yalnızca tek bir 
ülkeyi etkilemekle kalmayıp birçok ülkeyi etki-
lemektedir. Sorunların küreselleşmesiyle birlikte 
sorunların tanımlanabilmesi ve çözüm bulunabil-
mesi için “Küresel Kamu Malları” (KKM) kavra-
mı geliştirilmiştir(2, 3).

Kaul ve arkadaşları (4) KKM’yi üç özelliğe sahip 
kamu malı olarak tanımlamışlardır (Kutu 1). 
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Kutu 1: Küresel kamu mallarının özellikleri
1. Birden fazla ülke grubunu kapsar.
2. Faydaları, küresel nüfusun geniş bir yelpazesine ulaşmaktadır (bu, onlara erişimin, bazı ekonomik 
sınıflar, cinsiyet, dini gruplar veya herhangi bir ayrı topluluk ile sınırlı olmaması gerektiği anlamına gelir).
3. Gelecek nesillerinkini tehlikeye atmadan şimdiki nesillerin ihtiyaçlarını karşılar.

Bu kriterlere dayanarak, sağlık tartışmasız bir 
KKM’dir. Bir kamu malı olarak sağlık pozitif bir 
toplama sahiptir: bir kişinin sağlığı, başka birinin 
sağlığından ayrılamaz/çıkarılamaz (özellik 1). 
Gerçekten de, daha iyi bir bireysel sağlığın ge-
nellikle popülasyonun tümü üzerinde olumlu et-
kisi vardır - örneğin, hastalıkların yayılımı daha 
az olacaktır. Sağlık sadece kendi başına bir amaç 
değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik refahın 
ayrılamaz parçasıdır, bu nedenle de, ekonomik 
ve sosyal büyüme için kilit bir unsurdur. Birey-
sel sağlığın iyileştirilmesi, toplum düzeyindeki 
ekonomiyi ve toplumsal dokuyu geliştirir (özellik 
2 ve 3). Ayrıca, sağlık hizmeti sağlama sorum-
luluğu öncelikle ulusal hükümetler üzerinde olsa 
da, küreselleşmeyle birlikte, sağlığın belirleyici-
lerinin yanı sıra sağlıklılığı sağlamak için gerekli 
araçların da giderek küresel nitelik kazandığı göz-
lenmektedir (1).

Sağlığın her koşulda bir KKM olmadığını ileri 
sürenler de vardır. Bir bireyin hatta bir ülkenin 
sağlığının, öncelikle yalnızca bireye veya ülkeye 
fayda sağladığı ve daha iyi sağlık hizmeti sunmak 
için gerekli kaynakların “baskın olarak rakip ve 
dışlayıcı” olduğunu öne sürerler (1). Bu düşün-
ce okulu, HIV / AIDS ve tüberküloz gibi küre-
sel olarak tehdit edici bulaşıcı hastalığın kontro-
lü de dahil olmak üzere sağlığın bazı yönlerinin 
KKM olabileceğini kabul eder, ancak KKM’nin 
sağlıkla ilgili bütün durumları içerecek şekilde 
yorumunun esnetilmesinin bu kavramın sağlam 
bir finansman aracı olma potansiyeline zarar ve-
rebileceği konusunda bazı endişeler taşıdıklarını 
belirtirler.  Endişe duydukları konu, her durum-
da sağlığın bir KKM olarak reçete edilmesinin, 
sağlık alanında küresel öncelikler için bir orga-
nizasyon ilkesi olma kapasitesini ona kaybettire-
ceğidir (1). Bununla birlikte, sağlığın bir KKM 
olmadığını savunanlar arasında bile, KKM’le-
rin küresel sağlığı teşvik etmek ve iyileştirmek 

için büyük ve ölçülebilir bir etki elde etmeye 
dönük kolektif eylem ve koordinasyon amacıyla 
kullanılabileceğine dair güçlü bir algı vardır, bu-
nun bir örneği, uluslararası halk sağlığı yasaları-
nın geliştirilmesidir (1).

Kamu malları, ulusal düzeyde hükümet politikası-
nın ve ekonomisinin bir parçası olmuştur. Küresel 
kamu malları da ilk defa kapsamlı olarak 1999’da 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafın-
dan tanımlanmış olup küresel boyuta ulaşan bula-
şıcı hastalıklar, iklim değişiklikleri gibi konularda 
global düzeyde müdahaleler bu tanım kapsamın-
da ele alınmıştır (5). KKM; yukarda belirttiğimiz 
şekilde birden fazla ülke grubunu kapsar, küresel 
nüfusun geniş bir yelpazesine ulaşmayı amaçlar 
ve gelecek nesillere zarar vermeden mevcut ne-
sillerin ihtiyaçlarını karşılar. Sağlıkla ilgili ulusla-
rarası normatif anlaşmaları, stratejileri ve araçları 
içeren KKM’ler halk sağlığını iyileştirecek, has-
talık yükünü azaltacak ve yoksulluğun azaltılma-
sına ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasına yol 
açacaktır(1, 2). 

Küresel kamu malı için verilebilecek örnekler; tü-
tün kontrolü, gıda güvenliği, pandemik influenza, 
HIV/AIDS, çocuk felci, çiçek hastalığı, tüberkü-
loz, çevre kirliliği, antimikrobik ilaç direnci, ulus-
lararası hukuk, okyanus yatakları, uzay atıkları 
gibi küresel olarak etkilenmenin olduğu küresel 
boyutta çözümlerin olması gerektiği durumlar/
hastalıklardır (1, 2). 

DSÖ tütünün 20’den fazla hastalığa neden olma-
sından dolayı 2003 yılında yürürlüğe giren Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini imzaya açmıştır. 
Tütünle ilgili ücretlendirmede fiyat artışı, (yüzde 
10’luk bir artışın yüksek gelirli bir ülkede tüketi-
mi yaklaşık %4 ve düşük veya orta gelirli bir ülke-
de yaklaşık %8 azaltacağı tahmin edilmektedir), 
vergi artışları, tütün dumanına maruz kalmaktan 
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korunma, kaynak kontrolü tütün kontrolünde yer 
almaktadırlar (1, 2). 

Bir diğer uluslararası konu gıda üretiminin ve ti-
caretinin hızla küreselleşmesi, kontamine gıdaları 
içeren uluslararası olayların potansiyelini artırma-
sıyla gıda güvenliğidir. Gıda kaynaklı hastalıklar 
sadece insanların sağlığını ve refahını önemli öl-
çüde etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bireyler, 
aileler, topluluklar, işletmeler ve ülkeler için eko-
nomik sonuçlara da sahiptir. Bu hastalıklar sağlık 
sistemlerine önemli bir yük getirmekte ve ekono-
mik verimliliği önemli ölçüde azaltmaktadır. Gü-
venli gıda üretiminde, izleme ve kontrolde birçok 
önemli girişim, gıda üretim sistemlerinin iyileş-
tirilmesine ve gelişmiş ülkelerdeki gıda kaynaklı 
hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmuştur. 
Uluslararası bir gıda kontaminasyon olayında hız-
lı erişim ve bilgi alışverişi ihtiyacını karşılamak 
için Uluslararası Gıda Güvenliği Yetkilileri Ağı 
kurulmuştur (1, 2). 

Pandemik Enfluenza Hazırlık Çerçevesi (PIP)
Yakın geçmişte en ölümcül grip virüslerinden biri, 
epidemiyolojik tahminlere göre dünya çapında 
20-50 milyon ölüme neden olan 1918 A (H1N1) 
virüsüdür. Enfluenzanın devam eden tehdidiyle il-
gili endişe, DSÖ’yü 1947’de kurulduktan hemen 
sonra, grip virüslerini toplamak ve izlemek, eşlik 
eden riskleri değerlendirmek ve sonuçta suşların 
seçimini koordine etmek için ilk küresel labora-
tuvar ağını kurmaya yönlendirmiştir (1). O za-
mandan beri Küresel Grip Gözetim ve Müdahale 
Sistemi (GISRS) olarak bilinen bu ağ, onlarca 
yıldır halk sağlığı çevrelerinin dışında çok az ilgi 
görmüştür. Bununla birlikte, 2003 yılında şiddetli 
akut solunum sendromu (SARS) koronavirüsü-
nün ortaya çıkması ve 2005 yılında yaygın ola-
rak kuş gribi olarak bilinen A (H5N1) grip virüsü 
hakkında artan endişeler, bulaşıcı, salgın hastalık-
ların potansiyel olarak yıkıcı sağlık, ekonomik ve 
sosyal etkileri aniden, bu tehditleri ele almak için 
mevcut halk sağlığı sistemini yoğun politik ilgi 
alanına taşımıştır. İnceleme arttıkça, geliştirmeye 
olan ilgi de arttı. SARS salgını tespitinden 6 ay-
dan daha kısa bir süre sonra sonlandırıldı. Pande-
mik Enfluenza Hazırlık Çerçevesi (PIP) grip vi-
rüsleri hakkındaki bilgilerin paylaşılması, aşılara 

ve diğer faydalara erişimi amaçlayan 2011 yılın-
daki küresel ölçekte bir düzenlemedir. PIP Çerçe-
vesi, pandemi hazırlığını ve yanıtını iyileştirmek 
için halk sağlığı diplomasisinde 5 yıllık küresel 
bir çabanın doruk noktasını temsil eder, böylece 
zenginliğine bakılmaksızın tüm ülkeler popülas-
yonlarını grip salgınlarına karşı hazırlamak ve 
korumak için gereken teknolojilere ve ürünlere 
erişebilir (1).

KKM’lerin Finansmanı Konusu
Küresel Kamusal Mallar alanında en fazla tar-
tışılan konulardan biri de bu mal ve hizmetlerin 
finansmanının nasıl yapılacağıdır (5). Kamusal 
mallarda olduğu gibi küresel kamusal malların 
finansmanında da kamusal finansmanın ama bu 
kez küresel düzeyde bir kamusal finansmanın ge-
rekli olduğu açıktır. Literatürde ancak bir kısmı 
uygulama olanağı bulmuş, küresel bir devletin 
yokluğu nedeniyle büyük kısmı öneri aşamasında 
kalmış küresel kaynaklardan bazıları şu şekilde 
sıralanabilir: Uluslararası finansal işlemlerden 
vergi alınması (Tobin vergisi), Karbon vergisi, 
uluslararası taşımacılıktan vergi alınması, ulus-
lararası kuruluşlara para basma yetkisi verilmesi, 
IMF altınlarının satılması vb. (5, 6). 

Küresel olarak sağlığın korunmasını sağlamak 
için çok taraflı ve global düzeyde kolektif politika 
oluşturulmasına ilgi ve destek artmaktadır. Bunun 
için uluslararası kurum ve kuruluşların küresel 
kamu malı sorunlarına çözüm üretmede yaptırım 
güçleri olan yetkili kurumlar olması önem taşı-
maktadır. 

Kuruluşundan beri Dünya Sağlık Örgütü çok 
çeşitli KKM’lerin sağlanmasında uzun süredir 
merkezi bir rol oynamıştır. DSÖ ayrıca sağlık po-
litikaları ve uygulamaları konusunda ülkeler ara-
sında bilgi paylaşımını da kolaylaştırmaktadır. Bu 
KKM’ler küresel halk sağlığının iyileştirilmesine 
önemli katkılarda bulunsa da, bunları finanse et-
mek ve üretmek için kurumsal düzenlemeler ne 
yeterli ne de güvenlidir. Ürün Geliştirme Ortaklık-
ları (PDP’ler) büyük ölçüde Bill ve Melinda Gates 
Vakfı ve bir avuç ikili yardım kurumu tarafından 
kısa vadeli bağışlarla finanse edilmektedir. Uçak 
biletlerinden alınan vergilere dayanan en istikrarlı 
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finansman kaynağına sahip olan UNITAID, geli-
rinin büyük çoğunluğu için büyük ölçüde sadece 
bir ülkeye (Fransa) güveniyor. DSÖ’nün yıllık 2 
milyar dolarlık bütçesinin yaklaşık %80’i, teknik 
bağımsızlık ve politik tarafsızlık için olmazsa 
olmaz olan çekirdek fonlardan ziyade, böyle bir 
uluslararası kurum için giderek politik olarak sa-
vunulamaz olarak kabul edilen bir durum olan ba-
ğışçı katkılarından kaynaklanmaktadır. Gerçekten 
de, DSÖ’nün istikrarsız mali durumu KKM sağ-
lama kapasitesini baltalamaktadır (3). 

Sonuç
Mevcut finansman düzenlemeleri, çeşitli 
KKM’ler için daha öngörülebilir ve hakkaniyeti 
dikkate alarak değerlendirilen fon kaynakları ile 
nasıl tamamlanabilir ve desteklenebilir sorusu ya-
nıt bulunmak üzere önümüzde durmaktadır.

COVID-19 pandemisi ancak etkili bir aşının bu-
lunmasıyla küresel tehdit özelliğini kaybedecek-
tir. Bu aşı küresel kamusal bir mal örneği olarak 
karşımızda durmaktadır. Bir özel mal olarak piya-
sa koşullarına bırakılması, içerdiği dışsallıklar ne-
deniyle piyasa başarısızlığına, toplumsal/küresel 
refah kaybına neden olacaktır. Bu aşının üretimi 
ve dağıtımı uluslar üstü küresel kurumların işe 
müdahil olmasını zorunlu kılmaktadır. 

KKM’lerin tüm toplumlara sağlayacağı potan-
siyel sağlık yararları, küresel düzeyde kurumla-
rın eksikliklerinin giderilmesiyle mümkündür. 
DSÖ’nün iyi işleyen bir küresel sağlık sistemi 
için gerekli olan bazı KKM’lerin sağlanmasında-
ki hayati rolünün güçlendirilmesi önem taşımak-
tadır. Bugünden başlayarak KKM’ler için küresel 
düzenlemelerin güçlendirilmesi önümüzdeki yıl-
larda küresel sağlığın iyileştirilmesi için değerli 
bir yatırım olacaktır.
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